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EdITORIAL

Před několika měsíci jsme coby fakulta vyjádřili jasný postoj k připravovanému vysokoškolskému zákonu i k osobě ministra 
školství Josefa Dobeše. Skepse našeho okolí, které tvrdilo, že v české politice nemáme žádný hlas, byla vystřídána nadějí. 
Místo impulsivního megalomana na ministerské křeslo nastoupil přísný, ale rozumný, nám oborově blízký profesor Petr Fiala. 
Přes mírný optimismus zůstane i nadále Asociace děkanů filozofických fakult, jejíž členové se naposledy setkali právě v Olo-
mouci, aktivní a bude prosazovat podporu humanitního vzdělávání. 
Za celý tým vedení fakulty mi dovolte popřát všem studentům inspirativní prázdniny a zaměstnancům odpočinkovou 
dovolenou, kterou si vzhledem ke zvýšeným nárokům na jejich práci zcela zaslouží. Letní měsíce přesto nemusí znamenat 
zahálku: fakulta nabízí nově letní kurzy angličtiny, studenti vyrážejí na praxe nebo do zahraničí, kde získají (nejen) jazykové 
zkušenosti. Kromě sebevzdělávání zařaďte do svého programu i sport – například i takový minigolf se dá hrát na špičkové 
úrovni, jak jsem se s velkým překvapením dozvěděl v jednom z článků Aspektu... 
Děkuji vám za vaše studijní a pracovní úsilí a přeji hezké, pohodové a úspěšné léto.

Váš Jiří Lach  

obsah/editor ia l
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Co tě přitahuje na americké literatuře a kultuře? Proč ses jí začal zabývat?
Mí rodiče četli výhradně detektivky a já neodolal a četl je taky. Americké se mi 
vždycky líbily daleko víc než britské – byly akčnější, realističtější a z mého pohledu 
i vtipnější. Vyrůstal jsem na Raymondu Chandlerovi, Dashielu Hammettovi a Edu 
McBainovi. Americkou literaturu tehdy četli snad úplně všichni, na každou knihu 
stály vždycky ve čtvrtek ráno před knihkupectvími dlouhé fronty, nebyl problém 
během týdne prodat sto tisíc výtisků. Když vyšel v překladu román Kena Keseyho 
Vyhoďte ho z kola ven neboli Přelet nad kukaččím hnízdem, přečetl jsem ho během 
jednoho dne. Od té doby nesnáším slovo „normální“, stejně jako jiná vágní slova, 
třeba „běžný“ a „obyčejný“. Metafora společnosti jako ústavu pro choromyslné, do 
něhož jsou zavíráni svobodomyslní lidé, byla pro čtenáře v socialistických zemích 
ještě aktuálnější než pro čtenáře americké. Psal jsem na toto téma studentskou 
vědeckou práci a můj vedoucí, Josef Jařab, mi jednou přinesl román jižanského 
katolického existencialisty Walkera Percyho Love in the Ruins s tím, že se mi určitě 
bude líbit. Měl pravdu, ale trvalo měsíc, než jsem ho přečetl – obsahuje množství 
narážek na americkou historii a politiku, specificky jižanské reálie a množství 
informací ze sémiotiky a neurologie. Pak jsem přečetl všechny ostatní Percyho 
romány a napsal o nich diplomovou práci. Trochu jsem se obával, co řeknou 
komunističtí ideologové, až zjistí, že místo Marxe stále cituji Sartra, Camuse 
a Kierkegaarda, ale naštěstí jim jméno Walker Percy nic neříkalo, a navíc byli líní 
vůbec něco číst, takže jsem práci obhájil bez problémů.

marCel arbeit: Komunističtí ideologové byli líní číst mou diPlomovou PráCi

Profesor Marcel Arbeit je velký milovník americké literatury a kultury. Nedávno 
před komisí MŠMT úspěšně obhájil výzkum „Pluralita kultury a demokracie“. 
Můžeme se s ním setkat na katedře anglistiky a amerikanistiky, kde vyučuje 
několik předmětů. V rozhovoru pro Aspekt mimo jiné prozradil, v jakém sportu 
patnáct let reprezentoval Československo. 

tvojí specializací je mimo jiné i americký Jih. ten si řada čtenářů představí 
jako konzervativní místo s rasistickou minulostí, kde žijí chudí, lehce zdege-
nerovaní běloši, kteří jako by vypadli z vysvobození Johna boormana. Co tě 
na americkém Jihu přitahuje? Jaký má smysl se mu coby český amerikanista 
věnovat?
Jižanská literatura je velice pestrá právě proto, že se musí vyrovnávat s neblahým 
dědictvím minulosti a s nejrůznějšími stereotypy. Je pro ni příznačný důraz na 
vyprávění zajímavých a neobvyklých příběhů, v nichž se často nedělá rozdíl mezi 
tím, co se skutečně stalo, a tím, co si vypravěč vymyslel. Metodu, které se začalo 
říkat magický realismus, užívali běžně jižanští vypravěči už v 19. století. Americká 
kritika má tendenci jižanské autory podceňovat; například Edgara Allana Poea 
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a Williama Faulknera docenili mnohem dříve Francouzi než Američané. Dnes je 
to stejné. Cormac McCarthy, v současné době patrně nejuznávanější americký 
autor, se proslavil až pětadvacet let po vydání své románové prvotiny, a to mimo 
jiné díky tomu, že ho kritika přestala považovat za jižanského autora, a začala 
ho označovat za autora amerického Západu. Proto se snažím v angličtině psát 
o jižanských autorech, kteří si zaslouží daleko větší pozornost, než jaké se jim 
prozatím ve Spojených státech dostává, přestože to nejsou žádní nováčkové 
a tvoří mnohdy už tři či čtyři desítky let: o Lewisi Nordanovi, Fredu Chappellovi, 
Chrisi Offuttovi, Harrym Crewsovi, Elizabeth Spencerové a dalších. Nedávno vyšla 
na Jihu kniha, v níž evropští literární vědci představili dvacet kvalitních jižanských 
románů posledních let, a autory, kteří je napsali, pozvali na její inauguraci v Jižní 
Karolíně. O některých z nich hosté na této akci slyšeli poprvé. Já jsem psal 
o Nordanovi, ale ten bohužel nemohl přijet, protože se zotavoval z následků 
mozkové příhody.

Kromě literatury se poměrně intenzivně věnuješ filmu, v poslední době 
zvlášť kanadské kinematografii. na rozdíl od ameriky, která v českém veřej-
ném prostoru vyvolává vášnivé debaty, je Kanada vnímaná jako poklidná, 
trochu nudná země, kde je víc sobů než obyvatel. Jak se s podobnými stere-
otypy vyrovnávají kanadští filmaři?
Protože je Kanada poklidná země, mohou se v ní tvůrci soustřeďovat na 
obecné problémy lidské existence, vyprávět univerzální příběhy s morálním 
nábojem, nebo se naopak soustřeďovat na formu, hledat nové vizuální postupy, 
experimentovat. Je to také země, kde kulturní pluralita neexistuje jen na papíře, 
ale výborně funguje v praxi. Mezi špičkovými kanadskými režiséry najdeme 
Arména, Indku, Bulhara i Libanonce. Zajímavé je také sledovat soutěžení mezi 
anglofonními a frankofonními filmaři. Každý z nich tvrdí, že s kolegy z druhého 
jazykového břehu nemá nic společného, ale nezúčastněný pozorovatel jasně vidí, 
že obě skupiny zpracovávají obdobná témata a ani umělecké přístupy se tolik 
neliší.

Kromě akademické sféry působíš i jako příležitostný festivalový dramaturg 
– v roce 2006 jsi připravil retrospektivu kanadského filmu na letní filmové 
škole, loni jsi moderoval master class kanadského režiséra denise villeneuva 
v Karlových varech. Jaký smysl, pokud nějaký, má podle tebe popularizace 
vědy a jak je podle tebe ideální ji provádět?
Obojí jsem dělal s velkou chutí, protože zpětná vazba se dostavila takřka okamžitě – 
viděl jsem, na které filmy diváci přišli a na které ne, a jestli zůstali do konce. Přestože 
jsem amerikanista, snažím se systematicky představovat i quebecké režiséry, a tak 
jsem byl rád, že mě produkce karlovarského festivalu požádala, abych něco napsal 
o Denisi Villeneuvovi, jehož Maelström patří k mým nejoblíbenějším filmům, 
a pak s ním vystoupil před publikem. Podle mě jsou i takové akce popularizací 
vědy. Literární výzkum dobře popularizují například rozhovory se spisovateli, delší 
kontextové recenze nově vydávaných knih a tematické články na literární témata. 



5

aspekt

Pamětníci dodnes litují, že už neexistuje slavný dvouměsíčník Světová literatura, 
ale štafetu převzaly alespoň částečně jiné časopisy, třeba Aluze a Host. Publikování 
v takových časopisech se však dnes za vědeckou činnost bohužel nepovažuje, a tak 
mnozí akademičtí pracovníci nevidí důvod, proč by si měli přidělávat práci, a raději 
publikují v ryze odborných periodikách, které však nikdo nečte.

Právě skončil tvůj úspěšný výzkumný záměr „Pluralita kultury 
a demokracie“ a už řešíš nový projekt „literatura a film bez hranic: dislokace 
a relokace v pluralitním prostoru“. Co od něj můžeme očekávat?
V rámci výzkumného záměru, který jsme řešili sedm let, jsme vydali 53 knih, 
publikovali stovky článků a uspořádali 27 konferencí. Nový projekt je opět 
interdisciplinární, ale je ještě více zaměřen na mezinárodní spolupráci. Naším 
cílem je také získávání nadaných a schopných doktorandů a magisterských 
studentů pro vědeckovýzkumnou práci, proto organizujeme metodologický 
seminář, v němž členové týmu radí, jak přistupovat k výzkumu, koncipovat 
odborné články a diplomové a doktorské práce, ale také například jak žádat 
o granty. Na pozici zahraničního garanta týmu jsme získali profesora M. Thomase 
Inge, známého amerického literárního vědce, editora čtyřsvazkové encyklopedie 
americké populární kultury a odborníka na komiks a grafické romány. V červnu 
například povede týdenní blokový seminář „Faulkner a film“, v příštím roce se 
studenti i pedagogové mohou těšit na jeho dílnu „Komiks ve filmu“.

Každý akademik má svou zálibu, která s jeho oborem vůbec nesouvisí. 
někdo hraje vodní pólo, jiný je vášnivý gurmán.
Více než dvacet let jsem hrál závodně dráhový golf, jak se souborně říká 
minigolfu, miniaturgolfu, Putt-Putt golfu aj., z toho patnáct let jsem byl 
v československé reprezentaci. Po roce 1989, kdy jsem se konečně mohl oficiálně 
a naplno věnovat svému hlavnímu koníčku, americké literatuře, šel ale golf 
stranou a v roce 1993 jsem uložil hůl i míčky do skříně a dodnes je nevytáhl. 
Dalším mým koníčkem je poštovní historie, ovšem to je jen další přidružená 

výzkumná činnost, v níž se používají obdobné badatelské metody jako v jiných 
humanitních vědách.

a teď trochu bulváru: Před pár týdny se ti narodil prvorozený syn, moc 
gratulujeme.
Je to tak. Jmenuje se Filip a někteří spolupracovníci si dodnes myslí, že jsme si ho 
vymysleli. Zatím je odborníkem na mlíčko. 

Petr Bilík a Veronika Klusáková

Letošní fotbalový turnaj o Pohár děkana FF UP vyhrála Katedra politologie, na druhém místě 
skončila Katedra žurnalistiky a třetí místo obsadila Katedra bohemistiky. 
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Podle seznamů z Archivu UP se jedná o zhruba 1 700 osob, v seznamech jsou 
ovšem uvedeni i lidé, kteří absolvovali přírodovědný směr Vysoké školy peda-
gogické. Její součásti v tomto období byly i Fakulta společenských věd a Fa-
kulta přírodních věd, do jejichž resortu byly převedeny i obory FF UP. Proto se 
na promoce hlásí také lidé, kteří byli zapsáni na FF UP a dokončili studium na 
VŠP. 
„Univerzita má poslední údaje o kontaktní adrese na absolventy z roku jejich pro-
moce, ty jsou však více než 50 let staré. Řadě absolventek se za tu dobu změnila pří-
jmení, takže aktuální kontakty sháníme od samotných absolventů. Některé ročníky 
mají dokonce své vlastní, pečlivě spravované „databáze“, které jsou nám ochotně 
poskytovány,“ říká organizátorka Zdeňka Burešová.  
Promoce se budou konat v pátek 19. října v sále Reduty Moravské filharmonie. Od 
jedenácti hodin jsou na programu samotné promoce, od půl druhé v kostele svaté-
ho Mořice proběhne mše svatá za absolventy FF UP. 
Je nutno podotknout, že jako inspirace slouží v tomto případě úspěšné zlaté 
promoce, které už od roku 2006 pořádá Přírodovědecká fakulta UP a od roku 2010 
i Lékařská fakulta Univerzity Palackého. „Přesto na Filozofické fakultě tyto promo-
ce pro bývalé absolventy nebudou úplně premiérově. V roce 2008 se zde setkali 
promovaní z roku 1958 a v roce 2010 asi 30 absolventů z roku 1960, vždy se však 
jednalo spíše o spontánní a komorní akce,“ dodává Burešová. 

Radim Horák

absolventi FF uP se seJdou Po 50 leteCh

Svatebčané slaví po padesáti letech manželství zlatou svatbu. Filozofická 
fakulta se nechala tímto zvykem inspirovat a pro své absolventy připravila zlaté 
promoce. Jak již název napovídá, přízvisko „zlaté“ značí, že se jedná o absolventy, 
kteří promovali před 50 lety (tedy v letech 1947–1962).

Inspirací byly úspěšné zlaté promoce, které již od roku 2006 pořádá Přírodovědecká fakulta UP.
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28. 6. 2012

PILOT PROjECT FOR THE dEVELOPmENT OF KNOwLEdgE PARTNERsHIPs – EVROPsKá KOmIsE
http://ec.europa.eu/educati-
on/calls/doc2905_en.htm

The general objective of the call for proposals is to support the implementation of Knowledge Alliances which should 
ensure stronger societal and economic relevance, and outreach in higher education, by strengthening the role of higher 
education institutions as engines of innovation and increasing the employability, creativity and innovative potential of 
graduates, professors and company staff.

30. 6. 2012

gRANT HUsOVY NAdACE
http://www.vnjh.cz/

Program rozvoje vyššího vzdělávání v neaplikovaných společenskovědních a příbuzných oborech.

16. 7. 2012

PROgRAm mEZINáROdNí sPOLUPRáCE VE VýZKUmU A VýVOjI KONTAKT II 
http://www.msmt.cz/mezi-
narodni-vztahy/vyzkum-a-
vyvoj-1/o-programu-kontak-
t-iiCílem programu KONTAKT II je podpořit dvoustrannou případně vícestrannou mezinárodní spolupráci institucí zabývají-

cích se výzkumem a vývojem v oblasti základního a aplikovaného výzkumu České republiky s důrazem na spolupráci se 
státy, které nejsou členy Evropské unie. 

16. 8. 2012

PILOT PROjECT FOR THE dEVELOPmENT OF sECTOR sKILLs ALLIANCEs – EVROPsKá KOmIsE
http://ec.europa.eu/educati-
on/calls/s0112_en.htm

This call for proposals for pilot projects on „Sector Skills Alliances“ (SSA) aims at gaining experience of transnational part-
nerships which address the challenges of skills mismatches and shortages. The lessons of the call will feed into European 
and national policy making as well as into the implementation of the future European programme in the field of educati-
on and training. The results will also boost VET policy and strategy in the economic sectors concerned.

grantovÝ KalendáŘ

http://ec.europa.eu/education/calls/doc2905_en.htm
http://ec.europa.eu/education/calls/doc2905_en.htm
http://www.vnjh.cz/
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/o-programu-kontakt-ii
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/o-programu-kontakt-ii
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/o-programu-kontakt-ii
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/o-programu-kontakt-ii
http://ec.europa.eu/education/calls/s0112_en.htm
http://ec.europa.eu/education/calls/s0112_en.htm
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stiPendia

Celosvětová studentská týmová soutěž v sestavování podnikatelských plánů 
pořádaná technickou univerzitou v hongkongu
Online registrace do 31. 10. 2012. Předkládání podnikatelských plánů do 
1. 12. 2012. Hlavní cena v kategorii vysokoškolských projektů činí 5000 dolarů.
http://www.polyu.edu.hk/polyuchallenge/index2.php

Praxe ve spolkovém sněmu v berlíně
Stipendijní pobyty na pracovišti Spolkového sněmu v Berlíně v termínu 
1. 3.–31. 7. 2013. O stipendia se mohou ucházet zájemci s ukončenou etapou 
vysokoškolského studia. Horní věkový limit je 30 let. Stipendium činí 450 eur 
měsíčně (zdarma poskytnuto ubytování, uhrazeno zdravotní a úrazové pojištění, 
uhrazeny náklady na cestu do Berlína a zpět). Uzávěrka pro podání přihlášek je 
30. 6. 2012.
http://www.bundestag/ips.de

stipendium husovy nadace interním doktorandům nebo asistentům
Uzávěrka 30. 6. 2012.
http://www.vnjh.cz/

stipendia nadace Zdeňka bakaly (kontinuální výzva)
http://www.nadacezb.cz/

Kristián Nosál

Ve středu 13. června proběhlo setkání zaměstanců Filozofické fakulty v parkánových zahradách. 
Jiří Lach všem poděkoval za práci v tomto roce a popřál jim zasloužený odpočinek přes prázdniny.

http://www.polyu.edu.hk/polyuchallenge/index2.php
http://www.bundestag/ips.de
http://www.vnjh.cz/
http://www.nadacezb.cz/
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vystudoval jste Katedru divadelních, filmových a mediálních studií uP, kte-
rá je zaměřena teoreticky, zatímco dnes působíte na Katedře dokumentární 
tvorby na pražské Famu, která je zaměřena prakticky. Co tyto školy, mimo 
zájmu o kinematografii, spojuje?
Dá se říct, že všechno, protože se obě školy, každá po svém, podílejí na české 
kinematografii. Ale taky můžu říct, že nic, protože na té konkrétní, praktické, rovině 
nejsou spojnice, které by obě školy sbližovaly. Ale totéž se týká i pražské katedry fil-
mové vědy, která sídlí o pár tramvajových zastávek dál. Jistěže jsou společné zájmy, 
které z vedení obou škol vytvářejí přirozené spojence, jistěže jsou pedagogové, 
kteří přednášejí na více školách, ale v podstatě není příležitost, aby se studenti se-
tkávali, aby měli povědomí o práci v druhém domě. Když Ladislav Helge nebo Karel 
Vachek vyprávějí o naladění šedesátých let, tak nezapomenou připomenout, že vy-
růstalo ze vzájemnosti mezi tvůrčími profesemi a těmi, kteří se věnují jejich reflexi. 
Bylo to dáno tím, že se setkávali na jednom místě, které nabízelo možnosti dialogu. 
FAMU se přítomnost sebereflexivního prvku pokusila obnovit založením Centra 
audiovizuálních studií, ale to se s nástupem nových technologií stalo místem expe-
rimentu. To je jistě správné, protože bez poznávání svých hranic se kinematografie 
nemůže obnovovat jako celek, nicméně je to další linie tvorby, nikoli rozvíjení toho, 
na čem stojí každý obor, tedy kritiky, teorie, dějepisu. Naši studenti natočí každo-
ročně řadu dokumentů, ale jedinými, kdo o nich soustavně přemýšlejí, jsou spolu-
žáci z katedry a ti, kdo na ní vyučují. Pár snímků se uvede na českých festivalech, 

Petr KubiCa: tvorba JaKo vytváŘení a sdělování sKutečnÝCh hodnot

Po studiích na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií FF UP nejdříve 
provozoval kino a antikvariát, aby se o několik let později stal ústřední postavou 
renomovaného festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. V současnosti působí 
Petr Kubica nejen jako pedagog na FAMU, ale také jako kreativní producent v 
České televizi.

ale reflexe zvnějšku se dočkají jen výjimečně. S tím souvisí i ztráta paměti: nejsou 
texty, které by studentskou tvorbu promýšlely v širších celcích, ať už v čase nebo 
tematicky, které by ji odpovědně nahlížely v kontextu vývoje českého a evropského 
filmu. Na teoretických školách, pokud si vůbec můžeme dovolit takové označení, 
vzniká nespočet prací, které jsou příliš vzdálené tomu, co současný film potřebuje, 

Petr Kubica (uprostřed) společně s Markem Hovorkou a Andreou Slovákovou jsou ústředními 
postavami Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.
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tedy průběžné reflexi toho, co se děje tady a teď. Nechci zpochybňovat úsilí, které 
na vlně módních trendů rozvíjí obor filmové vědy, rád si čtu o vlivu ekonomiky 
na poetiku i mikrohistorii kin, kde pramenem jsou promítačovy vzpomínky, to 
všechno je důležité, ale jen málo to pomůže proměně filmu a televize, nepomů-
že to redefinici rámců, které určují pohyb dopředu. Když jsem teď nastoupil do 
České televize jako jeden z patnácti producentů, kteří budou zajišťovat její vývoj 
a výrobu, tak se sice můžu opřít o jednotlivce, které znám, nemůžu se ale opřít 
o celkové naladění. 

necítil jste se někdy se svým teoretickým vzděláním „méněcenný“?  
Tady je nutné říct, že si FAMU teorie, což je také tvůrčí praxe, cení. Zatím se jí sice 
nedaří spojit tvorbu s reflexí na úrovni studentů, ale dějiny a teorie jsou samozřej-

mou a v žádném případě nepodce-
ňovanou součástí výuky. Pokud si 
vezmu za příklad dějiny dokumen-
tárního filmu, tak FAMU pod vede-
ním Michala Breganta musela výuku 
předmětů úplně nově postavit s tím, 

že se přitom v podstatě neměla o koho opřít. Před deseti lety na katedrách filmové 
vědy jednoduše nebyl nikdo, kdo by byl schopen zajistit výuku dějin dokumentár-
ního filmu na odpovídající úrovní, zájem o dokumentární tvorbu byl navzdory její-
mu významu jen dílčí. A tak katedra sama iniciovala překlady základních děl, jako 
byla Gauthierova kniha Dokumentární film, jiná kinematografie nebo Nicholsův 
teoretický Úvod do dokumentárního filmu. Celá fakulta se pak podílela na Dějinách 
filmu Bordwella a Thompsonové, letos připravuje k vydání Orlebarovu knihu o te-
levizi. Autoři jako Aumont, Casetti nebo Jost vycházejí v teoretické řadě. Myslím, 
že ediční činnost, na níž má také zásluhu ředitel nakladatelství Zdeněk Holý, také 
absolvent olomoucké katedry, je výrazem úsilí filmové akademie o rozvíjení kine-
matografie jako celku. A vzhledem k tomu, že do čela nakladatelství nyní nastupuje 
Andrea Slováková, tak se nemusíme bát, že by polevila.

K čemu by obě školy měly své studenty vést? mají podle vás klást důraz na 
rozvoj osobnosti a kritického myšlení, nebo na praktické dovednosti, které 
absolventům následně pomohou v pracovním procesu? 
To se nedá oddělit. Praktické dovednosti jsou sice okamžitě užitné, ale pouze na jisté 
úrovni. Jistěže jako střihač můžete skvěle ovládnout dobové technologie a časem se 
naučíte i postupy související s filmovým vyprávěním. Pokud ale nemáte nadívaného 
například Antonioniho, pokud nemáte ponětí o tom, co je found footage, jednoduše 
pokud není přirozenou součástí vaší práce vše, co filmovou tvorbu formovalo, tak 
jste sice zaměstnán v kinematografii, ale nejste tvůrce. A samozřejmě pro to, abyste 
se posunul ještě dál, potřebujete milimetr talentu, ten neviditelný a nejdůležitější 
kousek, který nezískáte ani na filmové akademii, ani na univerzitě. Všichni chodíme 
do práce, abychom vydělávali peníze, ale taky do ní chodíme, abychom se věnovali 
tomu, o čem jsme přesvědčení, že má smysl. Žádné škole nemůže jít jen o to, aby 
přivedla studenty k práci, musí je také vést k tomu, aby ji poměřovali hodnotami, 
které jim přináší, což bez vzdělání, bez kritického myšlení nejde. 

vy jste našel uplatnění jako programový ředitel mezinárodního festivalu do-
kumentárních filmů v Jihlavě. dá se podle vás „naučit“ dramaturgie jinak než 
intenzivním sledováním filmů a jejich kritickou reflexí? 
Rád bych to zpřesnil. Ještě za studií jsem začal provozovat kino, poté další kina. Díky 
kinu jsem se seznámil s lidmi, kteří založili jihlavský festival dokumentárních filmů, 
a od druhého ročníku jsem s festivalem spolupracoval a formoval ho. Také díky tomu-
to zázemí, které mi umožnilo seznámit se s aktuálními trendy světového dokumentu, 
jsem uspěl v konkursu a stal se pedagogem na Katedře dokumentární tvorby praž-
ské FAMU. Po dalších deseti letech práce jsem napsal projekt do výběrového řízení 
vypsaného novým vedením České televize. Jedna práce podmiňuje druhou, není bez 
druhé myslitelná, zároveň nic není uzavřené, stejně jako není žádný cíl, který by pro 
mě představoval jiné hodnoty než ty, které jsem měl na začátku. A o ty bych se opíral, 
i kdybych se před patnácti lety vydal jinou cestou, kdybych tehdy nenapsal koncepci 
provozování kina na psacím stroji značky Consul. Ale zpět k vaší otázce: Co se týče 

Před deseti lety na katedrách filmové 
vědy jednoduše nebyl nikdo, kdo by byl 
schopen zajistit výuku dějin dokumen-

tárního filmu na odpovídající úrovni.



11

okénko absolventů

dramaturgie, tak znalost filmů je jen jednou, i když základní složkou. Těmi dalšími 
jsou širší znalost kultury, literatury, společenských věd. Spojuje je vůle neustále se 
vzdělávat, dobrodružství poznání, dychtivost, která k němu patří. Základem drama-
turgie je tedy pole, na němž se potkává estetika s etikou, film s filozofií, současná 
politika s dobovými trendy, včetně těch mainstreamových. Není nic, co by určovalo 
jeho hranice, kromě času. A pak k živé dramaturgii také patří jakýsi instinkt, který sice 
vyrůstá z toho všeho, ale který se nedá naučit. Buď je, nebo není. 

neprospělo by českému dokumentu zaměření na jiná témata, metody či žán-
ry? oba jsme stáli u formování nové tváře festivalu academia film olomouc, 
odkud je už roky slyšet zoufalé volání po českých dokumentech s populárně-
-vědeckou tematikou. Jen z čistě pragmatického hlediska – naučné filmy by 
otevřely nové možnosti financování z oblasti školství, evropských fondů atd. 
navíc by takovéto didaktické snímky našly diváky na základních a středních 
školách, a tím by prospěly vzdělávacímu systému.
Za prvé platí, že i populárně-vědecký film je pořád filmem, tedy dílem, k němuž patří 
umění vyprávění, které prosté sdělení vyzdvihne výš. To si řada lidí neuvědomuje 
a v dobré víře zaujati tématem uvaří audiovizuální kaši, která s kinematografií nemá 
nic společného. Jsou lidé, kteří si myslí, že to stačí, že důležité je téma, ale tato nená-
ročnost jen podporuje úpadek žánru. Za druhé je populárně-vědecký film mimořád-
ně finančně nákladný. Pokud nepovažujete za populárně-vědecký film mluvící české 
hlavy, tak je třeba počítat s čtyř- nebo pětinásobkem výrobního rozpočtu společen-
ského nebo kulturního dokumentu. Potřebujete jiné technické vybavení, u přírodo-
vědných filmů pak musíte počítat se zcela jiným časem natáčení. Důležitým faktorem 
se tak stává důvod pro vynaložení finančních prostředků, který navíc porovnáváte 
s možností nákupu filmů na podobná témata. I když jsou britské nebo americké filmy 
výrobně mnohonásobně dražší, tak nakoupená minuta je mnohem levnější než mi-
nuta původní tvorby. S tím se spojuje ještě podstatná otázka, zda čeští vědci v daném 
oboru hrají první ligu, anebo jen zprostředkovávají objevy druhých. A pokud nejsou 
nejlepší, tak proč natáčet s nimi, když jsou na světovém trhu filmy s těmi nejlepšími. 

Navíc není důvod je nekupovat, když mají pro český společenský diskurs podobný 
dopad jako domácí tvorba stejného žánru; tím se liší od českého společenského 
dokumentu, jehož společenskou hodnotu si v zahraničí nekoupíme. Za třetí můžu jen 
konstatovat, že v Česku je málo tvůrců, kteří se populárně vědeckému filmu věnují, 
a na prstech jedné ruky můžu spočítat ty, kteří se mu věnují na úrovni, za niž se nemu-
sejí stydět. A tím se znovu dostávám k umění filmu: populárně-vědecký film dává jen 
málo příležitostí k autorství, nezávisí na autorském rukopisu, a když to zjednoduším, 
tak jeho vývoj v hlavním proudu spočívá na stále větší dokonalosti zprostředkování 
poznání, nikoli na různosti režijního přístupu. A tady v českém prostoru hrozí nebez-
pečí imitace, často neumětelské nápodoby. Záměrně to formuluji takto příkře a bez 
sentimentu k takzvané tradici českého populárně-vědeckého filmu. Ta vycházela ze 
zcela jiné společenské situace a my se musíme pokusit rozvíjet populárně-vědecký 
film teď. Academia film Olomouc nastoluje otázky a každoročně umožňuje srovnání 
se světem, Česká televize i nezávislí producenti si uvědomují problematiku vzniku 
populárně-vědeckých snímků, ale mají zájem je natáčet. A jenom společné úsilí může 
vést k dobrým filmům.

Matěj Dostálek

mgr. Petr Kubica
Po studiích na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií FF UP působil 
jako provozovatel kina v Jihlavě (Dukla) a Praze (Bio Oko). Je spoluzakladatelem 
a programovým ředitelem Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v 
Jihlavě a zároveň spoluzakladatelem Přehlídky animovaného filmu v Olomouci. 
Od letošního roku je jedním z kreativních producentů nově vzniklých tvůrčích 
skupin v České televizi. Podílel se také na českých překladech a vydáních pres-
tižních odborných publikací a je zástupcem vedoucího Katedry dokumentární 
tvorby na pražské FAMU, kde vyučuje kurzy zaměřené na historii dokumentár-
ního filmu. 
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Finanční mechanismy ehP/norska – první výzva pro nové programové období
Ve dnech 27. až 29. června proběhne v Národní agentuře pro evropské vzděláva-
cí programy první kontaktní seminář k nadcházejícímu programovému období, 
předcházející první výzvě, která bude otevřena pro podávání žádostí od 1. července 
do 30. září. Zatím stále ještě probíhá schvalování programového návrhu dalšího 
období, nicméně všechny dokumenty a informace o celém systému by měly být 
k dispozici v průběhu června na oficiálních stránkách regionálního koordinátora 
programu http://www.naep.cz .

Z předběžných informací jsou dostupné některé náležitosti dvou aktivit programo-
vé oblasti Spolupráce škol: (I) Projekty mobilit a stáže, (II) Projekty institucionální 
spolupráce.

Projekty mobilit jsou určeny českým institucím terciárního vzdělávání. Projekt vyža-
duje spoluúčast minimálně dvou partnerů (jeden z ČR a jeden z donorských zemí) 
a měl by být zaměřen na mobilitu studentů (studijní stáže, stáže odborné přípravy 
a praxe) či mobilitu pracovníků ve vzdělávacím sektoru. Délka projektu je maximál-
ně jeden rok. Výše grantu je € 20 000 v rámci fondů EHP a € 50 000 v rámci Norských 
fondů. Program nevyžaduje spolufinancování ze strany žádající české instituce.

norsKé Fondy a ŠvÝCarsKo-česKá sPoluPráCe

Norské fondy a fondy EHP jsou jedním z nejvýznamnějších a největších granto-
vých systémů dostupných českým žadatelům. Zdroj financování těchto dotačních 
mechanismů je alokován z prostředků Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Zmíněné 
země se rozhodly touto cestu přispět ke snižování socio-ekonomických rozdílů 
v Evropě a k podpoře vzájemných vztahů států střední a jižní Evropy, a tím zajistit 
stabilitu, mírové uspořádání a prosperitu v Evropě. Stejný cíl si klade i Program švý-
carsko-české spolupráce, jehož nové programové období bude představeno v září.

Žadateli o dotaci v rámci projektu Mobilita studentů jsou studenti vysokých škol. 
Projekt podporuje studijní stáže (probíhající v rámci jednoho akademického roku 
a netrvající kratší dobu než jeden semestr), nebo krátkodobé výzkumné pobyty. 
Žadatel musí nejprve získat příslib přijetí od hostitelské instituce. Výše grantu je 
€ 780 měsíčně, maximálně však € 7000 v rámci Norských fondů a € 4000 v rámci 
fondů EHP.

Do projektu Mobilita pracovníků ve vzdělávání se mohou zapojit učitelé, akade-
mičtí pracovníci, pracovníci vedení školy, manažeři, pracovníci ekonomického a PR 
oddělení, administrativní pracovníci, zaměstnanci studijního a zahraničního oddě-
lení, knihovníci, výchovní poradci, pracovníci správy školy. Jsou podporovány mobi-
lity do obdobného typu instituce, pracovní stáže (týden – půl roku), konference, 
semináře, workshopy, stínování. Výše dotace je € 120/den + cestovné (max. € 7000 
z Norských fondů, nebo € 4000 z fondů EHP).

Projekty institucionální spolupráce jsou určeny vzdělávacím institucím, jejich za-
městnancům i studentům. Žadatelem je česká vzdělávací instituce, která má podpo-
ru alespoň jednoho partnera z donorských zemí. Partnerské instituce lze vyhledávat 
například na stránkách regionálního koordinátora programu www.naep.cz. Maxi-
mální výše grantu je € 22 000 v rámci fondů EHP a € 55 000 v rámci Norských fondů. 
Projekty vyžadují spolufinancování ze strany české instituce ve výši minimálně 10 % 
rozpočtu. Maximální délka projektu je jeden rok. V rámci projektu jsou podporová-
ny stáže pracovníků v oblasti vzdělávání ze zapojených institucí, intenzivní progra-
my, podpora spolupráce ve vzdělávání, rozvoj institucí, vývoj nebo příprava nových 
učebních nástrojů a metod.

Další informace o všech programových oblastech budou postupně zveřejňovány 
na oficiálních stránkách národního koordinátora www.naep.cz. Druhá výzva, již pro 

http://www.naep.cz
www.naep.cz
www.naep.cz
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všechny aktivity tohoto grantového systému, bude otevřena pro podávání žádostí 
v období 1. dubna 2013 – 30. července 2013.

Program švýcarsko-české spolupráce – využito 100 %, nové programové 
období bude představeno v září
Obdobně jako u Finančních mechanismů Norska/EHP, také Program švýcarsko-čes-
ké spolupráce má za cíl přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi 
Českou republikou a vyspělejšími zeměmi rozšířené Evropské unie. Program si však 
také klade za cíl přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi měst-
skými centry a strukturálně méně rozvinutými oblastmi České republiky.

Právě uplynulo pětileté období, kdy podle Rámcové dohody mezi Švýcarskou 
federální radou a vládou České republiky byla švýcarská strana oprávněna přidě-
lovat granty na projekty, programy a fondy předkládané Ministerstvem financí ČR. 
Bylo schváleno na třicet individuálních projektů, dva programy a šest fondů, a tím 
využito všech prostředků z celkového příspěvku 110 mil. švýcarských franků.

11. září 2012 proběhne Konference Programu švýcarsko-české spolupráce, na které 
bude celý program podrobněji představen. Konference se zaměří také na oblasti, 
kde je stále možné žádat o granty – Program Zdraví, Blokový grant pro nestátní 
neziskové organizace, Fond na stipendia, Fond Partnerství. Více informací naleznete 
na oficiálních stránkách programu www.swiss-contribution.cz.

Kristián Nosál

Děkan Jiří Lach a proděkan Petr Bilík debatovali se studenty 25. dubna v Jazz Tibet Clubu v rámci 
setkání studentských organizací s vedením FF UP.

www.swiss-contribution.cz


rady a  návody

Pokud s sebou nemáte žádný laptop, tablet nebo chytrý telefon, který se umí 
připojit k wifi síti, a akutně potřebujete na internet, máte možnost se na něj po-
dívat pomocí PC kiosku. Najdete zde celkem čtyři, z toho dva jsou umístěny na 
Křížkovského ulici (Křížkovského 10, přední trakt na chodbě u studijního oddělení; 
Křížkovského 12, na konci chodby vpravo od vstupu), jeden se nachází ve Vodární 
6, hned ve vstupní hale u vrátnice, a poslední je umístěn na třídě Svobody – před 
učebnou 1.49. 

Mnohem snadnější přístup umožňuje síť wifi. Pro zaměstnance a studenty FF UP 
je k dispozici síť eduroam. Síť upol_guest naopak se nabízí hlavně pro jednorázové 
akce a konference. Heslo pro tuto síť platí jen 14 dní a všichni uživatelé je mohou 
zjistit od lokálních správců (Hudec, Kuřímský, Lupečka) nebo na CVT. V současné 
době je wifi připojením pokryta téměř celá Filozofická fakulta, a tak by neměl být 
problém se z jakéhokoliv místa dostat na internet.

Radim Horák

internetové PŘiPoJení na FF uP
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Jeden z PC kiosků, který mohou zájemci využít k přístupu na internet.

Chystáte se pořádat konferenci nebo nějaké jiné setkání v prostorách Filozofické 
fakulty UP a chcete, aby vaši návštěvníci měli přístup k wifi připojení? Existuje 
hned několik variant připojení, pomocí wifi sítě eduroam a upol_guest nebo je 
možné dostat se na internet přes PC kiosky.



k rátce z  f f  up

Počet přihlášek na Filozofickou fakultu dosáhl letos téměř 8 tisíc. Z toho bylo 6400 
do bakalářského studia, tj. 5100 uchazečů. Zbytek přihlášek byl podán na navazující 
magisterské studium.  

Pro rok 2013 byly FF UP přiděleny z RUP 4 projekty FRVŠ v kategorii A (Inovace a 
rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku) a 12 projektů v katego-
rii B a G (Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let a Tvůrčí 
práce studentů). 

Centrum správy a služeb FF UP upozorňuje na možnost poskytnutí výpomoci při 
konferenční přípravě. Pokud pořádáte nějakou konferenci, můžete se domluvit na 
asistenci ze strany Centra správy a služeb (přenos židlí, stolů, rozlepení šipek, zapůj-
čení stojanů na materiály, fotografování, ozvučení, zapůjčení AV a IT techniky). 
V případě zájmu můžete kontaktovat pana Novotného nebo Polácha.

Dne 23. 5. byly úspěšně obhájeny před komisí MŠMT výzkumné záměry řešené na 
UP, mezi nimi dva z FF UP: „Pluralita kultury a demokracie“ (hl. řešitel prof. Marcel 
Arbeit) a „Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty“ 
(hl. řešitel prof. Pavel Floss). Oba projekty přinesly excelentní vědecké výsledky a 
rovněž kvantitativně výrazně překonaly plánovaný objem publikací.

redakce přeje hezké prázdniny.
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 Uchazeči o studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého při přijímacím řízení. 


