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A S P E K T





JIŘÍ LACH

Aspekt je živým důkazem faktu, 
že studentské snažení neuhasíná 
s absolutoriem první tvůrčí genera-
ce daného projektu. Zakladatelská 
generace nasadila vysokou úroveň, 
kterou současný tým okolo „zpravo-
daje“ Filozofické fakulty UP úspěšně 
udržuje a rozvíjí. Nové vydání Aspek-
tu otevírá zajímavé stránky života 
naší almae matris i dějů, které mají 
mnohem širší záběr, ale přeci se olo-
mouckého centra humanitní vzděla-
nosti bezprostředně dotýkají. 
 
Jak nesamozřejmá je akademická svo-
boda, demonstruje rozhovor s Lucií 
Tungul Tunkrovou, naší absolvent-
kou dlouhodobě působící v Turecku. 
Po červencových událostech v osm-
desátimilionové maloasijské výspě se 
stovky akademiků ocitly v  existenč-
ních problémech, někteří i ve vězení, 
a  svobodné působení na studenty 
i nezávislá vědecká práce jsou rázem 

statkem velmi ohroženým. V předve-
čer 17. listopadu bychom toho měli 
být všichni pamětlivi! 

Aspekt se dlouhodobě věnuje no-
vým oborům a ctěné čtenářky a čte-
náři nyní získávají tresť informací 
k  indonéským studiím otevřeným 
právě v září tohoto roku. Indonésis-
tika je potvrzením dlouhodobé sna-
hy rozvíjet se novými směry, aniž by-
chom zapomínali na dobré základy 
FF UP. Při dnešní procházce Londý-
nem jsem si vzpomněl na slova, kte-
rá kdysi napsal Edmund Burke, jeden 
z nejpronikavějších britských duchů: 
„Reform that you may preserve!“ 
Výrok tohoto slavného muže do jis-
té míry charakterizuje krédo FF UP: 
Hledáme nové obzory, ale pečujeme 
o dobré tradice.

Ze srdce hrdého Albionu přeje pří-
jemnou četbu

“

“



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, zaměst-
nancům a návštěvníkům FF UP v prostorách 
fakulty. Newsletter je realizován studenty 
ve spolupráci s děkanátem FF UP. Aspekt na-
bízí rozhovory se zaměstnanci, absolventy 
a studenty FF UP, prezentuje aktuální gran-
tové projekty a kulturní akce, zabývá se také 
technologiemi v akademické sféře a životem 
akademické obce.
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O  Indonésii toho vědí Češi zpra-
vidla málo. V druhé polovině dva-
cátého století si prošla bouřlivým 
vývojem, dnes hledí vpřed a v ne-
jednom průmyslovém odvětví je 
světovým lídrem. Krom toho láká 
rok od roku více turistů. S Ondře-
jem Pokorným, vedoucím oboru 
Indonéská studia se zaměřením na 
cestovní ruch, jsme si povídali o je-
jích lákadlech a zákoutích. 

Katedra asijských studií nabízí 
od letošního akademického roku 

nově obor Indonéská studia se 
zaměřením na cestovní ruch. Je 
podle Vás Indonésie oblíbenou 
výletní destinací Čechů?
 Relativně ano, minulý rok jich 
tam vycestovalo téměř 10 000. Vět-
šina z nich jezdí na Bali, což je oblast, 
která je z celé Indonésie asi nejzná-
mější a  turisticky nejvíce rozvinutá. 
Indonésie ovšem není jen ostrov Bali, 
ale na svých téměř 2 000 000 km² 
ukrývá nespočet dalších lákadel, od 
sumatránských pralesů na západě 
přes písečné duny na Jávě, sopečné 

Jednota 

v rozmanitosti
Text: Robert Jaworek



kužele Moluckých ostrovů na seve-
ru, ledovec na Irianu ležící na samém 
východě indonéského souostroví až 
po tisíce korálových ostrovů a neu-
věřitelnou rozdílnost původních kul-
tur a náboženských tradic.

Třetí ročník studia stráví stu-
denti na partnerské Universitas 
Udayana na Bali, kde se budou 
zdokonalovat v  indonéštině. Na 
kolik náročné je naučit se tento 
jazyk?
 Relativně jednoduché, přede-
vším výslovnost je velmi podobná 
vokální složce českého jazyka. Hlavní 
je utvořit si slovní zásobu a naučit se 
základní gramatické jevy – prefixy 
a  sufixy. Indonésané jimi tvoří vět-
nou stavbu, přičemž časováním a po-
dobnými záležitostmi se v hovorové 
indonéštině příliš nezabývají. Těžší 
je ale pochopit způsob užití jednot-
livých gramatických jevů v  praxi 
a  k  tomu by našim studentům měl 
výrazně pomoci rok studia strávený 
na Bali.

V čem tkví rozdíl tamní grama-
tiky a mentality oproti té naší?
 Odpověď bude jednodušší na 
tu gramatickou část otázky. Sloves-
né tvary se tvoří za pomocí prefixů 
a  sufixů, čímž nabývají jednotlivých 
gramatických významů. To je asi 
ten nejpodstatnější rozdíl oproti 
češtině. Ohledně rozdílnosti men-
talit je odpověď složitější, ale velmi 

zjednodušeně lze říci, že Indonésané 
jsou daleko více spjatí s vírou, okol-
ní přírodou a  v  neposlední řadě se 
svými příbuznými nežli Evropané 
obecně.

Do jaké míry se lze v  Indonésii 
domluvit anglicky?
 V turistických centrech a ob-
lastech zcela bez problému (Bali, 
Jáva aj.), v ostatních částech Indoné-
sie už je většinou nezbytná znalost 
indonéštiny.

Oblast cestovního ruchu se za 
poslední léta značně změnila. 
Jaké pozice v  tomto pracovním 
odvětví mohou absolventi oboru 
zastávat?
 Dnes existují dva hlavní způ-
soby, jak si lidé zajišťují dovolenou 
v  cizině. Buďto si zajistí vše od do-
pravy přes ubytování až po zážit-
kové aktivity sami, nebo je tomu 
přesně naopak a v cestovní kanceláři 
nakoupí tento celý „balíček“ již při-
pravený. Ačkoli by se mohlo zdát, že 
skupina lidí, kteří se obracejí na ces-
tovní kanceláře, se zmenšuje, není 
to tak. Se vzrůstajícím příjmem lidé 
nechtějí řešit záležitosti kolem dovo-
lené, takže roste počet těch, jež si ji 
nechají připravit na míru. 
 Co se uplatnění absolventů 
týče, je to především již zmíněná 
oblast cestovního ruchu, kde se mo-
hou realizovat nejen v  oblasti tvor-
by volnočasových a  dovolenkových 

„Slovesné 
tvary se tvoří 

za pomocí 
prefixů a sufixů, 

čímž nabývají 
jednotlivých 

gramatických 
významů. 

To je asi ten 
nejpodstatnější 

rozdíl oproti 
češtině.“
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aktivit pro Čechy, ale také mohou 
najít uplatnění v  dynamicky se roz-
víjejícím turismu Indonésanů do Ev-
ropy, resp. do České republiky. Díky 
znalosti jazyka budou moci studen-
ti najít uplatnění i  v  mnoha dalších 
odvětvích jako např. v  diplomacii, 
školství či  soukromé podnikatelské 
sféře. 

V  polovině šedesátých let pro-
běhly v  Indonésii masakry, na 
něž nedávno upozornil veleú-
spěšný snímek The Act of Killing, 
který vrhá stín až do nejvyšších 
pater tamní politiky. Mnozí vra-
hové nebyli dosud potrestáni. 
Zaobírají se Indonésané těmito 
událostmi ještě dnes?
 Přestože je Indonésie zemí, 
která v  posledních letech úspěšně 
přešla od diktátorské vlády k demo-
kracii a  která se dívá spíše do bu-
doucnosti, tak ne zcela objasněné 
události masakrů z  r. 1965 rezonují 
v indonéské společnosti, resp. někte-
rých jejích částech, pořád. Události 
jsou spojené s  násilným  převzetím 
moci a  s výraznou protikomunistic-
kou propagandou, což v  důsledku 
vedlo ke změně jednoho autokra-
tického vládce (Sukarno) za jiného 
(Suharto). Odkaz obou dvou těchto 
prezidentů dodnes rozděluje indo-
néskou společnost na dva nesmiři-
telné tábory, které nejsou schopny 
nalézt konsensus téměř v  žádném 
politickém tématu. Navíc mnozí 

z  nich dodnes nedostali uspokojivé 
odpovědi na to, co se stalo s  jejich 
příbuznými nejen v r. 1965, ale také 
později za vlády prezidenta Suharta, 
který proslul systematickou likvida-
cí svých odpůrců. Avšak jejich počet 
klesá úměrně s  postupující globali-
zací a z ní vyplývajícími novými exis-
tenciálními výzvami v zemi s více než 
250 mil. obyvatel. Nesmíme zapomí-
nat ani na vysoké školy, na kterých 
se  r. 1965 začíná věnovat náležitá 
pozornost, a  tak to jsou především 
vysokoškoláci, kteří se snaží pocho-
pit a rozklíčovat tyto dosud ne zcela 
srozumitelné události.  

Jaké má nyní v  zemi postavení 
paravojenská organizace Panca-
sila Youth? Dokáže ještě oslovit 
mladé lidi?
 Tato protikomunistická orga-
nizace, založená koncem šedesátých 
let minulého století, je nechvalně 
známá svým aktivním podílem na 
masakrech v r. 1965, díky kterým se 
k moci dostal diktátor Suharto vlád-
noucí pak až do r. 1998. Část indo-
néské společnosti, která na období 
Suhartovy vlády vzpomíná s nostal-
gií, s  touto organizací do jisté míry 
sympatizuje. Zmíněné historické ko-
notace dnes ale nejsou pro většinu 
mladých lidí důležité, a  tak pokud 
do této organizace vstupují, jed-
ná se většinou o  směs zidealizova-
né a  zprostředkované nostalgie po 
autokratickém režimu a  současně 
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touhu být součástí něčeho přesahu-
jícího je samé. Onen přesah se usku-
tečňuje prostřednictvím odkazu na 
atributy indonéské národní pospoli-
tosti, především na „pancasilu“ jako 
na sjednocující všezahrnující prvek. 

Za vlády prezidenta Suharta, 
který nastoupil do funkce roku 
1968, zažila Indonésie značný 
ekonomický růst, dnes je členem 
G20. V  jakých průmyslových či 
zemědělských odvětvích vyni-
ká? Jaké jsou její hlavní vývozní 
artikly?
 Indonésie je nesmírně bohatá 
země jak na nerostné suroviny, tak 
na zemědělskou produkci a pracovní 
flexibilitu svých obyvatel. Jen pro do-
kreslení, Indonésie je největším pro-
ducentem palmového oleje, kokoso-
vých ořechů, největším exportérem 
přírodního kaučuku a v mnoha dal-
ších odvětvích se nachází v popředí 
světových statistik. V poslední době 
se rozvíjí především průmysl na zka-
palnění zemního plynu a těžba uhlí. 
Ze zemědělských komodit to je pře-
devším pěstování rýže, cukrová třti-
na nebo rostlinná vlákna pro průmy-
slové využití. 

Obchodují indonéské firmy vý-
razně na českém území?
 Historicky je obchodní výmě-
na obou zemí sice malá, ale trvalá. 
Největší rozvoj vzájemné obchodní 
výměny nastal počátkem šedesátých 

let, a  to především ve strojírenství 
(dodávky technologií pro cukrova-
ry a  tabákové firmy) a pak v  letech 
osmdesátých, kdy došlo k  uvolnění 
suhartovského režimu (nákladní au-
tomobily, letecké vybavení apod.). 
České výrobky mají díky tomu v In-
donésii velmi dobré jméno, což na-
pomáhá i  současným českým pod-
nikatelům na tamním trhu. Jedná se 
především o investice do energetiky 
(vodní a tepelné elektrárny) a letec-
kého průmyslu (systémy řízení leto-
vého provozu apod.).

Jaké je povědomí Čechů o  indo-
néské kultuře?
 Nikterak velké. Na středních 
ani vysokých školách se o  Indoné-
sii téměř nic nedozvíme, a tak jsme 
většinou odkázání na popularizační 
pořady nebo články, které si najdou 
své posluchače jen v malé části naší 
populace a jejichž autenticita je čas-
to také diskutabilní. Pravděpodobně 
nejznámějším kulturním znakem je 
indonéské stínové divadlo a hinduis-
tické chrámy na ostrově Bali. 

Co máte na Indonésii rád Vy? Jak 
často ji navštěvujete?
 Do Indonésie se snažím jezdit 
tak často, jak to jen jde. Celkem jsem 
tam strávil již více než tři roky života 
a dodnes jsem překvapován novými 
zážitky a zkušenostmi. 
 Osobně mám na Indonésii rád 
již zmíněnou rozmanitost – etnickou, 

„Osobně mám 
na Indonésii rád 
již zmíněnou 
rozmanitost 
– etnickou, 
lingvistickou, 
kulturní, ale také 
geografickou 
a biologickou jak 
na povrchu, tak 
pod hladinou. Lidé 
jsou v Indonésii 
téměř vždy 
usměvaví, a když 
mluvíte indonésky, 
snaží se vám také 
nezištně pomoci.“
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lingvistickou, kulturní, ale také geo-
grafickou a  biologickou jak na po-
vrchu, tak pod hladinou. Lidé jsou 
v  Indonésii téměř vždy usměvaví, 
a  když mluvíte indonésky, snaží se 
vám také nezištně pomoci. Z  celé 
Indonésie mám asi nejraději ostrov 
Sumatra, konkrétně její západní část 
obývanou etnikem Minangkabau. 
Tato většinou horská oblast svažují-
cí se k  Indickému oceánu je jedním 
z  posledních míst v  Indonésii, kde 
lze dodnes v menších vesnicích zažít 
fungující tradiční společnost a  není 
bez zajímavosti, že tato společnost 
je matrilineární, což je pro většino-
vou muslimskou populaci značně ne-
typické, leč ne nemožné. Indonésie 
je zkrátka věrná svému národnímu 
mottu „jednota v rozmanitosti“.
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Olomoucká katedra obecné lingvistiky je jedním z  mála 

evropských pracovišť, kde zkoumají DNA lingvistickými 

metodami. Ačkoli si biosémiotika pořád prochází porodními 

bolestmi, v budoucnu by mohla redefinovat původní model 

genetického kódu. Nejenom o výzkumu, ale také o založení 

katedry a  spolupráci humanitních a  přírodních věd jsme si 

povídali s Danem Faltýnkem.

O JAZYCE 
GENETICKÉHO 

KÓDU

Text: Robert Jaworek
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Vystudoval jste bohemistiku. 
Kdy a díky čemu se u Vás zrodil 
zájem o studium obecných záko-
nitostí jazyka?
 Když jsem studoval bohemis-
tiku, tak mě lingvistika příliš neba-
vila. Přihlásil jsem se na ni, protože 
jsem rád četl, a ani během studia mě 
lingvistické předměty neoslovily. Až 
do pátého ročníku jsem se zaměřo-
val na literaturu. Zvrat u mě nastal, 
když jsem potkal profesora Kořen-
ského. Jeho přístup k lingvistice byl 
jiný než přístup ostatních. Čímž ne-
říkám, že by na bohemistice nebyli 
inspirativní lidé, já jsem se prostě 
jen nemohl odtrhnout od literatury. 
Za mých studií zde učil prof. Lotko, 
prof. Komárek, a také nynější před-
nášející jsou velice podnětní, s částí 
z nich jsem společně vyučoval nebo 
psal, rád za nimi chodím diskutovat 
o  jazyce a  vůbec. Co se lingvistiky 
týče, je Olomouc silná univerzita. 
Ještě než jsem po studiích zakotvil 
na zdejší katedře bohemistiky coby 
odborný asistent, pracoval jsem 
v Ústavu pro jazyk český. Když jsem 
se s  někým odborně konfrontoval 
a  vyplynulo, že jsem z  Olomouce 
a že jsem Komárkův atd. žák, všech-
ny spory ustaly.
 Lingvistika mě začala bavit 
až v  pátém ročníku díky čtení tex-
tů profesora Kořenského a  hlavně 
díky osobnímu kontaktu s ním. Sedl 
jsem si tehdy do knihovny a  veli-
ce rychle a  intenzivně jsem se do 

problematiky vpravil. Podobným 
přerodem si prošla spousta lingvis-
tů počínaje Janem Gebauerem.

Jak jste se dostal k biosémiotice?
 K ní jsem se dostal společně 
s kolegou Zámečníkem: on studoval 
historii a filozofii s fyzikou, já histo-
rii s  bohemistikou. Studovali jsme 
osobitým způsobem – buďto jsme 
seděli v  univerzitních lavicích nebo 
v  knihovně, z  níž nás dennodenně 
vyprovázela znělka v  deset hodin 
večer. Tehdy jsme ještě ani nevědě-
li, že cestou domů existují hospody. 
Strávili jsme tak celé roky. On poté 
začal vzhledem ke svému zaměření 
číst knihy o deterministickém chao-
su apod. a nutil mě do debaty o těch 
problémech. No a  já jsem si po ně-
jaké době řekl, že už mě to nebaví. 
Sebral jsem deset knížek a  během 
jednoho měsíce jsem se do těch té-
mat vpravil a začal jsem s ním o tom 
diskutovat. Tam se objevila první 
biosémiotická témata. 
 Přečetl jsem pár pěkných věcí 
od Antona Markoše z Prahy, Tajem-
ství hladiny a  jeho překlad Stuarta 
Kauffmana, velké ikony teoretické 
biologie a  bývalého poradce ame-
rických prezidentů v  otázkách bio-
logie, jak o  sobě s  oblibou žertem 
hovoří. Na základě této četby jsem 
napsal článek, který jsem poslal do 
Slova a slovesnosti, kde mi ho otisk-
li. Zároveň jej ale poslali k  recenzi 
Markošovi – ta byla nakonec delší 
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„Co se lingvistiky 
týče, je Olomouc 
silná univerzita. 
Ještě než jsem po 
studiích zakotvil 
na zdejší katedře 
bohemistiky coby 
odborný asistent, 
pracoval jsem 
v Ústavu pro jazyk 
český. Když jsem se 
s někým odborně 
konfrontoval 
a vyplynulo, že jsem 
z Olomouce a že 
jsem Komárkův atd. 
žák, všechny spory 
ustaly.“

než samotný článek; strašně mě v ní 
zkritizoval. Napsal, ať se autor sebe-
re a přijede k němu, že mu to vysvět-
lí. Přijel jsem tedy do Prahy a zakle-
pal na dveře jeho pracovny, čímž de 
facto začala naše dlouholetá spolu-
práce. Jako biologovi se mu hodilo, 
že má po boku lingvistu a obráceně. 
Také v Olomouci již odučil spoustu 
hodin. 
 Zároveň byl iniciátorem 
k psaní článků, v čemž jsem byl zpr-
vu zdrženlivější. Šel na to specific-
kým způsobem, napsal mi do mailu 
– prosím tě, jak se to má v lingvistice 
s tímhle a tímhle –, načež jsem mu 
odpovídal. Po měsíci mi poslal člá-
nek, který byl sestavený z naší mai-
lové konverzace. Spolupráce s  ním 
byla skvělá. Biosémiotika je mladá 
věda a Anton Markoš v ní předsta-
vuje výraznou osobnost. Má velikou 
výhodu, že je původně teoretickým 
biologem, strávil roky v  laboratoři 
a  do filozofických kontextů se vrhl 
až ve starším věku. Což mu sice řada 
biologů zazlívá, ale díky němu se 
teď v republice zabývá na dvacet lidí 
biosémiotikou.

Když jste navázali spolupráci, 
zabýval se u nás podobnými té-
maty ještě někdo další?
 Myslím, že ne, vše vzniklo až 
posléze okolo něj. Ale z  lingvistiky 
je to do biologie blíž, než se může 
zdát. Vždycky říkám, že si obě disci-
plíny prošly paralelním vývojem, od 

náhodného divergentního vývoje 
u  Darwina a  historicko-srovnávací 
lingvistiky, teleologie strukturalis-
mu a nomogeneze, fenotypu a paro-
le, hledání zákonů za statistickými 
jevy až po marrismus a lysenkismus, 
Stalinovy články o  lingvistice a roz-
dojování býků.

Biosémiotikou jste se následně 
zabýval ve Vaší disertaci.
 Bylo to půl na půl. Část bio-
sémiotiky, část teorie gramatiky, 
protože jsem se pořád snažil jít ces-
tou prof. Kořenského. Jeho myšlení 
je v kontextu české lingvistiky velmi 
specifické. Na jednu stranu je do ní 
pevně zapletený: je spoluautorem 
mluvnice, byl na Ústavu pro jazyk 
český dlouhou dobu po boku vědců 
zabývajících se gramatikou, Dane-
še a  Hlavsy, na druhou stranu má 
oproti nim výrazně jiný způsob uva-
žování. Proto učím pořád konstruk-
ci gramatiky ze sémantické báze, ta 
představuje velmi elegantní meto-
dou lingvistického popisu. Člověk 
by měl podle mě vždy zůstat grun-
tem ve své původní disciplíně, než 
se rovnou vrhat do těch pomezních.
Během doktorátu na bohemistice 
mi nejvíce dala důvěra, kterou jsem 
měl od lidí, jež na mě dohlíželi. Už 
od prvního semestru jsem učil, od 
druhého jsem učil všechno. Začal 
jsem úvodem do studia jazyka, když 
někdo vypadl na fonetiku, učil jsem 
fonetiku, když potřebovali záskok 
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v hodině jazykové kultury, učil jsem 
jazykovou kulturu. Věděli totiž, že 
sedím v  knihovně a  vše mám ur-
čitým způsobem načteno. Tím, že 
jsem si vše musel utřídit a  odříkat 
studentům, jsem se do lingvistiky 
velmi dobře vpravil. Naučil jsem se 
tak to, co jsem neuměl za studia. 
Prvních pět let učení na univerzitě 
mi po téhle stránce dalo nejvíc.

Kdy přišel impulz k založení ka-
tedry obecné lingvistiky?
 Vznik katedry byl praktic-
kým řešením toho, že na bohemisti-
ce už byla akreditace pro magister-
ské studium obecné lingvistiky a my 
jsme se vydělili, protože jsme měli 
svůj vlastní program a  své zájmy. 
Od začátku měla katedra zaměření 
na kontakt lingvistiky a  přírodních 
věd. Je zde pan profesor věnující se 
teorii gramatiky, kolega Zámečník, 
který se věnuje filozofii vědy, ko-
legyně Benešová je matematickou 
lingvistkou…

Bylo interdisciplinární osazení 
katedry Vaším záměrem již při 
jejím zakládání?
 Byly to náhody. Když jsme 
nastoupili na doktorát a  objevova-
li lingvistiku, začali jsme s  kolegou 
Nagyem zvát do Olomouce lingvisty 
na přednášky. Měli jsme výhodu, že 
jsme mohli říct, že tam budou sedět 
Kořenský s Komárkem. Jednou jsme 
oslovili Luďka Hřebíčka, bohužel 

nedávno zesnulého matematického 
lingvistu, který vydal knihu Lingvis-
tické experimenty s textem. Během 
přednášky se do něj pustil nám teh-
dy neznámý člověk, z  diskuze bylo 
jasné, že se šlo o matematika. Byl to 
profesor Andres, který je dnes jed-
nou z osobností utvářejících kated-
ru. Najednou jsme spolu navzájem 
všichni navázali kontakt a  objevila 
se Martina Benešová, která u prof. 
Andrese studovala; zabývala se 
kvantitativní analýzou textů.
 Doufám, že naše studenty 
matematika neděsí. Vždy jim říkám, 
že chápu, že šli na filozofickou fakul-
tu, protože už nikdy nechtěli vidět 
matematiku, ale že se to v průběhu 
studia u  nás otočí. Zkoumají totiž 
dál jevy v komunikaci, které je baví, 
ale najednou dostanou matematický 
způsob analýzy. Nepočítají už čísla, 
ale aplikují matematiku na něco, co 
mají v ruce, na věci, které mají rádi, 
a ona jim o nich odhalí něco nové-
ho nebo je utvrdí v jejich dojmech. 
Myslím si, že se v nich pak odbourá 
apriorní představa, že matematika 
je hnusná. Na druhou stranu se ale 
vše nesmí vidět jenom v číslech.

Jaká je současná situace v české 
biosémiotice, jak si stojí v  ev-
ropském kontextu?
 Hlavní osobností je Anton 
Markoš. Během dvaceti let kolem 
sebe postavil katedru filozofie a dě-
jin přírodních věd na přírodovědecké 
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fakultě UK, kde ale nepůsobí jen lidé 
věnující se biosémiotice. Krom toho 
je dnes Praha jedním ze světových 
center biosémiotiky. Tonda Markoš 
se motal kolem jejich zakladatelů, 
jako jsou Joseph Hoffmeyer, Kalevi 
Kull, Don Favareau, Marcello Bar-
bieri apod. Při diskuzích mezi nimi 
se disciplína ustavila. Dnes už jsou 
tito pánové starší a  v  biosémiotice 
dochází ke generačnímu obratu. 
Anton Markoš stál u jejího počátku 
a  všechny v  Česku nás do ní uvedl 
– jezdívali jsme společně do Tartu, 
psávali sborníky. Rád bych tvrdil, 
že patřím do jeho školy. Ačkoli nám 
poslední dobou spílá, když pošle-
me nějaký článek… Čím dál více se 
ubírá směrem interpretace a  her-
meneutiky, zatímco my v Olomouci 
směřujeme do experimentů a čísel. 
Zkrátka jsme si prohodili pozice.

Zmínil jste generační obměnu… 
jakým vývojem si během své exi-
stence biosémiotika prošla?
 Když se člověk podívá na její 
začátky v první polovině dvacátého 
století, narazí na trochu mýtické 
osobnosti jako Uexküll. Na druhou 
stranu pojem Umwelt je nyní v celé 
sémiotice hodně v  kurzu a  biosé-
miotika na něj navazuje. Pak tady 
byl Thomas A. Sebeok, který se za-
býval vztahem biologie a  sémiotic-
kých systémů. Ovšem biosémiotika 
tak, jak funguje nyní, byla založena 
cca před patnácti lety právě kolem 

pánů Hoffmeyera, Markoše apod. 
Protože se sešli a  disciplínu skrze 
hádky stvořili znovu. Založili také 
biosémiotickou společnost a  od 
roku 2008 vychází časopis Biose-
miotics. Díky tomu má disciplína 
standardní vědní institucionalizaci.

Na čem se tehdy pánové dohodli?
 V  podstatě na ničem, naše 
disciplína je hodně disparátní. Ka-
ždý mluví svým vlastním jazykem; 
jeden je etolog, druhý toxikolog… 
na jednu stranu je zde velké sepětí 
tématem, na druhou stranu nedoro-
zumění mezi tím, co chce říct jeden 
a  co druhý. Biosémiotika si prostě 
pořád prochází porodními bolestmi. 
Pěkným příkladem je Marcello Bar-
bieri. Jeho osobní zásluhou vznikl 
časopis, ale v jednu chvíli to už nevy-
držel a řekl: „Pánové, já už to s vámi 
nedělám.“ Když jsem ho viděl popr-
vé na konferenci, přiběhl k Tondovi 
Markošovi a dal mu prst na čelo se 
slovy: „There is no interpretation,“ 
což bylo kouzelné, ale i malicherné, 
protože se nedokázali dohodnout 
na triviálních konceptech. Po deseti 
letech práce se Barbieri sebral a za-
ložil si novou společnost.

K čemu se v rámci aktuálního vý-
zkumu snažíte dojít v Olomouci 
a k čemu kolegové z Prahy?
 V  Praze si drží přehled 
o  dění v  teoretické biologii, kde 
nastává lehký posun od genového 
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„Biosémiotika 
si prostě 
pořád prochází 
porodními 
bolestmi. Pěkným 
příkladem je 
Marcello Barbieri. 
Jeho osobní 
zásluhou vznikl 
časopis, ale 
v jednu chvíli to už 
nevydržel a řekl: 
‚Pánové, já už to 
s vámi nedělám.‘“

determinismu a  striktní moleku-
lární biologie k  epigenetice. Často 
to pro neznalé jedince zavání bio-
logickou herezí; předání informace 
do dalšího pokolení je od Darwina 
zakázáno. Nyní se však zjišťuje, že 
ne všechno je řízeno geny a spousta 
věcí bude nejspíš souviset s regulací 
a dalšími procesy. Tyto věci se v Pra-
ze snaží vysvětlovat sémiotickým 
způsobem.
 My se s  kolegyní Lackovou 
a  s  kolegy Matlachem a  Krbcem 
zabýváme designem genetického 
kódu. Zkoumáme jej standardními 
lingvistickými metodami. Od roku 
1953 víme, že existuje, je definovaný, 
ale když to vezmeme logicky, gra-
maticky, sémioticky… kódy jsou sys-
témy a  mohou mít jenom nějakou 
povahu. Genetický kód bude čistě 
ze systémového hlediska to stejné. 
Na základě komputačního testu se 
snažíme říct, že je zde tabulka vzta-
hů tripletů a aminokyselin a možná 
bude dobré použít argument arbit-
rárnosti, což je nutná ekonomizační 
podmínka pro všechny kódy, a podí-
vat se, co to dělá. Je to stejné jako 
v  jazyce – vždy musím najít funkci 
a to, co ji reprezentuje. Tento jedno-
duchý lingvistický přístup nás vede 
k tomu, udělat si větší přehled. Dále 
pak vše, co děláme, podkládáme 
kvantitativními analýzami. 
 V  praxi to vypadá tak, že si 
sedneme ke genetickým bankám, 
stáhneme si texty a  za pomoci 

standardních metod se ptáme, co 
má funkci znaku, co funkci figury 
ve smyslu hlásky či písmene, jak se 
tyto „texty“ chovají v  číslech. Když 
si stáhneme x genetických textů 
a  použijeme stejnou logiku na při-
rozený jazyk a  na tohle, začne se 
najednou ukazovat, že naše původ-
ní dojmy o tom, co je znak v buňce, 
jsou správné. Nikdo si ale nemyslí, 
že slova jsou kusy DNA nebo že věty 
jsou geny.

Genetické banky jsou běžně pří-
stupné? Na základě čeho volíte 
mezi jednotlivými kódy?
 Jsou strašně rozsáhlé. Kdo-
koli cokoli nasekvenuje, dává to 
k  dispozici celé vědecké komunitě. 
U každé sekvence je řečeno kdo, kdy 
a jak ji nasekvenoval, jestli to souvisí 
s  nějakým článkem o  daném genu. 
De facto kdokoli si může stáhnout 
kus myši. Nejlepší je volit si oblíbe-
né breberky či to, co má medicínský 
dopad. Dobře zpracovaný je člověk, 
moucha, myš apod. 

Molekulární biologie a bioinfor-
matika jsou dnes velmi dynamic-
ké a lukrativní oblasti. Dostává 
se už biosémiotika do fáze, kdy 
má na tyto disciplíny reálný im-
pakt, může jim pomoci v  jejich 
bádání či najít uplatnění v  me-
dicínském průmyslu? Jaký je její 
potenciál?
 V  tuhle chvíli je třeba být 
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seriózní a říci, že je biosémiotika za-
tím čistě teoretická a  nemá reálný 
dopad na tyto oblasti. Ačkoli jisté 
výhledy již pomalu vyvstávají. Lin-
gvistický pohled na danou proble-
matiku odhalí věci, které dosud tyto 
disciplíny neviděly. Kladl bych důraz 
na odhalení pár drobností, které lidé 
v molekulární biologii a bioinforma-
tice neví. My k tomu ale máme lin-
gvistické know-how, na základě če-
hož jsme schopni říct o stringu věci, 
které by je nikdy nenapadly. Kdyby 
se tohle povedlo v příštích deseti le-
tech, bylo by to skvělé.
 Užití lingvistických metod už 
ukázalo, že je rozdíl mezi kódující 
a  nekódující DNA. To je inspirativ-
ní. My nyní zkoušíme zjistit vztah 
velikosti sekundárních struktur 
k  proteinům. Redefinujeme původ-
ní model genetického kódu. Doufej-
me, že se nám to povede a třeba to 
bude jednou součástí analytických 
metod, které budou hodnotit auto-
matické anotace biopolymerů. Ale 
že bychom šli léčit rakovinu, to ne. 
Před několika měsíci obhájila Míša 
Zemková na UK doktorát na užití 
lingvistických metod v  bioinforma-
tice. Je to důkaz, že již začíná biosé-
miotika pomalu fungovat. Přeceňo-
vat to ale nesmíme.

Přestože je katedra obecné lin-
gvistiky poměrně mladá, má 
spoustu doktorandů. Co za to 
podle Vás může?

 Je to lidmi. Na této katedře 
byl vždy velmi vřelý vztah ke stu-
dentům. Ať už probírají s  kolegy-
ní Vaculíkovou segmentaci textu 
nebo s  kolegou Zámečníkem teorii 
chaosu, jsou vždy aktivními partne-
ry v  řešení živého problému, píšou 
s  námi knihy a  články, řeší s  námi 
granty. Sám strávím větší část týd-
ne tím, že sedím se studenty a píše-
me nějaký text. Pro mě osobně je to 
nejdůležitější část života. Myslím si, 
že je u nás studentům a doktoran-
dům dobře a vědí, že se za ně kdo-
koli kdykoli postaví.
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Vítez bere vše

Turecko plní v  posledních měsících pravidelně titulky no-
vinových článků. Je důležitým evropským partnerem 
v otázce řešení migrační krize, ještě v  červenci přitom če-
lil prezident Erdoğan pokusu o puč. S Lucií Tungul Tunkro-
vou, odbornou asistentkou na Fatih University v  Istan-
bulu, jsme si povídali nejenom o  vztahu Turecka a  EU, 
ale také o příčinách, jež k pokusu o puč vedly, a o posta-
vení Recepa Tayyipa Erdoğana v  turecké společnosti.

Text: Robert Jaworek

Foto: Vojtěch Duda
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Objevilo se hned několik teorií, 
proč pokus o puč nastal. Co jej 
vyvolalo podle Vás?
 Všechny aspekty puče asi 
v  této chvíli nikdo nezná a  bude 
dlouho trvat, než detaily vyplují na 
povrch, pokud vůbec někdy. Jedna 
z nejznámějších verzí souvisí s  tím, 
že letos v  létě se měly obměňovat 
důstojnické posty v  armádě. V  le-
tech 2009–2012 proběhla operace 
Kladivo – Erdoğan se zbavoval ke-
malistů v armádě. Kvůli roli armády 
v turecké společnosti byli jeho nej-
většími potencionálními nepřáte-
li. Již od nástupu k moci dosazoval 
na policejní posty gülenisty. Policie 
měla sloužit jako protiváha armádě, 
kdyby někdy došlo na to, že armá-
da se postaví na obranu kemalismu 
proti Erdoğanově vládě. V roce 2009 
využil gülenistických důstojníků, 
soudců a prokurátorů, aby se kema-
listických důstojníků zbavil. 
 Takže policie a  prokuratura 
připravily podklady k  zatčení ke-
malistických důstojníků na základě 
toho, že připravují spiknutí proti 
vládě. Pomohlo jim, že v roce 2008 
proběhla snaha zavřít Stranu spra-
vedlnosti a  rozvoje a  zbavit se Er-
doğana. Turecko miluje konspirační 
teorie. Obvinili tedy důstojníky ze 
snahy o  svrhnutí vlády prostřed-
nictvím armády. Tím, že už měli na 
místech prokurátorů a  soudců do-
sazené gülenisty, vytvořil se napros-
to fingovaný soudní proces. Kvůli 

využití speciálních zákonů proti te-
rorismu a vlastizradě byli důstojní-
ci dlouho ve vězení. Na jejich nově 
uvolněná místa byli dosazeni věrní 
důstojníci – gülenisté, tehdy blízcí 
spolupracovníci Erdoğana a  vládní 
strany.
 Mezitím rostlo propoje-
ní mezi gülenisty a  Erdoğanovými 
přívrženci, ale i  jejich vzájemný boj 
o  moc. První otevřené neshody 
začaly během protestů v  Taksimu 
v  létě 2013 a  vyvrcholily v  prosinci 
případem korupce. Gülenisté využili 
svých složek v  policii, sbírali infor-
mace o Erdoğanovi a čekali na správ-
nou chvíli, aby je proti němu mohli 
použít. Postavili by se poté do role 
ochránců demokracie a  západních 
norem. To se jim ale nepodařilo, 
protože celá Strana spravedlnosti 
a rozvoje je s Erdoğanovou osobou 
v  rámci všudypřítomné personali-
zace politiky natolik propojena, že 
tento případ korupce mu už nemo-
hl zlomit vaz. Důkazů byla spousta 
a  byly nenapadnutelné, jenže lidé 
tomu nechtěli věřit. 
 Případ korupce otevřel přímý 
střet mezi gülenisty a Erdoğanovou 
stranou a už nebyla cesta zpět. Er-
doğan následně po celé zemi pře-
místil policejní důstojníky a soudce, 
kteří byli zapojeni do důkazového 
šetření proti němu, jeho rodině 
a přátelům. Celé to postupně spělo 
k tomu, co se stalo letos v létě.

„Turecko miluje 
konspirační 

teorie. Obvinili 
tedy důstojníky 

ze snahy 
o svrhnutí vlády 
prostřednictvím 

armády.“
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Pokus o  puč se ale také veli-
kou měrou dotkl vzdělávacího 
systému.
 Ono to zní zvláštně, když se 
řekne, že byli učitelé během něko-
lika dnů propuštěni. Pro Turky ale 
ne, protože často věděli, které insti-
tuce gülenistům patří. Vládní strana 
měla informace o tom, kdo na vyso-
kých postech patří mezi příznivce 
Gülena, sama je tam dosadila. 
 Gülenisté vlastnili celý sys-
tém soukromých  mateřských, zá-
kladních, středních i vysokých škol. 
Při přípravě na vysokou školu do-
chází většina mladých Turků na 
přípravné kurzy na celonárodní 
přijímací zkoušky. A to je v Turecku 
obrovský byznys. Gülenistům patři-
la jedna z největších sítí těchto za-
řízení v  zemi. Erdoğan přišel s  tím, 
že turecký vzdělávací systém to už 
nepotřebuje a  že přípravky zruší. 
Všichni ale věděli, že terčem jsou 
právě gülenisté, jejichž přípravná za-
řízení následně zavřeli. Poté fungo-
vání přípravek vláda zase obnovila. 
Jelikož vzdělávací systém byl pova-
žován za největší zdroj příjmů a vli-
vu gülenistů, staly se všechny jejich 
vzdělávací instituce cílem nátlaku, 
ale dotkl se i  jejich dalších obchod-
ních aktivit včetně médií.
Vznik FETÖ, jak nazývá vláda güle-
nisty a  označuje je za teroristy, se 
datuje do doby otevřeného sporu 
mezi nimi a vládou a má mimo jiné 
umožnit aplikaci speciálních zákonů 

o  terorismu, které Turecko přija-
lo především kvůli boji s  Kurdskou 
stranou pracujících (PKK). Tyto zá-
kony umožňují rozšiřování pravo-
mocí v  rámci zatýkání lidí a  delší 
tresty. V pozdější době začala vláda 
gülenisty s PKK i přímo spojovat. Na-
hrává jí k tomu fakt, že jejich vliv byl 
v  oblastech s  větším počtem kurd-
ských obyvatel silný. Poskytli jim 
muslimskou alternativu marxistické 
PKK a dopřáli jim přístup ke zdělá-
vání, které tam dosti zaostávalo.

Takže většina z  12  000 učitelů, 
kteří přišli o práci, o tom věděla 
dopředu?
 Naprostá většina těch lidí 
pracovala pro školy vlastněné güle-
nisty, takže ano, v  okamžiku puče 
věděli, že o  místa přijdou. Zavírání 
některých škol bylo naplánováno 
už od loňského podzimu, puč celý 
proces jen urychlil a značně usnad-
nil. Vláda brzy po puči zavřela de-
kretem všechny školy vlastněné 
gülenisty, čímž tito lidé automatic-
ky přišli o  práci, ať k  nim patřili či 
ne. Tureckým občanům vzali uči-
telské licence, potřebné pro výuku 
na všech stupních kromě univerzit. 
Ovšem i  kdyby licence měli, neučili 
by. V tuto chvíli si naprostá většina 
ředitelů škol nedovolí přijmout ně-
koho, kdo předtím pracoval na güle-
nistické škole.

„Zavírání 
některých škol 
bylo naplánováno 
už od loňského 
podzimu, puč celý 
proces jen urychlil 
a značně usnadnil. 
Vláda brzy po 
puči zavřela 
dekretem všechny 
školy vlastněné 
gülenisty, čímž tito 
lidé automaticky 
přišli o práci, ať 
k nim patřili či 
ne. Tureckým 
občanům vzali 
učitelské licence, 
potřebné pro 
výuku na všech 
stupních kromě 
univerzit.“
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Turci tedy věří, že Erdoğan puč 
nenahrál?
 Tomu nevěří skoro nikdo. 
Erdoğan buduje svoji image na po-
zici velmi silného vůdce. Když se 
v době, kdy reportérka státní televi-
ze TRT četla ve zprávách text, který 
jí vnutili pučisté, objevil v  soukro-
mé televizi, ale reagoval pouze přes 
obrazovku svého telefonu, bylo to 
pro něj dehonestující. Puč mu ale 
v  závěru velmi pomohl, protože se 
mohl prezentovat jako volený prezi-
dent, tedy nositel demokracie, proti 
násilným pučistům. Nastalá situace 
Erdoğanovi umožnila zavést stav 
nouze a v jeho boji proti gülenistům 
obejít parlament dekrety. Jeho pod-
pora na jaře 2016 klesala, zejména 
kvůli teroristickým útokům v  zemi 
a  pomalé ekonomice. Puč jeho po-
pularitu zvedl a obnovil jeho důvě-
ryhodnost jako politika. Spekuluje 
se, že se toho pokusí využit k zave-
dení prezidentského systému, který 
by mu poskytl mnohem větší pravo-
moci a o který již dlouho usiluje.

Zmínila jste personalizaci politi-
ky, jaké prostředky k  tomu Er-
doğan používá?
 Naprostá většina Turků – 
i těch, kteří Erdoğana nemají rádi – 
řekne, že ho vidí jako charismatické-
ho člověka. Nese si s sebou příběh. 
Přišel z  velmi chudé istanbulské 
čtvrti, pochází z velmi chudé rodiny. 
Na konci 90. let byl pronásledován, 

skončil ve vězení. Po nástupu k moci 
dělal dojem člověka, který bude de-
mokratizovat tureckou společnost. 
Řada lidí mu nevěřila, protože byl 
spojován s  islamistickými kruhy. 
Ekonomické úspěchy, které spojoval 
se svou stranou, mu zajistily i pod-
poru některých voličů, kterým ide-
ologicky vadil. Před jeho nástupem 
totiž země zažívala opakované hlu-
boké hospodářské krize. Jeho silné 
pozici nahrává i silná opozice. V Tu-
recku má věrné obdivovatele, kriti-
ky a nepřátele, ale také hodně lidí, 
kterým se jeho politika nelíbí, ale 
volí ho, protože jim imponuje jeho 
dominantní autoritářský styl v  do-
mácí i  zahraniční politice a  nevidí 
lepší alternativu.

A  co pochybnosti o  jeho 
vzdělání?
 Ony to pochybnosti nejsou, 
ví se to. Má mít diplom z  Fakulty 
ekonomie a  obchodu na Marmar-
ské univerzitě, ale tato fakulta ni-
kdy neexistovala. Fakulta ekonomie 
vznikla v  roce 1982, Erdoğan tvrdí, 
že promoval v roce 1981. Jelikož pre-
zidentem se v  Turecku může stát 
jen člověk, který má minimálně ba-
kalářský titul ze čtyřletého studia, 
je to pro něj problém, ale k celé věci 
mlčí. Jsou to skandály, které člově-
ka s tak velikou podporou příznivců 
nemůžou ohrozit. Strana je posta-
vená na jeho osobnosti, takže kdyby 
se od ní odtrhl, samotnou by ji to 

„Nastalá situace 
Erdoğanovi 

umožnila zavést 
stav nouze 

a v jeho boji 
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zničilo. Erdoğan je člověk, který si 
kolem sebe buduje okruh lidí, jež ho 
naprosto poslouchají. Vždy, když se 
objeví někdo, kdo by mohl být jeho 
protivníkem, využije ho a pak zničí. 
Byly zde pokusy zbavit se ho, větši-
nou ale vypadaly velmi hloupě. Er-
doğan má dar rozumu ulice, protože 
na ní vyrostl. Zná velmi dobře Tu-
recko i tureckou mentalitu a umí na 
ni perfektně hrát. Nepotřebuje mít 
titul k  tomu, aby pochopil, jak to 
v  Turecku funguje. Když mluví, ka-
ždý mu rozumí. Pravidla ohýbá, jak 
potřebuje, a obsazení důležitých po-
stů svými lidmi mu v tom nahrává.

Kdo se řadí k jeho příznivcům?
 Turecko je zemí, kde ví-
těz bere vše. Když zvítězí opozice, 
všechny lidi, kteří se dostali na něja-
ká místa – včetně státních zakázek – 
budou brát jako spojence Erdoğana 
a zbaví se jich. Takže lidi, kteří pra-
cují pro firmy spojené s vládou, pro 
něj budou hlasovat. Bojí se, že když 
prohraje volby, oni přijdou o práci.
 Atatürk se pokusil poevropš-
tit Turecko procesem, který měly 
vést elity. Těm se ale nepodařilo 
přesvědčit masově veřejnost, zejmé-
na kvůli jeho úplnému potření nábo-
ženství, neboť jeho formou sekulari-
smu nebylo oddělení státu a církve, 
ale potlačení církve po vzoru fran-
couzských republikánů. Proevrop-
ské elity navíc často vnímaly Evro-
pu skrze evropskou vizáž a modely 

chování než jako způsob myšlení. 
V 50. letech sice kemalismus obno-
vil svou vazbu na Islám, ale pokračo-
vala jeho nedůvěra v tzv. „obyčejné 
lidi“. Růst popularity islamistické 
Strany blahobytu v  90. letech vedl 
ke krokům, které omezovaly nábo-
ženskou svobodu muslimů v zemi. 
Pak přišel Erdoğan, který mluvil 
jako běžní lidé, distancoval se od 
fundamentalistické Strany blahoby-
tu, jejímž byl dříve členem, oslovil 
umírněné muslimy, mluvil jazykem 
„obyčejných lidí“, a vyzdvihoval sel-
ský rozum…  Mezi těmi, které by-
chom v  době tuhého kemalismu 
mohli v  turecké společnosti ozna-
čit za „bezmocné“, se rekrutují od-
daní následovníci Erdoğana. Dále 
jsou zde střední a vyšší vrstvy, kte-
ré z jeho úspěchu těží ekonomicky. 
Malé a  střední firmy tzv. zeleného 
kapitálu, někdy označované za „ana-
tolské tygry“, se za jeho vlády do-
staly k velkým zakázkám. A v nepo-
slední řadě má většina Turků pocit, 
že se celý svět snaží Turecku ublížit 
a  Erdoğan je brání. Tento pocit je 
součástí národní mytologie od vzni-
ku republiky a Erdoğan ho přiživuje 
tím, že vytváří neustále pocit vněj-
šího nepřítele, případně vnitřního 
nepřítele, který vnějšímu nebezpečí 
pomáhá. 

Vyšli tedy opravdu lidé houf-
ně do ulic bránit vládu proti 
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pučistům, jak jsme se mohli do-
číst v médiích? 
 Vyšli, i když motivy měli růz-
né a  reakce se lišila. My žijeme ve 
čtvrti, která nepatří jeho straně, 
ale opoziční Republikánské straně 
(CHP). Reakce tu nebyla nijak ex-
trémní. Na vlastní oči jsem neviděla, 
jak to vypadalo ve čtvrtích, které 
vládě patří, protože jsme obklope-
ni čtvrtěmi, kde vládne také CHP. 
Tam, kde bydlíme my, vyjeli Erdoğa-
novi příznivci každý večer v autech 
s vlajkami do ulic a troubili, zatímco 
kolemjdoucí se na ně dívali s  údi-
vem a někdy otráveně. Jinde se ko-
naly masové demonstrace na jeho 
podporu. Společnost tedy zůstala 
v otázce jeho osoby stejně rozděle-
ná jako předtím, ale lidé se obáva-
li více ukázat případný nesouhlas, 
a proto mlčeli. Jednalo se a stále jed-
ná o výjimečnou situaci a vyhlášený 
a prodloužený výjimečný stav nedá-
vá mnoho prostoru k  otevřenému 
nesouhlasu s  prezidentem, který 
byl demokraticky zvolen, a pokusili 
se ho sesadit armádní pučisté. Není 
však pochyb o  tom, že demonstra-
ce na jeho podporu proběhly a měly 
masovou účast. Ostatně Turci rádi 
demonstrují a rádi vychází do ulic. 

Místopředseda Evropského par-
lamentu Alexander Lambsdor-
ff, rakouský kancléř Christian 
Kern a šéf rakouské diplomacie 
Sebastian Kurze žádají ukonče-
ní přístupových jednání Turecka 

do EU. Rakousko jako jedna ze 
zemí od začátku Turecko v  EU 
nechce. Jaké jsou podle Vás hlav-
ní důvody?
 Francie, Kypr a další země Tu-
recko také nechtějí, Francie k tomu 
umně využívá právě Kypr. Rakousko 
mívalo ve vládě stranu, která kladla 
veliký důraz na evropskou identitu 
v  rámci křesťanských hodnot, do 
nichž Turecko podle nich nezapa-
dalo. Bylo to tedy značně ovlivně-
no ideologií strany, jež byla u moci. 
Sociální demokracie v  Rakousku 
mluvila zase o  ekonomice: Turec-
ko je veliká země s velkým počtem 
obyvatel, což je pro evropský roz-
počet problém. Bude se začleňovat 
špatně mimo jiné kvůli tomu, že má 
obrovský a rozdrobený zemědělský 
sektor. Další věcí je počet obyvatel 
a jejich hlasů. Tím, že by se Turecko 
stalo druhou největší zemí EU, mělo 
by značný vliv na hlasování v evrop-
ském parlamentu. Navíc turecká 
politická kultura je postavená na 
konfliktu, kdežto rozhodování v EU 
vychází z politiky konsenzu. Je zde 
tedy oprávněná obava z  bloková-
ní jednání, jak jsme viděli třeba po 
vstupu Polska. V  některých věcech 
je Turecko ale demokratičtější než 
země střední Evropy. Kupříkladu 
angažovanost lidí v nevládních orga-
nizacích je mnohem vyšší než u stře-
doevropské gaučové politiky. 
 Dnešní Turecko nesplňu-
je podmínku pluralitní demokra-
cie chránící práva menšin a  EU 
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potřebuje před dalším rozšířením 
výraznou reformu. Ideologické fak-
tory včetně dominantního nábo-
ženství by ale neměly hrát v diskusi 
s Tureckem roli, protože ještě v ne-
dávné minulosti bylo Turecko mno-
hem shovívavější k rozdílům a odliš-
nostem než evropské země. Lpění 
na řecko-římské tradici evropské 
kultury, kdy snad Řecko a Itálie mají 
být dodnes jejími nositeli, je v tom-
to kontextu zvláště pikantní, proto-
že velká část dnešního Turecka byla 
aktivní součástí antické historie Ev-
ropy. Byzanc a turečtí sultáni ochrá-
nili velké množství antických pamá-
tek v  době středověku a  poskytli 
renesanční Itálii překladatele an-
tické řečtiny, otevřeli renesančním 
učencům knihovny, atd. Turecko 
vždy bylo součástí evropské kultury 
a samo se tak i vidělo. Jestliže o tom 
málo víme, je to chyba učebnic dě-
jepisu. Evropě i Turecku by jen pro-
spělo, pokud by věděly více o  tom, 
jak si jsou tradičně blízké a  jak se 
potřebují. 

Na druhou stranu svoboda slo-
va v Turecku, zdá se, v poslední 
době pokulhává. 
 Situace se postupně zhoršu-
je, je silná autocenzura, ale objevu-
jí se i  velmi kritické analýzy. Když 
z  hlavních novin vyhodili novináře 
kritické k  vládě, vytvořili si plátek 
vlastní a vládě a Erdoğanovi nic ne-
darují. Když zavřeli dva novináře 

opozičního deníku Cumhuryet, kte-
ří napsali o tureckých konvojích ve-
zoucích zbraně do Sýrie, za špionáž 
a zradu, soud je osvobodil. V Česku 
si vše o nesvobodě příliš spojujeme 
s tím, jaké to bylo u nás za socialis-
mu. Turecko je ale úplně jiná země 
a takto zjednodušené paralely, kte-
ré se často objevují v českém tisku, 
jsou zavádějící.

Organizace Syiah Bant, která již 
5 let popisuje v Turecku cenzuru 
v  uměleckém světě, se rozhod-
la vydat příručku pro umělce 
a muzea, v níž radí, jak se bránit 
cenzuře ze strany úřadů.
 Nyní je to kvůli stavu nou-
ze jiné. Např. ve státních divadlech 
se podle rozhodnutí jejich ředitele 
mají hrát jenom turecké hry. Sou-
kromých divadel se toto rozhod-
nutí netýká. Často se nyní lidé na 
mocenských pozicích snaží zalíbit 
vládě, protože se bojí, že přijdou 
o  místo. Vždy je může někdo urči-
tým způsobem napojit na gülenisty. 
Udělají tedy raději krok, který bude 
provládní, aby si své místo udrželi. 
Nechápou ale, že nikdo nepotřebuje 
důkazy k tomu, aby je mohl odstra-
nit. Jedná se tedy spíše o autocen-
zuru, která není direktivní, lidé se 
k ní uchylují ze strachu. Mezi tako-
vá rozhodnutí pravděpodobně patří 
i toto doporučení à la nařízení.
 Řada umělců již přišla o mís-
to. Když byla letos v  červenci tzv. 



29

„V Česku si vše 
o nesvobodě příliš 
spojujeme s tím, 
jaké to bylo u nás 
za socialismu. 
Turecko je 
ale úplně jiná 
země a takto 
zjednodušené 
paralely, které 
se často objevují 
v českém tisku, 
jsou zavádějící.“

demonstrace za demokracii, obje-
vila se na ní spousta umělců, kteří 
chtěli vyjádřit podporu vládě. Herci, 
které znám a kteří kritizovali potla-
čení protestů před třemi lety, poté 
dlouho nedostali práci v  provlád-
ních médiích. Vláda sepsala seznam 
svých kritiků. Produkční v provlád-
ních televizních společnostech pak 
nechtěli obsadit takové herce do 
svých seriálů. Přesto zase není jed-
noduché dělat paralelu s  tzv. nor-
malizací v  ČR, jak se často děje. 
Turecko má silný soukromý sektor, 
možností uplatnění v oboru je mno-
ho. Není v kompetenci vlády někoho 
odstavit od práce a poslat ho praco-
vat do kotelny. I soudní systém je do 
velké míry stále nezávislý. Výjimkou 
jsou učitelé po proběhlém puči, kte-
rým odebrali učitelskou licenci. Také 
Rada pro vysoké školství má seznam 
lidí, kteří pracovali na gülenistických 
univerzitách a pro ně je teď v pod-
statě nemožné sehnat zaměstnání 
v oboru. Na druhou stranu mohou 
svobodně cestovat a  řada z  nich 
hledá práci v  zahraničí. Zahraniční 
univerzity zaznamenaly neobvyklý 
nárůst žádostí o práci z Turecka. 

Objevila se tvrzení, že Turecko 
vědomě spolupracuje s  islamis-
tickými a teroristickými organi-
zacemi na Blízkém východě. Vy-
váží opravdu zbraně do Sýrie? 
Jaké jsou podle Vás Erdoğanovy 
důvody?

 Erdoğan se pyšnil soused-
skou politikou Turecka. S  Asadem 
navázal velmi dobré vztahy, přesto-
že Turecko dlouho vnímalo Sýrii jako 
nepřítele, protože chránila PKK a na 
jejím území byly výcvikové tábory 
PKK. Schovávala i  vůdce PKK Ab-
dullaha Öcalana. Erdoğan se se Sýrií 
udobřil, jeho a Asadova rodina byly 
na společné dovolené. V  počátcích 
demonstrací v  Sýrii říkal Asadovi, 
aby lidu poskytl nějaké ústupky. Ten 
ale neposlechl, což Erdoğana naštva-
lo. Podpořil Asadovu opozici s  tím, 
že nevěřil, že se Asad udrží u moci, 
a doufal, že ovlivní vznik nové Sýrie 
a  potvrdí tak svou pozici regionál-
ního vůdce. Ukázala se tak naivita 
nové, tzv. osmanské verze turecké 
zahraniční politiky, jak ji viděl aka-
demik, později ministr zahraničí 
a donedávna premiér, blízký spolu-
pracovník Erdoğana, Ahmet Davu-
toglu. Turecko je minoritním hrá-
čem na poli velmocí a  sousedé mu 
nevěří. Dnes je pro Turecko hlavním 
syrským problémem otázka Kurdů. 
Současná situace je velmi kompli-
kovaná kvůli napojení kurdských sil 
v Sýrii na PKK. Turecko má strach, že 
podpora, která Kurdům v Sýrii jde, 
povede ke vzniku kurdského státu, 
což v kontextu vývoje na svém úze-
mí a v Iráku vidí jako přímé ohrožení 
vlastní územní celistvosti.
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Tady Holandan 
nezabloudí 

Na malé katedře v srdci univerzity se vysokoškolští 
studenti opět stávají dětmi a učí se mluvit. Učí se mlu-
vit nizozemsky. Za tři roky si kromě jazyka musí osvo-
jit nizozemskou a vlámskou literaturu, dějiny, kultu-
ru a své znalosti nejlépe ještě v rámci bakalářského 
studia využít na pracovní či studijní stáži. „Od Nizo-
zemců se můžeme učit kompromisu,“ říká Milan Kříž.

Text: Tereza Matějková
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Jak si vede nizozemština v  čes-
kém prostředí, nakolik je pro 
studenty lákavá?
 Pro absolventy středních škol 
to samozřejmě není úplně první vol-
ba, protože se s nizozemštinou v os-
novách nesetkají. Ale i  to se aktiv-
ně snažíme měnit. Měli jsme velký 
projekt se Slovanským gymnáziem 
v Olomouci a naši studenti magister-
ských programů si mohou vzdělání 
doplnit o pedagogické minimum. To 
se může v současnosti zdát jako zby-
tečné, ale když nebudou lidi, kteří 
umí nizozemsky naučit druhé, nikdy 
se nic nezmění. 
 Ač se to nezdá, má Česká re-
publika velmi dobré vztahy s  Nizo-
zemskem i s nizozemsky mluvící částí 
Belgie. Například firmy, které působí 
na našem území, nám nabízejí tolik 
pracovních pozic, že tyto nabídky da-
lece převyšují počty našich studentů 
i  absolventů. Navíc nizozemština je 
také perspektivní jazyk, který na 
úrovni, kterou od našich absolventů 
požadujeme, ovládá jen málo Čechů. 
To pak samozřejmě otevírá možnosti 
uplatnění pro naše absolventy. 

Jsou u nás ještě jiné katedry ne-
derlandistiky? Nakolik se tento 
obor rozmáhá v Evropě? 
 V  České republice se nizo-
zemština nejdéle vyučuje na Karlově 
Univerzitě v  Praze a  studovat ji zá-
jemci mohou rovněž na Masarykově 

Univerzitě v Brně. Na Slovensku pak 
v Bratislavě a v Ružomberoku. Nejed-
ná se ale o samostatné katedry tak, 
jak tomu je v případě naší univerzity 
či Univerzity ve Wrocławi, kde jsme 
se do značné míry inspirovali při ob-
novování naší katedry. Tradičně vel-
mi silné postavení má nizozemština 
v SRN a studovat ji lze rovněž v ze-
mích, jako je Maďarsko, Rumunsko 
či Slovinsko. V  současné době se 
však dá říci, že místo na další expan-
zi se všechna pracoviště zaměřují na 
udržování a  další zvyšování kvality 
výuky a  výzkumu, abychom zůstali 
hodnotnými partnery pro naše za-
hraniční kolegy. 

Jaké obory se dají studovat na 
olomoucké katedře?
 V  současné době se jedná 
o  obory Praktická nizozemská filo-
logie jednooborová, ale i  dvouobo-
rová, a  jako třetí nabízíme speciální 
obor Nizozemský jazyk, literatura 
a  kultura ve středoevropském kon-
textu. Je to program zaštítěný pěti 
středoevropskými univerzitami, 
mimo jiné i  univerzitou ve Vídni 
nebo ve Wrocławi. Studenti musí 
absolvovat balík e-kurzů, které jsou 
stejné pro studenty na všech zapo-
jených univerzitách, a  minimálně 
na jeden semestr vyjet na nějakou 
z  těchto spřátelených univerzit. Vý-
hodou je, že pokud obor absolvuje-
te, získáte diplom, který má stejnou 
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platnost, jako právě titul z Vídně nebo 
Wrocławi. 

Jakou roli tedy zastává nizozem-
ská kultura v  současné době ve 
střední Evropě? 
 Díky podpoře ze strany růz-
ných nadací, partnerství měst a  pře-
devším velvyslanectví obou zemí se 
v  České republice uskutečňuje řada 
koncertů, výstav a společných kultur-
ních projektů, např. v pražském Diva-
dle Archa.

V čem konkrétně je podle Vás ni-
zozemština tak perspektivní? 
 Na nizozemštinu se mnohdy 
v evropském kontextu nahlíží jako na 
„velký jazyk mezi těmi malými, nebo 
naopak malý mezi těmi velkými“. Je 
to dáno nejen počtem 17 milionů ro-
dilých mluvčích v  Nizozemsku a  více 
jak 5 milionů v  nizozemsky mluvící 
části Belgie, tj. ve Vlámsku, ale rovněž 
tím, že Nizozemsko i Belgie patří mezi 
zakládající a významné členy EU. Bru-
sel navíc patří mezi významná centra 
dění v  Evropě. V  našem regionu pak 
tradičně působí velké množství firem 
z obou zemí, které zde investují znač-
né prostředky a  zakládají i  společné 
podniky v nejrůznějších oblastech (od 
logistiky po stavebnictví, od účetnictví 
po výzkum v oblasti zdravých potra-
vin či moderní design veřejných pro-
stor na straně druhé). Velmi význam-
nou složkou je rovněž spolupráce 

„Na nizozemštinu 
se mnohdy 
v evropském 
kontextu nahlíží 
jako na ‚velký jazyk 
mezi těmi malými, 
nebo naopak 
malý mezi těmi 
velkými‘.“
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desítek českých a moravských měst, 
která v devadesátých letech naváza-
la partnerství s městy v Nizozemsku 
či Vlámsku.

Jaké druhy pracovních stá-
ží studentům nabízíte a  s  ja-
kými konkrétními firmami 
spolupracujete?
 To je velice různé. Jedná se 
například o  významnou oblast lo-
gistiky, to jsou hlavně firmy v Belgii. 
My jim posíláme studenty v období 
letních prázdnin, kdy je to pro da-
nou firmu nejvýhodnější a  studenti 
mají možnost se toho nejvíc naučit, 
jelikož po zapracování zastávají prá-
ci  kolegů na dovolených. Jedná se 
o  práci pro kontinentální sklad ná-
hradních dílů Toyoty nebo pro fir-
mu Pittsburgh Corning Europe v bel-
gickém Tessenderlo, která vyrábí 
izolační materiály z odpadního skla. 
Tyto firmy mají pobočky i v České re-
publice. Dále máme kontakty v nizo-
zemském městě Veenendaal, které je 
od roku 1993 partnerským městem 
Olomouce. Tam to funguje spíš na 
místní úrovni v oblastech sociálního 
bydlení a  kultury. Například jedna 
naše studentka dlouhodobě spolu-
pracovala s veenendaalskou knihov-
nou a  i  po svém odjezdu zůstávala 
s nizozemskými kolegy v kontaktu. 

Člověka mimo Váš obor napa-
dá, zda existuje v  nizozemštině 

dostatečné množství studijních 
materiálů…
 Samozřejmě je to kompliko-
vané. Kromě několika nizozemských 
učebnic jsme nuceni buď improvizo-
vat, nebo vytvářet vlastní studijní 
materiály. Například nedávno u nás 
na katedře vznikla rozsáhlá publika-
ce zabývající se dějinami nizozemské 
a vlámské literatury a jsme na ni ve-
lice pyšní. Používáme i materiály au-
diovizuální, kdy si studenti prohlížejí 
obrázky a zároveň poslouchají text. 
Mám rád nizozemskou a  vlámskou 
hudbu, takže se studenty dost často 
na hodinách rozebíráme písně, které 
společně zpíváme a překládáme. 
 Snažíme se studentům po-
skytnout i kontakt s rodilými mluv-
čími, takže je necháváme skypovat 
s  nizozemskými studenty. Tyto roz-
hovory se pak nahrávají a následně 
je společně hodnotíme, určujeme, co 
bylo dobře a co špatně. Naši studen-
ti z velké části u nás na katedře začí-
nají s nizozemštinou od nuly a my po 
nich po třech letech bakalářského 
studia požadujeme úroveň B2, takže 
je to pro ně ze začátku náročné, ale 
umožňuje jim to pak co nejdřív vy-
jet na Erasmus nebo na stáž do Ni-
zozemska či Belgie. Velmi často také 
pořádáme přednášky se zahranič-
ními hosty, které si studenti hodně 
chválí. 



36

Zmiňoval jste kolektivní publika-
ci Dějiny nizozemské a  vlámské 
literatury. Jak vznikla? 
 Jak tomu v  takto rozsáhlých 
projektech bývá, nebylo by to mys-
litelné bez finanční podpory formou 
grantů a  velkého nasazení zúčast-
něných kolegů. Stejně jako ve velké 
části aktivit naší katedry je zde navíc 
jasně čitelný rukopis prof. Wilkena 
Engelbrechta, který se významnou 
měrou zasloužil o  znovuzaložení 
a rozvoj nejen naší katedry, ale rov-
něž různých dalších pracovišť ve 
střední Evropě. 

Je naše kultura podobná té nizo-
zemsky mluvících zemí? 
 Tady je třeba rozlišovat Ni-
zozemce a  nizozemsky mluvící část 
Belgie. Vlámové jsou nám opravdu 
velmi podobní. Mají rádi pivo a dob-
ré jídlo a jsou takoví méně přímí. Já 
vždycky říkám studentům, že Čech 
nechce jít do konfrontace, neumí po-
jmenovat problém a řešit ho přímo. 
A to Nizozemec dělá. Tyto odlišnosti 
jsou pak i třecí plochou mezi Vlámy 
a Nizozemci, protože Belgičanům při-
jdou Nizozemci příliš přímí, konfron-
tační a přízemní. Ale oni se jen snaží 
efektivně vyřešit problém. Protože 
o  to jde. Všechno má být efektivní 
a strohé. Takové jsou jejich domy, je-
jich školy. 
 Všichni, všude a  za každého 
počasí jezdí na kole. Když přijedou 

k nám, tak je fascinuje například ve-
řejná doprava. Mají taky pocit, že 
moc topíme. Naopak naši studenti, 
když se vracejí ze zahraničních po-
bytů, vypráví, jak na svých pokojích 
měli například šestnáct stupňů. Od-
lišně se i  stravujeme, v Nizozemsku 
nic jako teplý oběd neexistuje. Tam 
ani děti ve školách nemají školní jí-
delny. Rodiče si dítě vyzvednou, sní si 
s ním obložený chleba a znovu ho od-
vezou do školy. Tady jsme si opravdu 
bližší s Vlámy. A další odlišnost. V Ni-
zozemsku je jako samosprávný celek 
s radnicí uznáváno město s nejméně 
třiceti tisíci obyvateli. Takže v Nizo-
zemsku mají na 17 milionů obyvatel 
kolem čtyř set obcí. U nás je to mno-
honásobně víc. A Nizozemci nám ří-
kají, že se to přece nedá vůbec efek-
tivně financovat ani spravovat. A my 
samozřejmě víme, že nedá. 

Takže bychom se od Nizozemců 
mohli nechat inspirovat?
 Z  mého pohledu jsou v  Ni-
zozemsku do značné míry všichni 
schopni udělat maximum pro naleze-
ní snesitelného kompromisu. To mají 
pravděpodobně „zakódováno ve své 
DNA“ díky staletím, kdy byli nuceni 
se vždy domluvit, aby uchránili svoji 
zemi před záplavami. Taková tradice 
nám dost chybí.

„Vlámové jsou nám 
opravdu velmi 

podobní. Mají rádi 
pivo a dobré jídlo 

a jsou takoví méně 
přímí. Já vždycky 

říkám studentům, 
že Čech nechce jít 

do konfrontace, 
neumí pojmenovat 

problém a řešit 
ho přímo. A to 

Nizozemec dělá.“
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ÚVAHY
 VESKRZE 
ALUZIVNÍ

Převzít redakci zavedené literární revue, co že to 
vlastně obnáší? Čtěte krátký dvojrozhovor s  Davidem 
Jirsou a  Lucií Faulerovou, doktorandy z  katedry 
bohemistiky, kteří už déle než dva roky vedou Aluzi.

Text: Adéla Hazuchová
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Jak jste se k vedení Aluze dostali?
 DJ: Původní šéfredaktor Jiří 
Hrabal z  katedry bohemistiky se 
v roce 2013 rozhodl své místo opus-
tit. Nám jako nastupujícím dokto-
randům přišla škoda, aby tak dobře 
zavedený časopis zanikl. Sestavili 
jsme novou redakci, složenou z  de-
vadesáti procent z našich spolužáků, 
a dohodli se s doktorem Hrabalem, 
že můžeme pokračovat pod stejným 
názvem v podobném duchu.
Tehdy Aluze vycházela jen online. 
I  když si zachovávala vysokou úro-
veň, mám pocit, že když původně tiš-
těné periodikum tohoto typu přejde 
na online verzi, ztrácí tím přeci jen 
trochu kredit. Další svízel byl v tom, 
že je obtížné udržet kvalitní redak-
tory, kteří by pracovali „za hubičku“, 
což je ostatně problémem dosud.

Současná podoba je už zase 
tištěná…
 DJ: Na první číslo jsme se slo-
žili tak nějak svépomocí, s  druhým 
nám pomohla fakulta, dostali jsme 
jako studentská organizace stipendi-
um. Od třetího čísla nás podporuje 
jak katedra bohemistiky, která platí 
tisk, tak stipendijní zdroje na podpo-
ru studentských organizací, z  nichž 
můžeme zaplatit autorská práva při 
překladech cizojazyčných studií.
Aluze si držela své jméno, na něž 
autoři slyšeli, a  tak nám po něja-
kou dobu poskytovali články bez 
nároku na honorář. Díky finančním 

prostředkům ale můžeme v  připra-
vovaném čísle uveřejnit třeba pře-
klad posledního příspěvku Claudia 
Paolucciho, dlouholetého přítele 
a  kolegy Umberta Eca. Paolucci se 
v  této studii vypořádává s  knihou 
Kant a ptakopysk, ve které Eco kri-
tizuje Paolucciho výklady Peircovy 
sémiotiky…

Kolik lidí tvoří jádro redakce 
a podle čeho vybíráte články?
 DJ: Pět. V porovnání s  jinými 
časopisy je to poměrně málo. Všichni 
jsme původem bohemisté.
Při sestavování prvního čísla jsme 
byli ve vodě a museli jsme plavat… 
Ne, že by to bylo obsahově špatné 
číslo, to ne, ale chyběla mu koncep-
ce. Tehdy jsme obepsali sto padesát 
akademiků, odpověděli nám tři a je-
jich studie jsme uveřejnili. Teď už 
se snažím články vybírat podle kon-
krétního zaměření. Mezi nabízenými 
texty hledám spojující nit, pak kon-
taktuji další autory s tím, zda by byli 
ochotni napsat něco na dané téma.
Právě máme v sazbě číslo věnované 
Johnu Miltonovi. Po sto letech totiž 
vychází nový český překlad Ztra-
ceného ráje. Budete si moci přečíst 
například studii Stanleyho Fishe 
o  čtenáři v  Miltonově díle, přizpů-
sobujeme tomu i  fotografickou pří-
lohu. Neznamená to však, že by ka-
ždé číslo bylo čistě monotematické. 
Aluze takto nefungovala nikdy, vždy 
se snažila pokrýt co největší prostor. 
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Recenzujeme odborné knihy, poezii 
i prózu.

Aluze se distancuje od politic-
kých debat. Zůstává literární. 
Souvisí s  tím i  nedávný Večer 
revue Aluze v Knihovně Václava 
Havla. O co šlo?
 LF: Myslím, že se můžeme 
shodnout na tom, že to byl příjem-
ný večer. Rozhodně nešlo o žádnou 
masovou akci, to se ani u akcí tohoto 
charakteru nedá očekávat – a vlast-
ně je to tak asi v pořádku. Myslím, 
že v Olomouci by se přišlo na tako-
vý večer podívat víc lidí, minimálně 
studentů, kteří o časopise mají větší 
povědomí než např. studenti Karlovy 
univerzity.
 K tomu Večeru jsme se dosta-
li na pozvání Jáchyma Topola, který 
v  Knihovně Václava Havla pracu-
je jako dramaturg. Byla jsem s  ním 
v  kontaktu díky ukázce z  připravo-
vané knihy, kterou nám pro posled-
ní dvojčíslo poskytl. Bylo na nás, 
jak si akci zorganizujeme. Přišlo mi 
jako dobrý nápad jednak pohovořit 
o  Aluzi, o  jejích začátcích (čehož se 
chopil Jiří Hrabal) a  o  její „resusci-
taci“, ale také využít skvělých auto-
rů, kteří v  „nové“ Aluzi publikovali 
a kteří v Praze žijí. A tak jsme Jáchy-
ma Topola, Irenu Douskovou, Biancu 
Bellovou a  Michala Šandu pozvali 
a  poprosili o  autorské čtení. Samo-
zřejmě došlo na diskuzi o literárních 
časopisech dnes a  dříve a  o  jejich 

tištěné a  internetové verzi, proto-
že k  takovému tématu má kromě 
Jiřího Hrabala dost co říct i  Jáchym 
Topol v souvislosti s Revolver Revue 
nebo Michal Šanda se svou Dobrou 
adresou.
A ano. Nejsme političtí. Jsme literár-
ní. Chceme se vyvarovat angažova-
nosti, jako tomu bylo v Aluzi dosud.

Jak si představuješ prototypní-
ho čtenáře Aluze?
 DJ: Můžu soudit jen podle 
toho, jací lidé Aluzi odebírají. Většina 
z nich jsou doktorandi nebo vysoko-
školští pedagogové. Rád bych, aby ji 
četli i studenti, primárně pochopitel-
ně bohemisté. I když záběr Aluze je 
širší, v podtitulu má revue pro litera-
turu, kulturu a jiné. 

Překlady mnohých textů spadají 
i do oblasti mediálních studií…
 DJ: Mnohé ze studií jsou ori-
entované filozoficky či kulturálně 
s dalšími přesahy. Můžou být užiteč-
né i pro studenty bakalářského nebo 
magisterského studia.
 LF: Spousta překladových stu-
dií z původní Aluze byla pro literár-
ní vědu nebo i mediální studia dost 
zásadní. Za sebe můžu jako příklad 
uvést třeba naratologii, nebýt Aluze 
asi bych se o tuto oblast ani nezača-
la zajímat, ale díky (namátkou) pře-
kladům článků Zerwecka, Cohnové 
a Bootha, na které jsem v revue na-
razila, ano.

„Nejsme 
političtí. Jsme 

literární. 
Chceme se 
vyvarovat 

angažovanosti, 
jako tomu bylo 
v Aluzi dosud.“
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Revue Aluze založil v  roce 1998 
Jiří Hrabal, tehdy ještě student 
bohemistiky a filozofie. Od svého 
počátku má revue stálé rubriky: 
poezii a  prózu, studie, recenze, 
glosy a  archiválie. Zpočátku zde 
byly publikovány především stu-
die českých autorů (Mojmír Tráv-
níček, Daniela Hodrová, Lubomír 
Doležel atd.), postupem času za-
čala převládat literatura překla-
dová. Díky Aluzi se tak čeští čte-
náři mohli seznámit s  překlady 
nejvýznamnějších světových lite-
rárních vědců, lingvistů a filozofů 
(Umberto Eco, Jacques Lacan, Sey-
mour Chatman, H. G. Gadamer 
a  řada dalších). Časopis obvykle 
vychází třikrát ročně, několikrát 
se ovšem podařilo vydat výtisky 
čtyři. V roce 2007 se revue přesu-
nula na internet, ovšem od roku 
2015 vychází opět v tištěné podo-
bě. Náklad činí v  současné době 
95 výtisků, vydavatelem je Filozo-
fická fakulta UP v Olomouci.
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UPrek sem, 

UPrek tam

 Historikové a  klasičtí filolo-
gové zahájili nový semestr na nové 
adrese, dočasně je najdete na třídě 
Svobody 8, poblíž Vědecké knihov-
ny, v  budově bývalého děkanátu 
lékařské fakulty. V  následujícím 
roce se bude sídlo Na Hradě 5 opra-
vovat a  měnit se bude vše, pěkně 
od podlahy. A  kdy že se katedry 
vrátí zpět? Rekonstrukce Hradu 
by měla od předání dodavateli tr-
vat dvanáct měsíců, pokud napří-
klad při výměně střechy nezasáhne 
počasí či jiné nenadálé okolnosti. 
 Co se mezitím děje na Kříž-
kovského 10? Dokončují se velké 
bourací práce a ve třetím patře se 
už budují základy podlah. Hrubá 
stavba má být hotová v půlce příš-
tího léta, pak ovšem zabere ještě 
několik měsíců dovybavení budo-
vy, aby se mohlo na podzim 2017 

kolaudovat. Mimo to probíhá třetí 
etapa archeologického výzkumu, 
nyní v místech pod původním stu-
dijním oddělením a novou vrátnicí, 
kde bylo nalezeno menší pohřebiš-
tě. Právě vrata u vstupu ke studijní-
mu oddělení, která bývala vždy za-
vřená, se stanou hlavním vchodem 
na zrekonstruovanou K10. Další 
velkou novinkou bude elektronic-
ké zabezpečení (učebny se budou 
otevírat a  zamykat na karty), od-
počinková zóna nebo studovny.
 Pozadu nezůstává ani tří-
da Svobody 26. V  současnosti se 
připravuje žádost o  finanční pro-
středky na výměnu oken, pře-
stavbu přístavku nebo úpravu 
nádvoří na klidovou zónu s  men-
ším množstvím parkovacích míst.

Text: Adéla Hazuchová
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České univerzity se nacházejí v období 
recese, jak jsme se mohli začátkem 
října dočíst v  médiích. Dle statistiky 
předložené MF Dnes ubyla mezi lety 
2010 a  2016 některým regionálním 
vysokým školám více než třetina 
studentů v  důsledku politických 
a  demografických změn. A  odcházejí 
i učitelé.
Přitom ještě před pěti lety zažívaly 
tuzemské univerzity boom. Mohly 
se pyšnit historicky nejvyšším 
počtem studentů a  přál jim i  způsob 
financování. Ten byl ale v  roce 2012 
změněn. Při rozdělování finančních 
prostředků už nehrál roli pouze 
počet studentů, ale i vědecká činnost, 
kterou jsou studenti a  pedagogové 
schopni vykonat. Komplikace tak 
nastaly zejména menším regionálním 
univerzitám.
Například Vysoká škola báňská 
– Technická univerzita, která má 
v  Ostravě několik budov včetně 
nového kampusu, se drží na smutném 
chvostu statistik. Za posledních deset 
let zaznamenala úbytek studentů 
o  37 %, což souvisí s  vylidňováním 

oblastí, z  nichž studenti této vysoké 
školy pochází. Problém se obecně týká 
severní Moravy i  Slezska, opavská 
univerzita je na tom podobně.
Nejlépe si z  regionálních univerzit 
vede Jihočeská univerzita, jež se snaží 
nalákat nové posluchače nabídkou 
nezvyklých oborů třeba na Fakultě 
rybníkářství a  ochrany vod. Oproti 
výše zmíněným univerzitám se potýká 
asi jen s 11% úbytkem studentů.
Podfinancovaný systém zejména 
u pedagogických fakult, jejichž vyučující 
jsou nejhůře placení vysokoškolští 
pedagogové vůbec, vede k  odchodu 
těch nejlepších. Kromě snížení kvality 
výuky se následně univerzity potýkají 
s  hrozbou, že již nezískají potřebné 
akreditace pro jednotlivé obory.
Univerzita Palackého v  Olomouci si 
však zatím vede velmi dobře. Druhá 
nejstarší univerzita u  nás se potýká 
cirka s  6% úbytkem studentů a  je 
na páté příčce v  žebříčku. Letos 
v září se do Olomouce opět vrátilo či 
vydalo úplně poprvé 21  455 studentů 
a  oživilo nejenom posluchárny, nýbrž 
i nestárnoucí srdce hanácké metropole.

Studenty nebo život

Text: Tereza Matějková
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Poslední páteční zářijový večer. Jedno 
z  mnoha zařízení otevírá své dveře 
osobám lačným po omamných požit-
cích a prožitcích. Ukojit je možné mno-
hé sféry, mozkové závity, mluvidla i 
oči. Přicházíte najít odpovědi a další 
otázky se vám rodí hned po prvním 
ochutnání? Oko těká… a co na to my-
šlení? Nestyďte se. Nebojte se. I když 
tady za každý dotaz dostanete váž-
ně pěknou nakládačku. Takovou ryzí 
lidskou, bude to totiž nálož vědění. 
Noc vědců na Kated-
ře obecné lingvistiky FF UP.

Text: Adéla Hazuchová
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