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Snad má naše
fakulta tajného
kronikáře, který
v těkavé éře
elektronických
médií spřádá z naší
přítomnosti pevnou
a spolehlivou nit,
jež zvídavé jednou
seznámí s minulostí
FF UP.
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Snad má naše fakulta tajného kronikáře, který v těkavé éře elektronických médií spřádá z naší přítomnosti pevnou a spolehlivou nit, jež
zvídavé jednou seznámí s minulostí
FF UP. Pokud letopisce nemáme, je
zde Aspekt. Dokumentuje obsáhlé
fakultní dění a je rovněž svědkem
řady úspěchů. Samochvála zavání,
ale kupříkladu postupující rekonstrukce budov, enormní projektová
úspěšnost nebo rozvíjející se vydavatelství ukazují, že Filozofická fakulta
UP není zkostnatělou a zbytečnou
institucí, nýbrž zřídlem mnoha originálních nápadů přetavovaných
ve skutečná pedagogická, vědecká
a praktická díla.
Upozornění na tato fakta jsou
zcela vitální v době, kdy mnoho po-

litiků, počínaje prezidentem ČR až
po místopředsedu současné vlády,
považuje za imperativ dne nevěcně
a bez elementární opory ve faktech odsuzovat celý sektor humanitního vzdělávání a filozofické fakulty zvláště. Aspekt v této situaci
správně upozorňuje na padesátiny
Academia film Olomouc, který před
časem vzkřísila a obdivuhodně rozvinula skupina nadšenců kolem Petra Bilíka a jeho studentů. AFO je
průvodcem novými objevy, mezidisciplinární tolerancí a dialogem napříč
obory, mezi nimiž mají ty pěstované
naší fakultou zásadní význam.
Krásné jaro a úspěšný průběh
semestru přeje všem
JIŘÍ LACH
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Půlstoletí vědy
Jubilejní padesátý ročník festivalu přinese
tematické bloky Zánik
a počátek, Věda v popkultuře, (Ne)zdravá
výživa a Absurdita
rasismu

www.aspekt.upol.cz

Již za týden rozproudí centrum Olomouce zástupy příznivců vědy z celé
republiky. Vypukne zde totiž jedna z největších událostí letošního
roku, 50. ročník festivalu vědecko-populárních filmů Academia Film
Olomouc. Při troše štěstí se vám
tak podaří na ulici narazit třeba
na legendárního britského biologa
a hlavního hosta festivalu Richarda
Dawkinse či na amerického profesora fyziky Jamese Kakaliose.

Dawkins, jemuž se přezdívá
Darwinův rotvajler, je jedním z nejvlivnějších intelektuálů současnosti. Proslavil se především na konci
sedmdesátých let knihou Sobecký
gen, která způsobila revoluci v oblasti evoluční biologie. Veliké oblibě
se těšila po vydání v roce 2006 také
jeho další kniha Boží blud. Dawkins
se v ní zabývá tzv. novým ateismem,
přesvědčením, že každé náboženství by mělo být podrobováno

kritickému racionálnímu myšlení.
Během návštěvy Olomouce se zúčastní také slavnostního otevření
nového univerzitního science centra, Pevnosti poznání.
James Kakalios ve svém díle The
Physics of Superheroes nahlíží kriticky na schopnosti komiksových
superhrdinů. A překvapivě za nimi
nachází reálné fyzikální poznatky.
Obliba devátého druhu umění jej
vedla dokonce k tomu, že v roce
2001 otevřel na Minnesotské univerzitě seminář s názvem „Vše, co
vím o vědě, jsem poznal díky komiksům“. Z hlediska popularizace vědy
se tedy jedná o jednoho z jejích čelních představitelů. Se superhrdiny
na stříbrném plátně se budou moci
návštěvníci AFO setkat v rámci sekce Věda v popkultuře, v níž budou
promítány snímky jako Strážci Galaxie či Star Trek: Do temnoty. Celá
tato sekce bude zároveň propojena
s ostatními programovými bloky.
Jubilejní padesátý ročník festivalu však nabídne mnohem více. Hlavní programový blok nazvaný Zánik a počátek bude reflektovat jak
vznik vesmíru, tak zrození moderního člověka, ale i vzestupy a pády
celých kultur. Nad těmito tématy
budou diskutovat mnozí hosté, například egyptolog Miroslav Bárta
či experimentální archeolog Pavel
Pavel, který spolu se svým týmem
prokázal, jak se ocitly legendární
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kamenné sochy na Velikonočním
ostrově.
Dalším velikým tématem bude
rovněž rasismus, na jehož absurditu
se zaměří AFO ve spolupráci s Muzeem romské kultury. Jeho ředitelka Jana Horváthová zde bude mít
přednášku nazvanou Pohledy do
neznámé historie Romů. České dokumentaristky Apolena Rychlíková
a Martina Malinová zase představí
svůj krátkometrážní film Za Adolfa

Hlavní programový blok nazvaný Zánik
a počátek bude reflektovat jak vznik
vesmíru, tak zrození moderního člověka,
ale i vzestupy a pády celých kultur.
by žádní morgoši neměli žádný práva, který mapuje vyhrocené projevy
rasové nenávisti na českých sociálních sítích. Jedním ze zahraničních
hostů této sekce pak bude Jeffrey
Geiger, vedoucí Katedry filmových
studií z Univerzity v Essexu. V Olomouci bude diskutovat o způsobu,
jakým zobrazoval minority meziválečný Hollywood.
Letošní AFO má opravdu potenciál oslovit velice široké divácké spektrum, od příznivců klasického populárně-vědeckého dokumentu až po
fanoušky vysokorozpočtových trikových filmů. Lze tedy předpokládat
rekordní návštěvnost. Ostatně nic
lepšího by si snad ani festival k oslavě svého výročí nemohl přát. rj

www.aspekt.upol.cz
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Objevitelské
puzení k bublinám
Přes tisíc stran, nominace na cenu Magnesia Litera za
nakladatelský počin a zařazení do užšího výběru v soutěži
Nejkrásnější české knihy v kategorii Odborná literatura.
Součet úspěchů, kterým předcházelo pět let práce.

www.aspekt.upol.cz

Martin Foret, jeden z autorů
Dějin československého komiksu 20. století, vypráví o vzniku
publikace, kulturním zázemí
komiksu, nenapodobitelné formě i o Ondřeji Sekorovi, jak ho
neznáte.
Jak se zrodil nápad stvořit
právě tuto publikaci?
Sešli jsme se s Pavlem Kořínkem
z Ústavu pro českou literaturu
a špačkovali jsme, že reflexe komiksu u nás je specificky zaměřená dovnitř komunity fanoušků komiksů.
Jak si všichni libují, že tady dříve
nic moc nebylo a teď je to úžasné,
protože konečně vychází americké
komiksy. Nás to provokovalo, chtěli
jsme téma komiksu uchopit seriózněji. Později jsme uspěli s grantovou
žádostí na GAČR a jedním cílem projektu byly komplexní a metodologicky jednotné dějiny domácího komiksu, druhým pak úvod do teorie
komiksu – ten má vyjít letos, Dějiny
dostaly produkční přednost. Na počátku tedy byla snaha se s problematikou komiksu v domácím prostředí
vyrovnat seriózním badatelským
způsobem.
Jestli to chápu dobře, v Česku podobná publikace ještě
neexistuje…
Došlo k paradoxní situaci – v okamžiku, kdy jsme žádost podávali
a s výzkumem a psaním začínali, neexistovalo nic. Pomyslné absolutní
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prvenství našim Dějinám ale sebraly publikace vydané v průběhu
práce na projektu. Jedna se věnuje
třeba vybraným kapitolám z dějin
komiksu první poloviny dvacátého
století, další encyklopedicky mapuje
komiksy v pionýrských časopisech.
Vyšla taky monografie o Káju Saudkovi. Ale komplexněji pojatá historie
domácího komiksu v souvislostech,
ta dosud skutečně chyběla.
Kolik lidí tedy na publikaci
pracovalo?
Jen ti čtyři, co jsou na obálce, tedy
já, Tomáš Prokůpek, Pavel Kořínek
a Michal Jareš. Čtyři lidi a pět let práce. Byl to asi nejmenší možný tým,
v menším osazenstvu by to, myslím,
nešlo.
Jaká je cílová skupina takové
publikace?
Těžko říct s ohledem na její rozsah
a cenu. Snažili jsme se ale, aby cílovou skupinou nebyli jen fanoušci ko-

„Na počátku byla snaha
vyrovnat se s problematikou
komiksu v domácím prostředí
seriózním badatelským způsobem. Později jsme uspěli
s grantovou žádostí na
Grantové agentuře České
republiky.“
miksů či naopak jen seriózní akademici. Byť komiks není téma klíčové
a centrální, československé dvacáté
století ukazuje některé zajímavosti,
www.aspekt.upol.cz
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které by mohly zaujmout i ty, pro
něž komiks není jejich primární zaměření. Je to příspěvek i k dějinám
popkultury obecně a také k dějinám
tištěných médií, neboť právě v novinách a časopisech komiksy v minulém století vycházely.
Proč komiks stojí za to studovat? Máte argument proti
postoji, že komiks je jen BANG!
a SPLASH! bez příběhu?
Nabízí se odpověď proč ne. A je lehké odsoudit něco, co neznám. Dnes
už představa komiksu jako „méněcenného“ žánru obstojí jen stěží.
Pro nás bylo důležité, že se tímto
tématem nikdo nezabýval a pokud
ano, nebyly z toho žádné výstupy.
Takové objevitelské puzení už si
ve spoustě disciplín nelze dovolit,
mnoho oblastí je už zmapováno

„Vedle komiksů z avantgardních a undergroundových periodik spjatých s Chartou
77 najdete v knize i kapitoly o Čtyřlístku
nebo o komiksech ze Sluníčka.“
opravdu dobře, zásadní objevy už
se tolik neočekávají.
Myslím, že se nám povedlo ukázat komiks jako opravdu zajímavý
kulturní fenomén, který s proměnami ve dvacátém století nabíral
různé aspekty ideologické i politické, jako symptom doby a ukázku
proměn kultury v širším měřítku.
V českém prostředí byla velká nedůvěra k bublinám, tedy k něčemu,
www.aspekt.upol.cz

co bylo vnímáno jako importované,
jako americké nejen ve vyloženě
ideologicky vyhraněných padesátých letech, ale i za první republiky.
Spousta žánrů či témat pojatých
v Dějinách chronologicky by určitě
stála za další zkoumání, například
proměna zobrazování rodiny.
Když jste narazil na vysoké
umění a popkulturu, byla nějaká kritéria, jaké komiksy budou
zmíněny? Najdu mezi uvedenými Čtyřlístek?
Samozřejmě najdete. První dějiny
jsou vždy ty, které mapují terén,
takže jsme se pokusili bez předsudků a hodnocení uměleckosti
nebo neuměleckosti zachytit, co se
v československém komiksu celkově
dělo. Vedle komiksů třeba v avantgardních a undergroundových periodikách spjatých s Chartou 77 jsou
tam i kapitoly o Čtyřlístku nebo
o komiksech pro děti v časopise Sluníčko. Teď si můžeme vytipovat například nejlepší pohádkáře, kdo měl
nejlepší výtvarnou bravuru… Když
už ty dějiny známe, můžeme je dále
třídit. Nebylo by to ale možné, kdybychom nevěděli, kde se tvůrci vzali,
na co navazovali a v jakém kontextu
jejich díla vycházela.
Která éra dvacátého století
je pro Vás z hlediska komiksu
nejzajímavější?
Veliký objev pro mě byla třeba šíře
tvorby Ondřeje Sekory. Mám pocit,

že poválečný Sekora hodně „přemazal“ toho předválečného. Toho dnes
už vlastně nikdo nezná. Dvacet let
dělal každý týden dva stripy, jeden
pro dospělé a jeden pro děti, do Lidových novin i do dalších periodik.
Jedním z našich snů je vydat jeho
komiksy pro dospělé a představit
ho jinak než jako čítankového autora, který psal pro děti o hmyzu.
Zároveň jsem byl překvapený,
kolik překladových komiksů vycházelo ve třicátých letech i před rokem 48. Vazba mezi děním v Československu, ve zbytku Evropy
a částečně i ve Spojených státech
byla docela silná. Některé americké
komiksy u nás vycházely pod legračními názvy, podle nichž se těžko
identifikují, třeba Mickey Mouse
jako Neuvěřitelná dobrodružství
Myšky Hrabalky. Objem komiksu
pro dospělé byl tehdy velký, neplatí
ustálená představa, že před Kájou
Saudkem se komiksy pro dospělé
nečetly a nevydávaly.
Jak jste se ke komiksům jakožto k předmětu studia dostal?
Je to jednoduché, narodil jsem se ve
správnou dobu a neměl jsem nikdy
důvod s komiksy přestat. Situace,
kdy člověk odloží komiksy spolu
s dětskými hračkami a už se k nim
nevrací, u mě nemusela nastat,
protože jsem si v sedmnácti letech
mohl přečíst Pulitzerovou cenou
oceněný komiks Maus o holocaustu
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a nemusel pochybovat o tom, že je
to univerzální médium. Když jsme
si měli vymyslet téma postupové
práce, dlouho jsem přemýšlel nad
vznosnými variantami jako Orten
a existencialistická poezie. Nakonec

„Některé americké komiksy u nás
vycházely pod legračními názvy, třeba
Mickey Mouse jako Neuvěřitelná
dobrodružství Myšky Hrabalky.“
z čistě prospektorských důvodů zvítězil komiks.
Vykrystalizoval někdy v průběhu Vašeho života s komiksem konkrétní hrdina, kterého
jste obdivoval a stal se Vaším
nejoblíbenějším?
To asi ne, přiznám se, že nejsem ten
typický „fanboy“. Na komiksu mi
přijde pozoruhodná ta forma, jak se
skrze statické obrázky pomocí metod „střihu“ dá vyprávět příběh. Postavičky mě zajímají spíše z pohledu
badatele než čtenáře, že bych měl
potřebu některou extra sledovat,
něco sbírat nebo nedejbože se za
nějakou převlékat, to mě nelákalo
nikdy.
Jedna z postaviček, která mě zaujala, je z části Dějin zpracovávané
Tomášem Prokůpkem. Jím objevený

„Dnes už představa komiksu jako
méněcenného žánru obstojí jen stěží.“
pan Ťopásek z roku 1905, první vracející se postava československého
www.aspekt.upol.cz
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kultuře – z hlediska kvantity i kvality. Za normalizace jich vycházelo
mnohem více než nyní, v různých
formách se objevovaly rovněž ve
všech časopisech a novinách aspoň
na určitý čas. Po roce 2000 vycházejí především knižně. Český komiks na tom nikdy nebyl lépe z hlediska potenciálu, teď jeho rozvoji
nic nebrání, škála možností je neomezená. Ústup z periodik je, myslím, škoda, dříve bylo tradicí, že
si každé noviny a časopis hýčkaly

Centrum pro studia
komiksu (CSK) bylo
založeno v roce 2013 na
základě dohody mezi
Ústavem pro českou
literaturu AV ČR, v.v.i.,
a Filozofickou fakultou
Univerzity Palackého
v Olomouci s cílem
společně badatelsky
rozvíjet soudobá studia
komiksu, tj. rozvíjet a
kultivovat české odborné myšlení o komiksu
a být sdílenou komunikační platformou
pro výměnu informací,
materiálů a poznatků
napříč oběma institucemi i individuálními
badateli.
zdroj: www.studia-komiksu.cz

Zkoušel jste někdy vytvořit
svůj vlastní komiks?
Neumím kreslit, ale napsal jsem několik scénářů, které leží u výtvarníků. Doufám, že důvodem, proč ještě mé komiksy nejsou hotové, je, že
na to zkrátka po nocích nemají čas.
Stejně jako při bádání mě i ve vlastní tvorbě zajímá, co lze odvyprávět
beze slov nebo jak spojením textu
a obrazu funguje příběh tak, jak by
nikdy nemohl fungovat v jiném médiu. bh

„Český komiks na tom nikdy nebyl
lépe z hlediska potenciálu, jeho
rozvoji teď nic nebrání a škála
možností je neomezená.“

komiksu, mluví v bublinách a načíná tradici nemotorných pánů vyrovnávajích se nějakým způsobem
se světem.

„Na komiksu mi přijde pozoruhodná ta
forma, jak se skrze statické obrázky
pomocí metod střihu dá
vyprávět příběh.“
Já jsem se v Dějinách zabýval
třeba takzvaným klubáckým komiksem, všemi těmi mikrokolektivy vycházejícími z modelu Rychlých
www.aspekt.upol.cz
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šípů. Jak se adaptovaly na měnící
se historické podmínky, ať už to
byla kuratorijní mládež za protektorátu nebo pionýrské skupiny
za socialismu. To mě sociologicky
fascinovalo.
Je v českém prostředí komiks
na ústupu, nebo zájem naopak
stoupá?
To je velmi těžké posoudit a nechci vypadat jako pesimista. Především se zásadním způsobem
změnilo postavení komiksu v české

svého autora. Možná ubývá i čtenářského zájmu. Svůj postoj bych
tedy definoval jako rezervovaně
optimistický.
Má česká scéna své vlastní trendy nebo se inspiruje
v zahraničí?
Jak kdo, určitě je velká poučenost
světovými trendy. Současná česká
scéna je velmi specifická, má málo
mainstreamu. Chybí přístup ke
komiksu jako k levné věci, kterou
přečtu a zahodím, komiksové knihy stojí 500 i 1000 korun. Když už
se u nás na komiksu nedá masově
zbohatnout, snad kromě Zeleného
Raoula, ladí tvůrci příběhy osobně,
introvertně a přistupují ke komiksu
„auteursky“.
www.aspekt.upol.cz
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Na stopě zločinu
Zobrazování univerzity v detektivkách je vždy spjato s určitou
ironickou nadsázkou a satirou. Rozhovor s Michalem Sýkorou
o jeho literární tvorbě a spolupráci s Českou televizí.
Před nedávnem mohli diváci
spatřit televizní adaptaci Vašeho prvního románu, Případ pro
exorcistu. Jak vznikla spolupráce s Českou televizí?
Tři měsíce po vydání knihy mě
oslovil s nabídkou adaptace Petr Jarchovský. V České televizi tou dobou
vznikla nová tvůrčí skupina vedená
Janem Šternem a jejím členem byl
právě Jarchovský. Měli v plánu vytvořit nějakou detektivní sérii a rozhodli se pro Exorcistu. V té době
www.aspekt.upol.cz

jsem už pracoval na druhém románu Modré stíny. Jarchovský si přečetl pracovní verzi rukopisu a přišel
s nápadem rozšířit projekt i o tento
příběh. Následovalo složité a dlouhé
vyjednávání o televizním formátu
a podobě hlavních postav. Celá příprava před tím, než se začalo natáčet, trvala asi dva roky.
Jak se Vám pracovalo s Petrem Jarchovským?
Výborně. Jednak je to naprostý
profesionál, jednak mi spolupráce

vyhovovala i po lidské stránce. Navíc
byl jakousi spojkou, která z pozice
scenáristy zajišťovala veškeré vyjednávání s produkcí. Scénář se mnou
konzultoval, ale měl jsem k němu
jenom marginální připomínky. Jarchovský je natolik schopný a zkušený scenárista, že by mi připadalo až
nekompetentní mu do práce zasahovat. Scénář sice prodělal dílčí změny,
do výroby šla, tuším, osmá verze,
nicméně od té první se nijak zásadně
neodklonil.
Po prvním dílu televizní minisérie si mnoho lidí stěžovalo na
nelichotivé vyobrazení Olomouce jako rurální oblasti.
Autoři těch kritických poznámek
nedokázali oddělit realitu zobrazenou ve fikčním díle od každodenní
skutečnosti. Nedokázali se smířit
s určitou stylizací. Například hodně
diskutovaný záběr na koně na Horním náměstí vznikl, když se v době
natáčení na radnici konala svatba.
No a ta jezdecká dvojice zobrazená ve filmu se jí účastnila, nebyl to
žádný zorganizovaný kompars. Dokonce i sami svatebčané se snažili
rozhněvaným patriotům objasnit, že
Hřebejk z Olomouce nedělal pomyslný vidlákov. Ale tihle pseudopatrioti vůči všem argumentům zůstali
hluší… Já osobně bych na Horním
náměstí raději vídal koně než auta.
Vtipně to glosoval jeden z mých studentů. Řekl, že nechápe, v čem je
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problém s koňmi na náměstí, když
tam během volební kampaně mohl
stát kombajn.
Vy sám sebe označujete za
olomouckého patriota. Jak vnímáte Olomouc jako město, jakou
roli hraje ve Vaší tvorbě?
Umístění děje do Olomouce vychází
z lásky k městu, ovšem souvisí také
s mou představou o žánru detektivky. Nijak se netajím, že jsem ctitelem
detektivky britské, kde konkrétní,
přesně popsané prostředí a práce
s jeho atmosférou hraje velikou roli.
Třeba taková P. D. Jamesová, jedna
z největších spisovatelek detektivních románů, vždy práci začínala tím,
že určila, kde se bude příběh odehrávat. Prostředí je součástí poetiky
příběhu.
Současně jsem jakožto autor v podstatě „přízemní realista“
schopný pracovat pouze s umístěním, které znám. Samozřejmě, mohl
bych si vymyslet pro detektivku fiktivní město či univerzitu. Měl jsem
ale pocit, že by to bylo v našem
malém českém prostředí na úkor

„Hodně diskutovaný záběr na koně na
Horním náměstí vznikl náhodou. Jezdecká
dvojice se na náměstí účastnila svatby,
nebyl to žádný zorganizovaný kompars.“
věrohodnosti. Když se příběh odehrává v konkrétních lokalitách a institucích, přispěje to k realistickému
vyznění. Volba Olomouce souvisí
www.aspekt.upol.cz

duben 2015

duben 2015
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Ve Štěpánově, vesnici
nedaleko Olomouce, je
v kostele na oltáři nalezeno tělo mrtvé dívky.
Je do vraždy zapleten
místní kněz, stala se
mrtvá obětí nepovedeného exorcismu? Stopy
nečekaně vedou do
prostředí olomoucké
univerzity. Případ se
komplikuje a přibývají
další mrtví. Detektivní román je postaven
na detailní znalosti
prostředí hanáckého
venkova, univerzitního
života i pravidel detektivního žánru.
(zdroj: databazeknih)

www.aspekt.upol.cz

s tím, že mám zažitou její atmosféru
a topografii. Z tohoto důvodu bych
nemohl detektivku umístit dejme
tomu do Prahy či do Ostravy, protože k tomu je potřeba mít něco jako
vnitřní prožitek místa děje.
A potvrdilo se mi to i v ohlasech.
V prvním románu dojde k třetí vraždě na ulici Jílové, vrah odhodí tělo
oběti do kontejneru. Jeden čtenář
mi napsal, že do toho kontejneru
chodívá vyhazovat odpad a teď má
pro něj každá cesta se smetím zcela
jiný rozměr. Podobné reakce jsem
měl od obyvatel Štěpánova. Navzdory tomu, že jsem tu obec nepodal
v nikterak příznivém světle, byli Štěpánovští nadšení, že se jejich vesnice
stala aktérem příběhu a že jsem věrně popsal její topografii.
Jakou měrou Vás při psaní inspiruje univerzitní prostředí?
To je záležitost žánru. V Modrých stínech jsem se snažil vytvořit
univerzitní detektivku. Ta má dlouhou tradici v britské literatuře, u nás
ale žádnou. Z logiky přístupu k reáliím a lokacím jsem zvolil univerzitu,
kterou znám. Musel jsem čelit kritice, že obraz univerzity tak, jak jsem
ho vykreslil v románu, nepřispívá
k dobrému jménu naší almy mater.
To je velké nedorozumění pramenící z neznalosti žánrových konvencí.
Zobrazování univerzity v detektivkách je vždy spjato s určitou ironickou nadsázkou a satirou. Ostatně

Colin Dexter, klasik britské univerzitní detektivky, udělal ze slavného
Oxfordu místo, kde se vydatně vraždí a kde jsou hodnostáři vedeni těmi
nejpřízemnějšími pohnutkami, závistí, chtíčem a kariérismem, a dostal za
to cenu města za propagaci a přínos
turistickému ruchu.
V Modrých stínech dojde k vraždě v Konviktu a popsány jsou univerzitní budovy na Křížkovského ulici.
Určitě jsem neměl v úmyslu nikoho
denunciovat.
Uvažoval jste někdy o vedení
kurzu tvůrčího psaní?
To je v tuto chvíli velmi hypotetická
otázka. Nikdy jsem v této záležitosti nebyl nikým osloven a sám o něco
takového ani neusiluji. U tvůrčího
psaní nejde jenom o to, mít nějaké
zkušenosti jako autor, ale i o zvládnutí didaktiky. Nikdy jsem příručky
o tvůrčím psaní nestudoval, i když
vím, že jich existuje celá řada.
V jedné diskuzi jste zmínil, že
z české prózy čtete pravidelně
pouze Jiřího Hájíčka. Proč?
Jeho tvorbu jsem sledoval už od začátku. Kdysi dávno mě jakýmsi generačním spřízněním oslovila jeho
novela Zloději zelených koní. V tehdejší životní situaci mi byl hrdina
toho příběhu velmi blízký a určitým
způsobem ve mně rezonoval. Na Hájíčkovi oceňuji zejména jeho, a teď
nemůžu zvolit jiná slova, tvůrčí poctivost. Ve chvíli, kdy se řada autorů

zabývá nějakým postmodernistickým blbnutím, hrou se žánry, ironizací a relativizací všeho možného,
nabízí Hájíček příběhy skutečných
lidí. A navíc dobře napsané. Z těch
knih lze zkrátka poznat, že je to spisovatel, za jehož tvorbou stojí životní zkušenost.
Jak si podle Vás stojí obecně
česká literární detektivka?
Mé pokusy číst současnou českou
detektivku ztroskotaly na neschopnosti dostat se dál než za stranu třicet, tudíž aktuální produkci neznám.
Nedávno jsem procházel nějaké příspěvky na sociální síti a nabyl pocitu, že česká detektivka žije v jakémsi
ghettu mimo prostor a čas. A také
mimo zájem širší kritické obce, což
autorům do jisté míry vyhovuje, protože se pohybují na úzkém žánrovém poli a nemají vyšší ambice než
popsat vyřešení nějaké záhady… Zatímco kvalitní světová detektivka má
ambice fungovat jako společenský
román, u českých autorů mi chybí
snaha poskytnout čtenáři jakoukoliv
nadstavbu.
Nabokov či Roth jsou také jedněmi z Vašich oblíbených spisovatelů a přitom ani jeden z nich
detektivku nenapsal…
To jsou spisovatelé, jimiž se zabývám odborně v rámci působení zde
na univerzitě. Autoři detektivek by
samozřejmě měli mít znalost žánrové literatury a pravidel, ale měli by
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zároveň číst i moderní literaturu.
Detektivky by měly fungovat jako
moderní román. Proto se domnívám,
že přečíst si Philipa Rotha je pro spisovatele detektivek užitečnější než
číst třeba Agathu Christie.
Promítá se ve Vaší tvorbě výrazněji rovina osobního života?
Detektivka je žánr, kde musí být autor velice ukázněný a musí myslet
především na čtenáře. Není ji tedy
dobré používat k tomu, abyste si
v ní řešil osobní problémy. Podkladem každého psaní je samozřejmě
životní zkušenost spisovatele… Ale
k vaší otázce: Případ pro exorcistu
jsem zasadil do Štěpánova. Tam bydlela moje babička. Jednu z postav,
takovou rázovitou vesničanku, jsem
vybavil řečovým tokem, který jsem
znal právě od ní. To je asi jediné, co
jsem využil „autobiograficky“. Jinak
jsou ta díla po všech stránkách fikční.
Slyšel jsem, že se má za nedlouho natáčet televizní adaptace Vaší třetí knihy, která ještě
ani nevyšla…
Třetí minisérie se bude jmenovat Pět
mrtvých psů. Scénář napsal opět
Petr Jarchovský, natáčet se bude paralelně s Modrými stíny. Román stále není hotový, protože s ním nejsem
spokojený. Tak jsem ho zatím odložil
a místo toho napsal jiný. Teď netrpělivě čekám, zdali se bude líbit mému
nakladateli. rj

www.aspekt.upol.cz
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K14
K14 – nová a lepší
V minulém čísle jsme si s proděkanem pro infrastrukturu Vladimírem
Poláchem povídali (nejen) o dokončené rekonstrukci budovy na
Křížkovského 14. Pokud se v těchto prostorách nevyskytujete a jste
zvědaví, jak vypadají po opravě,
objevte je prostřednictvím fotografií. Třeba poslouží i jako inspirace
k osobní návštěvě K14. bh

www.aspekt.upol.cz
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Merde! a jiné
švejkoviny
O významu dobrého vojáka Švejka nejen pro literaturu, ale českou
kulturu obecně není pochyb. Jak se
projevuje v kontextu střední Evropy
a z jakých úhlů je možné nahlížet na
Jaroslava Haška a jeho ikonického
(anti)hrdinu, se ukázalo na dvoudenním sympoziu, které proběhlo
na filozofické fakultě 24. a 25. března. Představu (pokud taková vůbec
může vyvstat), že Švejk je klíčovou
postavou pouze pro českou literární
obec, narušila hojná účast zahraničních přednášejících.
Poměrně očekávatelné příspěvky
o překladech švejkovských příběhů

www.aspekt.upol.cz

se prolínaly s neobvyklými pohledy
na postavu i literární diskurz, jehož je součástí a který do jisté míry
reprezentuje.
Po čtyřech ročnících mezinárodního interdisciplinárního sympozia
Umění a kultury ve střední Evropě
zaměřených na obecnější témata
cenzury nebo například cestopisů se
pořadatelé rozhodli přijít s velice úzkým tématem jedné literární postavy. Tematické rozpětí příspěvků bylo
i přes specifičnost zadání široké, referující se dotkli kromě nejrůznějších literárních přístupů k Osudům
a postavě Švějka také faktických

poznatků o Haškově životě, lidech,
kteří ovlivňovali jeho tvorbu nebo se
v ní objevovali, případně byli spjati
dobově či myšlenkově. Do debaty se
tak dostal Franz Kafka, Bohumil Hrabal nebo první česká profesionální
novinářka Olga Fastrová. Drobným
rozšířením čistě literární oblasti do
kultury obecně byla krátká přednáška Petra A. Bílka o obrazech a citátech v prostorách švejkovských restauračních zařízení.
Organizaci sympozia mají na starost čtyři instituce: katedra bohemistiky z UP a Jihočeské univerzity, Ústav
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literaturu Akademie věd České republiky. Za FF UP událost spravoval
Jiří Hrabal z katedry bohemistiky,
který se, obdobně jako značná část
přednášejících, nemohl některých
momentů zúčastnit kvůli nemoci.
Na samý závěr následovala zřejmě
nejživější debata celého sympozia.
Prokázalo se v ní, že i tolikrát popsaná a zanalyzovaná postava, jakou je
Švejk, stále vzbuzuje v akademicích
velmi živelné emoce. ah, bh

Závěrečná debata prokázala,
že i tolikrát popsaná a zanalyzovaná
postava, jakou je Švejk, stále vzbuzuje
v akademicích velmi živelné emoce.
české literatury a literární vědy Univerzity Karlovy a Ústav pro českou

www.aspekt.upol.cz
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SEDLÁKOVÁ, RENÁTA.
Výzkum médií : nejužívanější
metody a techniky.
Praha : Grada, 2014.
Autorka z katedry žurnalistiky představuje nejčastěji užívané postupy
ve výzkumech médií a kultury realizovaných v České republice. Soustřeďuje se především na linii vycházející
ze sociologické tradice. Publikace má
čtenářům mimo jiné pomoci pochopit vztah mezi teoretickou a empirickou částí vědy, mezi teorií a konkrétními výzkumnými technikami
a zaměřuje se také na to, jak prezentovat výzkumná šetření akademické
obci i široké veřejnosti.

Vydáno
(nejen) na FF
ANTOLOGIE NĚMECKÉ
MORAVSKÉ LITERATURY.
Olomouc : Univerzita Palackého
v Olomouci, 2014.
Dvousvazková publikace vznikla
v Centru pro výzkum německé moravské literatury při Katedře germanistiky FF UP. Mapuje pomocí
27 středně dlouhých uměleckých
www.aspekt.upol.cz

textů německy píšící autory spjaté s územím Moravy. V jednom
svazku se nachází originální texty,
v druhém pak jejich české překlady.
Unikátně koncipovaná antologie
přináší ukázky z díla světově známých i v dnešní době zapomenutých autorů, jejichž tvorba je hodna znovuobjevení.

KOMÁREK, KAREL.
Čep, Durych a několik
příbuzných.
Olomouc : Univerzita Palackého
v Olomouci, Filozofická fakulta,
2014.
Jazykovědec s přesahem do literární
vědy předkládá interpretace vybraných děl českých spisovatelů křesťanské orientace (Jan Čep, Jaroslav
Durych, Jaroslav Mazáč, Zdeněk Rotrekl, Pavel Švanda, Albert Vyskočil,
Jan Žáček). Jde o autory s různými
uměleckými postupy, kteří však tvoří duchovní společenství. Společné
je jim křesťanské vidění světa, hledání smyslu a naděje jako protihodnot absurdity a negace. Kniha Karla
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Komárka z katedry bohemistiky vyšla ve Vydavatelství FF UP v tištěné
i elektronické verzi.

NEMRAVA, DANIEL .
Snivci a trosečníci. Reprezentace (bez)moci v současném
latinskoamerickém románu.
Brno : Host, 2014.
Jak se odráží politická situace v současné literatuře? Na tuto otázku
se pokouší odpovědět kniha Daniela
Nemravy z Katedry romanistiky FF
UP, v níž představuje některé prózy latinskoamerických spisovatelů,
Argentince Manuela Puiga, Kubánce Reinalda Arenase a Abilia Estéveze, Nikaragujce Sergia Ramíreze
a chilského světoběžníka Roberta
Bolaña. Jejich díla Nemrava zasazuje do politického kontextu latinskoamerických diktatur 70. let
a křehkých demokracií 80. a 90. let.
Vybrané prózy pomocí nejrůznějších
narativních strategií reflektují témata moci, násilí a diktatury.

Článek vychází z anotací
jednotlivých publikací.

www.aspekt.upol.cz
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TIP NA VÝLET

Na břehu polí
Vydáte-li se z Olomouce severovýchodním směrem, nemůžete minout
Chráněnou krajinnou oblast Litovelské Pomoraví. Nezpevněné stezky
lužních lesů jsou ideálním místem
na výlet během probouzejícího se
jara. Za drsného aprílového počasí
se vyplatí vydat se proti proudu Moravy ještě o kousek dále. Mohelnice
představuje ideální kombinaci města
a přírody.
www.aspekt.upol.cz

Ihned po příjezdu vlakem na tamní nádraží máte na výběr; do města
jsou to od něj dva kilometry, opačným směrem se pak rozprostírají
pole a za nimi Moravičanské jezero.
Malebné uličky Mohelnice připomínají trochu ty olomoucké, morový sloup zde mají na náměstí také,
i když o něco skromnější. Prohlídka
centra nezabere příliš mnoho času.
A tak se může stát, že ve chvíli, kdy

se vám zima začne dostávat pod
promočený kabát, začnete pokukovat po jedné ze zdejších hospůdek.
Posilněni horkým svařákem se pak
můžete vydat do místního muzea,
anebo můžete vykročit směrem k železniční trati, po jejímž překročení se
ocitnete rázem uprostřed rázovité
zemědělské krajiny.
Pravda, oproti Litovli či Horce nad
Moravou působí mohelnické okolí
poněkud bezútěšně. Prudké změny počasí, kdy se během okamžiku

střídají déšť se sněhem spolu s krátkými záblesky slunce, však dávají
vyniknout jeho půvabu. Ani ne po
deseti minutách chůze od trati dorazíte k přírodnímu koupališti, jemuž
místí přezdívají „Bagr“. Opodál stojící areál štěrkopískovny dává tušit
proč. Ale to už vás dělí jenom několik málo kroků od břehů Moravičanského jezera, u kterého touto dobou
takřka nikoho nepotkáte. Rozjímat
a toulat se podél jeho břehů se dá až
do soumraku. rj
www.aspekt.upol.cz
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Arsenij Rovinskij
могла бы больше
совершенно точно могла бы больше
например на чём-нибудь лучшем летать
в детском саду на площадке такой же стоял
только пропеллерный
Люсе снится
постоянно снится о птицах что только птицы
что везде отличаются только птицы
остальное всё более-менее
одинаковое

mohla by víc
určitě by mohla víc
třeba létat s něčím lepším
ve školce na hřišti jedno takové stálo
ale mělo vrtuli
Ljusa sní neustále sní o ptácích že jen ptáci
že všude vynikají jen ptáci
všechno ostatní je víceméně
stejné
(přeložila Jaroslava Němčáková)

she could do more
no doubt she could do more
she could fly in something better
there is one in the kindergarten playground
with a propeller though
Lyusa dreams nothing but dreams about birds only birds
birds are the only ones who excel everywhere
everything else is more or less
the same
(přeložil Robert Hýsek)

www.aspekt.upol.cz

Zbloudilá
slovanská
poezie
Na podzim roku 2013 vznikl na FF UP
Ateliér uměleckého překladu, jehož
prvním větším projektem je překlad
současných slovanských básní nazvaný Bludné kořeny / Wayward Roots.
Stejnojmenného semináře, vedeného českými básníky a překladateli
Petrem Borkovcem, Lenkou Kuhar
Daňhelovou, Josefem Mlejnkem,
Franciszkem Nastulczykem a také
Petrem Kuharem ze Slovinska, se
zúčastnila třicítka studentů a doktorandů z olomoucké anglistiky a slavistiky, ostravské polonistiky a brněnské jihoslovanistiky. V antologii vyšla
každá báseň ve svém původním jazyce a v českém a anglickém překladu.
(oficiální anotace)

Bludné kořeny / Wayward Roots.
Výbor ze současné slovanské poezie. Ed. and trans. Robert Hýsek,
Matthew Sweney et kol. Olomouc :
UP Press, 2014.
www.aspekt.upol.cz
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POČET PROJEKTŮ

Univerzita Palackého v Olomouci

240

Kam přišlo
grantové zlato?

Masarykova univerzita

161

Vysoké učení technické v Brně

86

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

79

Západočeská univerzita v Plzni

73

Mendelova univerzita v Brně

57

Technická univerzita v Liberci

55

Univerzita Hradec Králové

43

Univerzita Karlova v Praze

40

Ostravská univerzita v Ostravě

39

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

35

Univerzita Pardubice

35

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

31

VYSOKÁ ŠKOLA DOTACE

DOTACE

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

30

Univerzita Palackého v Olomouci

3 728 287 405,28 Kč

Slezská univerzita v Opavě

28

Masarykova univerzita

3 299 047 783,86 Kč

České vysoké učení technické v Praze

24

Vysoké učení technické v Brně

1 871 306 469,58 Kč

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

14

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

1 214 447 744,77 Kč

Na filozofické fakultě pociťujeme přítomnost a důležitost projektů téměř
denně, ať už v podobě grantově podpořených předmětů, přednášek, výzkumů nebo publikací. Jak si stojí UP a FF v porovnání s ostatními univerzitami
a fakultami v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), je přehledně uvedeno v následujících tabulkách a grafech. bh

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

7

Mendelova univerzita v Brně

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

6

Západočeská univerzita v Plzni

Vysoká škola polytechnická Jihlava

6

Univerzita Pardubice

Česká zemědělská univerzita v Praze

5

Univerzita Karlova v Praze

824 990 461,69 Kč

Vysoká škola ekonomická v Praze

4

Technická univerzita v Liberci

792 793 545,55 Kč

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

2

Univerzita Hradec Králové

624 237 049,11 Kč

České vysoké učení technické v Praze

594 165 817,19 Kč

SOUČÁST UP

DOTACE

SOUČÁST UP

POČET PROJEKTŮ

Ostravská univerzita v Ostravě

1 111 741 490,51 Kč
1 051 714 521,92 Kč
845 481 799,17 Kč

478 983 806,46 Kč

PŘF

1 216 251 767,32 Kč

PŘF 81

81

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

470 484 625,16 Kč

FF

740 865 684,64 Kč

FF 47

47

Slezská univerzita v Opavě

421 320 719,96 Kč

RUP

562 270 283,39 Kč

PDF 40

40

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

402 149 439,81 Kč

PDF

433 076 715,08 Kč

LF 30

30

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

401 809 837,83 Kč

LF

370 006 371,12 Kč

FTK 18

18

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

247 537 122,72 Kč

FTK

200 679 973,62 Kč

RUP 7

7

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

93 523 425,08 Kč

FZV

81 044 672,55 Kč

FZV 6

6

Česká zemědělská univerzita v Praze

75 969 088,05 Kč

PF

48 493 690,95 Kč

PF 4

4

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

67 614 855,84 Kč

CMTF

44 533 797,36 Kč

PSUP 3

3

Vysoká škola polytechnická Jihlava

56 613 208,19 Kč

VTP

17 179 867,36 Kč

VTP 2

2

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

53 124 296,73 Kč

PSUP

13 884 581,89 Kč

CMTF 2

2

Vysoká škola ekonomická v Praze

30 320 607,70 Kč

www.aspekt.upol.cz

www.aspekt.upol.cz
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