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Na podzimní číslo Aspektu ještě nepadlo listí a již přichází vánoční pohledy časopisu na filozofickou fakultu. Rychle ubíhající semestr přinesl
mnoho novinek i tradičních akcí. Fakulta tak kopíruje frenetický charakter doby s výrazným náporem na
psychickou pohodu každého z nás.
Je proto dobře, že Aspekt rozšiřuje
povědomí o bezplatné pomoci psychologické poradny, již několik let
profesionálně vedené kolegyněmi
a kolegy z katedry psychologie. Terapeutický účinek může mít ovšem
také setkání s novým a inspirativním
kolegou přicházejícím s velkým pracovním fortelem z jiné akademické
kultury. I případ Samuela Bidauda,
našeho francouzského kolegy – postdoktoranda – ukazuje blahodárnost mezinárodní otevřenosti naší
fakulty. Bez výzev a inspirací podobného rázu bychom stagnovali na periferii akademické komunity.

Adventní čas nás však právem od
pracovních povinností odvádí spíše
k zamyšlení a usebrání se. Jsme zváni
k tomu, abychom se alespoň na chvíli zastavili okolnímu světu navzdory.
Ten, koho blikotající kulisy komerčních Vánoc spíše decimují a punč
neoslovuje, se může vydat na výlet
do okolí Jívové, která je nejen „pamětníkem“ našich dřívějších sousedů sudetských Němců, dobrým houbařským revírem nebo prubířským
kamenem pro amatérské cyklisty,
jako jsem já, ale také snově klidným
kusem lesní krajiny nedaleko Olomouce.
Aspekt přináší mnoho dalších střípků z košatého stromu života naší fakulty, a proto se sluší všem dobrým
duším, které za časopisem stojí, poděkovat, což rád a s hrdostí za výkon
našich studentů činím za Vás všechny, milí čtenáři. Zároveň mi dovolte,
abych popřál každému z Vás klidný
konec roku 2015, pokojné Vánoce
a úspěšný rok 2016.
JIŘÍ LACH
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Aspekt je pravidelný newsletter Filozofické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
V elektronické podobě vychází dvakrát za
semestr. Zpravidla jedenkrát za akademický
rok vychází také speciální tištěné číslo, které
je distribuováno přímo studentům, zaměstnancům a návštěvníkům FF UP v prostorách
fakulty. Newsletter je realizován studenty
ve spolupráci s děkanátem FF UP. Aspekt nabízí rozhovory se zaměstnanci, absolventy
a studenty FF UP, prezentuje aktuální grantové projekty a kulturní akce, zabývá se také
technologiemi v akademické sféře a životem
akademické obce.
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VELKÉ VĚCI
V MALÉM
FORMÁTU
Text: Tereza Matějková

Osobnosti univerzity hovoří v pětiminutovém
videu o akademických tématech. Tak by se dal
shrnout projekt Akademická čtvrthodinka,
jehož název autoři zredukovali do jediného
písmene a čísla. „Chceme, aby A15 sloužila
k zábavě a poučení,“ říká Barbora Prágerová,
která se spolu se svými kolegy na tomto
projektu podílí.
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V čem spočívá hlavní myšlenka
A15?
Říkáme tomu studentský
popularizační videoprojekt. Slouží
k tomu, aby se široká akademická,
ale i laická veřejnost dozvěděla, jaká
témata se v rámci filozofické fakulty
řeší. Tedy jakými tématy se zabývají
naši akademici i studenti.
Jak tento nápad vznikl?
Není to vlastně úplně náš původní nápad. Je inspirován projektem Mluvící hlavy, který vznikl na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Mluvící hlavy jsou asi patnáctiminutová videa, ve kterých se osobnosti
fakulty vyjadřují k různým otázkám
a tématům.
V čem se A15 liší od Mluvících
hlav?
Projekt A15 prošel určitou
genezí. Zkracovali jsme, naše videa
trvají většinou kolem pěti minut.
Název jsme ovšem nechali, líbilo se
nám grafické zpracování zredukované právě na kombinaci písmena
a číslice. Divákům doporučujeme,
aby zbylých deset minut věnovali přemýšlení o daném tématu. Asi
nejvýraznější je rozdíl v použití doprovodné grafiky, se kterou na UK
nepracují vůbec.
Jaké jsou na pořad ohlasy?
Máme dvě možnosti, jak
na odezvy nahlížet. Můžeme brát
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v úvahu jakousi statistiku, tedy počet zhlédnutí a lajků, ale taky máme
spoustu reakcí naživo. A zatím můžu
říct, že oba druhy ohlasů jsou velmi
kladné. Vždycky se najde někdo, kdo
má pocit, že dehonestujeme akademickou půdu, ale hlasy, které říkají,
že je to zajímavé a že je to baví, převažují. A když přihlédnu ke statistickým údajům, vedeme si mezi videi
vytvořenými na univerzitě dobře.
Mírně se to mění s každým dílem.
Někdy známí lidé přitáhnou diváky,
někdy jsou to zase poutavá témata,
která táhnou.

„Vždycky
se najde
někdo, kdo
má pocit, že
dehonestujeme
akademickou
půdu, ale hlasy,
které říkají, že
je to zajímavé
a že je to baví,
převažují.“

Kolik lidí tvoří tým A15?
Dohromady je nás pět. Kromě mě je to Jakub Tichý, ten stál
u zrodu celé myšlenky. Stará se
o produkci, kontaktuje kantory
a domlouvá termíny. A to i přesto,
že zrovna pobývá na Erasmu ve
Finsku. Kameramanem, střihačem
i osvětlovačem zároveň je Daniel
Kunz, zvukaře nám dělá Karel Vaněk. A potom ještě Petr Cieslar, který pracuje i pro Pevnost poznání.
Je těžké získávat účinkující pro
popularizační projekt?
Vůbec ne. Popravdě je to lehčí, než jsme předpokládali. Horší je
domlouvat termíny, najít to okénko, do kterého se všichni společně
vejdeme.
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„Vytvořit
týdně jedno
pětiminutové
video trvá
v pětičlenném
týmu asi osmdesát
hodin. Někdy
nestíháme, ale
baví nás to. “

Jak dlouho trvá natočit jeden
díl?
Zrovna nedávno jsme to počítali a zjistili, že když sečteme čas,
který tomu nás pět věnuje, konečný
výsledek se pohybuje kolem osmdesáti hodin práce. Takže jeden díl
týdně je pro nás časově dost náročný. Někdy trochu nestíháme, ale
baví nás to.
Kde natáčíte a jak takové natáčení probíhá?
Natáčíme ve Zbrojnici, kde
sídlí audiovizuální centrum. To nám
univerzita ochotně poskytla i se supervizorem, máme plnohodnotné
technické zázemí. Natáčení samotné trvá většinou kolem hodiny až
hodiny a půl. Velmi záleží na tom,
jak je kdo zvyklý na kameru. Jsou
lidé, kteří dokážou mluvit spatra,
jiní potřebují nahlížet do materiálů
nebo rovnou čtecí zařízení. Někdy
máme kvanta materiálu, který musíme sestříhat do pěti minut, jindy
použijeme skoro všechno. Zatím se
nám s nikým nepracovalo vyloženě
špatně. Nejhorší je, když nás tlačí
čas.
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Co plánujete do budoucna?
Z technického hlediska chceme rozšířit tým. Tematicky budeme
pokračovat dál. Filozofická fakulta
má dvacet kateder, do Vánoc stihneme prvních deset. Po očku ale pokukujeme i po dalších fakultách, které
by v budoucnu mohl náš pořad divákům představit.

Nekolik
podob
šikany
Text: Robert Jaworek

Co vede člověka k tomu, aby začal šikanovat jiné?
A jak se lze proti šikaně či kyberšikaně bránit?
S Janem Šmahajem z katedry psychologie přišla řeč
také na šikanu na pracovišti a na Psychologickou
poradnu pro studenty a zaměstnance UP Olomouc.
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Dlouhodobě se věnujete (kyber)
šikaně. Proč jste si vybral právě toto téma? Setkal jste se s ní
osobně?
Osobní zkušenost s šikanou
jakéhokoliv druhu nemám, zaměřuji se především na její kyber formu.
Prvním důvodem je, že na katedře
vyučuji kyberpsychologii, druhým
pak to, že mě zajímá, jak ovlivňuje
výpočetní technika mladé lidi. Skoro
dva roky jsem zastával pozici školního psychologa na střední škole, kde
jsem se s tímto fenoménem setkal.
Zúročil jsem zde zkušenosti získané z výzkumu. V době, kdy jsem na
kyberšikanu narazil coby na svůj
disertační záměr, neexistovala o ní
v české literatuře v podstatě žádná
zmínka. Během dvou let, po zadání
disertačního záměru, se to rapidně
změnilo.

„Kyberšikana
není limitovaná
prostorem ani
časem, je tedy
poměrně rozsáhlá.
Netroufnu si říci,
jestli je více šikany
nebo kyberšikany.
Líbí se mi
přirovnání, že se
jedná o staré víno
v nové láhvi. “
12

Jaké postavení má v českém prostředí školní psycholog?
Role školního psychologa je
zde oproti zahraničí specifická. Zabývá se celou řadou oblastí. Prevenci
řeší s metodikem prevence a některé záležitosti i s výchovným poradcem. Problémy, s nimiž za mnou žáci
přicházeli, byly většinou osobního
charakteru. V některých případech
se jednalo o poruchy příjmu potravy, sebepoškozující tendence nebo
možnosti zvládání úzkosti. Dále to
byly problémy rodinné, dysfunkční rodina, rozvodové situace nebo

závislost jednoho rodičů na alkoholu. Výjimkou však nebyly ani problémy studijní nebo prosba o radu při
výběru studijního oboru a vysoké
školy.
Školní psycholog navíc během školního roku pracuje s třídními kolektivy
a obvykle jezdívá s žáky a pedagogickým sborem na adaptační pobyty.
Vyhledávali Vás studenti často?
Jedná se o vlny, stejně jako
u nás v univerzitní poradně. Období
před maturitou, pak také předělové termíny spjaté třeba s pololetním vysvědčením. Přicházejí i žáci,
kteří zanedbávali školní docházku
a najednou zjistili, že jim ujíždí vlak
a chtěli by situaci napravit. V případech šikany je to odlišné, obětem
ostrakismu, což je první úroveň šikany, někdy trvá dlouho, než se rozhodnou vyhledat pomoc.
Je u nás dnes častější šikana klasická či kyberšikana?
Pokud na to nahlížíme vědecky, záleží na metodologii a na cílové
skupině. Druhou nejčastěji zasaženou skupinou je oblast pedagogů
vysokých škol, kteří většinou zažívají kyberšikanu ze strany studentů.
Kyberšikana není limitovaná prostorem ani časem, je tedy poměrně rozsáhlá. Netroufnu si říci, jestli je více
šikany nebo kyberšikany. Líbí se mi
přirovnání, že se jedná o staré víno
v nové láhvi.

S kolegy jsem vysledoval, že se mladí
lidé provádějící šikanu naučili nebýt
tolik viditelní. Ve třetí fázi šikany
z celkových pěti, kdy dochází k prozrazení závažných činů fyzického či
psychického týrání, většinou přejdou z fyzické konfrontace do kyberprostoru. Dalším častým případem
je, že lidé, kteří se šikaně neumí bránit fyzicky, se uchýlí k obraně skrze
kyberšikanu. Dotyčný pomlouvá,
rozesílá e-maily… Psychický rozměr
(kyber)šikany je rozhodně závažnější než ten fyzický. Modřiny odezní, jenže výčitky, deprese a úzkost
přetrvávají. O nejzávažnější případy
se jedná, když je jedinec šikanován
současně ve škole i v kyberprostoru. V ČR je to výjimečné, ale v zahraničí jsou zaznamenány i sebevraždy
takových obětí.
Lze nahlížet na současnou vlnu
nenávistných příspěvků proti
imigrantům, muslimům a lidem
z Blízkého východu v online diskuzích jako na kyberšikanu?
Existuje fenomén zvaný flaming neboli rozpoutání ohnivé
diskuze. Jsou lidé, kteří se tím extrémně baví. Jejich názor není inteligentní a má jediný cíl: urazit nebo
rozpoutat hádku. Velmi často dochází k tomu, že se v diskuzi upustí
od jejího tématu a namísto toho si
dva lidé vyměňují názory a navzájem se očerňují. Kyberšikana je definována tím, že se jedná o záměrné

a opakované útočení na jedince prostřednictvím komunikačních prostředků. Mezi její projevy lze zařadit hrozby, obtěžování, ponižování,
ztrapňování a jiné útoky, které jsou
páchány prostřednictvím mobilních
telefonů, internetu a jeho různých
aplikací. Myslím, že v diskuzích, které máte na mysli, se o kyberšikanu
nejedná.
Jednou z Vašich specializací je
psychologie osobnosti a oblast
motivací a motivů. Co jedince
k šikaně vede nejčastěji?
Většinou uspokojení potřeby
či nerovnováhy. Ta je elementárním
prvkem motivace. Velmi často dochází u člověka, který nemá určité
potřeby nasycené, k vnitřnímu napětí. Je-li člověk vyloučen z nějaké
skupiny, může jít o prvek upozornění či pomsty. Šikana vzniká i tím, že
člověk neunese, když je někdo jiný
lepší než on. Často se stává, že je
původcem kyberšikany nejlepší kamarád či kamarádka šikanovaného,
schovaný za falešný profil na sociální síti. Takové jednání se většinou
týká adolescentů.
Primárně tedy jedinci nešikanují bez důvodu?
Pokud se agresor a oběť
znají, dochází k šikaně kvůli jistým
výhradám. Při kyberšikaně si ale
agresor vybírá svou oběť často náhodně. Představme si, že začne přes

„Existuje fenomén
zvaný flaming
neboli rozpoutání
ohnivé diskuze.
Jsou lidé, kteří
se tím extrémně
baví. Jejich názor
není inteligentní
a má jediný cíl:
urazit nebo
rozpoutat hádku.“
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internet náhodně komunikovat
s malým chlapcem. Dotyčný přitom
nemusí být tím, za koho se vydává,
může jít o dospělého člověka, který se snaží vylákat dítě na osobní
schůzku a následně mu ublížit. Takovéto chování agresora označujeme za kybergooming a nejedná se
přímo o kyberšikanu.
Při kyberšikaně může docházet
k tomu, že je dotyčný nejdříve milý
a po navázání komunikace začne
oběti vyhrožovat či si ji podmiňovat,
vydírat ji nebo urážet. Nebezpečné
je, když se agresor kyberšikany snaží o masivní kampaň, kdy například
všichni žáci školy začnou komentovat „vtipné“ video či fotku. Dopad
kyberšikany potom exponenciálně
roste.
Jak u nás nakládá s kyberšikanou trestní zákoník?
Jiná situace je, pokud je agresorem osoba do 15 let, osoba mezi
15. a 18. rokem a osoba starší 18 let.
Šikana ani kyberšikana nejsou legislativně zakotveny, nicméně u nás
existují jiné právní mechanismy.
Dotyčný se může odkázat na Listinu základních práv a svobod, může
vést občansko-právní spor, dílčí paragrafy mohou oběti pomoci. Výjimka existuje u stalkingu a kyberstalkingu, ty jsou legislativně ukotveny.
Pokud dojde u klasické šikany k fyzickému napadení nebo je určité podezření, platí ohlašovací povinnost.

A mechanismy trestního šetření,
v případě naplnění skutkové podstaty, nastupují, protože dochází
k ublížení na zdraví.
Psychologická poradna UP zažívá v posledních třech letech pokles v počtu uskutečněných konzultací. Čím si to vysvětlujete?
Je nutné odlišit počet konzultací a počet klientů za určité období.
Pokud na číselné hodnoty budeme
nahlížet tak, že máme stejný počet
klientů, ale nižší počet konzultací
(rok 2013 – 260 konzultací, rok 2014
– 227 konzultací, v roce 2015 v době
do 24. 09. 2015 – 210 konzultací),
můžeme trend uzavřít jako vyšší
úspěšnost poradenských konzultací. To znamená, že se pracovníkům
poradny daří s klienty jejich obtíže
řešit časově efektivněji. Z mého pohledu se však nejedná o nijak dramatické snížení ve smyslu úbytku
klientů. Navíc si myslím, že za rok
2015 bude finální číslo ke konci roku
jistě převyšovat údaj z předchozích
let.
Dalším vysvětlením je, že se mění
poradci a vzniklo i více odborných
poraden, třeba poradna na pedagogické fakultě. Fungovalo i několik
projektů kariérového poradenství či
projektů propojujících akademickou
půdu s praxí. V poradně katedry
psychologie zůstává jádro klientů,
kteří prožívají osobní či rodinné problémy, a v některých závažnějších
15

případech je u nich nutnost vyhledat
klinického psychologa či psychiatra.
Kde se mohou studenti o psychologické poradně dozvědět
více?
Když se studentů ptáme, kde
se o nás dozvěděli, odpoví obvykle, že z doporučení. Odkazy na poradnu máme jak na internetových
stránkách Katedry psychologie FF
UP, tak na webu UP. V menzách, na
kolejích a katedrách visí plakáty.
Člověk, který má problém, na informaci o existenci poradny většinou
narazí, protože ji aktivně vyhledává.

„Mobbing je
v podstatě
modifikací toho,
co můžou žáci
zažívat ve škole.
Jako zaměstnanec
můžu zapadnout
do pracovního
týmu, anebo můžu
být neoblíbený,
ať už na tom
mám vinu, nebo
nemám.“
16

Mezi lety 2009 až 2012 jste pracoval na projektu na podporu
vzniku vědeckých týmů se zaměřením na pracovníky výzkumu a studenty VŠ s vědeckým
potenciálem. Jakým způsobem
lze na katedře podpořit vznik
vědeckého týmu či vytvořit produktivní prostředí?
Má role v projektu byla vesměs lektorská. Snažili jsme se mladé lidi v pracovních týmech přimět
k tomu, aby si vyměňovali své názory a poznatky. Kromě toho byl zaměřen i na podporu akademických
pracovníků a zvýšení publikačních,
prezentačních a komunikačních
kompetencí.
Pokud mám nějaké téma, mohu seminární práci zpracovat jako psycholog ze své perspektivy, ale také

k tomu můžu přijmout třeba právníka či sociologa. Důležité pro nás
bylo také, aby se mladí lidé nadchli
pro určitá témata.
V současnosti se věnujete mobbingu neboli šikaně na pracovišti. Zaznamenal jste jeho výskyt i v akademických kruzích?
Byl jsem přizván k výzkumu
kolegou docentem Cakirpaloglu,
který toto téma studuje na mezinárodním úrovni. Samozřejmě, že
se mobbing vyskytuje také v akademických kruzích, upozornil bych
na šetření kolegů z Psychologického
ústavu AV ČR Zábrodské a Květoně z roku 2012. Úroveň rivality se
u nás vyskytuje na stejné úrovni
jako v zahraničí, nicméně naše aktuální výsledky poukazují na fakt, že
samotný výskyt šikany na pracovišti
je v České republice vyšší oproti odhadovanému průměru v zemích EU.
Mobbing je v podstatě modifikací
toho, co můžou žáci zažívat ve škole. Jako zaměstnanec můžu zapadnout do pracovního týmu, anebo
můžu být neoblíbený, ať už na tom
mám vinu, nebo nemám.

může trpět dlouhodobě vyšší únavností. Psycholog může nabídnout
zvládnutí úzkosti a deprese. Někdy
jsou spolupracovníci oběti ochotní
mobbing dosvědčit a s problémem
pomoci.
Další možností je záznam komunikace. Pokud mám pocit, že se na mě
někdo mobbingu dopouští, například zadáváním nesmyslných úkolů,
můžu trvat na tom, že je chci dostávat písemně. Existuje také možnost
obrátit se na úřad práce, který celou
situaci může prošetřit. Důležité ovšem je, aby si dotyčný uvědomil, zda
mu ono pracovní místo stojí za to,
aby o ně bojoval. Zadruhé musí přijmout myšlenku, že může o zaměstnání přijít, i když se prokáže, že na
něm byl mobbing páchán. Situace
na pracovišti se může stát dokonce
až neúnosnou.

Jak se lze vůči mobbingu bránit?
Mobbing také není legislativně ukotven. Záleží na tom, jestli
se jedná o soukromou nebo státní
firmu. Další věcí je, zda fungují odbory. Z našeho výzkumu vyplývá,
že se oběť mobbingu často uzavírá,
17

Rej diplomatu
v Olomouci
V minulém vydání Aspektu jsme se zabývali
Národním modelem OSN, který univerzita hostila
ve dnech 22. až 27. listopadu. Tentokrát přinášíme
drobný fotopříběh přímo z konference, na níž
tým z katedry politologie a evropských studií
získal nejvyšší cenu Outstanding Delegation.
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Žena, která
se našla
v prekladu
Text: Tereza Matějková

Dominika Winterová se v devadesátých letech chopila příležitosti a se svou, tehdy vcelku neobvyklou,
znalostí angličtiny se začala věnovat tlumočnictví.
Dnes kromě jiného pracuje i v Bruselu a na katedře anglistky a amerikanistiky předává své znalosti
budoucím tlumočníkům. „Umět jazyk nestačí, musíte ho mít pod kůží,“ říká.
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Proč jste se rozhodla pro tlumočnickou profesi?
To úplně nevím. Vzniklo to
možná tak trošku živelně. O tlumočnictví jsem přemýšlela, už když mi
bylo třináct nebo čtrnáct let, ačkoliv
jsem toho o něm vlastně moc nevěděla. Přišlo mi něčím lákavé, i když
mi nebylo úplně jasné, co se za tím
označením skrývá.
Vy jste studovala tlumočnictví?
Ne, na konci osmdesátých let
jsem vystudovala angličtinu a češtinu
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po pádu železné opony byla ovšem
velká poptávka po každém, kdo uměl
alespoň trochu anglicky, takže jsem
se v devadesátých letech k té vysněné
práci dostala celkem snadno a učila se
všemu víceméně za pochodu.

„Dnes je mnohem
těžší se uplatnit,
a pokud někdo
chce tlumočnictví
opravdu dělat,
musí vyvinout
mnohem větší
úsilí, tvrdě
pracovat a bojovat
o místo.“
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Jak je to s uplatněním v tomto
oboru dnes? V čem je největší
rozdíl?
Řekla bych, že hlavně v poptávce. Na začátku devadesátých let
byla poptávka velká a jen málokdo
mohl tu službu kvalitně poskytnout.
Navíc se všechno dělalo tak trochu
„na koleně“. Dnes je mnohem těžší
se uplatnit, a pokud to někdo chce
opravdu dělat, musí vyvinout mnohem větší úsilí, tvrdě pracovat a bojovat o místo. Mluvím hlavně o tlumočnictví anglicko-českém, kterým
se celý život živím.

Platí tedy, že anglicky dnes umí
každý?
Angličtina má ve světě zvláštní postavení, dnes se bez ní neobejde
téměř nic. I na menších konferencích
se často využívá česko-anglického
tlumočení, i když to není ani potřeba. Dodává to spíš jistou prestiž. Dnes nemusíte tlumočit, jaké je
počasí nebo kdy jede vlak, protože
většina lidí angličtinu na takovéto
komunikační úrovni ovládá. Ve chvíli, kdy se přejde k těm odbornějším
nebo technickým věcem, přichází na
řadu tlumočnické služby. K takové
práci je pak obtížné se dostat, obzvlášť v dnešní době.
Co všechno musí dobrý tlumočník umět, aby se v dnešní době
uplatnil?
Určitě víc než jeden jazyk.
Když jsem já začínala, bylo to jiné.
Tehdy stačilo umět dobře jeden jazyk a člověk tlumočil oběma směry,
tedy do svého rodného jazyka i do
toho cizího. Bylo normální profilovat
se na jeden, maximálně dva jazyky.
Taková byla tradice na Východě. Západní tradice je jiná. Tam se prosazovalo, že se vždy tlumočí pouze do
rodného jazyka. V praxi to znamená,
že tlumočník zná pasivně několik jazyků, ale překládá vždy jen z něj do
mateřštiny. Dnes si už s jedním jazykem nevystačíte a angličtina je vlastně jen takový základ. Ovšem kromě

jazyků je důležité mít i všeobecný
přehled.
Vybrala jste si studium angličtiny
v době, kdy se u nás preferovala
spíš ruština, němčina a francouzština. Proč právě to?
Asi právě proto. Nechci říct,
že by byla přímo exotickým jazykem,
ale určitě tehdy měla výlučnější postavení. Určitě v tom hrála roli i hudba,
člověk poslouchal texty a snažil se jim
porozumět. Moje babička byla Němka, rodiče mě tlačili do němčiny, ale já
jsem si angličtinu prosadila a zapisovala se i do různých kurzů, což v době
tuhé normalizace nebylo úplně jednoduché. Rodiče mě nakonec podpořili,
protože viděli, že mám zájem se ten
jazyk naučit opravdu dobře.
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Bylo tehdy těžké studovat
angličtinu?
Spíš to bylo z dnešního pohledu dost nedokonalé. Neměli jsme
internet a materiálů bylo minimum,
takže to často byla taková metoda
pokus omyl a člověk se spoustu věcí
napoprvé naučil i špatně. O to víc
bylo nadšení. Učil mě profesor Hilský a profesor Nenadál a ti byli nejen dost zapálení, ale hlavně špičky
v oboru. Když člověk objevil nějakou
kazetu nebo film s titulky, mělo to
pro něj větší váhu a malinko i příchuť zakázaného ovoce.
Jaké jazyky jsou považovány za
žádané dnes?
Kromě těch základních, jako
je angličtina, němčina a francouzština, patří mezi ty velmi žádané ještě
arabština nebo čínština, hlavně z politickoekonomických důvodů. U nás
to pak může být vietnamština nebo
ukrajinština, jazyky menšin, které
u nás žijí. Umět exotický jazyk je určitě výhodou, ale je potřeba ho ovládat opravdu dobře. Teprve na tom
pak stojí tlumočnické dovednosti.
Znalost jazyka, předpokládám,
sama o sobě nestačí. Co musí
ovládat kvalitní tlumočník?
Vcítit se do jazyka, dostat ho
pod kůži a připadat si v něm jako ve
své mateřštině trvá opravdu dlouho. Při tlumočení máte porozumět

tomu, co řečník říká. Nejde jen o znalost slov, ale hlavně o předání sdělení. Nesmí zanikat ani tak drobné
nuance jako humor nebo nadsázka.
Musíte zvládat několik věcí najednou: poslouchat, překládat, analyzovat a převádět věty do přirozených
větných konstrukcí, aby takzvaně
netahaly za uši. Rozhodujete se, co
dovysvětlíte, nebo naopak vypustíte. Nakonec jde vždy o co nejautentičtější a zároveň nejsrozumitelnější
předání konečného obsahu. A to je
pro hlavu hrozná zátěž.
V čem se liší simultánní a konsekutivní tlumočení?
Simultánní je považováno za
jakousi vyšší formu, i když pro mě
je po těch letech ve skutečnosti formou méně náročnou. Je v podstatě
otázkou technického vybavení, musíte mít kabinu, mikrofon, bezdrátová sluchátka. Ve sluchátkách slyšíte,
co říká řečník, a překládáte do mikrofonu, zatímco váš hlas slyší ve sluchátkách ten, komu překládáte.
Konsekutivní probíhá tak, že mluvčí
hovoří určitou dobu, tedy odmluví
nějaký úsek, vy si děláte poznámky a posléze tento úsek tlumočíte.
Může to být několik vět i tři minuty
souvislého hovoru. Je důležité najít
tu správnou délku. Pokud jsou úseky krátké, působí překlad sekaně. Na
druhou stranu, pokud tři minuty posloucháte monolog v jazyce, kterému
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nerozumíte, je to pro vás věčnost
a nebaví vás čekat na překlad. Simultánní tlumočení se používá hlavně
na konferencích a konsekutivní třeba u soudu.
Vy sama u soudu tlumočíte.
V čem je taková práce specifická?
Je to služba, která je poskytována státním orgánům při výkonu jejich služby, třeba i při výslechu.
Soudní tlumočníci jsou navíc vedeni
také jako překladatelé, takže můžou překládat různé úřední listiny.
Pokud se chcete soudním tlumočníkem stát, musíte si o to zažádat, splnit kvalifikační podmínky a dokázat
svou způsobilost v oboru. Dostanete razítko a můžete funkci vykonávat. Jste pak na požádání povinni se
dostavit a danou práci odvést, tedy
pokud vám v tom vysloveně nebrání
jiné závazky.
Chodím k soudu zhruba jednou za
měsíc. Není to práce na plný úvazek
a rozhodně se tím nedá uživit, ale velmi mě to baví. Připadám si užitečná
a mám pocit, že skutečně pomáhám.
Je zde důležitá přesnost, opravdu
vystihnout to, co bylo myšleno. Pak
můžete například pomoci člověku,
který je v cizí zemi z něčeho obviněn
a nachází se ve složité situaci.
Pracujete i v Bruselu pro Evropskou unii. Co to pro Vás
znamená?
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Znamená to pro mě mnoho
věcí. Obnáší to časté cestování, což
může znít atraktivně, ale nakonec je
to hlavně mnoho času stráveného na
letišti, v letadle nebo v hotelu. S prací v tak obrovské organizaci se v našich podmínkách nemůžeme setkat.
Na jediném jednání se může překládat třeba i do dvaadvaceti jazyků,
což znamená dvaadvacet tlumočnických kabin, ve kterých sedí vždy
tři tlumočníci. Je to neuvěřitelně
technicky náročné, zároveň je to náročné i pro mě, cítím se pod tlakem.
Považuji to ale za vrchol své profese
a jsem velmi ráda, že takovou práci
mohu dělat.

tlumočit, nikdy nevíte, co bude člověk říkat. Studenti se mohou připravovat na témata, o kterých se bude
hovořit, nebo na osoby, které budou
tlumočit, nikdy ale nedostávají dopředu konkrétní látku. Hojně využíváme technických vymožeností, studenti se sami nahrávají a poslouchají,
nahrávky pak společně rozebíráme.
Mé semináře jsou čistě praktické
a využívám při nich i své zkušenosti
ze zahraničí, kde jsem sama absolvovala různé kurzy. Mojí prioritou je
ve výuce i na zkouškách zachovat co
největší dojem reality.

Přidala jste si k angličtině ještě
druhý jazyk…
Zhruba před pěti lety jsem
se začala učit chorvatsky, už tlumočím i z chorvatštiny. Neustále jsem
se setkávala s kolegy, kteří tlumočili z několika jazyků, a já jsem si jen
s angličtinou připadala trochu pozadu. Zvolila jsem si sice příbuzný
slovanský jazyk, ale i tak to nebylo
vůbec lehké a jsem pyšná, že jsem to
zvládla.

Kam se podle Vás ubírá tlumočení? Nehrozí tomuto oboru
robotizace?
Myslím si, že vždycky bude
hrát roli lidský tlumočník, ale nevím,
do jaké míry. Jak jsem již zmiňovala,
dnes je profese kapacitně naplněná
a pokud chcete uspět, musíte být
lepší než ostatní. Navíc se zvyšuje
i obecná znalost jazyků, je možné, že
potřeba tlumočit se bude snižovat.
Nemyslím si, že profese jako taková
zanikne, ale ani jí nepředpovídám
bůhvíjaký rozkvět.

Učíte na katedře anglistiky
a amerikanistiky budoucí tlumočníky. Jakým způsobem je
připravujete na praxi?
Snažím se studenty stavět do
co nejreálnějších situací. Když jdete

Co Vás na tlumočení nejvíc baví?
Mám ráda adrenalin, který
ta práce přináší. Musím velmi rychle myslet a vykonávat několik úkonů najednou. Přináší mi to stres
i obrovský pocit uspokojení. Má to

samozřejmě i odvrácenou stranu.
Člověk se musí udržovat v kondici,
splňovat vysoké nároky, doplňovat
si vzdělání a zároveň se vlastně nikam moc neposunuje, není možnost
výrazného kariérního postupu. Za
největší výhodu ale považuji, že si
nenosím práci domů. Jak říká jedna
moje kolegyně – zavřu pusu a mám
uklizeno.

„Navíc se zvyšuje
i obecná znalost
jazyků, je možné,
že potřeba
tlumočit se
bude snižovat.
Nemyslím si,
že profese
jako taková
zanikne, ale ani jí
nepředpovídám
bůhvíjaký
rozkvět.“
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PO STOPÁCH
POHYBLIVÉHO
OBRAZU
Text: Robert Jaworek

Přehlídka animovaného filmu Olomouc má za sebou úspěšný
rok, v němž oslovila diváky nejenom v Evropě, ale také v USA.
Jaké zde sklidila ohlasy? A co je to živé kino? O tom jsme si
povídali s Marií Meixnerovou, kmenovou dramaturgyní PAFu,
jejíž zájem sahá od net artu až po výtvarné umění.
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Letos se uskutečnil již čtrnáctý
ročník Přehlídky animovaného filmu. V posledních letech
překračují aktivity festivalu nejenom Olomouc, ale i Českou
republiku.
Ano, zatím stále zvětšujeme
objem aktivit a doufám, že i jejich kvalitu. PAF jako samotný čtyřdenní festival je limitovaný časovým rozpětím
i prostorem. Rozšiřovat se ale přesto
nechceme, atmosféra Konviktu je pro
nás důležitá. Studenti se zde potkávají s filmovými profesionály, umělci
a dalšími hosty a jsou spolu neustále
v přímém dialogu a interakci.
Od roku 2008 rozšiřujeme celoroční
aktivity. Máme vlastní knižní edici,
dlouhodobě spolupracujeme s festivalem reVIZOR ve Veselí nad Moravou, dále s festivaly v Luhačovicích,
Žilině, Budapešti a mnoha dalšími po
celém světě. Každé dva roky pořádáme hudební bienále PAF na konci
léta. Akce v zahraničí zaměřujeme
primárně na propagaci českého audiovizuálního umění.
Na olomoucké kulturní scéně
je výrazným pojmem Vitrína
Deniska. Spousta Olomoučanů
o ní ovšem nejspíše neví, ani
náhodní kolemjdoucí si jí vždy
nemusí všimnout, přestože se
nachází v samém centru města.
Mohla bys tento výstavní prostor přiblížit?
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Vitrína je výstavní prostor
poměrně specifický, dnes se však
již nejedná o nic neobvyklého – výstavní prostory integrované do veřejného prostoru má dnes již téměř
každé město. Chod Denisky zajišťuje v současnosti primárně Alexandr
Jančík s Katarínou Gatilovou, výstavy se obměňují každý měsíc. Ve svém
kurátorském konceptu se zaměřují
zejména na současný český kontext
a představení umělců visegrádských
zemí. Na všechny vernisáže navazují prezentace tvorby, během nichž
mohou návštěvníci zahrnovat tvůrce
dotazy, nebo performance, pikniky
a další události. Spíše než o vernisáž
se jedná o společenské setkání. Někdy jdu okolo Vitríny a všimnu si, jak
si ji prohlíží i lidi, od kterých byste
to vůbec nečekali. Dnes už je Vitrína
Deniska, troufám si říct, etablovaný
výstavní prostor, kterého si právě
díky jejímu programu všímají i odborné kruhy.
Na jaře se pod záštitou PAFu
uskutečnila jednodenní série
vernisáží s názvem XY, při níž
účastníci zažili Olomouc právě
z perspektivy galerií.
XY se uskutečnila 23. dubna,
jednalo se o společnou akci všech nezávislých galerií v Olomouci, kdy na
jednu vernisáž vždy ihned navazovala další. Celkem jich bylo tuším šest.
Mile nás překvapila návštěvnost

i ohlasy lidí. Na programu byly výstavy od „tradičního umění“ přes
performance až po večerní koncerty. Tuto akci bychom určitě rádi
zopakovali.
Celý festival se letos uskutečnil
také v New Yorku, nebylo to přitom poprvé…
Poprvé jsme byli v New Yorku v roce 2011. Jednalo se o vícero
různorodých akcí – koncerty, vernisáže – jež byly rozptýlené na několika místech během jednoho týdne.
V New Yorku jsme postupně, hlavně
díky Martinu Mazancovi, navázali
kontakty a získali přátele. Na našich
tamních akcích se výrazně podílí například newyorský módní návrhář
Alexander Campaz, který nám od
roku 2012 navrhuje i designové kousky do PAF Fashion.
Domluvit něco na dálku v New Yorku je poměrně náročné a většinou
nás také docela tlačí čas. Letos se
to povedlo zorganizovat právě díky
Alexandru Campazovi ve velmi zajímavém kulturním prostoru, Fourth
Arts Block. Jedná se o lukrativní oblast na Manhattanu, ve které většinu
starých bytů dávno skoupili developeři. Kulturní organizace si zde ale
něco málo podržely a využívají to ke
kulturním aktivitám. Měli jsme štěstí, že jsme byli v prostoru patřícímu
Creative Time, významné newyorské kulturní instituci. Dům byl před

rekonstrukcí, ve stavu, v němž se
drží od šedesátých let. Byl to velmi
zajímavý prostor, který bych možná vzdáleně přirovnala třeba k naší
Wurmovce (Kulturní a komunitní
prostor Wurmova 7). K dispozici jsme dostali celý jeden poměrně
rozlehlý byt, zaměřili jsme se tedy
na site-specific prezentaci projektů,
komunikující s danou architekturou
a zašlým dobovým interiérem.
Jaké umělce jste v NY představili?
Udělali jsme kompilovaný
program sestavený jak ze současného českého audiovizuálního umění,
tak z tvorby a prezentací či koncertů
lokálních umělců. Například Filip Cenek tam měl své poslední karusely.
Jde o kombinovanou projekci částečně předem naprogramovaných diapozitivů, přičemž na jedné projekci
je obraz a na další zvuk, které se vzájemně staví do juxtapozice. Tento
koncept rozvíjí Cenek již delší dobu.
Výstava fungovala skvěle také proto, že v ní použil nové záběry přímo
z New Yorku. Prezentovali jsme také
například Jiné vize.
Jaký měl festival ohlas?
Oproti prvnímu ročníku
jsme zaznamenali obrovský posun.
Když jsme v roce 2011 přivezli do
New Yorku české umělce, příliš to
místní nezajímalo. Letošní propojení s newyorskými tvůrci naopak
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fungovalo skvěle a budilo zájem širší
veřejnosti i médií. Nicholas O‘Brien
prezentoval své nové práce ve světové premiéře. Newyorský animátor
Milton Melwin Croissant III. zase
oficiálně premiéroval svůj nový videoklip. Dále zde byla instalace Alexandra Campaze, projekt Infinity + 1,
který byl k vidění i na letošním PAFu.
Yoshi Sodeoka, jenž se podílí na distribuční platformě pro videoart,
pro nás připravil speciální výběrové
pásmo. Lokální média oslovilo naše
postavení lokálních umělců do nového, exotického kontextu. Psali o nás
i v Art in America, jednom z nejprestižnějších amerických časopisů o výtvarném umění. Návštěvnost i ohlasy návštěvníků byly také parádní.
Co přesně Campazův projekt Infinity + 1 představuje?
Jedná se o projekt, který
promýšlel celý rok a nakonec se jej
rozhodl realizovat ve spolupráci
s PAFem. Původně vznikl jako designová kolekce triček pro festival,
která sledují barevnou škálu od bílé
po černou – každé z nich má jedinečný specifický barevný odstín. Jedná
se spíše o konceptuální umělecký
než komerční projekt, který vychází
z Hilbertova paradoxu hotelového
pokoje. Na příkladu plně obsazeného hotelu, který má ale vždy místo
pro nové hosty, popisuje Hilbert
vlastnosti nekonečných množin.
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Když do hotelu přijde nový host,
všichni ostatní se posunou o jeden
pokoj dále. Ve výsledku je tak hotel
vždy obsazený, ale zároveň disponuje nekonečným množstvím volných
pokojů. Krom triček prezentoval
Alexander tento paradox také skrze
instalaci textilních látek.
Letos se PAF prezentoval také
v norském Stavangeru. Jak tato
spolupráce vznikla? Kdo stojí za
festivalem Screen City?
Festival vede Daniela Arriado,
která se jako kurátorka pohyblivým
obrazem zabývá již dlouho. Vede
zároveň kanál distribuující videoart
v berlínských hotelech. Poprvé jsme
spolupracovali se Screen City předloni, kdy jsme na PAFu měli sekci Animace urbanismu a dovezli jsme do
Stavangeru několik audiovizuálních
pásem.
Poté přišla možnost využít Norské
fondy. Zprvu jsme chtěli koncipovat
projekt jako cyklus přednášek a akademických seminářů, což nás pořád
láká, ale z časových důvodů jsme
se rozhodli spolupracovat s nám již
dobře známým stavangerským festivalem. V projektu Festivaly živého
kina propojujeme náš společný zájem o fenomén živého kina – Live Cinema. Screen City se zabývá hlavně
prezentací pohyblivého obrazu ve
veřejném prostoru, dělá například
projekce ve výkladních skříních.

V průběhu celoročního projektu
jsme propojili české umělce se zahraničními, iniciovali a produkovali společné projekty koncipované
speciálně pro Olomouc a Stavanger.
Původem britský umělec Greg Pope,
který se věnuje živému kinu od osmdesátých let, spolupracoval s českými umělkyněmi Kateřinou Koutnou
a Veronikou Vlkovou.
Mohla bys přiblížit, co přesně
živé kino je?
Jedná se o český překlad termínu „Live Cinema“, který odkazuje
k audiovizuálnímu, ba přímo filmovému zážitku odehrávajícímu se v reálném čase. Nejedná se o klasické promítání filmu z filmového pásu, nýbrž
o performance vznikající v okamžiku
tady a teď. Třeba Martin Blažíček ve
svém fascinujícím projektu Binary
Logic propojoval analogový a digitální obraz a zvuk, užíval skleněných
hranolů, světla, digitálních čidel, filmových promítaček i obyčejných
nůžek…
Spolupracujete s některými
umělci dlouhodobě?
Ano. Je to dáno jednak tím,
že je český prostor relativně malý,
a také tím, že s některými lidmi
dává dlouhodobější spolupráce smysl z hlediska jejich tvůrčího vývoje. Kdo navštěvuje PAF pravidelně,
vidí, že se jména některých hostů

periodicky opakují. Někteří se vrací
i v roli kurátorů.
Jednou z dalších aktivit je knižní
edice PAF. Jaké knihy vydáváte?
Edice PAF funguje od roku
2008 a zaměřuje se na tituly týkající
se pohyblivého obrazu, experimentálního filmu a animace v kontextu
současné vizuální kultury. Vydáváme jak monografie, tak překladové
publikace či sborníky, ale i publikace
čistě umělecké, LP nebo DVD.
V edici nedávno vyšel sborník
věnovaný net artu.
Sborník navazuje na program
PAFu 2012 a vůbec na dlouhodobý
dramaturgický zájem, kterým je i digitální umění a net art. Od počátku
zde byla přítomná idea, že by bylo
dobré, aby vznikla rovněž kniha zabývající se net artem. Zatímco v zahraničí je takovéto literatury poměrně hodně, u nás doposud chyběla.
Hodně lidí se mě navíc ptalo, co to
vlastně net art je. S čímž byl problém
– co se za něj označovalo v roce devadesát, se velmi liší od jeho nynější
podoby. V poslední době u nás navíc vzrůstá zájem o post internetové
umění. Za to můžeme označit, velmi
zjednodušeně řečeno, třeba fyzickou
sochu v galerii, která vychází ze zkušenosti na internetu, a bez obdobné
zkušenosti ji de facto nemůžeme ani
pochopit. Knihu jsem se za pomoci
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kolegů snažila sestavit tak, aby přinesla odpovědi na to, co je internetové
umění, aby byla užitečná jak naprostým začátečníkům, tak i odborníkům
v této oblasti. Přináší chronologický
průřez vývojem a teorií net artu.
Před internetovým uměním ses
zpočátku zabývala videoartem.
Co k tomu člověka přivede?
Vysokoškolské studium jsem
začala filozofií v Brně. Část přednášek
jsme tehdy měli ve filmové učebně polepené filmovými plakáty a já nedokázala vystát fakt, že nestuduji film, který mě v té době hodně zajímal. Došlo
mi, že se mu chci věnovat spolu s angličtinou, protože jsem příliš nedůvěřovala titulkářům. Půl roku jsem se tedy
sama učila anglicky a pak nastoupila
na anglickou filologii a filmovou vědu
tady v Olomouci. Záhy poté vedly mé
stopy k PAFu, díky kterému se mé odborné směřování opět o píď posunulo.
Po komunikačních studiích se nyní na
katedře výtvarné výchovy pod vedením Vladimíra Havlíka zabývám uměním výtvarným, což bych si před pěti
lety asi nedokázala vůbec představit.

34

Texty oživlé
a ožehavé
Text: Barbora Hrabalová

Je literatura věcí minulosti, nebo má
své místo i v přítomnosti? Co vše
může být považováno za literární
text? A jak ho můžeme přivést k životu? Na tyto otázky odpovídají Adéla
Hazuchová a Martin Lukáš z katedry bohemistiky, organizátoři loňského Večera oživlých textů a nadcházejícího Večera ožehavých textů (VOT),
který se bude konat 9. prosince
v Café Centro.
Jak vznikla myšlenka VOT?
AH: Vznikla v Martinově
hlavě. Oslovil mě s tím, že by chtěl
uspořádat akci, která nebude ve stylu veliké katederní party v klubu. Ale
pořád to měl být večírek.
ML: Chtěli jsme akci, na které
by mohly zaznít čtené texty, a přitom
by nebylo nutné brát je zcela vážně.
Zároveň ale takto brány být mohly. Aby to nebyla fraška od počátku
do konce, abychom se nezesměšňovali. Teď jsme to přejmenovali na
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„ožehavé texty“, takže kategorie
trapnosti je na prvním místě, s tím
počítáme. Chceme ale účastníkům
ukázat, i když tím neříkáme vůbec
nic nového, že literární text není
jen vážná Bezručova báseň, ale že
jsou takové texty všude kolem nás.
Účastníci by neměli mít pocit, že literatura je jen historickým faktem
nebo věcí institucí, ale že může být
živá a zábavná a že se může dotýkat
každodenní zkušenosti.
V čem je akce jiná než ostatní?
ML: Obvykle máte podium,
kde je nějaký program, a pod ním nějaký dav, který tam různě hlučí, buď
se baví, nebo nebaví, dívá, nebo nedívá. My jsme se rozhodli obě strany spojit, čemuž měla napomáhat
i komorní atmosféra malé místnosti.
Všichni diváci se stali porotci, a tak
jsme je donutili aktivně se účastnit.
Navíc se objevili interpreti, kteří nebyli předem, to znamená na začátku
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večírku, ohlášeni, vytvořili báseň během večera a přednesli ji.

„Bylo by ideální,
kdyby se lidé
mezi sebou
o těch textech,
které tam zazní,
bavili. Zapomeňte
na odbornou
terminologii,
začněme se bavit
na úrovni líbí–
nelíbí. “
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Na jaké publikum chcete mířit?
ML: Primárně jsme samozřejmě chtěli mířit na studenty bohemistiky, u kterých se předpokládá,
že budou číst texty, budou se o nich
chtít bavit a budou je chtít prezentovat. Pak jsme samozřejmě začali uvažovat také o učitelích, aby předvedli,
že nejsou takoví suchaři, a aby třeba
nějaký text sami přednesli. Erik Gilk
například recitoval oblečený do opičího kostýmu. Na bohemistiku jsme
se zaměřili z pragmatických důvodů,
předpokládali jsme, že se studenti
cítí alespoň částečně spjati s katedrou, i kdyby ne přímo s oborem. Letos ale necílíme jen na bohemistiku,
ale na kohokoliv, kdo má rád texty.
Vybrali jsme proto i místo, které je
trochu stranou centra, má neobvyklou atmosféru a většina studentů
o něm zřejmě neslyšela.
AH: Byli tam ale i lidé z jiných kateder, převážně naši přátelé,
o kterých víme, že se texty zabývají
a taková akce by se jim mohla líbit.
Na VOT také mohou přijít a vystoupit ti, kteří třeba sami něco tvoří
a nemají zatím šanci dostat se na své
vlastní čtení, protože místní skupiny
mladých básníků jsou poměrně uzavřené. Naše akce by měla být i platformou pro lidi s vlastními texty
nebo pro ty, co si jen chtějí zkusit,
jaké to je postavit se a přečíst něco

před publikem, které nebude soudit.
ML: Soudit trochu bude, protože proběhne hlasování, ale to je
spíš taková sranda, ne že by to někdo bral příliš vážně.
V čem se letošní ročník liší od
minulého?
ML: Letos chceme omezit
rozměr večírku jako soutěže, kdy někdo přijde, předvede se, pak je pauza
a dostane cenu, čímž to celé dostává
punc tomboly typický pro velké katederní večírky. Je to možná naivní
představa, ale pro mě by bylo ideální, kdyby se lidé mezi sebou o těch
textech, které tam zazní, bavili. Zapomeňte na odbornou terminologii,
začněme se bavit na úrovni líbí–nelíbí. Je obvyklé, že se studenti trochu
bojí na takové akce chodit, protože
předpokládají, že se tam od nich
bude očekávat nějaká tvrdá literární analýza, fundovaný názor znalce. S takovým přístupem ale mizí
čtenářský zážitek, o který nám jde
především.
Máte pocit, že se literatura bere
příliš vážně?
ML: Třeba začínající básníci,
ti obvykle v jakési mladické zaťatosti
vrhají své verše do publika. Vše má
znít tragicky a pateticky, a mně tento způsob už připadá nudný, protože tak čte a píše každý. Vždyť i výuka
literatury by měla směřovat k tomu,
že se látka studentům podá živě

a zábavně. Nezesměšňovat ji, ale najít cestu, jak o ni vytvořit u studentů
zájem. VOT by, doufejme, mohl být
jednou z takových cest.
Jaké typy textů se tedy mohou
číst?
AH: Je to v podstatě neomezené, kdyby se někdo rozhodl zpracovat příbalový leták od ibalginu,
může.
Ani v té „ožehavosti“ není linie,
za kterou nechcete zajít?
ML: Těžko říct. Beru „ožehavost“ jako hozenou rukavici, zajímá
mě, co si s ní kdo spojuje. Budu asi
schopen skousnout cokoli.
AH: Ožehavá samozřejmě
může být například i nějaká filipika,
opravdu záleží na tom, jak se k tematice kdo postaví.

Program interpretačního večera
ožehavých textů
spočívá v dobrovolném přednesu
vlastního či cizího
textu jakékoliv provenience a žánru za
využití možných, ale
nikoliv nezbytných
podpůrných prostředků (kostýmu
nebo rekvizity).

Plánujete s VOT pokračovat
i v příštích letech?
AH: Já bych rozhodně pokračovala. Vše je vlastně ovlivněno primárně naším nadšením a zvědavostí,
kam se večer vyvine.
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OHLÉDNUTÍ ZA
STĚHOVÁNÍM K10
Logistiku zajišťovalo Technické oddělení a Centrum správy a služeb.
Podíleli se i externí pracovníci (stěhování, pokládání kabelů, částečně
výmalba místností).
Plánováno od půlky března, intenzivní práce od dubna do začátku
zimního semestru.
Na úrovni kateder na stěhování dohlíželi dislokační tajemníci.
Dočasná pracoviště: třída Svobody 26 (katedry anglistiky
a Amerikanistiky, slavistiky, romanistiky, bohemistiky), bývalé koleje
Marie Kudeříkové (katedra germanistiky a děkanát).
Dělení prostor proběhlo po domluvě s katedrami včetně těch, které
už na třídě Svobody byly dříve.
Část náhradních prostor bylo nutno zrekonstruovat, aby vyhovovaly
potřebám výuky i běžnému fungování kateder.
K přemístění K10 bylo najeto 1373 km.
Na nová místa putovaly i nástěnky, baterie, koše, dveře nebo žaluzie.
Pracovníci při vyklízení narazili na lidskou ruku v nálevu, bobra
a překvapivě rozsáhlou zásobu starých psacích strojů.
Při stěhování nebyl nikdo zraněn.

40

NA OSE
DIJON – REMEŠ – OLOMOUC
Text: Barbora Hrabalová

Filozofická fakulta se pyšní faktem, že se na filologické
obory snaží přivádět rodilé mluvčí studovaných jazyků.
Jedním z nich je i Samuel Bidaud, který před nedávnem
nastoupil na katedru romanistiky. Jak srovnává zkušenosti
z francouzských univerzit s působením v Olomouci a jaké
rozdíly můžeme najít mimo akademickou půdu? Je Olomouc
dobrým místem pro život cizince?
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Jak jste se do Olomouce dostal?
Přijel jsem před dvěma měsíci. Před rokem jsem se ve Francii
ucházel o pozici maître de conférences, což zhruba odpovídá docentovi,
a potkal jsem Francesca Bianca, který v Olomouci učí italštinu. Řekl mi,
že je tu zájem o rodilého mluvčího
francouzštiny. Mou pracovní náplní
na katedře je tak výuka francouzštiny, francouzské lingvistiky a především výzkum.

„V Olomouci mám
mnohem větší
volnost a prostor
pro výzkum,
nemusím se
soustředit pouze
na výuku. Platy
jsou nižší, ale
výzkum je veliké
plus.“
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Čeho se týká Váš výzkum?
Jde o románské jazyky, pracuji s francouzštinou, italštinou,
španělštinou
a
portugalštinou
s ohledem na kognitivní lingvistiku.
Odkazuji se hlavně k teorii psychomechaniky francouzského lingvisty
Gustava Guillauma a snažím se popsat pohyb myšlenek při konstrukci
slova, věty a jazyka celkově. Bavíme
se o procesu, který je velmi krátký,
má několik stadií a probíhá pokaždé,
když promluvíme. Chcete například
říct slovo „káva“ ve větě „Piju kávu“.
Nejprve musíte v hlavě ze všech pojmů a obrazů vybrat představu kávy,
tento pohyb jde od obecného ke
konkrétnímu, čemuž říkáme ideogeneze. Další fází je morfogeneze, kdy
k této představě přidáváte v češtině
například znaky rodu, pádu a čísla,
čímž se vracíte od konkrétního zpět
k obecnému. Tento výzkum není zajímavý jen z hlediska lingvistiky, ale
i pro neurolingvistiku a jiné vědní

obory, například se uvažuje, zda by
se dal využít při zkoumání afázie.
Materiály často nejsou přeloženy do
češtiny, proto je tato oblast populární spíše ve francouzském diskurzu, tedy krom Francie i v Belgii nebo
Kanadě.
Mimo lingvistiku se zabývám i literaturou, především prací Marcela
Prousta. Věnoval jsem se i problematice ztracené identity v komiksu
Tintinova dobrodružství, to je ale
spíše hobby. Více jsem se věnoval
také brazilskému spisovateli Éricu
Veríssimovi a Dostojevskému.
Jaký je rozdíl mezi prací na české a francouzské univerzitě?
Učil jsem tři roky na Burgundské univerzitě v Dijonu a vloni jsem
pracoval v Remeši, kde jsem učil
třeba patnáct hodin týdně a musel jsem opravdu dlouho dojíždět.
V Olomouci mám mnohem větší volnost a prostor pro výzkum, nemusím se soustředit pouze na výuku.
Platy jsou nižší, ale výzkum je veliké plus. A v Česku je také mnohem
menší korupce ve vzdělávání než ve
Francii nebo například v Itálii. Studenti jsou tu velmi milí, ale nesmělí,
samozřejmě ne všichni. Většinou se
stydí mluvit francouzsky, přestože
mluví dobře. Máte o trochu volnější
režim, protože předměty musí být
splněny do konce roku. Ve Francii se
vždy musí dokončit semestr a nelze
dostat kredity pouze za docházku.

Na druhou stranu nemusí francouzští studenti na konci studia skládat
státnice.

„Měli byste být
víc sebevědomí.
Většina Čechů
tvrdí, že umí „jen
trochu“ anglicky,
„jen trochu“
francouzsky, „jen
trochu“ italsky,
a pak začnou
mluvit velmi
dobře.“
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Letos jste měli ve Francii smutný rok. Jak to vnímáte, obzvlášť
když jste daleko od domova?
Je to strašné. Popravdě o tom
nemám moc informací. Co vím, vím
od své rodiny a něco z internetu, ale
protože ještě neumím pořádně česky, nemohl jsem sledovat místní média. Takže vy o těch útocích možná
víte víc než já.
Samozřejmě jsem slyšel, že Češi mají
strach z imigrace, dokonce byly i nějaké demonstrace, které by v takové podobě, s takovými hesly proti
určité skupině lidí ve Francii nebyly
možné. Alespoň podle toho, co mi
o nich bylo řečeno. Byly by, myslím,
považovány za protiústavní.
Jak se Francouzi žije v Česku?
Velmi dobře. Mnoho kolegů
mi řeklo, že je v Česku problém s přístupem k cizincům, ale zkušenost
s tím sám nemám. Naopak, když
jsem přijel, neměl jsem problém cokoliv zařídit, pokaždé se někdo nabídl a pomohl mi.
Velmi oceňuji, že v Olomouci máte
hodně vegetariánských restaurací. Ve Francii je v menších městech
nenajdete. Kolegové mi říkali, že
dokonce i v menze je vždy na výběr
alespoň jedno vegetariánské jídlo,
což je skvělé.

Nevím, jak moc je to obvyklé, ale
město je velmi čisté, na ulicích
i v parcích je pořádek, je to tu jako
ve Švýcarsku. Ani domluvit se většinou není problém, lidé umí anglicky.
Čeština je opravdu komplikovaná,
obzvlášť v počtu slov. Pro mě jako
pro lingvistu je to výzva, nosím
učebnici neustále s sebou spolu
s výtiskem Tintinových dobrodružství v češtině, francouzsky je znám
zpaměti. Překvapilo mě, že máte tak
rádi filmy s Louisem de Funèsem,
ale pak mi bylo vysvětleno, že je to
z velké části dabingem.
Z Vašeho popisu vycházíme
poměrně příznivě. Je něco, na
čem bychom podle Vás měli
zapracovat?
Měli byste být víc sebevědomí. Většina Čechů tvrdí, že umí „jen
trochu“ anglicky, „jen trochu“ francouzsky, „jen trochu“ italsky, a pak
začnou mluvit velmi dobře. Já anglicky tak moc neumím, ale když se
někdo zeptá, odpovím „ano, umím“,
protože se domluvím. Nebo jsou
všichni překvapení, když jim řeknu,
že se chci naučit česky, jako by váš
jazyk nestál za pozornost, což není
pravda.

Volby do senátu
jiné a lepší?
Text: Barbora Hrabalová

V akademickém senátu FF vznikla
potřeba změnit zavedená pravidla
a provést volební reformu. Co konkrétně považují senátoři za problémy? Jak se dají řešit? A stojí za to věnovat jim pozornost? Na tyto otázky
odpovídá vedoucí katedry politologie a evropských studií Tomáš Lebeda, který je zároveň i předsedou pracovní skupiny, jejíž úkol je zabývat se
právě změnou systému.
Jaké problematické body vidíte
v současném volebním systému?
Zaprvé se nám zdá, že současný systém voleb produkuje poměrně nereprezentativní výsledky.
V minulosti jsme byli svědky toho,
že v určitých obdobích byl senát
složen z velké části z členů jedné
katedry, ať už to byla historie nebo
nyní anglistika. To samozřejmě není
výtka směřovaná ke konkrétním
katedrám, spíše vůči pravidlům,
která neumožňují pestřejší složení.

O větší pestrost bychom stáli z hlediska charakteru osobností, ale i jejich pracovišť. Nechceme být takoví
volební inženýři, že bychom stanovovali kvóty, kolik lidí a odkud může
v senátu být. Pokusíme se zavést
jemnější cestu například ve formě
počtu hlasů, které bude mít volič
k dispozici.
Co máme v současnosti, nazýváme
v politologii blokovým hlasováním.
Přináší většinotvorné výsledky
v politickém světě a na akademické půdě se chová velmi podobně.
Řešením by například bylo pracovat s ordinálním, tedy pořadovým
hlasem, kdy volič uvádí pořadí kandidátů, nebo ponechat kategorický
způsob hlasování, ale zmenšit počet hlasů. Technických řešení je jistě řada, záleží na tom, ke kterému
se senát přikloní. Změnou pravidel
bychom chtěli dosáhnout také vyšší volební účasti.
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„Elektronické
hlasování do
akademického
senátu by mohlo
běžet klidně
i týden.“

Vyšší volební účasti lze konkrétně docílit jak?
Jednou z cest, kterou momentálně intenzivně prověřujeme,
je elektronické hlasování. Mohli bychom se vyvarovat situace, kdy se
volí pouze dva dny v týdnu a třeba
jsou to právě ty dva dny, kdy tu studenti nejsou, nebo tu jsou, ale mají
tak postavený rozvrh, že nestíhají,
nebo si prostě vzpomenou pozdě.
V případě elektronické volby by hlasování mohlo běžet klidně i týden.
Zároveň si klademe otázku, jestli je
elektronická komunikace v akademickém světě už tak běžná, že by
byl takový způsob volby dostupný všem. Zatím vede diskuse spíše
k tomu, že bychom museli připravit
minimálně jednu paralelní volební
místnost pro kolegy, kteří si možná
s výpočetní technikou tolik nerozumí a tradiční hlasování by pro ně
bylo komfortnější.
Při jednání senátu zazněl názor,
že elektronická volba by neposkytla atmosféru klasických voleb a účast by tak byla nižší. Je
to realistická obava?
To nelze s jistotou předvídat.
Když se ve světě zaváděly elektronické formy hlasování ať už v komunálních nebo v parlamentních
volbách, tvůrci si povětšinou slibovali velký nárůst účasti, a málokde
se to potvrdilo. Je ale možné, že
na akademické půdě to zafunguje
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jinak. Pokud se tato varianta neprosadí, musíme se více zaměřit na
počet volebních dnů a reflektovat
je i ve volebním řádu, protože výběr, kdy se hlasuje, výrazně ovlivňuje výsledek.
Dalším předmětem diskuse musí
být i počet volebních místností,
jejich obsazení a způsob sčítání
hlasů, aby byla zajištěna férovost.
Ideální stav by byl, kdyby v každé
budově, kde má filozofická fakulta
nějaké pracoviště, byla jedna volební místnost. Obvykle se ale nenajde
tolik lidí, kteří by byli ochotní sedět
ve volebních komisích. Kdybychom
tedy chtěli multiplikovat volební
místnosti i volební dny, bylo by to
velmi náročné na počet lidí, protože pokud je jich málo, nemůžeme si
být nikdy jistí, zda volby probíhají
zcela regulérně. V tomto ohledu by
byla elektronická volba výhodnější.
Jednou z navrhovaných změn je
i varianta, že by akademici volili pouze akademiky a studenti
pouze studenty. V čem jsou výhody takového systému?
Argument je prakticky jen jeden, zato velmi silný. Ve stávajícím
systému je rozhodující hlas studentů, protože jich je mnohonásobně
více než pedagogů. Vyučující proto
byli nuceni se propagovat. Kampaně
měly mnohdy velmi populistický nádech, ale protože studenti často nevědí, co je vlastně posláním senátu,
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tak jim to moc nevadilo. Vadilo to
těm pedagogům, kteří chtěli zachovat korektnost. Změnou systému
by tedy z velké části odpadlo dilema
pedagogů, že buď udělají populistickou kampaň, nebo budou mít mnohem menší šanci na zvolení.

„Velkým
neštěstím by
bylo, kdyby byla
reforma přijata
relativně těsnou
většinou hlasů
a rozdělila tak
senát na zastánce
a odpůrce.
Takovou úpravu
systému nechci.“
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Proti tomu ovšem stojí argument, že kdyby taková změna
prošla, minimálně pocitově by
se snížil vliv studentů na podobu senátu.
To je jeden z argumentů, který si uvědomujeme. Musí se zvážit,
co je důležitější, a právě o tom se
bude v senátu rozhodovat. Osobně
se mírně přikláním k oddělení.
Týkají se všechny změny pouze
volebního řádu?
Uvažuje se také o vytvoření etického kodexu. Týkal by se jak
průběhu volební kampaně, tak například i problematiky střetu zájmů.
Je otázka, zda by lidé, kteří jsou ve
funkcích na jiných fakultách nebo
univerzitách, měli být členy akademického senátu naší fakulty. Část
senátorů se domnívá, že to vhodné
není, že člověk, který je například
v exekutivě nebo senátu jiné fakulty, je silně zaintegrován tam. Etický kodex je na rozdíl od volebního
řádu nevymahatelný, pokud bude
porušen, mělo by to být ostatními
posouzeno jako neetické.

Je-li kodex nevymahatelný, jakým způsobem se zajistí jeho
dodržování? Nechá se na svědomí kandidátů nebo bude zvolen
někdo, kdo bude volby v tomto
směru kontrolovat?
Možností například je, že by
volební komise, která bude mít volby na starosti, po skončení podala
zprávu o jejich průběhu z hlediska
výsledků i etického kodexu. Takový
zápis pak může být reflektován akademickou obcí.
Dokdy je třeba se dohodnout na
novém systému?
Rádi bychom ho měli hotový
na jaře. Postupujeme od obecného zadání ke konkrétním krokům
a mým cílem je, aby reforma byla
přijata co nejkonsenzuálněji. Velkým
neštěstím by bylo, kdyby byla přijata relativně těsnou většinou hlasů
a rozdělila tak senát na zastánce
a odpůrce. Takovou reformu nechci.
Jakým způsobem lze vyřešit
malou informovanost studentů
o činnosti senátu?
Informovanost je velký problém, zjišťujeme, že mnohdy volby
probíhají opravdu pouze formou
kampaní, které jsou velmi živelné,
někdy vkusnější, jindy méně vkusné.
Myslíme, že i do tohoto by měl senát vstoupit a vést vlastní informační kampaň. Měl by výrazně akcentovat, kdy se volby konají, o to více

pokud by došlo ke změnám v systému, které se musí vysvětlit. Také by
měl na nějakém místě souhrnně informovat o všech kandidátech. Pro
splnění těchto cílů už byla založena
pracovní skupina, která si vzala za
úkol zajistit větší informovanost
o činnosti senátu. Jejím členem ale
já nejsem.
Senátu není věnována moc velká pozornost. Plní stále úlohu
významného nástroje akademické obce, nebo si na fakultě
jen hrajeme na autonomii?
Senát je důležitý. Bez spolupráce se senátem by se děkanovi vedla fakulta velice těžko. Senát
může děkana značně pozlobit, zároveň ale také velmi účinně podpořit.
Chápu, že studentům může někdy
připadat nezajímavý, protože věci,
které se řeší, zajímají spíše akademické pracovníky. Senát má ale také
kontrolní funkci, sleduje činnost
vedení fakulty a v neposlední řadě
schvaluje rozpočet, což se dotýká
i studentů. Podstatné podle mě je,
jestli se senát chová politicky nebo
pragmaticky. Ten současný se s postupem času chová čím dál pragmatičtěji a racionálněji, přestává se
ohlížet na to, kdo daný návrh podává a ze které je katedry, což je velmi
dobře.

„Podstatné podle
mě je, jestli se
senát chová
politicky nebo
pragmaticky. “
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Na dne klikatého
údolí
Text: Robert Jaworek

Špičky Jeseníků či Beskyd jsou již zaváté sněhem, stezky
v podhůřích a okolo měst zase kryje pestrobarevné podzimní
listí. Koruny stromů zejí prázdnotou, nacházejí se v bezčasí,
v očekávání, až je ozdobí čerstvé sněhové vločky. I v tomto
období však skýtají lesy lecjaká příjemná zákoutí. Třeba ta
v údolí Bystřice.
Ideálním výchozím bodem procházky je železniční zastávka
Jívová. Vlaky zde z Olomouce jezdí pouze párkrát za den,
je tedy dobré naplánovat si cestu předem. A dávat ve vlaku
pozor, zastávka je totiž na znamení, které se ale vyplatí. Čeká
na vás odtud cirka osm kilometrů příjemné trasy kopírující
klikatý tok řeky Bystřice. Ta je povětšinou lemována z obou
stran strmými srázy, jež dělí údolí od okolního světa. Může se
vám tak lehce stát, že na pár chvil zcela vypnete a necháte své
myšlenky unášet se volně po proudu řeky. Na jiného tuláka či
tulačku zde narazíte v tomto období jen stěží.
Po necelých dvou hodinách dorazíte plně odpočati do Hrubé
Vody, odkud se můžete vrátit vlakem zpět do Olomouce.
Anebo pokračovat dál po svých, pokud soumrak ještě není na
spadnutí. Vydáte-li se po zeleně značené stezce, přes Vésku
a Nové Sady dojdete až na Svatý Kopeček.
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