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“

Vedu vnitřní spor, zda je krásnější
babí léto a časný podzim nebo slunný květen. Třeba na podzim změním
názor, ale nyní se mi více pozdává
jaro. Přináší kromě bující květeny
i řadu nezapomenutelných univerzitních chvil. S dubnem je spojeno
AFO, které se v posledním desetiletí
z kutilské dokumentační dílny přeměnilo v báječně dynamický a profesionální festival, na který musíme
být hrdi. Počátek května je zase ve
znamení majálesu a je dobře, že si
jej studenti nenechávají vzít různými agenturami čenichajícími peníz.
Letošní král majálesu Marek Eben
(s krásnými narážkami na zhovadilé vládce), nenucené performance
v parku i koncertní rej ve Zbrojnici
jsou jen některými z důkazů, že se
studentský svátek povedl. Jak ukazuje rozhovor s polonistou Michalem Hanczakowským o Polsku, tak
neuvěřitelné názorové a hodnotové
„ekvilibristiky“ není schopen jen náš
duet Zeman – Ovčáček, ale politická
kultura a smysl pro demokracii trpí
i u našich severních sousedů.

Fakulta a univerzita nežije jen podobným vyzařováním na veřejnost,
ale klokotá v neutuchajícím akademickém rytmu. Svědectvím budiž
dynamika katedry asijských studií,
která v Aspektu představuje první
bilanci oboru korejština, nebo novotou vonící zevrubná biografie divadelního režiséra Oldřicha Stibora,
kterou pro edici Konvikt připravila
Helena Spurná z katedry divadelních
a filmových studií.
Ruch fakulty v posledních letech dokreslují stěhování a stavební rekonstrukce. Bystré studentovo oko jistě
zaznamenalo, že se konečně rozběhly opravy hlavní budovy na Křížkovského 10 a brzy bude k témuž připraven objekt školy Na Hradě. Jaro
je sympatické také zvýšenou výletní
aktivitou a Aspekt opět nezklamal
a připravil pro Vás tip, tentokrát na
půvabný Rabštejn. Ať už se vypravíte tam nebo jinam, určitě si trochu
pohybu dopřejte.
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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Ztraceno
v prekladu
Text: Robert Jaworek

Před nedávnem se na univerzitní
půdě uskutečnilo již 17. Mezinárodní setkání mladých lingvistů, které
letos zaměřilo svou pozornost na
střetávání kultur. S Monikou Pitnerovou, jednou z organizátorek
a doktorandkou na katedře bohemistiky, jsme si povídali jak o konferenci, tak o specifikách kulturního překladu.
Mezinárodní setkání mladých lingvistů se na UP koná od roku 2001,
kdo se podílí na jeho organizaci?

První ročník v roce 2000
uspořádal Ústav pro jazyk český
v Praze, ty následující se už konaly
v Olomouci. Ústav ale dodnes drží
nad konferencí patronát a finančně
Mladé lingvisty každoročně podporuje i Jazykovědné sdružení. Konference je zvláštní tím, že ji dělají
studenti pro studenty. Doc. Bednaříková sestaví tým doktorandů, který má potom celou konferenci na
starosti, přímo v jejím průběhu nám
ale vypomáhají i studenti z magisterského studia. Tak jsem se poprvé
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„Dnes se
neustále hovoří
o střetávání
kultur, potřebě
komunikace
mezi kulturami,
kulturními
rozdíly… A my
jsme byli zvědaví,
jak se s těmito
otázkami
vypořádají hlavně
jazykovědci. “

ke konferenci dostala i já. Pro spoustu studentů je to první příležitost,
při níž si vyzkoušejí, jak se vlastně
taková konference „dělá“ a taky první možnost, kdy mohou přednést
svůj odborný příspěvek. Každý rok
zde máme kolem padesáti referujících. Kromě toho je součástí konference také soutěž pro pregraduální
studenty Student a věda. Na fakultách v ČR, které se rozhodly do soutěže zapojit, probíhají fakultní kola
soutěže. Ti nejlepší potom postupují
do olomouckého celostátního kola.
Vítězové celé soutěže kromě nejrůznějších jiných cen získají možnost
publikovat svůj příspěvek v recenzovaném sborníku, což je pro mnohé
velké lákadlo.
Konference tedy podporuje badatelskou činnost studentů a snaží se
propojovat jednotlivé fakulty a katedry v rámci ČR?
Určitě. Na konferenci se každoročně jezdí podívat odborníci
z mnoha různých jazykovědných
pracovišť, ať už jako hosté nebo
členové poroty studentské soutěže,
a obvykle jsou konferencí nadšeni.
Když se potom vrátí na svá pracoviště, snaží se své studenty motivovat
a přesvědčovat je jak k účasti v soutěži (ty pregraduální), tak k přihlášení na konferenci. Na Mladých lingvistech panuje neobyčejně přátelská
atmosféra. Na rozdíl od jiných konferencí jsem se zde nikdy nesetkala

s nějakým ostrým konkurenčním
„bojem“ nebo sarkasmem. Studenti
tak mají možnost naprosto bez obav
přednést své příspěvky a vyzkoušet
si reakci „pohodového“ publika. Zároveň zde mohou navázat spoustu
kontaktů.
Proč bylo letos zvoleno téma „interkulturní komunikace“? Souvisí
s migrační krizí?
Každý rok se snažíme vymyslet aktuální a univerzální téma, které tak nemusí být nutně pouze lingvistické. Pokud přijde s adekvátním
tématem např. sociolog a projde recenzním řízením, může na konferenci přednášet také. Například letos se
konference se zajímavým příspěvkem zúčastnila Mirka Bednaříková,
která působí na FTK a k tomu ještě
studuje psychologii. Dříve byla součástí programu dokonce literárně-teoretická sekce. Co se týče interkulturní komunikace, tak toto téma je
samozřejmě více než aktuální. Dnes
se neustále hovoří o střetávání kultur, potřebě komunikace mezi kulturami, kulturními rozdíly… A my jsme
byli zvědaví, jak se s těmito otázkami
vypořádají hlavně jazykovědci.
Jakou představu sis o interkulturní komunikaci během konference
utvořila?
Účastníci konference to pojali
hodně ze široka. Úvodní přednáška
prof. Švarcové o vývoji japonského
9

písma přinesla porci exotiky, jiní kulturu pojali jako kulturu jazykovou.
Takže se hovořilo i o obecné češtině,
například o tom, jak s ní nakládat při
výuce češtiny pro cizince, a dialektech, některé příspěvky se věnovaly
etymologii – jedna kolegyně se zabývala místními jmény v Tokiu. Spolu
s kolegyněmi doktorandkami z anglistiky jsme vedly workshop „Překlad
v kultuře – kultura v překladu“, kde
zazněl výborný referát o překladu audiovizuálních prvků v seriálu
Simpsonovi. Já jsem se zaměřila čistě na překlad kultury, protože sama
překládám.

„Pokud něco
není v kultuře,
asi těžko pro to
bude existovat
výraz v jazyce.
To je například
české slovo čert.
Nejspíš ho budou
znát příbuzné
slovanské
jazyky, ale třeba
do angličtiny
je prakticky
nepřeložitelný. “
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Mohla bys uvést příklad překladu
určitého kulturního prvku?
V překladu obecně platí, že
se pokoušíme najít ekvivalent. Takže když před sebou máme nějaký
kulturní prvek, musíme zjistit, jestli
v cílovém jazyce takový ekvivalent
existuje, a pokud ano, jak je pojímán.
Například oběd. U nás je to hlavní
jídlo dne, kdežto ve Velké Británii
je to obvykle sendvič a hlavní jídlo
se jí zpravidla večer. Potom ale můžeme narazit na něco, co v cílovém
jazyce ekvivalent vůbec nemá, protože daná věc prostě vůbec neexistuje v cílové kultuře. A pokud něco
není v kultuře, asi těžko pro to bude
existovat výraz v jazyce. To je například české slovo čert. Nejspíš ho budou znát příbuzné slovanské jazyky,
ale třeba do angličtiny je prakticky

nepřeložitelný. Nejpatrněji je to vidět u cizinců, když je učím češtinu.
Obvykle jsou naprosto v šoku, že
v našich pohádkách vystupuje ďábel,
což je pro ně ztělesnění absolutního
zla. Chvíli mi trvá, než jim vysvětlím,
že ten náš může dokonce pomáhat
hrdinovi a kamarádit se s ním. Ve výuce to problém není, ale v překladu je
velice těžké zachytit to přesně a srozumitelně, bez posunu významu.
Sama se tedy věnuješ anglicko-českým překladům.
Předkládám převážně odborné humanitně zaměřené texty. Jejich
funkční styly se v angličtině a češtině
liší. V češtině se standardně používá
autorský plurál, hutné konstrukce
a celkově je to náročné čtení. Oproti tomu autoři anglických textů píší
v singuláru, a plurál používají, aby
vtáhli čtenáře do textu a vysvětlili
svůj myšlenkový proces; používají
řečnické otázky a metafory. Některé se mimochodem staly i součástí
terminologie – takto máme třeba ve
fyzice půvabný kvark, z angl. charm
quark.
Podle překladatelské zásady
funkční ekvivalence by měl překlad
odpovídat stylu cílového jazyka.
Troufale řeknu, že bych vlastně vytvořila jakousi adaptaci. Svižný anglický text bych tedy měla převést
do hutného českého, což jsem ale
nikdy nedělala ráda, takže jsem začala zkoumat, jestli bych se tomu

nemohla nějak vyhnout. Postupně
jsem se dostala ke kulturnímu překladu, jehož teoretikové jako Walter
Benjamin či Robert Young zastávají
názor, že u překladu by mělo jít poznat, že se jedná o překlad, a to právě na kulturních prvcích. Benjamin
analyzoval překlady Nietzscheho
textů do francouzštiny a zjistil, že
svět okolo překládaného textu byl
nahrazen francouzským, až se některé pasáže textu doslova ztratily
v překladu. Young to potom hodnotil
tak, že překlad byl tak zdařilý, až byl
špatný. Jako další příklad můžu uvést
knihu The Joy Luck Club od Amy Tanové, která popisuje život čínských
imigrantů v USA. V jedné pasáži zde
čínská dívka říká „my bowl was allways full“, což bylo do češtiny přeloženo jako „talíř jsem měla vždycky
plný“. Číňané ale jedí z misek. To je
reálie, která krásně dokresluje čínský kontext, svět sanfranciského
Chinatown. Překladatelka ale použila slovo „talíř“. Přístup to sice není
špatný, můžeme ovšem polemizovat,
jestli to není tak trochu škoda.
Jde tedy o to, zdali dá překladatel
přednost zachování atmosféry příběhu, anebo co nejjasněji tlumočí
sdělení textu?
Překladatel by si měl vždy stanovit modelového čtenáře. V pořadu
Noc s andělem na ČT 2 mluvil kdysi
Vladimír Medek o tom, jak překládal Harryho Pottera. To je kniha pro

děti, v níž se výrazně otiskla britská
kultura. Výborně přeložil jména jako
Brumbál, ale zároveň řešil, jestli budou pro děti překousnutelná dlouhá
cizí jména jako například McGonagallová. Uvažoval dokonce o tom, že
Harryho Pottera přeloží jako Jindru
Hrnčíře. Naštěstí to tenkrát neudělal. Současně je ale vidět jeho uzpůsobení překladu dětskému čtenáři –
u jmen latinského a řeckého původu
jako třeba Sirius, Remus, která Rowlingová často používá, zjednodušil
skloňování. Místo předepsaného bez
Siria, bez Rema, Medek skloňuje bez
Siriuse, bez Remuse. Z Hermione
udělal Hermionu, ne Hermínu, čímž
zachoval jinakost. Podle mě tak našel zlatou cestu.
Mají k sobě podle tebe v dnešním
globalizovaném světě jednotlivé
kultury blíže, nerozumí si stále častěji i bez překladu? Anebo se jedná
o pouhé zdání?
Svět se určitě globalizuje. Nejsem si ale jistá, jestli se dostáváme
k nějaké kultuře, která by byla splynutím všech ostatních. Jediná oblast, kde funguje splývání kultur bez
jakýchkoliv problémů, je podle mě
jídlo. Máme fusion kuchyně, každý
si zajde rád na vietnamské pho nebo
si dá kebab. Tady se nad vzájemným
mísením a přebíráním vlivů nikdo
nepozastavuje. Na druhou stranu
ale máme dle mého mínění naprosto absurdní obviňování z kulturní

„Svět se určitě
globalizuje.
Nejsem si ale jistá,
jestli se dostáváme
k nějaké kultuře,
která by byla
splynutím
všech ostatních.
Jediná oblast,
kde funguje
splývání kultur
bez jakýchkoliv
problémů, je podle
mě jídlo.“
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„Když člověk
přijede na
konferenci, kde
jsou zahraniční
hosté, a začne
mluvit např.
o českých videch,
všichni zpozorní.“
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apropriace. Americkými médii nedávno proběhlo video, na němž byla
zachycena jedna afroamerická studentka, která napadla verbálně i fyzicky svého bělošského spolužáka
kvůli tomu, že měl na hlavě dredy.
Křičela po něm, že je to součást její
kultury a on nemá právo ji využívat.
The Washington Post popsal, jak
Univerzita v Ottawě zrušila hodiny
jógy, protože jóga je přejatá z kultury, která pod koloniální nadvládou
zakusila útlak a pokus o kulturní genocidu. Musíme se smířit s tím, že
nežijeme v izolovaném světě. Čím víc
se budou kultury střetávat, tím více
se budou vzájemně ovlivňovat. Půlka Asie dnes slaví Vánoce a neznamená to, že se bude křesťanský západní svět rozčilovat. Kultury, stejně
jako náboženství, vznikají a zanikají,
mění se, nic tady není věčně. Stejné
to je i s jazyky. Mění se, vyvíjejí a zanikají. Latinu na pozici lingvy franky
vystřídala angličtina. A to nejen kvůli politicko-ekonomickým faktorům,
kdyby platilo pouze tohle, tak se teď
asi všichni učíme čínsky. Angličtinu
na komunikativní úrovni je totiž poměrně lehké se naučit. Sledujeme
tedy, jak angličtina ovlivňuje naše vyjadřování, slovní zásobu. Na druhou
stranu je i angličtina sama ovlivňována jinými jazyky – je to vždy vzájemný proces.

Zabýval se mísením kultur některý z řečníků? Jaké příspěvky tě na
konferenci ještě zaujaly?
Přímo mísením kultur asi ne.
Naprosto vynikající pro mě ale byla
právě ona úvodní přednáška o japonštině. Skvělý příspěvek měla také
kolegyně z bohemistiky Jitka Lžičařová – Kladivo na komunisty aneb jak
se čaruje s jazykem: srovnání (nejen)
jazyka politických a čarodějnických
procesů – ve kterém se snažila najít paralelu jazyka v čarodějnických
a komunistických procesech. Už
jsem zmínila audiovizuální překlad
v Simpsonech od Lady Rybníčkové.
Zajímavým a užitečným tématem se
zabývá i Veronika Vázlerová, která
mluvila o zpřístupňování televizního
vysílání osobám se sluchovým a zrakovým postižením.
Cirka kolik účastníků konference
pracuje v oboru i mimo akademickou sféru?
To je těžké odhadnout. Mnoho mých přátel překládá nebo dělá
korektury. Spousta bohemistů taky
učí češtinu jako cizí jazyk. Poptávka
se rok od roku zvyšuje, což můžeme
vidět třeba na Letní škole slovanských studií. Přijíždí na ni studenti
z Francie či Tchaj-wanu, kteří se jenom tak rozhodnou učit se česky.
Nevím, kolik z nás by napadlo učit se

dobrovolně jazyk, kterým mluví deset milionů lidí.
Když jsem začínala studovat
bohemistiku, říkala jsem si, že nikoho přece nemůže zajímat popisování češtiny. Čím víc se jí však věnuji,
tím víc zjišťuji, nakolik je pro cizince-lingvisty zajímavá. Když člověk
přijede na konferenci, kde jsou zahraniční hosté, a začne mluvit např.
o českých videch, všichni zpozorní.
Čeština je úžasná v tom, že má jevy,
které zase tolik jazyků nemá, je silně
flektivní, má tři rody, pády, přechodníky a vidy, které angličtina a ostatní
jazyky nemají. A nejedná se jenom
o gramatiku, specifický je i její zvuk –
například hláska ř – vada její výslovnosti se odborně nazývá rotacismus
bohemicus.
Zkoumání češtiny je tedy svým způsobem lingvistickou kratochvílí?
Spíše je to taková lahůdka.
Kvůli vlastnostem, které jsem zmínila, se obtížně popisuje, takže je pro
jazykovědce výzvou. To jí ale současně může dodávat na zajímavosti
a atraktivitě.
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Polská krev
Text: Adéla Hazuchová

„Říká se, že kde jsou dva Poláci, tam jsou tři politické názory a jedna hádka,“ říká Michał Hanczakowski z polské sekce katedry slavistiky. S lektorem, který v Olomouci působí už dvanáct let, jsme
se bavili o širších souvislostech současného dění
v Polsku a o tom, co záviděníhodného u nás máme.
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„Nejsou to
politické protesty,
jsou to protesty
nasměrované vůči
vládě, která ničí
demokratické
procedury
zapsané v polské
ústavě po roce
1989.“
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Asi nebudu mluvit jen sama za
sebe, když řeknu, že jsem zmatená
z toho, jaké zprávy o událostech
v Polsku dostáváme prostřednictvím médií. K moci se dostala strana Prawo i Sprawiedliwość (dále
PiS) a nastaly změny týkající se například polských veřejnoprávních
médií. Co tomu předcházelo?
Není to žádná novinka ani
katastrofální zpráva, kterou nikdo
nemohl očekávat. Změny jsou sice
nové, ale PiS působí v politice už delší dobu, před deseti lety tato strana
i vládla. Pak ji vystřídala jiná strana,
jejíž vláda napáchala pár chyb, které
ovlivnily voliče.
Nečekané je však to, co stihla strana PiS udělat za poslední čtyři
měsíce. I když pokud kdokoliv sledoval, co Jarosław Kaczyński prohlašoval během volební kampaně, nemohl
mít pochyby o tom, co nastane. Kaczyński přesně říkal, co bude dělat,
jen neříkal, jak rychle budou tyto
změny zavedeny. Tempo změn je
v tomto ohledu překvapivé, změny
samotné ne.
Na čem, co nyní v Polsku rezonuje,
postavila vítězná strana kampaň?
Zaprvé to byla politická narace, která hlásala, že Poláci přicházejí o svou nezávislost, že by se měli
snažit být hrdí na svůj stát a historii,
což je odpovědí na nárůst mínění, že
Polákům chybí svrchovanost. Druhá

myšlenka byla prozaičtější. Jednalo
se o sociální zabezpečení, mýtických
pět set zlotých pro každou rodinu za
každé nezletilé dítě.
Situace je ještě mnohem složitější. V Polsku jsou sociální ochrany slabé a sociální rozdíly velké. Roli
hraje krize EU a prezident Andrzej
Duda, bývalý člen PiS a europoslanec v Polsku do doby prezidentských
voleb z roku 2015 ne příliš známý.
Najednou lidé, kteří nebyli spokojeni
s vývojem své vlasti, ať už pocházeli
z východu země, z oblastí bez větších
průmyslových zón anebo z větších
měst, ale nezaměstnaní, uviděli, že je
možná změna. Někdo říká, že mi dá
peníze, a navíc vyhrál prezidentské
volby – nemám důvod, proč bych ho
nevolil.
S kritickým odstupem, pokud odhlédneme od našich citových pohnutek, budou nyní zaváděné změny k něčemu prospěšné?
Upřímně řečeno myslím, že to
ničemu nepomůže. Prozatím je jasně
vidět, že neexistuje žádný plán, který by měl změnit ekonomické podmínky polského kapitalismu. Polsko
je chudší zemí než Česko. Pozornost
se vždy obracela spíše k velkým městům jako Warszawa, Poznań nebo
Wrocław, kde lidé práci mají a daří
se jim. V menších městech tomu tak
není, zemědělství už taky nevynáší
tolik, kolik kdysi.

Politické nápady PiS jsou komentovány v rámci celé EU. Už dlouho
se média nevyjadřovala o Polsku tak
špatně. Objevují se prvky nacionalistické, podobně jako když v Maďarsku
nastoupil Viktor Orbán.
Taková nálada se už musí silně odrážet i ve společnosti…
Konflikt, který teď máme v Polsku, je velmi hluboký. Jako kdyby si
v posledních letech nikdo nechtěl uvědomovat, že v polské společnosti existují sociální rozdíly. Teď jsou výraznější
a vedou ke společenským protestům.
Takže jen vyplouvá napovrch něco,
na co se střádalo už delší dobu?
Mám pocit, že je to důsledek
změn zavedených po roce 1989. Současné napětí má ekonomické faktory.
Na počátku devadesátých let stál obrovský experiment s předpokladem
liberálního hospodaření, nikdo tehdy
nevěděl, kam to bude směřovat. Reformami spousta lidí zbohatla, a zároveň se mnozí ocitli na hranici chudoby.
V Polsku již mnoho let není pořádná
levicová strana, která by brala ohledy
na sociálně slabší vrstvu. Až v posledních volbách si tato část obyvatelstva,
a nejen ona, zvolila první stranu, která
jim nabídla pomoc.
Z pohledu člověka narozeného
v roce 1990 mi připadá, že za tím
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stojí silná tendence se za každou
cenu nenavracet k socialismu.
Strana, která navazovala na
komunistickou partaj, už přestala
existovat a s ní jako by přestala existovat socialistická myšlenka.
Jenže lidé se sociálními problémy
nepřestali existovat…
… a PiS je odpovědí na pocit
beznaděje, kterým někteří trpí již
přes dvacet let.
Může s tím souviset i geografická
velikost Polska?
Nemyslím si. Polsko zažilo
obrovskou zkoušku z hlediska fungování státu v okamžiku letecké katastrofy u Smolenska. Málokdo si
uvědomuje, že tehdy umřelo téměř
sto hlavních představitelů státních
institucí, nejen prezident. Uspořádaly se volby, vše se znovu ustavilo.
Současná situace není problémem
infrastrukturálního charakteru.
Které polské regiony jsou chudší?
Má to své historické kořeny?
Západ je bohatší a průmyslovější než východ, který je ovšem
důležitý z politického pohledu. Můžeme to považovat za důsledek trojího dělení Polska na konci osmnáctého století. Část prusko-rakouská
je značně jiná než východ, což se
do posledních voleb odráželo i ve
výsledcích. Na západě vždy vítězila

demokratická Platforma Obywatelska, na východě PiS.
Jak se v současnosti daří polské politické satiře?
Většinou platí, čím horší politická situace, tím lepší vtipy. Explozi
humoru, docela hořkého, produkuje
web Demotywatory.pl. Lidé reagují přes memy a vtipy. Méně vtipné
jsou protesty, které se opakují pořád
dokola.
Kdo především protestuje, můžeme určit prototyp protestanta?
V podstatě protestují všichni, kteří nejsou spojeni s kroky PiS.
Mladí, staří, z různých sociálních vrstev. Současná vládnoucí strana sice
vyhrála volby s přehledem, ovšem za
nízké volební účasti. Ozývají se většinou ti, co zůstali na volby doma, ale
i voliči Platformy a celkově všichni
nespokojení.
Nejsou to politické protesty,
jsou to protesty nasměrované vůči
vládě, která ničí demokratické procedury zapsané v polské ústavě po
roce 1989.
Jedním z těchto projevů je restrukturalizace veřejnoprávních médií?
Připadá mi to přeceňované,
v Polsku nikdy neexistovala média
nezávislá na vládě. Vláda je vždy
využívala, dříve třeba nenápadněji a elegantněji. PiS zavedla změny
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„Bez ústavního
soudu, který by
omezil vládu, je
možné cokoliv,
a toho se lidé bojí.
Co se odehrává
v Polsku, je sice
jen polskou
záležitostí, ale
zároveň se to týká
celé Evropy.“

v průběhu jednoho týdne, proto
Evropa hekticky zareagovala. Větším problémem je omezené fungování ústavního soudu. Bez ústavního soudu, který by omezil vládu, je
možné cokoliv, a toho se lidé bojí.
Co se odehrává v Polsku, je sice jen
polskou záležitostí, ale zároveň se to
týká celé Evropy.
Může současná situace vést k dalším vlnám odchodu mladých lidí do
zahraničí?
Během prvního volebního období PiS odešlo ze země milion a půl
lidí. Pokud se ekonomická situace
nebude zlepšovat, je možné, že se
vlna opět nastartuje, což by byl demografický problém.
Odcházeli spíš vzdělaní lidé?
Odcházeli například doktoři,
většinou do Německa, ale i lidé bez
vzdělání, kteří šli za lepšími pracovními podmínkami.
Vyjadřují se k současné situaci zástupci církve?
Ano, a bylo by skoro lepší,
kdyby se nevyjadřovali. Pro většinu
lidí, kteří nejsou spokojení se současnou vládou, je to trapné. Některé
připomínky polských biskupů a arcibiskupů jsou pro 21. století nepřijatelné. Polská společnost je rozdělena na dva tábory. Církev je obzvlášť
pro okruh intelektuálů, kteří věřili
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v dialog s ní, zklamáním, a naopak
pro příznivce PiS je její počínání
v pořádku.
Polsko je katolickým státem.
Lidé chodí každou neděli do kostela,
kněz má autoritu na úrovni komunity, ale vnímání církve společností se
proměnilo. Před měsícem jsem četl,
že se lidé během bohoslužby poprali
v kostele. Na takovou znepokojivou
míru se situace dostala.

nebo etnikům Poláci nedůvěřují
a k jakým naopak mají kladný vztah.
Čechy hodnotili nejlépe. Poláci totiž
Čechům trochu závidí. Všechno. Začíná to Škodovkou, nejvíce prodávaným autem v Polsku, a státem, který
funguje naprosto bezproblémovým
způsobem jak po sociální, tak po administrativní stránce. Je mi jasné, že
Češi to tak nevnímají.
Mám takový nápad, až přestanu pracovat na vysoké škole, otevřu si

A jak si stojí polská média?
Prozatím v tomto výrazný
problém není. Jedna strana nevěří
médiím druhé strany. Ten, kdo podporuje společenské protesty, se nedívá na státní televizi. Lidé ztotožnění
s PiS jsou přesvědčeni, že soukromá
televize TVN je řízena nadnárodní
korporací, která chce rozložit polskou společnost. Soukromé televize nejsou stoprocentně nezávislé,
ovlivňuje je fakt, že jim koncese končí v roce 2018 a 2020. Vedení Polsat
nebo TVN musí uvažovat tak, aby
jim byla prodloužena. Státní televizi
klesla sledovanost. Pokud chcete vidět, jak vypadala komunistická televize v osmdesátých letech, podívejte
se na vysílání TVP.

cestovní agenturu a budu organizovat
survivingové zájezdy na měsíc do Polska. Ať si lidé zkusí něco vyřešit na
polském úřadě nebo v pojišťovně. Poláci často jezdí do ČR, takže vidí, jak to
tady funguje. Navíc máte skvělé pivo,
což už se pohybujeme na úrovni stereotypu. Ale i stereotypy fungují a někdy
se posunou na důležitější věci.
Pro polskou kulturu byly dlouhou dobu důležité české filmy a knihy, každý zná Hrabala nebo Kunderu.
Mám pocit, že ten zájem už trochu
opadl a Češi jej ani tolik nevyužili, i když
česká kultura pořád zůstává něčím, co
Poláky zajímá.
Dokázal byste, třeba na základě stereotypu, pojmenovat typické vlastnosti polského národa?

Jak se vlastně dívají Poláci na
Čechy?
Velmi dobře. Nedávno byly
zveřejněny výsledky výzkumu, který se zabýval tím, jakým národům

To si netroufám. Poláků je tolik,
že tady žádný společný rys asi neexistuje. Říká se, že kde jsou dva Poláci,
tam jsou tři politické názory a jedna

hádka. A tak to je.

Je pravda, že Poláci dávají do každého jídla kopr?
Ne. Sám nemám rád kopr. Poláci jsou zase přesvědčeni, že Češi dávají do každého jídla česnek.
Zabýváte se starší polskou literaturou a autostereotypním zobrazováním Polska a Poláků v českých
médiích. Čím ještě?
To mi stačí. Je toho docela
dost.Hodnotící kritéria jsou však
centralizována. Rád bych upozornil,
že obě instituce spolu vzájemně kooperují, před nedávnem byly vyvinuty inovované modulární testy pro
úroveň B1, na jejichž vzniku se podílel Goethe-Institut, centrála ÖSD
a rovněž Univerzita Freiburg. Podle
našich informací má vývoj modulárních testů a spolupráce obou institucí na dalších testovaných úrovních pokračovat. Ale abych se vrátil
k Vašemu původnímu dotazu, certifikát Goethe bych doporučil spíše
těm, kteří se chtějí uplatnit na německém pracovním trhu a ÖSD na
trhu rakouském.

Německé a rakouské firmy jsou důležitými hráči naší ekonomiky, jaký
je podle Vás poměr nabídky a poptávky pracovních míst v takovýchto firmách?
Jelikož nemám relevantní čísla a informace, nevím, jak toto funguje
přesně v německých či rakouských

„Polsko je
katolickým
státem. Lidé chodí
každou neděli
do kostela, kněz
má autoritu na
úrovni komunity,
ale vnímání církve
společností se
proměnilo. Před
měsícem jsem četl,
že se lidé během
bohoslužby
poprali v kostele.“
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MUŽ MNOHA
KONTRASTŮ

Text: Robert Jaworek

Oldřich Stibor byl snad nejvýraznějším režisérem v dějinách
olomouckého divadla. V meziválečném období bychom u nás
těžko hledali rozporuplnějšího divadelního tvůrce. O zákrutech
jeho života a tvorby jsme si povídali s Helenou Spurnou.
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Před nedávnem Vám vyšla kniha
Divadelní režisér a člověk Oldřich
Stibor. Proč jste se rozhodla zabývat právě jím?
Impuls k zabývání se tímto
tématem mi před lety dal Jiří Stýskal, významný olomoucký divadelní
historik, který v roce 2014 bohužel
zemřel. Nabídl mi, jestli bych se nechtěla podívat na otázku operních
inscenací Oldřicha Stibora. Věděl
o mně totiž, že jsem studovala divadelní vědu dohromady s muzikologií
a že jsem zároveň specialistkou na
divadelní avantgardu – na olomouckou katedru jsem přišla jako odbornice na Emila Františka Buriana. Tou
dobou jsem pro sebe jako divadelní
historička z Brna neviděla v Olomouci žádné nosné téma a ráda jsem se
tedy tvorby Oldřicha Stibora ujala.
Čím hlouběji jsem se do ní a do jeho
života nořila, tím více mě to téma
zajímalo. Fascinoval mě Stiborův pozoruhodný životní vývoj, který byl
naplněn řadou osudových okamžiků a dramatických zvratů. Přibližně před dvěma lety ve mně uzrála
i představa, že by o tomto režisérovi
měla vzniknout samostatná monografie. Když už bylo jasné, že ji Stýskal jako dosud největší znalec Stibora nikdy nenapíše, zhostila jsem se
úkolu sama. Kdyby kniha nevznikla,
troufám si říci, že by Stibor a jeho divadelní odkaz skončili v propadlišti
dějin.
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Proč se ocitl Stibor na periferii zájmu teatrologů? Může za to nedostatek pramenů týkajících se jeho
tvorby či to, že působil převážně
na Moravě a ve Slezsku?
To jsou velmi důležité argumenty. Jednak máme k jeho životu
a dílu velmi málo pramenů, jednak
působil víceméně jenom na Moravě.
Po roce 1989 navíc došlo k radikálnímu obratu ve vnímání jeho osobnosti a tvorby. Před revolucí byl vnímán jako svého druhu prominentní
umělec, divadelní historikové ho až
nekriticky vynášeli pro jeho sociálně
angažovanou a levicově orientovanou tvorbu. Po devětaosmdesátém
se s ním ale udál pravý opak. Stal
se umělcem nepohodlným, odsouzeným k zapomnění pro příslušnost
ke komunistické straně a levicové
ideály, jež celý život vyznával. Stalo
se mu něco podobného, co řadě jiných umělců meziválečné levice, nevyjímaje například i takového génia
české divadelní režie, jakým byl Emil
František Burian, jehož umělecký přínos byl a stále ještě bývá nivelizován
politickými excesy v 50. letech.
Do komunistické strany ale Stibor
vstoupil poměrně pozdě, nejednalo se spíše o odbojný akt vůči
fašismu?
Vstoupil do KSČ až tehdy,
když už byla v ilegalitě, v červenci 1939. Zatčen byl v dubnu 1940
a poté odvezen do káznice v Břehu

„Na začátku
roku 1940
bylo spuštěno
na Moravě
velké zatýkání
a brzy došlo
pochopitelně
i na Stibora. Byli
s ním zatčeni
také další členové
tzv. komunistické
buňky v Českém
divadle
v Olomouci,
například Josef
Gabriel, jeho
výtvarník.“

nad Odrou v Polsku, kde zemřel. Levicové ideály ale zastával od mládí.
Zásadní impuls ke vstupu do strany přišel v Olomouci, kde se setkal
s Bedřichem Václavkem, významným
estetikem a literárním kritikem.
Byli spolu velmi činní ve Svazu přátel SSSR. Spojoval je zájem o Rusko
a sovětskou dramatiku. Stibor poté
zastával na Olomoucku dosti významné postavení, byl členem ilegálního okresního vedení KSČ. Na
začátku roku 1940 bylo spuštěno na
Moravě velké zatýkání a brzy došlo
pochopitelně i na Stibora. Byli s ním
zatčeni také další členové tzv. komunistické buňky v Českém divadle
v Olomouci, například Josef Gabriel,
jeho výtvarník.
Čím Vás Stibor fascinoval?
svědectví
mluví
Dobová
o tom, že byl velmi vášnivý a impulsivní člověk. Rozhodně se nejednalo
o typ intelektuálního režiséra, který promýšlí každou věc do detailu.
Ostatně na to v Olomouci tehdy ani
nebyl čas. Stibor režíroval až dvacet inscenací za sezonu, musel být
tedy nesmírně pohotový a řemeslně
zdatný. Fascinoval mě ale i tím, že
ve svém bytě ubytovával německé
a rakouské emigranty, organizoval
sbírky na pomoc Španělsku, byl hodně velkorysý. Říkalo se, že neudržel
žádnou korunu; když viděl, že někdo
potřebuje pomoc, vydal, co měl.
Jeho život byl ale také plný paradoxů.
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Asi tím největším je, že předtím, než
se dal na dráhu režiséra, byl zaměstnán u policie v Karviné. Jeho práce
spočívala v tom, že jezdil po různých
lidových shromážděních a manifestacích – velmi často svolávaných
a organizovaných komunistickou
stranou – a vypracovával hlášení.
Velmi rychle ale této práce zanechal
a myslím si, že tím po zbytek života trpěl a snažil se ve vlastních očích
rehabilitovat levicově angažovanou
tvorbou, v níž vlastně stranil těm,
proti kterým ona hlášení dříve psal.
Do určité míry sympatizoval se
soc. realismem, byl současníkem
divadelní avantgardy. Čím se od jejích tvůrců odlišoval?
V narážce na devětsilskou
avantgardu jednou pronesl výrok:
„Avantgardní je dnes ten, kdo promlouvá nejprostěji k publiku.“ Měl
s nimi společné východisko, usiloval o stylizované divadlo a šel proti
proudu divadla realistického a naturalistického. Jistá formální apartnost
avantgardy mu ale byla cizí. Divadlo
v prvé řadě chápal jako nástroj společenské změny a kritiky společnosti
a více se staral o politickou tendenčnost a sociálně útočné vyznění inscenace. Měl také blízko k německému
expresionismu, který avantgardisté
považovali už za překonaný.
Lze vyhledat styčné body mezi
tvorbou Stibora a Karla Huga

Hilara, čelního představitele českého divadelního expresionismu?
Stibor měl především velmi
blízko k aktivistickému proudu uvnitř
německého expresionismu v duchu
tvorby režisérů, jako byli Erwin Piscator či Karlheinz Martin. Tito režiséři expresionistické postupy spojili
s určitým sociálním vyzněním a společensko-politickou kritikou. Vzpomeňme třeba na Stiborovu inscenaci
Sokové strojů, kterou vytvořil roku
1929 v Ostravě, tedy ještě před příchodem do Olomouce, a byl kolem ní

charakteru, protože takové vynášely

obrovský skandál. Pokud jde o jeho je-

Obrovský, nepředstavujme si,

vištní postupy, expresionismus se pro-

že co inscenace, to umělecký klenot.

jevil ve způsobu hereckého ztvárnění,

Stibor musel být i rutinním či zcela

výrazně stylizoval herectví po stránce

provozním režisérem. Aby si mohl do-

pohybové i mluvní. Herci u něj často

volit nějaké dramaturgicko-inscenační

deformovali postavu a přecházeli do

počiny, musel se vykoupit režií čistě

až extatických projevů. Hodně praco-

kasovních her. I těmi se v knize ale za-

val se svícením a měl rád davové scény,

bývám, protože jsou rovněž součástí

na které kladli expresionističtí režiséři

dějin divadla.

nejvíce. Herci byli dennodenně na scéně, hráli v mnoha kusech a jejich život
byl také naplněn četnými zájezdovými
představeními po celé republice. Jedna
hra se studovala maximálně čtrnáct
dní. Stibor měl dvacet jedna činoher,
ale dalších deset měl ředitel divadla
Stanislav Langer nebo režírující herec
Josef Benátský. Běžně zde tedy bylo
kolem třiceti činoherních inscenací
za sezonu.
Jaký to mělo dopad na jejich kvalitu?

velký důraz.
Za Stiborova působení v Olomouci

Během první olomoucké sezony
režíroval Stibor jednadvacet inscenací, bylo tehdy tak vysoké číslo
obvyklé?
V Praze a Brně byla tehdy situace obdobná. Souviselo to s finančními problémy divadla. Divadla tehdy
musela uvádět inscenace jak na běžícím pásu, aby uspokojila publikum. Inscenace měla často tři či o něco málo
více repríz. Uvědomme si, že v činohře tvořily převahu zábavné kusy,
společenské komedie ryze komerčního

vzniklo při Českém divadle také Komorní divadlo. O co se jednalo?

Byla to pobočná scéna v dnešním Mozartově sále v Redutě. Šlo
o to, zřídit ještě další prostor, a to pro
komorní hry, soudobou intimní dramatiku, ale také pro literární večery,
jež Stibor často režíroval. Vrcholem
Komorního divadla bylo uvedení Máje
ke stému výročí Máchova úmrtí. Stibor režíroval, recitaci herců doprovázela projekce originálních fotomontáží Karla Kašpaříka.
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Když srovnáme Stiborovo působení v Ostravě, Praze a Olomouci,
které z nich bylo nejvýznamnější?
V Ostravě začínal, v Praze se
zdržel ani ne rok. Olomoucká etapa
je jednoznačně nejdelší, působil zde
podzimu roku 1931 až do jara 1940.
V Olomouci také přivedl svůj jevištní
styl k vrcholu a uskutečnil záměry,
o kterých mohl předtím jenom snít.
V Ostravě byla vrcholem inscenace
Sokové strojů, a pak už si na scéně
Národního divadla moravskoslezského ani „neškrtl“. V Praze se podepsal
pouze pod dvěma režiemi na velmi
krátce trvajících scénách Uměleckého divadla a Intimního divadla. Do
Olomouce přišel jako režisér, který
ví, co chce, a umí toho dosáhnout
umělecky přesvědčivým způsobem.
Našel zde vynikajícího výtvarníka
v Josefu Gabrielovi, s nímž si po všech
stránkách rozuměl. Traduje se, že se
scházeli v dnešní restauraci U Drápala a jenom na sebe mrkli, udělali
si pár poznámek a šlo se na věc. Základní impulsy mu dodal Václavek,
který ho poslal studovat tehdejší divadlo do Sovětského svazu. Tam se
osobně poznal s význačným avantgardním režisérem Alexandrem Tairovem, kterému pak věnoval i svou
knihu Cestou k jevišti v SSSR.
Jakým způsobem jste pracovala
s prameny, kterých se zachovala
pouze hrstka?
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V knize je úplně vše, co se dalo ke Stiborovi dohledat. Stibor si nikdy neuspořádával pozůstalost v obvyklém
slova smyslu, a pokud doma něco
měl, rozmetalo to gestapo. Z osobních písemností a fotografií po něm
zbyla pouze malá krabice, kterou Jiřímu Stýskalovi kdysi předala Stiborova žena, významná operní zpěvačka Ludmila Červinková. Ve zdejším
divadle spousta věcí při požáru v 60.
letech shořela, v 90. letech zase přišly záplavy, takže se toho zde mnoho nedochovalo. Velikou náhodou
jsme našli několik cenných fotografií
dokumentujících jeho olomouckou
tvorbu a jednu režijní knihu. Dochovalo se také několik scénických
návrhů Josefa Gabriela, které jsou
dnes uloženy v divadelním oddělení
Národního muzea a v olomouckém
Muzeu umění. Uvážíme-li, že Stibor
v Olomouci působil téměř deset let
a vytvořil zde půldruhou stovku inscenací, je to opravdu strašně málo.
Pokud jsem tedy chtěla vytvořit
přibližný obraz jeho inscenací, byla
jsem z větší části odkázána na recenze. Umíte si ale představit, jak kritiky
a recenze ve 30. letech vypadaly. Notabene v regionálních novinách jako
Našinec nebo Pozor. Nejprve se pisatel zpravidla dlouze zabýval popisem
inscenovaného díla a zápletkou, pak
došlo na silně subjektivní hodnocení
hereckých výkonů a až v závěru byl
velmi malý prostor pro zhodnocení scény a režie. Výroky typu „režie

pana Stibora a scéna Josefa Gabriela
byly dobré“ nebyly ojedinělé. Člověk
byl vůbec rád za to, když se v některých recenzích objevil konkrétní údaj
o podobě scény, hudby nebo způsobu Stiborovy režie.

Krom režií na prknech olomouckého městského divadla dělal Stibor
rovněž plenérové inscenace. O co
se jednalo?
Stibor je znám hlavně jako
režisér, který do meziválečného divadla uváděl díla sovětských autorů,
sovětské agitky a hlásil se k principu
socialistického realismu. Méně už
je ale znám jako inovativní režisér
opery či her s duchovní tematikou.
To je další z paradoxů jeho života
a tvorby. V roce 1932 se před svatováclavským dómem hrál Jedermann,
v češtině Každý, Hofmannsthalova
úprava středověké morality. Dále
hru upravil také pro uvedení na
nádvoří baziliky Navštívení Panny
Marie na Sv. Kopečku. Zde se hrála
v rámci Svatokopeckých duchovních
her, které Stibor uspořádal v letech
1936 a 1937. Na jednu stranu se nám
to může jevit jako rozpor – komunista, jenž se zabývá křesťanskou
tematikou… Meziválečná Olomouc
však tehdy byla prostorem, v němž
se běžně stýkali levicově zaměření
umělci a intelektuálové s představiteli katolické církve. Fotograf Karel
Kašpařík, přítel a spolupracovník Oldřicha Stibora vzpomínal, kterak se

Stibor léta scházel s páterem Janem
Malým z Dolan a oba spolu přátelsky debatovali o situaci v Sovětském
svazu stejně jako o otázkách víry
a náboženství. Nikoho z nich přitom
nenapadlo osočovat toho druhého
z jeho ideologických názorů.
Čím podle Vás může Stibor inspirovat dnes? Je něco, na co by
u něj současní divadelníci mohli
navazovat?
Osobně si myslím, že jeho
hlavní odkaz tkví v permanentním
zájmu o soudobá témata, v tom, že
na jevišti soustavně a systematicky
reflektoval
společensko-politické
problémy své doby. Tento druh divadelní tvorby a myšlení na dnešních českých jevištích poněkud postrádám. Divadlo by podle mě mělo
pojmenovávat a kriticky odrážet
palčivé otázky současné společnosti a politiky. Stiborův odkaz tak vidím v jeho usilování o velká témata a otázky doby – to je podle mě
něco, co by českému divadlu dnes
velmi prospělo.

„Na jednu stranu
se nám to může
jevit jako rozpor
– komunista,
jenž se zabývá
křesťanskou
tematikou…
Meziválečná
Olomouc však
tehdy byla
prostorem,
v němž se běžně
stýkali levicově
zaměření umělci
a intelektuálové
s představiteli
katolické církve.“
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UPrek
pokracuje
Text: Adéla Hazuchová

Další etapa rekonstrukce budov
filozofické fakulty je tu. Tentokrát
se na stěhování ze svého sídla Na
Hradě 5 připravují katedra historie
a katedra klasické filologie (nemluvě o pracovištích CMTF). Budovu
z roku 1908, která za dobu, co stojí,
prošla mnohými stavebními zásahy,
čeká už brzy kompletní proměna.
Na „Hradě“ se opraví hygienická
zařízení, vybuduje se nové podkroví, střecha a výtah, výměny se
konečně dočkají i vždy profukující okna. Samozřejmostí jsou nové
dveře, podlahy a omítky, o teplotní
komfort pedagogů a studentů se
postará izolace a klimatizace některých prostor. Nový háv budově
poskytnou dílčí úpravy interiéru
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v duchu jednotného vizuálního
stylu univerzity a oddělení prostoru učeben a pracoven. Celý
„Hrad“ bude bezbariérový, přibyde půdní vestavba a odpočinková zóna na nádvoří, odkud bude
možné se průchodem dostat do
sousední Cyrilometodějské teologické fakulty (Univerzitní 22).
Katedry se z „Hradu“ přesunou
v červenci 2016, dočasné útočiště
jim poskytne budova na třídě Svobody 8. Zbrusu nové zázemí Na
Hradě 5 s moderní recepcí, velkým
přednáškovým sálem v přízemí, archeologickými laboratořemi v suterénu a kompletním wi-fi pokrytím si
budou historikové a klasičtí filologové užívat nejdříve od srpna 2017.

NÁŠ
SOUSED
GOETHE
Text: Robert Jaworek

Po dvouleté odmlce se vrací do Olomouce zkouška
z německého jazyka Goethe-Zertifikat. Nejenom o ní, ale
také o německojazyčném pracovním trhu či zájmu studentů
o němčinu jsme si povídali s Jiřím Novým z Centra jazykového
vzdělávání UP.

Od června 2016 bude možné v Centru jazykového vzdělávání složit
zkoušku Goethe-Zertifikat, jež je
mezinárodně platnou garancí znalosti němčiny. Co vše bylo potřeba
udělat pro zavedení zkoušky? Jak
dlouho trvaly přípravy?
Jsem velmi rád, že mezinárodní zkouška Goethe-Institutu se
po dvouleté odmlce opět vrací do
Olomouce. Zkouška byla etablovaná
na Státní jazykové škole u Pöttingea
a po sloučení této školy se Střední
zdravotnickou školou se v její realizaci již nepokračovalo. Proto jsme
ještě jako členové katedry aplikované lingvistiky vstoupili v jednání se
zástupci Goethe-Institutu v Praze,
která trvala více než rok, s cílem
získat licenci a vytvořit v Centru jazykového vzdělávání tzv. Zkouškové
centrum Goethe-Institutu. Momentálně probíhá proškolování examinátorů, spolu s kolegy němčináři se
účastníme pravidelných workshopů
v pražské centrále GI.
Do jaké míry budete spolupracovat s Goethe-Institutem? Nabídnete také přípravné jazykové kurzy
pro širokou veřejnost?
Ano, přípravné kurzy hodláme nabízet jak pro studenty UP,
tak i pro širokou veřejnost. Rádi bychom v této věci také spolupracovali s jazykovou školou UPLIFT. Co se
týká další spolupráce, Goethe-Institut v Praze nabízí řadu metodických
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a didaktických školení pro učitele
němčiny a multiplikátory. V rámci praktických seminářů se účastníkům nabízí možnost diskutovat
o nejnovějších trendech a vývojích
v lingvodidaktice oboru němčina
jako cizí jazyk.
Kdy bude možné v Olomouci
zkoušku poprvé složit? V jakých
intervalech se budou konat další
termíny?
První pilotní zkoušky se
uskuteční v termínu 6.–7. června
2016 za účasti kolegů z Goethe-Institutu v Praze, a to na úrovních B1,
B2 a C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Zkouška se skládá dva dny, přičemž
první den se koná její písemná část
(dovednosti čtení, psaní a poslech)
a druhý den pak ústní zkouška.
Rádi bychom zkoušky Goethe-Institutu realizovali minimálně dvakrát
ročně, přizpůsobíme se samozřejmě
zájmu uchazečů. Stanovení termínů
je plně v naší kompetenci.
Jaký je rozdíl mezi rakouským
certifikátem
ÖSD
a Goethe-Zertifikatem?
Odpovím Vám spíše z opačného úhlu – tedy co mají oba certifikáty společného: systémy certifikace Goethe-Institutu a ÖSD probíhají
na základě komunikativních testů
s centrální, tj. společnou tvorbou
standardizovaných úkolů. Realizace

„První pilotní
zkoušky se
uskuteční
v termínu 6.–7.
června 2016 za
účasti kolegů
z GoetheInstitutu
v Praze, a to
na úrovních
B1, B2 a C1 dle
Společného
evropského
referenčního
rámce pro
jazyky.“

vlastních zkoušek a jejich hodnocení pak probíhá decentralizovaně.
Hodnotící kritéria jsou však centralizována. Rád bych upozornil, že obě
instituce spolu vzájemně kooperují,
před nedávnem byly vyvinuty inovované modulární testy pro úroveň
B1, na jejichž vzniku se podílel Goethe-Institut, centrála ÖSD a rovněž
Univerzita Freiburg. Podle našich
informací má vývoj modulárních
testů a spolupráce obou institucí
na dalších testovaných úrovních pokračovat. Ale abych se vrátil k Vašemu původnímu dotazu, certifikát
Goethe bych doporučil spíše těm,
kteří se chtějí uplatnit na německém pracovním trhu a ÖSD na trhu
rakouském.
Německé a rakouské firmy jsou
důležitými hráči naší ekonomiky,
jaký je podle Vás poměr nabídky
a poptávky pracovních míst v takovýchto firmách?
Jelikož nemám relevantní
čísla a informace, nevím, jak toto
funguje přesně v německých či rakouských firmách, ale mohu uvést
konkrétní osobní příklad z akademického prostředí. Měl jsem to štěstí, že jsem mohl pracovat pět roků
na vídeňské Ekonomické univerzitě,
kde jsem na katedře slavistiky působil jako lektor českého jazyka a literatury. Na tuto pozici se ve výběrovém řízení hlásilo opakovaně vždy
30–40 zájemců. Čeština zde byla

vedle ruštiny jedním ze dvou stěžejních jazyků, jednalo se o tzv. diplomové jazyky.
Myslíte, že by se němčině jako
významnému sousednímu jazyku měla dávat přednost před
angličtinou?
Dorozumět se jazykově se
svými sousedy je obzvláště důležité. Němčina je mateřským jazykem
téměř 90 milionů lidí v Evropské
unii, což představuje 20 procent
všech občanů EU. Němčina je tedy
nejčastěji používaným mateřským
jazykem v rámci Evropské unie. Německé a rakouské firmy tvoří páteř
české ekonomiky. Jako všude na světě, tak i v České republice zaujímá
místo prvního cizího jazyka angličtina. Vezmeme-li však v úvahu geografickou polohu České republiky,
pochopíme, že pouze znalost angličtiny u nás není dostačující.
Popularizaci němčiny v České republice se věnuje například projekt
Šprechtíme. Zvedá se u nás v posledních letech zájem o němčinu?
Podle nejnovějších výzkumů
významného německého sociolingvisty Ulricha Amona je zřejmé, že
angličtina jako světový jazyk bude
i nadále posilovat, ovšem Amon
zdůrazňuje realistickou prognózu, že němčina zůstane nadále významným mezinárodním jazykem.
Němčina byla a zůstává mimo jiné
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„Ještě v první
polovině 20.
století byla
němčina v oblasti
vědy stěžejním
jazykem, ve
kterém vědci
publikovali své
texty a pro
zajímavost
například
japonští lékaři
vedli zdravotní
dokumentaci
v němčině.“

především důležitým jazykem vědy,
což vyplývá zejména z ekonomického postavení německy mluvících
zemí, z jejich politického postavení,
z vedoucí pozice v rozvoji technologií, z atraktivity vzdělávacího systému a z rozvoje turizmu. Ještě v první polovině 20. století byla němčina
v oblasti vědy stěžejním jazykem, ve
kterém vědci publikovali své texty
a pro zajímavost například japonští
lékaři vedli zdravotní dokumentaci
v němčině. Dnes samozřejmě dominuje angličtina, a to zejména v přírodních vědách. Ve společenských
vědách je zastoupení němčiny jako
jazyka vědy asi 7 %, přičemž právě
němčina a francouzština dominují na druhém místě za angličtinou.
Nezanedbatelný význam má němčina v oborech přednášených na filozofických fakultách: německý jazyk
a literatura, archeologie, dějiny umění, muzikologie, filozofie a teologie,
egyptologie, indogermanistika, judaistika, orientalistika a slavistika.
Co přivedlo k němčině Vás?
V mém rodokmenu figurují
mimo jiné i němečtí předkové, například moje babička z tatínkovy strany
byla německé národnosti. Po studiu
tzv. humanitní větve na gymnáziu jsem
se, ač z lékařské rodiny, rozhodl věnovat vytouženému studiu jazyků na FF
UP v Olomouci, konkrétně pak studiu
bohemistiky a germanistiky, a svého
rozhodnutí rozhodně nelituji.
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Jaký je zájem studentů o výuku
němčiny v akademické divizi CJV?
V našem Centru jazykového
vzdělávání pozorujeme v posledních
letech mírný nárůst zájmu o němčinu. Zatímco před pěti lety (v akademickém roce 2010/11) jsme nabízeli celkem 22 kurzů němčiny týdně
(a 37 kurzů angličtiny), v letošním
akademickém roce to bylo již 28
kurzů němčiny (44 kurzů angličtiny).
Podotýkám, že všechny kurzy jsou
relativně velmi dobře obsazené. Nárůst zájmu o němčinu u našich studentů je patrný i v delším časovém
horizontu.

Majáles

právě probíhajícího jamu. „Přijďte si taky

Text: Tereza Matějková

dál, až ke stánku s hmyzími specialitami.

zahrát,“ vyzývá moderátor kolemjdoucí.
Dívky se usmívají a kroutí hlavou. Jdou
Cvrček v karamelu a potemník v kokosu
jsou hitem letošního majálesu. Lidem ve
frontě na pivo se pod nohama proplétá bílý
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S korunou na hlavě a v dlouhém hermelínu

pudl. Ňafá po nohách a staví se na zadní.

se nad náměstím tyčí postava. Všichni

Hladit se nenechá. Asi chce jen provokovat.

volají „Ať žije král“. Jediným gestem

„Znáš tuhle? Tak ji zahraj,“ pobízí

ruky

ruch

někdo kytaristu. Je asi jedna ráno a celá

a začne promlouvat k davu. Lidé nadšeně

hospoda U Magora si notuje písničku

tleskají, a když král sestupuje dolů po

od Vypsané Fixy. Připomínka koncertu,

schodech, tlačí se k němu. Jen jednou se

který před několika hodinami roztančil

ho dotknout nebo zachytit jeho pohled.

dav na nádvoří Zbrojnice. Tentokrát bez

Ještě několikrát jim důstojně pokyne

světel a kouře. Oficiální afterparty se

a pak mizí. Lidé se rozcházejí… Toto není

sice odehrává na druhé straně města,

výňatek z historického románu ani scénář

ale tady to snad nikdo neví. Hudba

k novému filmu Stevena Spielberga. To

se mísí s cinkotem skla a rytmického

jen opět přišel čas Majálesu a studenti

bouchání do stolu. S posledním akordem

vyšli do ulic, aby korunovali nového

se

krále a oslavili příchod jara. Koruna letos

potlesku. Je rád, i když má už pěkně fialové

ověnčila noblesní hlavu Marka Ebena

prsty. „A co tuhle? Znáš? Hraj!“ odbude

a oslava to byla jak jinak než královská.

rozjařená společnost jeho námitky. A on

U stánku s pivem se tvoří dlouhá fronta,

znovu zajede nateklými prsty do strun.

a nikoho to výjimečně netrápí. Park naplnil

Chlad vzduchu venku před hospodou je

bzukot. Ne bzukot hmyzu, na ten je dnes

docela překvapující. Oslavujeme jaro, které

moc zima, ale bzukot hovoru lidí, kteří

se dnes neobtěžovalo dorazit. Nevadí. Ať

neustále proudí sem a tam. Ze stanu pod

žije! A ať žije král. Ať žije Olomouc. Ať

mauzoleem se ozývají nadpozemské zvuky

žije studentský život! Ať žije MAJÁLES!

panovník

uklidní

hlasitý

hudebníkovi

dostává

bouřlivého

Hospodarme
s Korejci
Nejlepší
pedagogické
výkony
Text: Tereza Matějková

Vítězové soutěže děkana FF UP o nejlepší pedagogický
výkon roku 2015 již známi jsou. Opomíjeni by ale neměli
být ani ti, kteří i přes získané hlasy na nejvyšší stupeň
nedosáhli. Přinášíme proto seznam všech nominovaných.

Díky spolupráci katedry asijských studií a katedry aplikované ekonomie rozšířila v tomto akademickém roce
filozofická fakulta svou nabídku studijních oborů o Korejštinu pro hospodářskou praxi. Podle koordinátora Martina Šturdíka se jedná o nový perspektivní obor, který reaguje na expanzi korejské ekonomiky k nám. „Můj sen je,
aby každý náš student mohl dělat to, co ho baví,“ říká.

viz příloha
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Proč studovat zrovna korejštinu?
Když se podíváte na Asii, respektive na její jižní či jihovýchodní část, zjistíte, že tam ekonomicky
naprosto dominují Čína a Japonsko.
Ovšem v posledních dvou desetiletích jde prudce nahoru Korea. Náš
obor je tedy takový logický krok,
kterým reagujeme na ekonomický růst Jižní Koreje. Není žádným
tajemstvím, že u nás působí velké
množství korejských investorů. Navíc z korejské strany je poptávka,
aby i u nás byli lidé, kteří mluví korejsky a vyznají se v byznysu.

„Obecně se
dá říct, že vás
vždycky k zemi
nebo jazyku
něco přivede.
A neexistuje
špatná motivace.
Naši studenti
mají zájem třeba
o korejský film,
hudbu, tanec
nebo celkově
o korejskou
kulturu. Na první
pohled to nemá
nic společného
s byznysem nebo
ekonomií.“
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Korejskou filologii ale Univerzita
Palackého jako samostatný obor
nenabízí…
Protože ta už je v Praze.
A u nás asi obecně není dost odborníků, kteří by tento obor mohli učit.
Spojení korejštiny s ekonomií je podle mě moderní a perspektivní. Je
to něco úplně nového.
Jaký je o to „nové“ zájem?
Minulý rok touto dobou jsme
měli velké obavy. Obor se teprve zařadil do systému, řádný termín přijímacích zkoušek jsme nestihli, takže vše probíhalo až v září. Nakonec
se přihlásilo přes sto lidí a v tuto
chvíli máme dvacet sedm studentů,
což považuji za úspěch, i vzhledem
k počátečním okolnostem.
Jaké předpoklady musí mít člověk

pro studium hospodářsky zaměřené korejštiny?
Obecně se dá říct, že vás
vždycky k zemi nebo jazyku něco
přivede. A neexistuje špatná motivace. Naši studenti mají zájem třeba
o korejský film, hudbu, tanec nebo
celkově o korejskou kulturu. Na první pohled to nemá nic společného
s byznysem nebo ekonomií. Ovšem
to je jen ta prvotní motivace, která
člověka přibližuje k jazyku a oboru.
Zbytek se rozvíjí se studiem a to vás
nakonec stejně někam zavede.
Kam by tedy mělo studium vést?
Chceme, aby naši studenti
uměli dobře korejsky, strávili alespoň jeden semestr v Koreji, měli
pochopení pro korejskou kulturu
a také pro jejich firemní kulturu.
Tím by pak měli získat dobrou startovní pozici pro práci v korejských
firmách nebo předpoklady pro studium magisterského oboru na korejské univerzitě. To jsou samozřejmě
dlouhodobější cíle, ale pokud můžu
hodnotit první ročník, zatím to vypadá velmi dobře.
Existuje podpora z korejské
strany?
Korea je malá země, která nechce expandovat jen se svou ekonomikou, ale zároveň i kulturně. Je zde
široká nabídka výměnných pobytů,
stipendií, máme podporu Korejské
nadace, i korejské firmy mají zájem

spolupracovat. Díky tomuto kladnému postoji pro nás bylo o dost jednodušší nový obor zrealizovat.
Angažujete i zahraniční lektory?
Naše studenty učí doktorka
Chegal, kterou k nám na první rok
vyslala právě Korejská nadace. Má
zkušenosti s výukou korejštiny v Koreji a Americe a u studentů je velmi
oblíbená. Příští rok nám nadace zajistí dalšího lektora. Částečně naše
studenty učí i slečna Kwak, která
vede kurzy korejštiny pro nekoreanisty a dodělává si u nás magisterský titul. To, že máme korejské lektory, považuji za velký úspěch.
U nás je obecně zájem o studium
jazyků, jako je čínština nebo japonština. V čem je korejština jiná?
Myslím si, že z těchto tří jazyků je korejština nejjednodušší. Už
jen proto, že nemá znaky, ale korejskou abecedu. Není to tónový jazyk
jako čínština, takže i v tom je to jednodušší. Gramatikou se korejština
blíží spíš japonštině. Pro nás jsou
obecně asijské jazyky složité, takže
ani studium korejštiny není pro každého. Naši studenti se zatím celkem
drží, máme lektorku, která je vstřícná, a i když ne každý to samozřejmě
zvládá bez problémů, tak se všichni
snaží.
Studentům doporučujete i krátkou
stáž v korejské firmě. Jak to funguje?

Jde hlavně o to, aby získali
vhled do korejského firemního světa, který se od našeho liší. Jedná se
o spolupráci právě s korejskými investory, kteří působí na našem trhu.
Firemní stáž se týká až studentů
třetího ročníku, zatím vyšlapáváme
cestu.
V čem se liší korejská firemní kultura od té naší?
Celkově asi přístupem k práci
a zodpovědností, dbá se na preciznost a dochvilnost. U nás je přístup
k práci mnohem víc ležérní. Nechci,
aby to vyznělo negativně, ale pro
ně je práce velmi důležitou součástí
života. Pokud pracujete pro velkou
korejskou firmu, tak se o vás postará, ovšem i vy musíte firmě a práci
mnoho obětovat. U nás v pět padla a jde se domů, pak můžete trávit
čas s přáteli a rodinou. V Koreji se
pracuje déle a po práci trávíte čas
s kolegy, nejužší osobní kruhy jsou
neodmyslitelně propojeny s prací.
Jaké máte cíle do budoucna?
Teď se to musí celé usadit.
Potřebujeme komplexně zhodnotit celé tři roky, abychom věděli,
jak fungují praxe, jak se prosazují
naši absolventi, naučit se, co můžeme zlepšit. Do budoucna bychom
chtěli studentům zajistit i navazující
studium, ale bude to nějakou dobu
trvat. Chtěli bychom také navázat
partnerství s co největším počtem
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korejských univerzit a rozšířit spolupráci s korejskými firmami. Jde
o to, aby měli naši absolventi co nejvíc možností, ať už se rozhodnou
nastoupit do firmy nebo pokračovat ve vzdělání v Koreji.
Předpokládám, že zatím asi neuvažujete o spolupráci se Severní
Koreou.
Nevím, jaké by to mělo politické konsekvence. Našim partnerům by se to asi nelíbilo. Samozřejmě spolupracujeme s Jižní Koreou.
Ale podle mého názoru by takový
kontakt mohl něco změnit, takže
ho primárně neodmítám. Dovedu si
představit, že kdyby probíhal například cyklus přednášek, klidně bych
oslovil severokorejského ambasadora. I když on by asi nechtěl přijet.

„Dovedu si
představit, že
kdyby probíhal
například cyklus
přednášek, klidně
bych oslovil
severokorejského
ambasadora.
I když on by asi
nechtěl přijet.“
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Až na vrcholky
skal
Text: Robert Jaworek

Ačkoli jsou dny ještě tu a tam chladné a deštivé, léto
se blíží kvapem. A s ním i čas výletů. Výtečným místem pro
zahájení sezony je Hraběšická hornatina v jihozápadním
podhůří Hrubého Jeseníku. Lesnatá krajina je protkána
množstvím turistických stezek a skrývá mnoho příjemných
zákoutí vybízejících k odpočinku. Nejčastějším cílem výletníků
je zřícenina hradu Rabštejn, která slouží zároveň jako vyhlídka.
Ostatně koruny stromů lze pozorovat také ze skalisek, jimiž
jsou zdejší lesy posety, Rabštejn je největší lezeckou oblastí na
severní Moravě. Nejenom lezci se zpravidla navečer scházejí
v nedaleké chatě, jež nabízí také možnost přespání. Leckomu
se totiž ve zdejších hustých lesích zalíbí natolik, že v nich chce
strávit celý víkend.
Rozhodnete-li se vyrazit autem, pojedete přes Litovel,
Uničov a Oskavu až do Bedřichova. K Rabštejnu odtud vede
červeně značená turistická stezka. Autobusem se pak do
Bedřichova dostanete přes Uničov, cesta trvá dvě hodiny.
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