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JIŘÍ LACH

Poslední vydání Aspektu v  tomto 
akademickém roce přináší texty, 
které se zaměřují na naši univerzitu 
i život mimo ní. I toto číslo Aspektu 
ukazuje, že univerzita nežije v  uza-
vřeném světě a současné výzvy se jí 
výsostně týkají, ať už se jedná o fe-
nomén fanouškovství či islám nebo 
projevy světa umění a  muzeí. Uni-
verzita a její �lozo�cká fakulta musí 
v  těchto i  jiných tématech aktivně 
vystupovat a  neměla by se bát ko-
mentovat a vysvětlovat tabuizovaná 

a nepohodlná témata, jako je rostou-
cí nenávist části Olomoučanů, a Če-
chů obecně, k cizincům. Jinými slovy, 
třetí role univerzity musí být posilo-
vána a akademická půda nemůže být 
uzavřenou osadou studentů a peda-
gogů. Jen výčet témat tohoto čísla 
ukazuje, kolik lidského úsilí kumulu-
je FF UP. I proto věřím, že nové číslo 
Aspektu nejen poučí, ale též přispěje 
k zaslouženému prázdninovému od-
počinku studentů i zaměstnanců. “

“Univerzita a její 
�lozo�cká fakulta 

by se neměla 
bát komentovat 

a vysvětlovat 
tabuizovaná 

a nepohodlná 
témata, jako je 

rostoucí nenávist 
části Olomoučanů, 

a Čechů obecně, 
k cizincům. 



Máte za sebou ekonomickou 
střední školu, jak jste se od ní 
dostal k hudbě?
Ekonomická škola byla v podstatě 
nouzovým řešením, protože v Olo-
mouci nebyla konzervatoř a  naši 
mě ještě nechtěli pustit pryč, 
abych nezvlčel. Chodil jsem na ZUŠ-
ku k  panu doktorovi Pulchertovi 
a také soukromě na hudební teorii 
a  na dirigování do Prahy. Už teh-
dy jsem počítal s  tím, že se budu 

věnovat hudbě. Na ekonomické 
škole jsem měl díky hře na klavír tu 
výhodu, že jsem uměl velice rychle 
psát všemi deseti.

Kdy jste začal hrát na klavír?
Poměrně pozdě, v osmi letech. Kla-
víristé většinou začínají dřív, jsou 
na to dokonce studie a  doporu-
čuje se začít ve třech letech. Tady 
tenkrát existovala norma, že se 
na ZUŠky začínalo chodit až v šes-
ti. Snad jsem to nějak dohnal. Už 

Jak se hraje polobdění
Skladatel a klavírista Marek Keprt, který působí na  

katedře muzikologie, vypráví o vztahu mezi tóny a barvami, 
paralelách hmyzu a lehkosti, o hudbě, při níž odpočívá, 

i o tom, jestli po letech koncertování stále zažívá trému.

odmalička jsem si komponoval ně-
jaké drobnosti, zájem o hudbu mi 
nevnutili rodiče.

Dizertační práci jste psal 
o  skladateli Skrjabinovi, proč 
právě o něm?
Skrjabinem se zabývám už dlou-
ho. Připadá mi zajímavé, jakou 
prodělal stylovou proměnu od ra-
ných skladeb, které jsou ve stylu 
Chopina, romantické, až po ty po-
slední, které jsou na tu dobu velmi 

avantgardní, až atonální. Tento 
styl přišel až podstatně později, 
jeho tvorba je velmi vizionářská. 
Věnoval se �lozo�i, teozo�i, ale 
také synestezii, zajímaly ho parale-
ly mezi hudbou a výtvarným umě-
ním, tóny a  barvami. V  roce 1910 
napsal skladbu Prometheus, při níž 
mají být promítány barvy podle 
přesného návodu. To je v podsta-
tě první multimediální kompozice 
v dějinách hudby. ▶
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Používáte podobnou multi-
medialitu ve své tvorbě?
Ano, mám jednu skladbu, ke kte-
ré jsou přesné návody k osvětlení. 
V opeře Blumfeld jsou zas přesné 
scénické údaje. Hudba reaguje i na 
dění na scéně, je to prorostlé. 

Jste raději, když vaše dílo 
zpracovává nebo „používá” ně-
kdo, koho znáte, nebo vás netrá-
pí, kdo se toho ujme?
Určitě preferuji, když to hra-
je někdo, s  kým se znám, kdo už 
zná mé další kusy a  interpretační 
princip, který vyžaduji. Kdyby tu 
partituru dostal někdo, kdo před-
tím nic mého neslyšel, mohlo by 
z toho vzniknout něco diametrálně 
odlišného. 

Čím známější vaše hudba 
bude, tím méně kontroly nad je-
jím zpracováním budete mít. Jak 
se s tím vyrovnáváte?
To je pravda, ale zase čím bude 
známější, tím víc bude zažitý určitý 
úzus, budou nahrávky a interpreti 
budou vědět, čeho se držet a jak je 
to zamýšlené.

Jakým způsobem probíhá váš 
tvůrčí proces při skládání?
Záleží na tom, jestli píši pro klavír 
nebo skladbu bez klavíru, napří-
klad pouze pro smyčce. Když píši 

klavír, základ je velmi improvizační, 
zkouším na klavír a zapisuji, často 
si píši jen pokyny, které později 
rozpracovávám a  piluji. Ke svým 
věcem se vracím a hraji je, předělá-
vám je znovu a při každé interpre-
taci vlastně vytvářím novou verzi. 
Je to neustálý proces a není tvar, 
který bych považoval za konečný. 
Žádná z mých skladeb není hotová.

Názvy vašich děl mají často 
souvislost s přírodou, berete od-
tud inspiraci? 
Na procházky do přírody chodím 
rád, ale neřekl bych, že mé práce 
jsou vyloženě přírodní inspirace. 
Často jsou to nálady. Lidé mi říkají, 
že znějí pochmurně, někdy straši-
delně. Konkrétní dojmy z  přírody 
to odrážet nemá. 

Jakou náladu má tedy evoko-
vat například vaše skladba Když 
vážkobdění vychmyřuje svit?
Názvy mých prací jsou vždycky 
paralelním vyjádřením toho, co se 
snažím vyjádřit hudbou, v  tomto 
případě je centrální náladou po-
lobdění a  určitá svítivá křehkost, 
která může působit přírodním do-
jmem. Pokud mám nějakou přírod-
ní inspiraci, je to určitě inspirace 
hmyzem, v  tomto případě ta leh-
kost vážky na hladině. Neberu to 
jako přímé ztvárnění vážky nebo 
jiného hmyzu, spíše obrazné na-
značení polospánku nebo lehkosti 
různých vjemů v bdění. 

Veřejně vystupujete od začát-
ku devadesátých let, míváte po 
takové době ještě trému?
Mívám. Tréma mizí s  počtem vy-
stoupení, ale já se koncertováním 
neživím, spíše učím, takže mám 
kolem deseti až dvanácti koncer-
tů za rok. Ona ta tréma je na jed-
nu stranu užitečná. Nemám rád 
chladný profesionalismus někte-
rých umělců, kteří jsou agenturami 
tlačeni, aby hráli jeden program 
stokrát za rok. Takové vystoupe-
ní je pak samozřejmě dokonalé, 
ale ztratí se z něj inspirace. Tréma 
a  inspirace spolu velmi úzce sou-
visí. Spousta velkých umělců měla 
velikou trému, například i Vladimír 
Horowitz, jeden z  největších kla-
víristů dvacátého století. Největší 
trému mám, když mám hrát velmi 
krátce, ke konci hraji vždycky lépe, 
nejlépe v přídavcích, první skladby 
jsou vždy takové oťukávací. Pokud 
je třeba odehrát jen deset minut, 
vím, že se nestihnu ani rozehrát.

Máte své meditační techniky 
nebo rituály před vystoupením? 
V podstatě nemám, jen vím, že si ne-
smím dát kafe. Jinak ho piji hodně, 
ale před koncertem ne. Naopak je 
dobré si dát něco sladkého, což zase 
jindy moc nejím. A nesmím hrát na-
lačno, ale najezený tak akorát.

Máte pocit, že olomoucká hu-
dební scéna je něčím výrazná, co 
se týče současné vážné hudby?

Právě tato v  Olomouci moc velké 
zakořenění nemá a  nemůžeme se 
rovnat jiným centrům. Soudobá 
avantgardní hudba se dělá spíše 

v Brně nebo v Ostravě, Olomouc je 
v tomto smyslu spíše konzervativ-
ní, což možná souvisí i s faktem, že 
tu není akademie a nevychovávají 
se tady tím pádem skladatelé. Hu-
dební publikum chodí především 
na �lharmonii a  ta vychází vstříc 
jeho vkusu.

Často se stává, že se nevážná 
a vážná hudba prolínají a dochází 
k  zajímavých překrytím a  fúzím, 
což by právě mohlo zaujmout a vy-
tvořit nové publikum více zaměře-
né na současnou hudbu.

Který je váš nejoblíbenější 
nový trend?
Netradiční zvuky. Mám rád hud-
bu, která není zaměřená na tóny, 
ale spíše na kombinaci tónů a hlu-
ků vytvářejících homogenní směs. 
Někdy je to problematické, nemám 
rád, když se příliš rozlišují jednot-
livé složky a nepojí se dohromady, 
lepší je, když se vše mísí dohro-
mady a  posluchač neví, jestli slyší 
tón nebo hluk. Zajímám se právě ▶ 

„Pokud mám nějakou přírodní inspiraci, 
je to určitě inspirace hmyzem.  
Nepracuji s přímým ztvárněním vážky 
nebo jiného druhu, spíše s obrazným 
naznačením polospánku nebo lehkosti 
různých vjemů v bdění.“

„Skládání hudby je neustálý proces a není 
tvar, který bych považoval za konečný. 

Žádná z mých skladeb není hotová.“
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o  tato jemná přediva a  fenomény 
na prahu slyšitelnosti, kdy se po-
sluchač domnívá, že slyší jeden ná-
stroj a  teprve později si uvědomí, 
že je přítomná i další linie. Někdy 
to může vyznít tak, že je skladba 
špatně složená, ale já takto kompo-
nuji záměrně, pracuji s  nejistotou 
posluchače.

Vy neskládáte pouze pro kla-
vír, ale i pro jiné nástroje. Máte 
nějakou oblíbenou kombinaci?
Nejraději mám kombinaci klavíru 
a  cembala, z  žesťových nástrojů 

pak trubku. Dechové nástroje mám 
ve skladbách často tak, aby nebyly 
moc výrazné, spíše utlumeně, skry-
tě nebo jen s technikami bez tónů. 

Cvičíte každý den? Jak dlouho?
Cvičím většinou šest dní v  týdnu 
asi tři až čtyři hodiny a jeden den 
odpočívám, to je pro hru dobré. 
Jakmile jeden den necvičím, hned 
to cítím. Většinou platí, že člověk 
potřebuje stejné množství času, 
který necvičil, na to, aby se dostal 
zpět do formy. Když nehraji týden, 
potřebuji další týden na to, abych 
hrál jako předtím.

Posloucháte jinou než sou-
časnou nebo klasickou vážnou 
hudbu? 

Občas ano, člověk si potřebuje od-
počinout. Největší relax je samo-
zřejmě neposlouchat nic. Populár-
ní hudbu někdy poslouchám, mám 
rád spíš etnickou hudbu, africké 
pygmeje, tango nebo klezmer, ra-
ději tedy folklor než punk a rock.

Česko je přes léto zavaleno 
hudebními festivaly populární 
hudby. Existují takové příležitos-
ti i pro posluchače klasické nebo 
současné vážné hudby?
V létě pouze Ostravské dny, což je 
velký festival, řekl bych, že u  nás 
nejlepší. Je vždy v druhé půlce srp-
na a trvá zhruba deset dní. Pořádá 
se každý druhý rok, letos zrovna 
bude. Vede ho Čechoameričan Petr 
Kotík, který žije střídavě v  New 
Yorku a  v  Ostravě a  má spoustu 
konexí v  Americe i  v  Evropě. Zve 
vynikající lektory na kurzy spojené 
s festivalem. 

Máte vysněné místo, kde bys-
te si v budoucnu chtěl zahrát?
Rád bych uskutečnil svou předsta-
vu multimediálních děl na míru ne-
obvyklým prostorům. Nelákají mě 
klasické koncertní síně, mám raději 
industriální prostory nebo staré 
pevnosti. Chtěl bych si někdy za-
hrát třeba v nějakém bunkru. bh

Zaparkovaná 
kultura

Ondřeje Martínka znáte především jako hlavního  
koordinátora majálesu, tradičních a nepopiratelně  
velmi populárních oslav studentského života. Tentokrát 
jsme si popovídali o projektu s výrazně kratší historií, 
ale, doufejme, podobně nadějnou budoucností, jehož  
cílem je přinést kulturu do olomouckých parků.

„Mám rád hudbu, která není zaměřená 
 na tóny, ale spíše na kombinaci  

tónů a hluků vytvářejících 
 homogenní směs.“
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„Snahou bylo naučit Olomoučany, nejen stu-
denty, brát olomoucké parky jako místo, 

 kde mohou aktivně relaxovat, a ukázat jim, 
co všechno se v parcích dá dělat.“

a Poděbrady. Pilotní projekt pro-
běhl v rámci majálesu na začátku 
loňského května. Další program 
byl potom od června do konce 
září, proběhlo kolem třiceti akcí 
a průměrná návštěvnost byla asi 
sto padesát lidí. Je samozřejmě 
rozdíl mezi typy akcí, na projekce 

chodilo i čtyři sta lidí, naopak fot-
balový turnaj byl především o sa-
motných čtyřiceti hráčích. 

Jak funguje organizace akcí 
v parcích? Může si kdokoliv dě-
lat, co chce?

Kdy vznikla myšlenka Zaparkuj?
Vloni v únoru nebo v březnu. Byla 
to iniciativa Petra Bilíka, se kterým 
jsme se domluvili, že se toho ujmu 
já. Od začátku stojí za projektem 
univerzita, město a Výstaviště Fló-
ra, leč hlavní podíl organizace leží 
na bedrech univerzity. Flóra nám 
vychází vstříc logisticky, zajišťuje 
povolenky pro vjezdy, elektřinu, 
úklid, s  městem spolupracujeme 
v  propagaci, občas něco za�nan-
cuje a my participujeme na dopro-
vodných programech městských 
akcí. Tým tvoří  v  tuto chvíli šest 
lidí, pět z nich jsou studenti a  je-
den absolvent. A všichni to děláme 
dobrovolně. 

Co tedy podle vás v Olomou-
ci chybělo a bylo třeba napravit?
Petr Bilík, který hodně navštěvu-
je zahraniční univerzity, stejně 
jako asi každý student na výjezdu 
v  zahraničí, si všiml, že tam jsou 
parky využívány zcela jinak než 
u  nás. Snahou bylo naučit Olo-
moučany, nejen studenty, brát 
olomoucké parky jako místo, kde 

mohou aktivně relaxovat, a  uká-
zat jim, co všechno se v  parcích 
dá dělat. Když se o  Olomouci 
říká, že je jako moravský Oxford 

nebo Cambridge, parková kultura 
k  tomu určitě patří. Shodli jsme 
se, že všechny akce by měly být 
nízkonákladové a  nízkoprahové 
a měly by mířit na různé skupiny 
lidí.

Zaparkuj má tři hlavní úkoly: 
první je pořádat akce, druhým je 
konsolidovat akce, které se dějí, 
a  pomoci jim propagačně. Třetí 
úkol je spolupracovat s lidmi, kte-
ří chtějí v  parku uspořádat akci. 
Pokud se slučuje s  myšlenkami 
Zaparkuj, poskytneme jim plný 
servis, tedy propagaci, logistická 
řešení, stánky, stoly, aparaturu. 
V programu na červen teď máme 
devět akcí, z toho pět je v naší re-
žii a zbytek jsou partnerské akce, 
kterým pomáháme. Navazujeme 
spolupráci s jinými neziskovkami, 
například se teď v  parku hraje 
dvakrát do týdne famfrpál a my 
zajišťujeme uskladnění jejich pro-
priet, výbornou spolupráci máme 
i se Slackline Olomouc.

Jak jste spokojeni s minulým 
ročníkem?
Povedlo se to nad očekávání, vů-
bec jsme nevěděli, co čeho jde-
me. Cílem bylo vytvořit systém 
pravidelných akcí, což se stalo. 
Máme pravidelné �lmové pro-
jekce a  tancovačky. Také jsme 
chtěli zjistit, které parky jsou 
vhodné pro konkrétní typy akcí. 
Využili jsme i  Svatý Kopeček 

„Pilotní projekt proběhl v rámci  
majálesu na začátku loňského  
května. Další program byl potom  
od června do konce září, proběhlo  
kolem třiceti akcí a průměrná  
návštěvnost byla asi sto padesát lidí.“

Tým projektu 
Zaparkuj tvoří 
v tuto chvíli šest 
lidí; pět z nich jsou 
studenti, jeden 
je absolventem. 
Všichni se účastní 
dobrovolně. Další 
dobrovolníky by 
skupina uvítala.
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a v partnerských podnicích. Nově 
bychom se měli objevovat i v ka-
lendáři akcí města a v Radničních 
listech.

Probíhají podobné akce 
v  ostatních univerzitních měs-
tech v Česku?
Určitě není žádný podobný pro-
jekt spojený s univerzitou. V Pra-
ze, Plzni a v Ostravě se samozřej-
mě akce pořádají, ale ne v takové 
míře a  s  obdobným cílem oživit 
všechny městské parky, spíše se 
soustřeďují na jednu konkrétní 
lokalitu.

Je tým projektu dostatečně 
početný?
Rozhodně ne, chtělo by to, aby 
jeden nebo dva lidi pracovali na 
poloviční nebo celý úvazek. Dal-
ší dobrovolníky bychom uvítali. 
Muže především – děvčata jsou 
super, mají skvělé nápady a  jsou 
mnohem zodpovědnější, ale chtít 

po nich, aby tahaly reproduktory 
a  třicetikilové stánky, není zcela 
ideální. Je spousta možností na 
další posun a akce, ale myslím, že 
univerzita by neměla úplně sup-
lovat funkci města ve vytváření 
kultury. Ziskem pro univerzitu je 

v tomto případě budování dobré-
ho jména a  posílení onoho pro-

klamovaného statusu Olomouc – 
univerzitní město. bh

O  tom ve velké míře, minimáně 
u  akcí větších, rozhoduje Flóra 
a město. Všechny tři parky se na-
cházejí v nejužší památkové rezer-
vaci, své slovo tedy mají i památ-
káři, případně odbor životního 
prostředí. Učíme se i byrokratické 
kličky. Město nám vychází vstříc 
v  souvislosti s  vyhláškou zákazu 
konzumace alkoholu na veřejnos-
ti, na akcích většinou prodáváme 
pivo nebo víno, ne tvrdý alkohol, 
v parcích se neopíjíme.

Máme spoustu nápadů, ale 
často narážíme na, řekněme, zá-
konná omezení, či drobnou ne-
vstřícnost úřadů. Už čtyři měsíce 
řešíme Sociální sítě, což je pražská 

neziskovka, kde sociálně vylouče-
ní lidé pletou houpací sítě a tím si 
vydělávají. Chtěli jsme instalovat 
čtyři nebo pět stacionárních sítí 
do parku, kde by byly přes den 
natažené a  večer by se zavěsily 
na strom. Je to ale z hlediska bez-
pečnostních předpisů prakticky 
nerealizovatelné.

Máte přehled, které z vašich 
akcí jsou nejoblíbenější?
Určitě projekce, ty nás opravdu 
hodně překvapily. Kdokoliv bývá 

v  Olomouci přes léto, ví, že je 
to takové mrtvé období, takže 
jsme určitě nečekali návštěvnost 
v  řádu stovek lidí. Když na pro-
mítání v  Čechových sadech při-
šlo čtyři sta lidí, kteří si v  rám-
ci dvou a  půl hodinového �lmu 
museli někam odskočit, bylo to 
poučení do budoucna. Velmi ob-
líbené jsou také tancovačky u pi-
ana a  latinskoamerické tancovač-
ky, chodí zhruba sto padesát lidí 
na každou akci, proto bychom 
letos chtěli přidat další, swingo-
vé a  street dance. Chceme i  více 
sportovních akcí, chceme pořídit 
základní sportovní itinerář. Už 
máme frisbee, kopací míče, deky, 
teď dáváme dohromady deskové 
hry, které budeme půjčovat. 

Jak zajišťujete občerstvení? 
Ve Smetanových sadech spolu-
pracujeme s  restaurací Fontána. 
Jinak se snažíme zapojit ty oprav-
du dobré olomoucké podniky, 
měli jsme „Kratochvíli“, „Magora“ 
i  „Bistrou krávu“. A oni to větši-
nou vítají, ne pro výdělek a nejen 
kvůli reklamě, ale pro samotnou 
účast na zajímavých akcích v pro-
středí parku. 

Jakým způsobem probíhá 
propagace projektu? 
Primárně na Facebooku. Dále 
máme tištěné programy na kon-
krétní měsíc, které rozhodí-
me na exponovaných místech 

„Všechny tři olomoucké parky se  
nacházejí v nejužší památkové  
rezervaci, své slovo tedy mají  
i památkáři, případně odbor  

životního prostředí.“

„Hodně nás překvapila divácká účast na 
projekcích. Kdokoliv bývá v Olomouci 
přes léto, ví, že je to takové mrtvé  
období, takže jsme určitě nečekali  
návštěvnost v řádu stovek lidí. “

„Existuje spousta možností na další  
posun a akce, ale myslím, že univerzita  
by neměla úplně suplovat funkci  
města ve vytváření kultury.“
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muzejní čtvrti. Slouží jako spole-
čenská platforma pro setkávání lidí 
a celý je pokryt velmi dobře výtvarně 
zpracovanými lehátky. Přijde mi, že 
muzea moderního umění dnes běž-
ně takovýmto způsobem propojují 
ryze galerijní prostory s venkovním 
prostranstvím. Podobné místo mi 
u  nás v  Olomouci chybí. Mohlo by 
být přitom klidně na konviktu ane-
bo v proluce vedle Muzea umění.

V Albertině momentálně najdete 
průřez tvorby fotogra�í Lee Millero-
vé. Millerová byla jednou z pěti žen, 
které získaly status fotoreportérky 
během druhé světové války. Byla při 
vylodění v  Normandii i  při osvobo-
zení nacistických táborů. Před vál-
kou přitom fotila módu pro Vogue. 
Expozice má výborné popisky, díky 
nimž se člověk opravdu dozví, co se 
za jednotlivými snímky skrývá.

Pokud budete během léta v Ber-
líně, doporučuji vyhledat Muzeum 
fotogra�e Helmuta Newtona. Expo-
zice jsou zde sice pouze Newtonovy, 
ale velmi rychle se mění. V Kunst Bi-
bliothek jsou zase skoro až do konce 
července k  vidění módní fotogra�e 
Maria Testina. Už sama instalace je 
výborná; v  celém prostoru je tma 
a osvětlují ho pouze podsvícené vel-
koformátové fotogra�e. rj

Díky monitorovací stáži pro dok-
torandy Filozo�cké fakulty UP se 
mi poštěstilo jet na několik dní do 
Stockholmu. Tam všem vřele dopo-
ručuji navštívit muzeum Fotogra-
�ska. Jak již sám název napovídá, 
jedná se o muzeum zaměřené čistě 
na fotogra�i. Do 13. září je zde in-
stalována výstava britského uměl-
ce Nicka Brandta s názvem On ®is 
Earth, A  Shadow Falls, Across ®e 
Ravaged Land. Jeho dílo je zaměře-
né na záchranu africké divočiny, fo-
togra�e mají ohromnou sílu. Jedna 

z  nejlepších výstav, kterou jsem za 
poslední roky viděla. 

Rozhodně také doporučuji navštívit 
v hlavním městě Rakouska MUMOK. 
Momentálně tam probíhá výstava ví-
deňského akcionismu s  názvem „Mé 
tělo je událost“. Ta mě doslova znechu-
tila; z  jedné místnosti jsem dokonce 
odešla s pocitem těžkosti od žaludku. 
Nic pro slabší povahy. Stojí za vidění 
z hlediska toho, jaké věci se ještě zařa-
zují do škatulky umění. 

Zajímavý je i  prostor před sa-
motným MUMOKem ve vídeňské 

Za uměním         napříč Evropou
Skvělým místem, kam se schovat před  
vysokými teplotami, jsou muzea či galerie. 
Gabriela Kodysová, doktorandka z katedry dějin 
umění, přináší pár tipů na výstavy, jež nyní  
probíhají v některých evropských galeriích.

ICOM karta: 
Pokud studujete některý 
z uměnovědných oborů, 
velmi užitečnou vám 
bude při vašich letních 
toulkách za uměním 
karta Mezinárodního 
koncilu muzeí, tzv. ICOM 
card. Dostanete se díky 
ní totiž na značnou část 
výstav po celém světě 
zcela zdarma, případně 
se slevou. Bezplatně 
objednat si ji můžete 
na webových stránkách 
icom.museum
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Ve své dizertační práci se vě-
nuješ fanouškovství. V  jakém 
smyslu přesně?
Věnuji se konstrukci fanouškov-
ských textů. Slovo text pojímám 
v  nejširším slova smyslu; tzn. jako 
text verbální mluvený a nemluvený, 
ale i jako statický či pohyblivý obraz. 
Zabývám se také konstrukcí příbě-
hů, které tvoří fanoušci pro postavy 
svých oblíbených počítačových her. 
Ty zkoumám následně jak ze stra-
ny textu samotného, tak ze strany 

autorství. Dělám rozhovory s  jejich 
tvůrci, abych odkryla, jak celý proces 
tvorby probíhá. 

Jsi sama skalním fanouškem 
nějaké hry či seriálu?
Jsem docela profesionální fanou-
šek, což je v tom, co dělám, výhoda. 
Člověk, který vytvořil teorie, jež při 
své práci používám, je zřejmě nej-
profesionálnějším fanouškem Star 
Treku na světě. Já sama se k fanouš-
kům Star Treku řadím také, ale dříve 
mě zajímal například Harry Potter 

Rozhovor s Monikou Bartošovou z katedry žurnalistiky  
o expresivním fanouškovství aneb o tom, kam až se může  
vyvinout příběh vaší oblíbené postavy z knihy či seriálu.

a  v  poslední době mě velmi oslovil 
seriál Vikingové. Musím se přiznat, 
že v současnosti už mě více než pů-
vodní �lmy, seriály a  komiksy baví 

spíše projevy jejich konzumentů na 
webu. Dost často si vybírám, na co 
se budu dívat, podle toho, nakolik 
příjemnou má kolem sebe konkrétní 
seriál komunitu fanoušků.

Diskutuješ často s  ostatními 
fanoušky?
Momentálně jsem aktivní hlavně 
na blogové síti Tumblr a  na něko-
lika fanouškovských stránkách na 
Facebooku, které se zabývají sci-
-� a  fantasy fandomy. Zajímají mě 
také skupiny existující pro nerd 
holky; věnují se seriálům, v  nichž 
se vyskytují dobře zpracované žen-
ské postavy. Takových je překvapivě 
málo. Ženské postavy by měly 
být komplexní a  neměly by pouze 
odpovídat stereotypní představě 
ženy v mužské mysli. Produkční stra-
tegie, která dnes v seriálové tvorbě 
převažuje, se soustředí na pohled 
mužského diváka, což mi přijde ab-
surdní. Více než polovinu divácké zá-
kladny a angažovaných publik totiž 
tvoří ženy. Seriály s dobře zpracova-
nými ženskými hrdinkami jsou tudíž 
díky tomu do značné míry úspěšné. 

Bohužel se to zatím nijak neprojevuje 
na množství jejich produkce. Proto 
se fanoušci uchylují třeba k  nějaké 
malé postavě z  příběhu a  rozvíjejí 
ji dále mimo původní text. A  to 
právě proto, že chtějí vědět více 
o marginalizovaných postavách, což 
bývají často ženy nebo příslušníci se-
xuálních a etnických menšin.

Jakým způsobem dále rozvíje-
jí tyto postavy?
Základní postupy jsou takové, že si 
vyberou nějakou nedořečenou scé-
nu a dopíší ji. Vymýšlejí také, co se 
odehrávalo před či po seriálu. Když 
se postava fanouškům líbí hodně, 
zasadí ji třeba do zcela jiného světa. 
Postavu, která je původně z nějaké-
ho teenage seriálu, pošlou například 
do Bradavic. Vše takovýmto party-
zánským způsobem kombinují, aby 
z toho měli potěšení. 

Jsou nějací fanoušci, kteří ne-
čtou prvotní příběhy, ale konzu-
mují jen tyto meta-příběhy?
Existuje teorie, která rozlišuje fa-

noušky na tři kategorie: fanoušci, 
nadšenci a uctívači. Fanoušci klasičtí 
sledují spíše seriály a občas se o nich 
spolu i  baví, ale tím to končí. ▶ 

Fanoušci, 
nadšenci a uctívači

„Jsem docela profesionální fanou-
šek, což je v tom, co dělám, výho-
da. Člověk, který vytvořil teorie, 
jež při své práci používám, je zřej-
mě nejprofesionálnějším fanouš-
kem Star Treku na světě.“

„Musím se přiznat, že v současnosti 
už mě více než původní �lmy, seriály 

a komiksy baví spíše projevy jejich 
konzumentů na webu.
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Fanoušci nejzarytější už se zabývají 
více čtením a psaním textů mimo ty 
původní kanonické. Například člo-
věk, který nějaký seriál pouze sle-
duje, má zároveň i  skupinu jiných, 
které má opravdu rád a konzumuje 
i jejich meta-texty. 

Věnuješ se i  fanouškovství 
sportovnímu či hudebnímu?
Sportovní fanouškovství je dost 
odlišné. Sice se jím primárně neza-
bývám, ale studenty na hodinách 
hodně zajímá, takže do něj pomalu 
pronikám. Fanoušci hudebních ka-
pel se ale často chovají podobně jak 
fanoušci seriálů; vymýšlejí příběhy, 
jejichž protagonisty jsou zpěváci je-
jich oblíbených kapel. Chtějí je pro-
žívat více než při pouhém poslechu 
cédéčka nebo návštěvě koncertu. 
Například skupina One Direction 
má vcelku extrémně aktivní fandom, 

v  němž vzniká spousta střihových 
videí na YouTube. Jedná se o velmi 
zajímavý žánr. Po tiskové konferen-
ci kapely vytvoří z  jejího záznamu 
fanoušci gra�cké formáty gif. Takže 
procesy tvorby meta-textů jsou u fa-
noušků knih či seriálů a u fanoušků 
hudebních velmi podobné, zdaleka 
se ale netýkají kapel všech. Nejlépe 
je to vidět v Japonsku kolem tamních 

chlapeckých hudebních skupin.
Rozvíjí fanoušci příběhy čle-

nů kapel na základě informací 
z jejich reálného života?
V  některých případech ano, někdy 
vznikají tyto meta-příběhy na zákla-
dě rozhovorů, jindy se zase fanoušci 
uchylují k  interpretacím písňových 
textů. Například u kapely One Direc-
tion její fanoušci ví, jaký text napsal 
ten a ten člen, takže se snaží zkon-
struovat životní příběh, na jehož 
základě mohl konkrétní text vznik-
nout. Je to prodloužení potěšení 
z přijímání textu. 

Jsou takoví fanoušci běžní 
u většího množství kapel?
Většina kapel má spíše klasické fa-
noušky, kteří utvářejí hudební sub-
kultury. Jejich zástupci se navzá-
jem poznávají podle stylu oblékání. 
Svého soukmenovce poznají podle 
toho, co má na tričku, ale někdy tře-
ba i podle jeho chování. Být ve svojí 
vlastní skupině je bezpečnější, než 
být ve skupině jiné. V současnosti se 
tímto zabývají teorie neotribalismu.

Například metalisti mají na 
trikách často vyobrazení svých 
oblíbených kapel…
Na tohle mám teorii (ale nemám ji 
ověřenou), že metal je hodně obec-
né označení a má mnoho subžánrů. 
Metalisti se zároveň oblékají dost 
podobně, takže mají potřebu se vy-
mezit ještě úžeji přímo konkrétní 
kapelou. 

Pozoruješ v posledních letech 
nárůst fandomů?
Fandomy vyrostly hlavně po rozšíře-
ní internetu. Fungovaly sice i  před-
tím, ale distribuce meta-textů byla 
náročná. Musely se vydávat amatér-
ské fanziny, kolem kapel fungovala 
hodně konverzace mezi fanoušky. 
Když vyšel nějaký singl, tehdy ještě 
na kazetě a pouze ve státě, z něhož 
daná kapela pocházela, tak si na-
hrávku fanoušci kopírovali a posíla-
li dále poštou do zemí, kde takové 
kapely dostupné nebyly. Osobně se 
dříve fanoušci potkávali na zákla-
dě inzerátů v  magazínech. Docela 
rozšířené byly tehdy také tzv. cony, 
neboli setkání fanoušků, kteří se při 
nich oblékali do kostýmů svých oblí-
bených postav. Internet to následně 
celé urychlil a vytvořil mnohem větší 
skupiny lidí. Člověk, který nemá tolik 
entuziasmu, aby si s někým dopiso-
val či objednával fanzine, to má na 
internetu jednodušší. Stačí pouze 
zadat název seriálů do vyhledávače. 

Může se stát, že se začne pří-
běh samovolně generovat už 
v diskuzi na sociální síti?
Způsoby u  fanouškovského psaní 
textu jsou různé, ale na internetu 
jsou zpravidla hodně kooperativ-
ní. Nejedná se tedy o  typický mo-
del autorství, na nějž jsme zvyklí 
z klasických uměnověd. Někdo z fan-
domu například rád píše, ale už nemá 
nápady, tak si je nechává zadávat od 

jiných fanoušků, kteří zase neumí 
psát. Příběhy tedy vznikají v dialogu. 
Nyní jsou velmi oblíbené hudební 
podcasty. U  nich se stává, že když 
obsahují více postav, vznikne dokon-
ce až rozhlasová hra. Jednu postavu 

namlouvá člověk v  Sydney, druhou 
jiný v  Kanadě a  třetí člověk v  Lon-
dýně to sestříhá a přidá k tomu hu-
dební podkres. Jeden příběh se navíc 
může rozvíjet do různých mediálních 
forem, textu, komiksu i  hudebního 
podcastu zároveň. Každý má právo 
říct něco, co bude zpracováno do vý-
sledného díla. 

Angažovala ses někdy sama 
v podobném projektu?
Před tím, než jsem šla na vysokou 
školu, jsem hodně psala o  Harrym 
Potterovi, jelikož byl u nás tehdy nej-
větší fandom právě kolem něj. Když 
člověk stráví nad nějakým textem 
určitý čas, chce mít publikum, které 
mu dává odezvu. Ve větším počtu 
fandomů jsem se začala angažovat 
až tehdy, když byla má angličtina na 
dostatečné úrovni. Nyní píšu spí-
še příležitostně ve chvílích volného 
času. Mezi čtrnácti a  devatenácti 
lety jsem tomu ale věnovala i tři až 
čtyři hodiny denně. rj

„Fanouškovské příběhy vznikají 
v dialogu. Někdo z fandomu napří-
klad rád píše, ale už nemá nápady, 
tak si je nechává zadávat od jiných 
fanoušků, kteří zase neumí psát.“

„Fandomy vyrostly hlavně po roz-
šíření internetu. Dříve se fanoušci 

osobně potkávali na základě inzerátů 
v magazínech.“
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Už během studia jsi působil coby 
asistent proděkana pro vnější 
vztahy. Jak ses k  takové pozici 
dostal?
Spolupracoval jsem na festivalu Aca-
demia Film Olomouc, jehož ředite-
lem byl tehdy Petr Bilík. Když poslé-
ze odcházel na pozici proděkana FF 
UP, zavedl institut studentských asi-
stentů. Jelikož byl Petr s mou prací 
na obdobné pozici PR a  media ma-
nažera AFO spokojen, oslovil mne, 
jestli bych neměl zájem působit i na 
děkanátu. Nově nastupující vedení 
fakulty chtělo, aby se do jejího cho-
du zapojilo více studentů. Ukázalo 

se to jako dobrý tah. Můj první ná-
pad bylo motto „Učíme myslet“, kte-
ré fakulta používá dodnes.

Angažoval ses v nějakých stu-
dentských spolcích?

Když jsem byl ve třetím roční-
ku na katedře divadelních a  �lmo-
vých studií, přišla generační obměna 
v Pastiche Filmz. Poprvé jsem dostal 
příležitost dělat nejen dramaturgii, 
ale také budovat značku. Prosadil 
jsem nové logo a se Sašou Jančíkem 
jsme dělali neotřelé plakáty dopro-
vozené bláznivými slogany. Také 
jsme v té době angažovali gra�ka Ra-
dima Měsíce, který začal pro �lmový 

Rozhovor s Matějem Dostálkem, ředitelem festivalu 
Academia Film Olomouc a Pevnosti poznání. O tom, 
kam se bude festival v nadcházejícím období ubírat, 
ale i o mikinách s kapucí a marketingu vzdělávání 
obecně.

Pro vědu je důležité 
umět nadchnout

klub navrhovat originální popartové 
plakáty. Díky tomu jsem pochopil, 
že se chci seberealizovat v oblasti PR 
a marketingu.

Proč zrovna marketing?
Baví mě, když udělám něco vkusného 
a atraktivního, na co lidi slyší. Mám 
ale určité limity: nikdy bych nemohl 
dělat marketing něčemu, čemu nevě-
řím. Vyznávám hodnoty, které repre-
zentuje naše univerzita, respektive 
celá oblast terciálního vzdělávání. 
Proto si myslím, že věci, na nichž jsem 
doposud dělal, byly tolik autentické. 
Popularizace vědy je pro mě dalším 
stupněm tohoto marketingu a PR.

Hlavní roli ohledně populari-
zace vědy u tebe sehrálo, předpo-
kládám, AFO…
Ano, v tomto směru u mě sehrálo klí-
čovou roli. Na základní a střední škole 
jsem měl paradoxně k exaktním a pří-
rodním vědám dost chladný vztah, 
čemuž odpovídaly i moje studijní vý-
sledky. Ale právě díky �lmu jsem ob-
jevil, že věda se dá zprostředkovávat 
i  jiným než matematickým jazykem, 
kterému jsem nikdy příliš nerozuměl. 

Přehlídkou animovaného Âl-
mu sis prošel také?
Na PAFu jsem dělal řidiče, produkční-
ho i guestservice. V roce 2008 jsem ▶ 

www.aspekt.upol.cz
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měl na starosti delegaci irských �l-
mařů, kteří byli z programu, festiva-
lu, ale i  z Olomouce nadšení. Zjistil 
jsem, že mě taková práce určitým 
smyslem naplňuje. I proto jsem poz-
ději kývl na nabídku tehdejšího ře-
ditele AFO Jakuba Kordy, abych vedl 
Industry 4Science – networkingovou 
platformu festivalu. Nejspíš jsem 
se tímhle směrem ubíral tak nějak 
podvědomě. Vyrůstal jsem totiž na 
horském hotelu, kde mi můj táta od 
mládí vštěpoval do hlavy, že hosté 
jsou na prvním místě. 

Jedním z hostů letošního AFO 
byl James Kakalios, komiksový 
nadšenec a autor knihy Ãe Phy-
sics of Superheroes. Ty sám ses 
ve své diplomové práci zabýval 
Âlmovou adaptací komiksového 
románu Watchmen. Jak účinný je 
podle tebe komiks jako nástroj 
popularizace vědy?
V  diplomové práci jsem se zabýval 
kontrafaktuální historií a  postmo-
derními aspekty toho původního 
komiksu i  �lmové adaptace. Při 

prozkoumávání pramenů jsem na-
razil právě na Kakaliose, byl totiž 
odborným poradcem �lmového 
štábu. Komiks a �kční světy obecně 
možná dokážou podnítit naši zví-
davost víc, než si připouštíme. Mně 

se stává poměrně pravidelně, že při 
čtení nebo sledování �kce přemítám, 
co odporuje přírodním zákonům 
a  skutečnosti, a  následně pátrám 
na internetu po faktech. Pokud je 
navíc komiks zasazen do určitého 
kontextu, získá zcela nový rozměr, 
který může na vědu velice efektiv-
ně poukazovat. Právě o  to se snaží 
AFO. Jedno z  letošních témat, Věda 
v popkultuře, mělo za cíl přilákat na 
festival a k vědě i tu diváckou skupi-
nu, která chodí běžně do kina pouze 
na blockbustery.

Kakalios, Dawkins, Krauss… 
Vědecké celebrity navštěvující 
v poslední době Olomouc před-
stavují absolutní světovou špič-
ku. Má se v  tomto směru AFO 
ještě reálně kam posunout?
Poslední metou by mohl být Stephen 
Hawking, pravděpodobně nejzná-
mější vědec na naší planetě. Dokonce 
se nám předběžně podařilo sehnat 
i několik sponzorů, kteří by přispěli 
na jeho cestu. Upřímně, trochu jsme 
se toho nápadu nakonec zalekli, při-
šlo nám to poměrně nezodpovědné. 
Přeci jenom je to vážně nemocný člo-
věk v pokročilém věku a jeho návště-
va by si vyžádala neuvěřitelné množ-
ství produkční a organizační energie 
i �nančních zdrojů. Spíše bych chtěl 
na festival přilákat více lidí z oblas-
ti, která využívá aplikovaný výzkum 
– zástupce technologických �rem 
a  další vlivné osobnosti, které se 

zajímají o vědu a kritické myšlení. Je-
jich účast by festivalu přinesla větší 
pozornost i nové možnosti v oblasti 
partnerství a fundrisingu. 

Má festival ke svému rozvoji 
dostatečné kapacity? 
Uznávám, že kapacity AFO v posled-
ních letech jsou nedostačující. I přes-
to se nám dostává úžasný feedback. 
Bohužel v  Olomouci není dostatek 
sálů, které by byly adekvátně ozvuče-
né pro �lmová představení, měly by 
elevaci, kvalitní zatemnění atd. Ide-
álně bychom potřebovali ještě jedno 
kino Metropol. Měli jsme i nabídku 
z multiplexů, ale to by podle mého 
názoru výrazně narušilo atmosféru 
i  kompaktnost celé akce. Jelikož je 
AFO zdarma, nemůžeme se odrazit 
od zisků a z utržených peněz pořídit 
třeba nafukovací kino. Paradoxně, 
zatímco počty návštěvníků rostou, 
rozpočet AFO se snižuje: skončil nám 
OPVK projekt, partnery je těžké si 
udržet, natož od nich získávat více. 
Stabilní podporu máme ze strany 
města, kraje, univerzity, především 
pak �lozo�cké fakulty. Uvažujeme 
o  rozvíjení crowdfundingu. Letos 
jsme poprvé nabízeli zpoplatněnou 
možnost rezervace vstupenek, zva-
žujeme další balíčky s  bene�ty na-
víc. Základní premisa AFO – že je 
přístupné a  otevřené všem – tedy 
že je zároveň zdarma, by měla být 
zachována. Vzhledem ke klesajícímu 
rozpočtu mě však nesmírně těší, že 

se nám daří zvyšovat kapacitu i kva-
litu a že na AFO přijíždějí významní 
hosté, kteří si pochvalují, že jsme 
nejlépe organizovaná akce, na jaké 
kdy byli. Je to úžasná vizitka pro uni-
verzitu a její studenty. Za těch sedm 
let, co AFO na katedře divadelních 
a  �lmových studií pořádáme, jsme 

získali spoustu zkušeností a  naučili 
jsme se festival organizovat efektně-
ji i efektivněji. 

Zkušenosti, které studenti 
na festivalu získávají, jsou ne-
opomenutelné. Vidíš ještě ně-
jakou možnost, jak by se moh-
lo AFO v  budoucnu provázat 
s univerzitou? 
Role festivalu jako edukační platfor-
my by neměla být oslabena; skuteč-
nost, že se na něm studenti učí od 
psaní textů do katalogu přes dra-
maturgii, produkci a koordinaci celé 
akce až po soft skills, je klíčová. Pro 
mě je AFO neoddělitelnou součástí 
univerzity. Potenciálem pro budou-
cí synergii mohou být třeba festival 
studies, podobor �lmových studií vy-
učovaný na univerzitě v St. Andrews. 

Jaké festivaly navštěvuješ ty?
Ještě na střední škole, na začátku ▶ 

„Poslední metou by mohl být Stephen  
Hawking, pravděpodobně nejznámější  
vědec na naší planetě. Dokonce se nám 
předběžně podařilo sehnat i několik  
sponzorů, kteří by přispěli  
na jeho cestu.“

„Komiks a �kční světy obecně možná  
dokážou podnítit naši zvídavost víc, 

 než si připouštíme.“
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„nultých“ let, jsem pravidelně jezdil 
do Karlových Varů a na Letní �lmo-
vou školu v  Uherském Hradišti. Ty 
festivaly sehrály klíčovou roli v mém 
rozhodnutí, jaký obor na vysoké ško-
le studovat i  jakým směrem se od-
borně pro�lovat. Teď navštěvuji fes-
tivaly spíše pracovně; jezdím na ně 
především navazovat kontakty a in-
spirovat se. Nedávno jsem byl v Chel-
tenhamu, na jednom z  nejvýznam-
nějších festivalů popularizace vědy 
v Evropě. Letos se chystám ještě na 
festivaly populárně-vědeckých �lmů 
v Moskvě a v Íránu, určitě pojedeme 
i na kongres producentů vědeckých 
a  faktuálních dokumentů do Vídně. 
Mimo AFO mám asi nejraději festival 
dokumentárních �lmů v Jihlavě, pro-
tože tu vždy potkám spoustu přátel 
a zároveň tu návštěvu spojím i s pra-
covními schůzkami. Dříve jsem se 
svojí kapelou jezdil na hudební fes-
tivaly, letos si to připomenu a poje-
du s rodinou na Colours of Ostrava, 
protože tam pracuje moje žena. 

Letošní AFO mělo poměrně 
odvážný hudební program. In-
terpreta jako Schwarzprior by 
na Âlmově-vědeckém festivalu 
nejspíš leckdo nečekal…
Myslím si, že má smysl dát nějakou 
svébytnou tvář i  hudebnímu pro-
gramu. Je skvělé, když se večer lidi 

v atriu baví, když si třeba i zatancují. 
Do značné míry v tomto ohledu spo-
lupracujeme s  Radiem Wave. Říkal 
jsem si, že by bylo dobré reÁektovat 
padesáté výročí festivalu i jiným než 
ryze �lmovým způsobem. A tak mě 
napadlo promítat nad DJs průřez 
dílem legendárního francouzského 
�lmaře a  biologa Jeana Painléveho 
nebo některé díly z  amerického se-
riálu Popular Science, který ve 40. 
a 50. letech predikoval, jak budeme 
využívat technologie v budoucnosti. 

Měl jsi vlastní kapelu Master-
piece. Dočkáme se na AFO někdy 
jejich koncertu?
Masterpiece hráli na AFO v  roce 
2010. Já jsem byl tenkrát nemocný, 
takže jsem ležel v posteli. Možná si 
ale v Olomouci střihneme někdy ně-
jaký revival koncert. 

Od letoška vedeš rovněž nově 
otevřenou Pevnost poznání. Jak 
tento projekt vznikl?
Díky AFO jsme připravovali program 
pro science centrum Svět techniky 
v Dolní oblasti Vítkovic, kde mají nej-
větší nekomerční 3D kino v ČR. Hle-
dali �lmy, jaké tam pouštět, a obrátili 
se na nás. Když přišla nabídka přihlá-
sit se do výběrového řízení na pozici 
vedoucího nově budovaného science 
centra univerzity, šel jsem do toho. 
Byl jsem přesvědčený, že by spojení 
univerzitních popularizačních akti-
vit mohlo mít synergický efekt. Pře-
devším propojení přírodovědecké 

a �lozo�cké fakulty má podle mého 
názoru obrovský potenciál.

Čím se liší Pevnost pozná-
ní od ostatních science center 
v republice?
Jsou to dvě věci. Zaprvé nás od 
ostatních odlišuje budova. Ostrav-
ské i  plzeňské centrum je zřízeno 
v továrních halách, Pevnost poznání 
sídlí v  dřevostavbě bývalého dělo-
střeleckého skladu. A musím říci, že 
stavba samotná je pro návštěvníky 
velikým lákadlem. Druhé speci�kum 
je naše propojenost s  univerzitou, 
díky které má Pevnost obrovské od-
borné zázemí. Zároveň u nás na po-
zicích animátorů a  lektorů pracuje 
přibližně sto padesát studentů z pěti 
fakult. Do budoucna bychom chtěli 
klást důraz na komunikaci špičkové-
ho univerzitního výzkumu.

Expozice, jež jsou v  pevnosti 
k vidění, vznikly v Olomouci?
Expozice pochází z  přírodovědec-
ké fakulty. Jejich návrhy vznikly na 
univerzitě a  jednotlivé exponáty se 
zde následně také přímo v  dílnách 
vyráběly, což je třetí speci�kum, kte-
ré nás odlišuje od ostatních science 
center. 

Jsi rovněž jedním ze strůjců 
univerzitní kolekce oblečení. 
Tenhle nápad přišel kdy?
Na konci předminulého roku jsme 
měli na FF zbytek marketingového 
rozpočtu akorát na jednu kampaň. 
A  tak jsem řekl Petrovi Bilíkovi, že 
by bylo skvělé udělat mikiny s kapu-
cí. Jednak jsme měli výbornou zku-
šenost s  fakultními tričky, za druhé 
jsem prostě vždycky chtěl takovou 
mikinu v barvách mé univerzity mít. ▶ 

Matěj Dostál se 
rovněž podílí na 
univerzitní kolekci, 
pro kterou vymy-
slel například její 
jméno UNI WEAR 
CITY.

„Mimo AFO mám asi nejraději festival  
dokumentárních �lmů v Jihlavě.“
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Objevil se ale problém s  distribu-
cí, protože jsme mikiny vzhledem 
k pravidlům grantu nemohli prodá-
vat a  ani jsme neměli prodejní mís-
to. Shodou okolností jel Petr tenkrát 
na stáž do St. Andrews, kde narazil 
na místní univerzitní obchůdek na 
náměstí. Říkali jsme si pak, že by 
bylo skvělé, kdyby měla obdobný 
obchod i  naše univerzita. Obchod, 
v němž by se prodávalo naše obleče-
ní, a který by byl designový a zboží 
v něm by bylo kvalitní. V okamžiku, 
kdy byl Petr jmenován prorektorem 
pro vnější vztahy, začal ten nápad 
nabírat reálných obrysů. Fotografka 
Kristýna Erbenová a absolventka FF 
a návrhářka Alexandra Monhartová 
přišly s  nápadem na celou kolekci 
a já ji pojmenoval UNI WEAR CITY. 

Oblečení se šilo v ČR. I proto 
je jeho cena dražší než u podob-
ných předmětů jiných univerzit. 
Na stole byla i varianta asijského zbo-
ží s  potiskem UP. Od začátku jsem 
prosazoval, abychom nedělali re-
klamní produkt, ale vyráběli obleče-
ní a měli vlastní značku. Chtěl jsem, 
aby vzniklo něco originálního, co 

nemá žádná univerzita na světě; lo-
kální slow fashion produkt, na němž 
se univerzita může pro�lovat jako 
společensky odpovědná organizace. 

Ta nepatrně vyšší cena je podle mě 
absolutně zanedbatelná ve srovná-
ní s  tím, že jsme nevyužívali dětské 
práce, netahali produkt přes půl svě-
ta a dali práci lidem v ČR. Osobně si 
raději ušetřím a místo nákupu koši-
le z H&M za 1000,- si ji nechám ušít 
z látky z Hořic u paní Baricové z Čer-
veného Kostelce za 1500,-. Mám z ní 
tak nějak větší radost.

Když zrovna nevymýšlíš 
marketingovou kampaň a  nejsi 
v  práci, pustíš si ještě sám od 
sebe doma nějaký Âlm?
Pokud mám chvíli volna, věnuji se 
rodině: jedeme na chatu, kterou má 
moje maminka v Peci pod Sněžkou, 
nebo jdeme se synem do Pevnos-
ti poznání a  já tak můžu spojit pří-
jemné s  užitečným. Občas se podí-
vám na nějaký seriál, třeba House of 
Cards, z  těch méně známých bych 
doporučil britskou sérii Black Mi-
rror. V kině jsem byl za poslední půl 
rok jen dvakrát, na Mad Max: Zběsi-
lá cesta a na Pidiobři 3D, který vyhrál 
letos na AFO cenu diváků. Jedná se 
o naprosto skvělé spojení edukace se 
zábavou, schopné zaujmout diváky 
napříč všemi věkovými kategoriemi. 
Čím dál větší důraz kladu v  tomto 
ohledu do dětských let, což možná 
souvisí s  tím, že jsem sám otcem. 
Uvědomuju si více, jak důležité je 
děti pro vědu prvotně nadchnout. rj

Rozmanitost miliardy
O důležitosti tématiky islámu nelze v současnosti 
pochybovat, v záplavě informací z médií i v běžných 
konverzacích ale většinou zásadně chybí potřebný 
kontext. S Tamásem Visim z katedry judaistiky jsme 
se bavili o vlivu historie na dnešní události,  
o menšině a většině i o tom, zda je nebezpečnější 
Korán, Bible nebo Tóra.

 „Od začátku jsem prosazoval, abychom 
nedělali reklamní produkt, ale vyráběli 

oblečení a měli vlastní značku.“
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Kdy a proč jste se začal zajímat 
o studium islámu?
Začal jsem studovat arabštinu 
v Budapešti na začátku devadesá-
tých let. Studoval jsem judaistiku 
a  specializoval se na středověkou 

židovskou �lozo�i, literaturu, 
historii a  mnoho pramenů exis-
tuje v  arabštině. Právě tak jsem 
se dostal ke kombinaci judaismu 
a islámu. A proč? Stačí si jen pře-
číst noviny. Islám je ale opravdu 
široké téma, velká civilizace, té-
měř miliarda muslimů na několi-
ka kontinentech. Islám v  Saúdské 
Arábii je velmi odlišný od islámu 
v  Senegalu, opravdu nejsem ex-
pert na všechno. Soustředím se 
na středověk, což je velmi důležitá 
doba a  její dopady můžeme vidět 
i  v  událostech, které se dějí teď. 

Můžete mi říct nějaké příkla-
dy, kde se islám středověku od-
ráží v dnešní době?
Středověk byl samozřejmě velmi 
odlišný, ale v mnoha směrech utvá-
řel scénu. Stále můžeme vidět stře-
dověké hry, které se hrají i  dnes. 
Sunnitský islám, šíitský islám, ju-
daismus a  křesťanství, všechny 
tyto tradice mají velmi komplexní 
historii, základní teologické po-
zice jsou ale stále stejné jako ve 

středověku. Mění se rétorika. 
V  islámu existují určitá napětí, 

která se objevila ve středověku 
a v některých oblastech stále pla-
tí, konkrétním příkladem může 
být otázka cizích kultur. Křesťan-
ství začalo jako náboženská sekta 
v kosmopolitním impériu a od sa-
mého začátku se muselo utvářet 
mezi řadou cizích kultur. U islámu 
situace zcela jiná, začal v  podsta-
tě jako vojenské kmenové hnutí 
a  ze začátku nebyl moc vystaven 
ostatním kulturám, proto je vše 
neislámské považováno za cizí 
a podezřelé. To neznamená, že by 
neužívali znalosti z  jiných kultur, 
naopak, velmi dobře využívali �-
lozo�cké i  vědecké poznatky ze 
sanskrtu, řeckých nebo perských 
zdrojů.

I  dnes můžeme toto pozoro-
vat na příkladu Islámského státu, 
který ničí památky, což je pro nás 
samozřejmě šokující, ale navazuje 
to na historické vzory ze středo-
věku. Je třeba si uvědomit, že lidé 
v  Islámském státě nejsou blázni, 
následují svou vlastní logiku, která 
má historické kořeny. 

To je ale jen jeden způsob, 
jak vykládat islám. Jaké jsou ty 
další?
Teologické učení je abstraktní vzo-
rec, který může být interpretován 
mnoha způsoby, jde tedy o tradi-
ce. Můžeme si říct, že cokoliv není 

přímo povoleno, je zakázáno, tak-
že cokoliv není přímo zakázáno, je 
povoleno. Vykládání náboženské-
ho textu je samo o sobě uměním, 
které onen text rekontextualizuje. 
To můžeme najít jak v islámu, tak 
v  judaismu. Při takovém výkladu 
svatých textů platí princip, že se 
vše neuplatňuje přímo. Vykladač 
islámu má jakýsi seznam platných 
pravidel a je třeba s nimi konfron-
tovat reálné životní výzvy, které se 
s dobou mění. 

Vezměme si napříkad homose-
xualitu. Na první pohled je to zce-
la jasné, homosexualita je hřích, 
který by se měl trestat ukameno-
váním, jak naznačují příběhy z Bi-
ble a  Koránu. Vykladač svatého 
textu si ale může položit otázku, 
co je vlastně homosexualita, a de-
�novat ji jako anální penetraci. To 
je hřích, ale existuje široká škála 
chování, které bychom nazvali ho-
mosexuální, není však přímo za-
kázáno, tudíž může být povoleno. 
V  sunnitském islámu není žádná 
instituce srovnatelná s Vatikánem, 
která by striktně oznámila, co se 
smí a co ne, takže je do jisté míry 
na konkrétním věřícím, koho při-
jme jako autoritu. 

Která skupina je početnější? 
Ti, kteří si Korán vykládají oním 
středověkým způsobem a my by-
chom je možná nazvali radikál-
ními, nebo ti, kteří se snaží víru 

přizpůsobit každodenní realitě?
Radikálové jsou vždycky menšina, 
kdyby se stali většinou, už bychom 
je nenazývali radikály. Většina je 
velmi rozmanitá. Nemyslím si ale, 
že právě to je nejdůležitější otázka.
Když se potkáte s  většinou mus-
limů, zjistíte, že jsou to dobří 
lidé. Když se podíváme na vraždy 
v Charlie Hebdo, víme, že byly spá-
chány extremisty, kteří ale nebyli 
imigranti, byli to muslimové naro-
zení ve Francii. A ve Francii nemá-
te oddělené mešity pro extremis-
ty. Existuje systém institucí, kde 
je vyučována určitá náboženská 
doktrína, je předáván určitý pocit, 
a  otázkou je, nakolik jsou odpo-
vědné právě tyto instituce a učen-
ci, kteří je vedou. Samozřejmě sou-
hlasím s tím, že průměrný muslim 
nemůže být za tyto události ob-
viňován, prohlašování kolektivní 
viny je nesmysl. 

Podle mého názoru je islám dnes 
v podobné situaci jako křesťanství 
na jihu Spojených států před občan-

skou válkou. Dnes můžete říct, že 
otroctví je špatné a dobrý křesťan 
ho netoleruje a i tehdy samozřejmě 
byli kazatelé, kteří odmítali otroc-
tví na základě křesťanské nauky, 

„Je třeba si uvědomit, že lidé v Islámském 
státě nejsou blázni, následují svou vlastní 

logiku, která má historické kořeny.“ 

„Samozřejmě souhlasím s tím, že prů-
měrný muslim nemůže být za tyto udá-
losti obviňován, prohlašování kolektivní 
viny je nesmysl.“



červen 2015 ASPEKT | 33červen 2015 ASPEKT | 32 

www.aspekt.upol.czwww.aspekt.upol.cz

ale také byli křesťané, kteří neměli 
s otroctvím problém a měli pro to 
velmi dobré argumenty, například 
že otroctví je povolené v Bibli. Ve 
Starém i Novém zákoně se bere za 
samozřejmé, že otroctví existuje 
a není zavrhováno. Do jisté doby je 
tedy součástí křesťanského kultur-
ního dědictví, že otroctví je tolero-
váno. A pak nastala změna. Vidíme 
to i v současnosti, že se křesťanská 
ideologie neustále mění, ať už se 
bavíme o právech žen, rovnosti po-
hlaví nebo homosexualitě. 

Když se vrátíme k islámu, může-
me si všimnout, že má podobnou 
historii, kde moderní koncepty 
jako svoboda projevu nebo rov-
nost pohlaví nebo lidí s  různou 
sexuální orientací zkrátka neexis-
tovaly. Byly ale jiné koncepty, na-
příklad svatá válka jako povinnost. 
Jsou náznaky, že už dochází k pro-
cesu reinterpretace těchto koncep-
tů, stále ale mají dost práce před 
sebou. 

Můžete vyjmenovat některé 
z těch náznaků?
Na konci prosince 2014 nový egypt-
ský prezident nebo diktátor, nej-
sem si jistý, jak ho mám nazývat, 

el-Sisi přednesl proslov před nábo-
ženskými učenci na univerzitě Al-
-Azhar, v němž poukázal na proble-
matické aspekty islámské tradice, 
jako je otroctví, nerovnost pohlaví 
nebo svatá válka. Prohlásil, že pro-
blémem není víra a islám jako tako-
vý, ale tento typ ideologie a tradic, 
který by se měl změnit, a je povin-
ností náboženských učenců tuto 
změnu vykonat.

Studoval jste důkladně Ko-
rán, Bibli i  Tóru, jsou všechny 
stejně náchylné i  k  různým ná-
silným interpretacím? Ve Spoje-
ných státech například působí 
kazatel, který tvrdí, že AIDS by 
se dalo zcela zničit, kdyby byli 
vyvražděni všichni homosexuá-
lové na světě, a svou teorii zaklá-
dá na citacích z Bible.
Rozhodně jsou v  tomto ohledu 
stejné. Pokud chcete, sepíšu vám 
citáty z Bible, které ukáží křesťan-
ství ve velmi negativním světle, je 
to velmi jednoduché. Všechny sva-
té texty pocházejí z doby mnohem 
násilnější v  rétorice a  jsou různé 
sociální instituce, které jsou pro 
nás zvláštní až nechutné, napří-
klad manželství s  dětmi. Častý je 
argument, že prorok Mohamed byl 
pedo�l a ano, pokud ho popíšeme 
v termínech současného právního 
systému, tak byl. Podle norem své 
doby ale jednal zcela běžně. Naopak 
některé věci, které my považujeme 

dnes za normální, by připadaly ne-
chutné lidem tehdy. 

Učíte kurz o  judaismu a  islá-
mu, jaká je současná situace mezi 
těmito skupinami?
Jsou dobré a špatné stránky. Z dob-
rých můžu zmínit, že francouzští 
rabíni spolupracují se su�stickými 
vůdci v Senegalu na ekonomických 
a charitativních programech a mají 
mezi sebou dobré vztahy. Občas 
můžeme vidět pozitivní akce i v Ev-
ropě, pár týdnů po Charlie Hebdo 
vytvořila skupina muslimů v  Nor-
sku ochranný kruh kolem synagogy. 
Existují organizace, které propagují 
dialog mezi judaismem a  islámem. 
Jsou ale i známé extremistické poli-
tické organizace jako Hamás, jehož 
vůdci běžně mluví o vyhlazení židů. 
Najdeme ale i židovské extremistic-
ké organizace v Izraeli.

Jste spokojený s  tím, jak se 
o islámu informuje v médiích?
Obecně nejsem, ale já jsem rýpavý. 
Média jsou selektivní, existuje urči-
tý práh  významnosti a běžný život 
běžného muslima někde v Maroku 
se tomuto prahu ani nepřiblíží, na-
opak teroristický útok ano. Proto 
máme obraz islámu jako násilného 
náboženství, přestože muslimové, 
které potkáte v běžném životě, te-
roristé většinou opravdu nejsou. 
Na druhou stranu argumenty ne-
muslimských podporovatelů islá-
mu jsou občas také velmi povrchní. 

Myslím, že konstruktivní kritika 
mainstreamové ideologie, jakou 
například předvedl egyptský prezi-
dent, je potřebná. 

Z  mnoha stran slýcháme do-
poručení, že problém Islámské-
ho státu by si měli vyřešit sami 
muslimové, že by se měli sjedno-
tit a zasáhnout. Je to ideologicky 
a logisticky možné?
Pragmaticky je to nemožné. A řekl 
bych, že i eticky je to sporné. Než 
poradíte něco takového, měli byste 
se zamyslet nad svou vlastní minu-
lostí. Co třeba Benešovy dekrety, 
myslíte, že bylo fér přisoudit Něm-
cům a Maďarům kolektivní vinu za 
nacismus a deportovat většinu ze 
země? Měl bych vám poradit, že se 
máte se Slováky sjednotit a vyřešit 
tento historický problém? Myslím, 
že je eticky nesprávné, aby byli 
všichni muslimové na zemi pova-
žování za zodpovědné za Islámský 
stát.

V České republice v současné 
době panuje dost výrazná an-
timuslimská nálada, opakují se 
více či méně rozumné argumen-
ty. Co byste odpověděl osobě, 
která tvrdí, že islám je nebez-
pečný a každý muslim je poten-
ciální terorista?
Každý muslim samozřejmě není te-
rorista, to je prostě holý nesmysl. 
Islám je dost abstraktní koncept, 
takže tvrdit, že je nebezpečný, je ▶ 

„Všechny svaté texty pocházejí z doby 
mnohem násilnější v rétorice a jsou různé 

 sociální instituce, které jsou pro nás 
zvláštní až nechutné, například 

 manželství s dětmi. 
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také nesmysl. Stejně tak můžete 
říct, že křesťanství je nebezpečné, 
protože existují jeho nebezpeč-
né formy. Souhlasím, že některé 
části doktríny jsou opravdu neví-
tané, jako například násilí na že-
nách v muslimských rodinách, to je 
opravdu problém. Je-li násilí povo-
leno v rámci náboženské doktríny, 
je pravděpodobnější, že k  němu 
bude docházet. Tento konkrétní 
problém je přítomný i  v  nemus-
limských zemích. V naší kultuře to 
není vlivem náboženství, ale naší 
vlastní sexistické tradice. 

Toto vydání Aspektu ladíme 
do témat léta, kultury a cestová-
ní. Máte nějaká doporučení pro 
studenty, kteří by se případně 
chtěli vydat do některé z  mus-
limských zemí, kde je bezpečněji 
a kam určitě nejezdit? 
Nejezděte do Sýrie. Myslím, že 
v Malajsii nebo Indonésii na islám-
ský fanatismus nenarazíte. Střední 
Východ v současné době zažívá vel-
mi problematické období a  nikdo 
neví, jak dopadne, tam nedoporu-

čuji. Izrael je speciální případ, není 
to muslimská země, ale žije zde 
početná muslimská komunita, ale 
navzdory obrazu, který vidíme ve 
zprávách, na úrovni každodenního 

života neuvidíte žádné náznaky 
teroristických aktivit, takže se ne-
musíte bát vstoupit do muslimské 
části. Samozřejmě se vždycky může 
stát, že vás někdo okrade. Co se 
týče Egypta, netroufám si soudit, 
má kamarádka tam byla nedávno 
a říkala, že je to v současné době 
poměrně bezpečné, ale stále panu-
je napětí, útlak, všude se pohybují 
tajné služby, takže nelze předvídat, 
jak dlouho bude situace stabilní. 
Obecně ale platí, že kamkoliv poje-
dete, měli byste si sehnat co nejví-
ce informací o současném stavu. bh

„Je-li násilí povoleno v rámci náboženské 
doktríny, je pravděpodobnější, že 
k němu bude docházet.“

Jedním z vítaných požehnání léta po náročném 
zkouškovém období je i  odpočinek v  podobě 
čtení, a  to ideálně nestudijních textů. Existují 
ale i knihy, které souvisejí s různými studijními 
obory, a přesto se dají označit za zábavné a od-
dychové. Doporučení letní literatury nám po-
skytli vedoucí oslovených kateder, případně jimi 
vyvolení zástupci. Ve shonu končícího zkouško-
vého období a  stěhování se k odpovědi nedo-
stali všichni, jejich nápady se ale i tak pokusíme 
získat a zveřejnit během léta. Přejeme příjemné 
čtení, ani my sami některým zmíněným knihám 
zcela určitě neodoláme.

Zdenka Švarcová 
za katedru asijských studií
Masudži Ibuse: Řeka vypráví. 
Japonské rybářské povídky
Rybaření se k létu hodí a povídky jsou to 
velmi krásné.

Kamila Hladíková 
za katedru asijských studií

Jü Chua: Žít
Su Tchung: Manželky a konkubíny 

Jedná se o dvě stěžejní díla moderní čínské lite-
ratury, která jsou konečně dostupná i v češtině. 
Čtenáři se dozví nejen něco o čínské literatuře, 

ale také o nedávné čínské historii.

Letní četba 
oborově
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Dan Faltýnek za katedru 
obecné lingvistiky
Ted Chiang: Příběhy  
vašeho života

Příběhy vašeho života jsou sou-
borem povídek, ve kterých autor 
staví �kční světy na základě falzi�-
kovaných vědeckých teorií, ukazu-
je, jaký by svět byl, pokud by byly 
platné, a nebo vědeckou spekulaci 
využívá k  rozvoji svých příběhů, 
tvorbě point a poetických momen-
tů. V Chiangových povídkách platí 
preformistická teorie a  ptolemai-
ovský model světa, funguje teleolo-
gické vysvětlení, dělí se nulou a od-
straňuje se chirurgicky společensky 
zneužívané vnímání krásy.

David Uher za katedru
asijských studií
Zdeněk Jirotka: Saturnin

Já osobně čtu v létě Saturnina. Ten 
se k  Číně sice nevztahuje, ale je 
o létě a o prázdninách. Měl jsem ho 
s  sebou i  v  Číně v  době dvou roč-
ních pobytů v Pekingu a skoro čtyři 
roky v Nankingu.

Matúš Šucha za katedru 
psychologie
Miguel Ángel Ruiz: Čtyři 
dohody, kniha moudrostí 
starých Toltéků

Pojďme také nahlédnout do pří-
tomnosti a děl současných autorů. 
Jedním z nich je Miguel Ángel Ruiz, 
známý také jako don Miguel Ruiz. 
Pochází z  Mexika, zabývá se neo-
šamanismem a spiritualitou. Odha-
luje věci, které nás připravují o ra-
dost, poukazuje na chování, které 
nás může proměnit a  zcela překo-
pat naše názory na život. Nabízí 
nám lásku a štěstí. V toltécké tradi-
ci se vede člověk k osobní svobodě.
Zdroj: studentpoint.cz

Martin Lavička za katedru asij-
ských studií
Jasutaka Cucui: Konec  
stříbrného věku

Je to zábavné počtení s optimistic-
kou vizí důchodové reformy v ČR.

Jaroslava Kubátová za katedru 
aplikované ekonomie
Dan Harris: 10% Happier: 
How I Tamed the Voice in 
My Head, Reduced Stress 
Without Losing My Edge, 
and Found Self-Help Ãat 
Actually Works. A True 
Story

Z  teorie řízení znalostí je známé, 
že vyprávění příběhů je mocným 
nástrojem předávání znalostí. 10% 
Happier je velmi čtivým příběhem 
současného amerického noviná-
ře Dana Harrise. Čtenář, který se 
otevře předávanému poznání, si 
může uvědomit, co si způsobujeme 
lpěním na uznávaných západních 
hodnotách. Pozná také, jak může-
me svět i  sebe vnímat jinak, jaká 
k tomu může vést cesta i čeho se na 
ní vyvarovat. Knihu bych doporu-
čila našim studentům tedy jednak 
proto, že může přispět k  rozvoji 
jejich osobnosti a spokojenosti, ale 
i  proto, že mnoho myšlenek z  ní 
se uplatňuje v moderním manage-
mentu (či spíše leadershipu).

Erik Gilk za katedru 
bohemistiky
Petra Soukupová:  
Pod sněhem

Další minuciózní analýza křehkých 
mezilidských vztahů se všemi je-
jich nuancemi, psaná pro autorku 
typicky úsporným stylem. Svůj 
rentgenový paprsek tentokrát Sou-
kupová namířila na trojici dospě-
lých sester cestujících se svými po-
tomky jedním autem na rodinnou 
oslavu, která se vyvine poněkud 
neočekávaně.

Kateřina Szokalová  
za katedru asijských studií
Guan Hanqing:  
Letní sníh a jiné hry

 Letní sníh a jiné hry je sbírka dra-
mat z přelomu 13. a 14. století. Vy-
povídá o  době, kdy se vlády nad 
Čínou zmocnili Mongolové. Jsou to 
lidové hry, které navazují na tra-
dici vypravěčů z  tržišť, vyznačují 
se epičností příběhů, nenávistí ke 
krutým úředníkům a mísí se prvky 
komické s tragickými.
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Petr Orság za katedru 
žurnalistiky
Umberto Eco: Tajemný pla-
men královny Loany

Pravověrní „ecologové“ nad tímto 
opusem tak trochu ohrnují nos, já 
ho mám ale velmi rád. Mimo jiné 
i kvůli skvělému nápadu kurýrovat 
hlubokou amnézii, kterou prodělal 
hlavní hrdina, skrze dobová mé-
dia. Myslím, že je to kniha velmi 
osobní, neb se jí autor vyrovnává 
s vlastním dětstvím za fašismu (mi-
mochodem v  Itálii dodnes velmi 
citlivé téma), a tak nám před očima 
vedle Gutenbergovy bible bezděky 
de�lují i mnohá podstatná témata 
mediálních a  kulturálních studií – 
ideologie, propaganda, cenzura, 
my a „ti druzí“, dobově podmíněné 
mediální obsahy, novinářská kon-
formita v nesnadných časech, otisk 
doby v komiksech atd. A nad vším 
se vznáší neodbytná otázka: Sku-
tečně jsem tomu věřil?

Zuzana Burianová za katedru 
romanistiky
Vanessa Barbara - Brazil-
ské noci Afonso Cruz - Ko-
koschkova loutka

Tomáš Nejeschleba za katedru 
ÂlozoÂe
Ãomas Mann: Kouzelný 
vrch

Letní čtení nemusí být jen lehké, 
oddychové, ale v létě lze využít i to, 
že je více času na rozsáhlejší díla. 
A tak bych doporučil Kouzelný vrch 
®omase Manna, který nenabízí 
jen slavnou vyhrocenou debatu 
mezi demokratem a  cynikem, za-
stáncem pokroku a  zpátečníkem, 
ale také fascinující úvahy například 
o vnímání času, o životě a strachu 
ze smrti, nebo popisy alpské pří-
rody. Kdo románu věnuje čas a po-
zornost, určitě odejde obohacen. Já 
sám se těším, že jej v létě konečně 
dočtu.

Ondřej Slówik za katedru
asijských studií
Graham Greene: Tichý 
Američan

Kniha je oddechovým čtením 
s poutavou špionážní zápletkou. 
Zároveň však věrně zachycuje 
prostředí Francouzské Indočíny, 
geopolitické ambice USA vedoucí 
později k vietnamsko-americkému 
konÁiktu a v neposlední řadě po-
skytuje zajímavou sondu do duše 
vietnamské ženy té doby. 

Jiří Nový za katedru
aplikované lingvistiky
Robert Sedlaczek: Kleines 
Handbuch der bedrohten 
Wörter Österreichs

Nedávno se mi dostala do rukou 
útlá knížka známého vídeňského  
publicisty  Roberta Sedlaczka „Klei-
nes Handbuch der bedrohten Wör-
ter Österreichs“  (= Malá příručka 
ohrožených slov v  Rakousku). Au-
tor je znám především svými pra-
cemi o  rakouské němčině – tato 
jeho poslední publikace pojednává 
vážně, ale mnohdy s  humorným 
nadhledem o  jazykových změnách 
v  současném jazyce, konkrétně 
pak o  pronikání severoněmeckých 
a  angloamerických výrazů do ja-
zykového úzu Rakušanů. Na cca 
50 příkladech autor popisuje ná-
zorně rivalitu mezi slovy podobné 
sémantiky, ale různého původu – 
např. Grüß Gott kontra Guten Tag, 
Marmelade kontra Kon�türe, Pa-
radeiser kontra Tomate (příklady 
pro jihoněmecké/rakouské a  seve-
roněmecké ekvivalenty) nebo také 
einkaufen kontra shoppen, Karte 
kontra Ticket, zum Mitnehmen 
kontra To go/Takeaway (příklady 
pro německé lexémy a angloameri-
kanismy). Nejen germanistům tuto 
knížku vřele doporučuji.

Lubor Kysučan za katedru
klasické Âlologie
Marguerite Yourcenar: 
Hadriánovy paměti

Jedná se o  �ktivní autobiogra�i 
římského císaře Hadriána, jedno-
ho z  nejvzdělanějších mužů na 
římském císařském trůně. Ačkoliv 
Hadrián vládl obrovské říši, nepro-
padl rozkoši z  moci (ani ten sku-
tečný, ani ten literární) a na rozdíl 
od tolika minulých i  současných, 
globálních i  lokálních despotů si 
zachoval zdravý nadhled, �lozo-
�ckou moudrost, a  jako typický 
heleno�l smysl pro krásu ve všech 
jejích podobách, která pro něj byla 
důležitější než tupá moc. Kniha na-
bízí letní čtení v tom smyslu, že se 
nejedná o odbornou literaturu, ale 
o  historický román, ovšem román 
závažný a  dotýkající se nejdůleži-
tějších otázek života v  jakékoliv 
době. Takovým otázkám by se však 
člověk neměl vyhýbat ani v  létě 
a věřím, že kniha vlídně pohladí po 
duši každého, kdo po ní sáhne, tak 
jako se to přihodilo mně, když mi ji 
na gymnáziu zapůjčila moje oblíbe-
ná profesorka latiny, která mě spo-
lu s  mými rodiči zasvětila do těch 
nejdůležitějších knih mého života.



Čtyři roky jste působil v  sou-
boru Symfonického orchestru 
Hlavního města Prahy FOK. Co 
Vás k hudbě přivedlo?
Studoval jsem jak hudbu, tak vý-
tvarné umění. Hrál jsem na klavír, 
klarinet, saxofon, pak na hoboj, ale 
zároveň jsem studoval zpěv a malo-
val, státnici mám z malby a doktor-
skou práci z dějin umění. Za studií 
jsem nazkoušel i jednu pěveckou roli 
v  Moravském divadle, ale po prv-
ních letech svého pobytu v  Praze, 

kam jsem odešel hned po dokončení 
studia na FF UP, mě zlákala příleži-
tost přihlásit se na pěvecký konkurz 
do souboru Linha Singers. Jedná se 
o ještě dnes existující soubor, který 
se věnuje interpretaci staré hudby 
fúzované s jazzem, ale i nové hudbě. 
Psali pro nás takoví skladatelé jako 
Petr Eben, Jan Hanuš, Otmar Má-
cha, Zdeněk Lukáš, Sylvie Bodorová, 
Juraj Filas nebo Jiří Suchý. Byla to 
pro mne krásná zkušenost, protože 
se pod vedením Jiřího Linhy jednalo 

Rozhovor s Ladislavem Danielem z katedry dějin 
umění o tom, co obnáší práce kurátora Národní 
galerie a nakolik přínosná je taková zkušenost pro 
působení na akademické půdě.

K podstatě 
uměleckého díla

o profesionální a tvrdou práci na vy-
soké kvalitativní úrovni. Naučil jsem 
se tam umělecké disciplíně. 

V Národní galerii jste poté pů-
sobil poměrně dlouhou řadu let.
V Národní galerii v Praze jsem v roce 
1981 začínal jako odborný a vědecký 
pracovník a brzy jsem navrhl řediteli 
profesoru Jiřímu Kotalíkovi výstavu 
Musica Picta, kde jsem poprvé pre-
zentoval výtvarné umění ve vztahu 
k  hudbě. Pořádala se nejdříve ve 
Šternberském paláci a  poté i  tady 

Olomouci. Na základě toho jsem se 
stal  kurátorem ve Sbírce starého 
umění a následně jsem připravil ve 
spolupráci s Museo di Capodimon-
te výstavu Zlatý věk neapolského 
malířství v  pražském Belvederu 
a pak výstavu boloňského malířství 
Od Correggia ke Crespimu s Národ-
ní obrazárnou v Bologni. Později mě 
požádalo Kunsthistorisches Muse-
um o  spolupráci na výstavě Musik 
in der Malerei, kterou pořádalo ve 
Vídni a pak v Museo Ala Ponzone ▶ 
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v Cremoně. Pak už následovaly moje 
vlastní koncepce výstav v  Jízdárně 
Pražského hradu Mezi erupcí a mo-
rem – Malířství v Neapoli 1631–1656 

a   Benátčané a pak ve Valdštejnské 
jízdárně Florenťané – Umění z doby 
medicejských velkovévodů a  v  Cas-
tello di Miramare v Terstu Tesori di 
Praga. Probudil jsem tak u nás velký 
zájem o  italské malířství a  Italové, 
protože si velmi váží svého umění, 
to ocenili vyznamenáním Rytíř – 
Důstojník Řádu Za zásluhy Italské 
republiky. 

Následně jste zde působil 
i na pozicích ředitele Sbírky sta-
rého umění a  generálního ře-
ditele Národní galerie. Co tato 
práce obnáší?
Být kurátorem ve Sbírce starého 
umění je opravdu jedna z  nejhez-
čích prací, kterou jsem poznal. Máte 
při ní neustálý a bezprostřední kon-
takt se skutečnými obrazy, poznáte 
je tedy velmi důkladně. Z  hlediska 
odborné stránky obsahovala hlavně 
určování autorství obrazů, zkoumá-
ní ikonogra�e jejich námětů spolu 
s  hlubší významovou interpretací. 
Navrhujete nákup obrazů, proto-
že formujete podobu sbírky. Za 

rozhodnutí o nákupu jsem zodpoví-
dal jako ředitel sbírky, o �nančním 
zajištění rozhoduje generální ředi-
tel, kterým jsem se později také stal. 
Vzhledem k  tomu, jak stoupá cena 
umění, nebylo a  není těch peněz 
nikdy mnoho. V Praze i v Olomou-
ci jsem pro galerijní sbírky nalezl 
cenná díla ve sbírkách soukromých, 
například Charitas Sebastiana Ma-
zzoniho, Únos Proserpiny Giulia 
Carpioniho nebo Rút a Boáz Nicoly 
Bambiniho pro Prahu nebo dvojici 
pláten Pietra Della Vecchia Apollón 
a Merkur pro Olomouc. Kurátorství 
ve Sbírce starého umění a koncipo-
vání jejích stálých expozic jako ře-
ditele sbírky pro mě ale bylo mimo 
jiné výtečnou přípravou pro půso-
bení v akademické sféře. Když jsem 
se potom rozhodl jít přednášet na 
univerzitu, mohu jako profesor stu-
dentům předávat kromě dějin umě-
ní i  své kurátorské a  interpretační 
zkušenosti. Šlo mi vždy o to, aby se 
sami dostali k  podstatě pochopení 
a  do hloubky poznání uměleckého 
díla.

Když srovnáte práci kurá-
tora v  Národní galerii v  Praze 
a v Muzeu umění Olomouc, na-
kolik se od sebe liší?
Když jsem do  Národní galerie na-
stupoval, tak se tamní práce s  tou 
v  Oblastní galerii výtvarného 
umění, jak se tehdy nynější Mu-
zeum umění Olomouc jmenovalo, 

srovnávat nedala. Ale už když jsme 
začínali budovat Arcidiecézní mu-
zeum v Olomouci, kde jsem působil 
jako vedoucí kurátor, nabírala zdejší 
instituce na významu. Začínala to-
tiž spravovat velmi významné sbír-
ky. Dnes po velmi rychlém a boha-
tém rozvoji uplynulých pětadvaceti 
let je s Národní galerií srovnatelná 
a  velmi aktivní. Některé výstavy 
od ní přebírají jak Národní galerie 
v  Praze, tak i  další instituce včet-
ně zahraničních. Jedná se o druhou 
nejbohatší sbírkovou instituci v ob-
lasti výtvarného umění u nás, hned 
po pražské Národní galerii. 

Jsou podle Vás absolventi dě-
jin umění připraveni na práci 
kurátorů?
Aby se stal člověk dobrým kurá-
torem, musí projít opravdu velmi 
dlouhou přípravou. A je rozdíl mezi 
kurátorem sbírek a  kurátorem vý-
stavy. Kurátor výstavy má někdy na 
starosti její koncepci, ale především 
se věnuje její instalaci a péči o expo-
náty. Je to hodně organizační práce. 
Kdežto kurátor sbírky je vědecký 
pracovník, který ji postupně zpra-
covává a vytváří její pro�l, stará se 
o restaurování a nakupuje nová díla. 
Koncipuje rovněž výstavy vycházejí-
cí ze sbírkových fondů. Je to velice 
náročná práce, na níž se během stu-
dia připravit nedá. Profesní vyzrává-
ní osobnosti trvá v této oblasti při-
bližně deset let; až poté se stanete 

někým, kdo tomu opravdu rozumí. 
Musíte totiž důkladně poznat také 
spousty jiných sbírek, dostat se do 
jiných depozitářů a institucí. Potře-
bujete mít možnost srovnání, abys-
te měl určitý nadhled. Myslím si, že 
studium dějin umění je ale pro práci 
kurátora nejlepší přípravou. Existují 
samozřejmě také obory, které mají 
již ve svém názvu přímo slovo kurá-
torství, ovšem jedná se spíše o ma-
nagement výstav. Bez  důkladného 
záběru do dějin umění se práce ku-
rátora zvládnout nedá.

Čím si vás získalo právě italské 
malířství sedmnáctého a osmnác-
tého století?
Při zpětné reÁexi se domnívám, že 
v  tom hrála roli předchozí zkuše-
nost s  nizozemským malířstvím, 
protože v  17. a  18. století se v  ital-
ském malířství pozoruhodně smísily 
nizozemské a italské principy vidění, 
původní italský sklon ke konstruo-
vání ideálního světa a čisté krásy se 
spojil s nizozemským sklonem pozo-
rovat reálný svět a nemilosrdně jej 
zobrazovat. Vzniklo umění, které 
spojuje touhu po kráse a tajemství 
s  přirozeností viděného světa. Ta-
kový je například Caravaggio, Fetti 
nebo Tiepolo. Takové dnes italské ▶ 

„Probudil jsem tak u nás velký zájem  
o italské malířství a Italové, protože si  

velmi váží svého umění, to ocenili 
 vyznamenáním Rytíř – Důstojník Řádu  

Za zásluhy Italské republiky.“

„Profesní vyzrávání osobnosti trvá 
v této oblasti přibližně deset let;  
až poté se stanete někým, 
kdo tomu opravdu rozumí.“
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umění obou století vidím a tak mě 
okouzluje. V nizozemském umění se 
v opačném smyslu stalo často totéž. 
Příkladem je Jan Vermeer van Delft.

Čemu konkrétně jste se 
věnoval při svém pobytu ve Ville 
I Tatti?
Můj půlroční pobyt v  Centru pro 
renesanční studia Harvardské 
univerzity ve Florencii byl velmi 
podstatný pro vše, co jsem dělal 

poté. Byl jsem později na podob-
ném pobytu na Americké akademii 
v  Římě, ale Áorentská Villa I  Tatti 
pro mě byla největší zkušeností. 
Z uzavřeného Československa jsem 
se v roce 1989 mohl poprvé dostat 
důkladněji do zahraničí a  půl roku 
se spolu s  americkými a  italskými 
historiky umění věnovat výzkumu 
nejvyšší kategorie. Zabýval jsem se 
tam tím, co jsem už započal v Pra-
ze. Tedy zpřesňováním poznání 
italských obrazů v  Národní galerii, 
které „neměly autora“, a komparo-
váním s díly z italských sbírek se mi 
podařilo jej nalézt nebo pátrat po 
dosud neznámém skutečném ná-
mětu obrazů a  hledat jejich hlubší 
význam pomocí studia inventářů 

nebo literárních děl z téže doby. Má 
italská přátelství pak sehrála roli 
i později, kdy mi jako prorektorovi 
pro mezinárodní vztahy pomohla 
při navázání kontaktů s  Univerzi-
tou La Sapienza v Římě a uzavření 
vzájemné smlouvy s UP. 

Jaké jsou vaše oblíbené ev-
ropské galerie z  architektonic-
kého hlediska, ale i  z  hlediska 
kurátorství?
Věnuji se sice i  modernímu a  sou-
časnému umění, ale přeci jenom 
mám více zažité instituce spravují-
cí umění staré. Velice si vážím těch, 
které se dlouhodobě věnují soustře-
děnému výzkumu a  prezentují ho 
na výstavách, jež mají značnou hod-
notu i  pro odbornou sféru. Velmi 
rád mám Kunsthistorisches Muse-
um ve Vídni, Royal Academy of Arts 
a National Gallery v Londýně nebo 
madridské Prado. Výstavy připra-
vují tamní kurátoři většinou ve spo-
lupráci s  celým světem. Muzea na-
víc sídlí v dokonale architektonicky 
promyšlených budovách z  osmnác-
tého a devatenáctého století. 

Z  dalších bych rád zmínil rela-
tivně novou instituci, která vypadá 
sice poněkud střídmě, ale jedná se 
o naprosto současnou architekturu, 
a  to sice Pinakothek der Moderne 
v Mnichově. Jsou tam sbírky moder-
ního a současného umění, skvělá ko-
lekce designu a pořádají se tam po-
zoruhodné výstavy. Zcela unikátní 

počin v  kontextu celého světa je 
sbírka a stálá expozice současného 
šperku. 

Na velmi významném místě stojí 
rozhodně pařížské instituce. Louvre 
má kromě úžasných sbírek oprav-
du vysokou úroveň v kvalitě výstav, 
dále pak Musée d‘art moderne de 
la Ville de Paris, které disponuje 
vynikajícími sbírkami moderního, 
především francouzského umě-
ní a  pořádá promyšlené výstavy 
s  vysokými nároky na návštěvníky, 
nebo architektonicky mimořádné 
Musée Branly. Ve Spojených státech 
najdeme dnes četná architektonicky 
výjimečná nová muzea. Kvalitou od-
borné práce dosud všechny převy-
šuje Metropolitan Museum of Art 
v New Yorku.

Doporučil byste nějakou sou-
časnou českou výstavu?
V  poslední době mě u  nás nejví-
ce zaujaly tři: jednak dvojice skvě-
le instalovaných výstav cyklu ba-
revných gra�k Victora Vasarelyho 
– Nová akvizice I, II, z  nichž druhá 
byla v Muzeu umění Olomouc nyní 

zahájena a  představuje kvalitní ak-
viziční koncepci muzea, a pak výsta-
va Oskara Kokoschky ve Veletržním 
paláci v Praze. Přibližuje jeho velmi 

významný pražský pobyt. Snad až 
na pár výjimek prezentuje vše, co 
tehdy Kokoschka v Praze, k níž měl 
vřelý vztah, vytvořil. rj

„Má italská přátelství pak sehrála roli i 
později, kdy mi jako prorektorovi pro 

 mezinárodní vztahy pomohla při  
navázání kontaktů s Univerzitou La  

Sapienza v Římě a uzavření vzájemné 
smlouvy s UP.“

„Velice si vážím těch, které se dlouhodobě  
věnují soustředěnému výzkumu a prezentují 
ho na výstavách, jež mají značnou hodnotu  
i pro odbornou sféru.“



Zchlazení během 
letních dní
Teploty posledních týdnů překračují 
pravidelně hranici třiceti stupňů Cel-
sia, v důsledku čehož můžeme u bře-
hů přírodních koupališť pozorovat 
čím dál větší ruch. Kupříkladu k olo-
mouckým Poděbradům se sjíždějí 
lidé již během dopoledne. I na večer 
zde zpravidla potkáte pár plavců, 
kteří se přišli zchladit alespoň na zá-
věr hektického pracovního dne. Pat-
říte-li však k těm, co mají času více, 

vyplatí se vám vydat se z Olomouce 
o kousek dále a navštívit štěrkovnu 
Náklo.

Jedná se o jedno z nejvíce navště-
vovaných míst ke koupání v  okolí. 
A  není se čemu divit, voda je zde 
velmi čistá a  břehy se do ní svažují 
pozvolně, takže k ní můžete vzít bez 
obav i  ty nejmenší. Zatravněné plá-
že pak představují ideální místo pro 
opalování. O  dodržování pitného 

TIP NA VÝLET
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režimu při delším pobytu na slunci 
se postará jeden z  tamních stánků 
s občerstvením, v nichž lze zakoupit 
i  menší oběd. A  pokud snad zatou-
žíte po troše pohybu, můžete si půj-
čit loďku nebo vyzkoušet, jaké je to 
brázdit vodní hladinu na wakeboar-
du či vodních lyžích. 

Ke štěrkovně Náklo se z Olomou-
ce snadno dostanete pravidelnou 
městskou autobusovou linkou, která 

jezdí z autobusového nádraží a ze za-
stávky Náměstí Hrdinů. Na kole zde 
dojedete pohodlně během několika 
desítek minut po cyklotrase 6027 
vedoucí přes Skrbeň a Příkazy. rj
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