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JIŘÍ LACH

Milé kolegyně, milí kolegové, 
 
 předvánoční čas je i pro aka-
demickou obec obdobím velmi hek-
tickým a zároveň svátečním. Všichni 
si uvědomujeme, jak rychle uběhl již 
takřka končící rok, co všechno jsme 
v něm zažili a co naopak nestihli. 
 Odcházející rok byl pro celou 
univerzitu i naši fakultu momen-
tem připomínky sedmdesátiletého 
výročí znovuobnovení. Absolventi, 
kteří přijeli na zářijové setkání, do-
ložili, jak zásadní stopu olomoucké 
univerzitní učení v  československé 
společnosti udělalo. Rok 2016 ovšem 
neznamená jen vzpomínku na minu-
lost, ale je pomyslným svědkem dy-
namické současnosti. 
 

 Tu ztělesňuje nejen stavební 
ruch, ale především lidé. Díky zku-
šeným pracovníkům má univerzita 
živé pouto s  dnes již legendárními 
osobnostmi, jako byl rektor obnovi-
tel a též profesor filozofické fakulty 
Josef Ludvík Fischer. Zároveň však na 
desítky oborů nepřestávají přicházet 
nové generace studentů, které činí 
z akademické půdy jedno z nejinspi-
rativnějších prostředí, jaké člověk 
může potkat. 
 Přeji Vám všem, aby nastáva-
jící dny ovoněl nejen punčový opar 
olomouckých prostranství, ale také 
klid, pohoda a chvíle pro Vaše blíz-
ké a třeba i na dlouho odkládanou 
krásnou knihu. 

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 
2017

“
“
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Rozhněvaní mladí muži české 
žurnalistiky, nebo pisálci, jejichž 
rozhledy nesahají hlouběji než 
do roku 2016? Šéfredaktor On-
dřej Krupčík představuje pub-
licistický web Houpací Osel za-
měřený na politické, kulturní a 
společenské dění. 

Kdybys měl představit Houpací-
ho Osla někomu cizímu, co bys 
řekl, že děláte? 
 Naši redaktoři strkají olíz-
nuté lžičky a vidličky tam, kde je to 

potřeba. Do různých lidí a věcí. Edi-
torky hlídají, aby u toho nevypadali 
příliš hloupě. Šéfredaktor přináší vizi 
a programátor informace z  jiného 
vesmíru. Slovy Jakuba Mikla, jedno-
ho z  redaktorů, se díváme na svět, 
a to s malověrným ušklíbnutím, skrz 
sklenku levného alkoholu a pavědec-
ký materialismus. Mými slovy dělá-
me žurnalistiku, která je humorná a 
satirizující. 

Proč je pro vás důležitý satirizu-
jící prvek?

Mezi rozumem 

a pluralitou
Text: Adéla Hazuchová



 Podle mě je to kratochvíle, ale 
především významná gnoseologická 
metoda. Neplatí to vždy, práce s in-
formacemi není tak docela jízda na 
horské dráze, bohužel, bohudík.

Redakci tvoří hlavně studenti 
žurnalistiky FF UP, je to tak?  
 Ano, ale i lidé z dalších měst, 
jedna editorka studuje v  norském 
Oslu. Píší převážně muži, ale také 
ženy. Škoda, že jich není více. Jejich 
rozhledy jsou daleké, názory břitké a 
argumenty pádné. My muži jsme víc 
sentimentální.
 
Do jaké míry se věnujete politic-
kým tématům?
 Píšeme převážně o nich. Je 
to dáno zejména složením redakce. 
Do politiky se také lehce strká zmí-
něná vidlička. Relativně snadno se 
o ní mluví, je předmětem vášnivých 
debat. Až mám někdy pocit, že se ne-
věnujeme „skutečnějším“ tématům.

Co si mám pod takovými „sku-
tečnějšími“ tématy představit?
 Myslím, že novinářská práce 
je zejména o nacházení a výběru té-
mat, ani ne tak o psaní nebo něčem 
jiném. Některá témata plní titulní 
strany, píše se o nich neustále, jsou 
srozumitelná pro čtenáře i autory 
a jaksi dobře korespondují s  naším 
psychickým ošacením a zaměřením 
na konflikt. Je ale spousta dalších, 
takto nevýznamných, ale důležitých 

témat. Houpací Osel nemůže a ani 
nechce být neomezeně inovativní a 
důsledný, ale jeho realita je v rámci 
publicistiky spíše omezená, a právě 
tady by měl přidat. Svět je košatý, 
je jednou velkou pluralitou a média 
jeho obraz přirozeně zplošťují. Jako 
underground jsme přímo vyzváni 
k tomu, abychom ten obraz rozšiřo-
vali. V tak svobodné redakci, kterou 
máme, bych se například jen těžko 
smiřoval s „pouhým“ komentováním 
obskurních částí politické scény.
 Pluralitou míním různost ži-
votů, směřování, pohledů, stylů a 
hlavně očekávání. Jako student psy-
chologie a žurnalistiky kolem sebe 
vnímám množství stereotypů, sché-
mat, předsudků, implicitních hodno-
cení. Něco je nějaké, nějak to funguje 
a s něčím souvisí. Přitom velká část 
toho, s čím se můžeme i nemůžeme 
potkat, je vlastně projekční materi-
ál. Možná je svět tak trochu „Ror-
schachova skvrna“, jejíž administ-
raci podstupujeme. Víceméně platí, 
že žádná odpověď není nesprávná. 
Také na základě těchto myšlenek 
vznikla nová rubrika „lajfstajl“.

O čem by tedy články v lajfstajlu 
měly být? Mám dojem, že zrovna 
reflexe politické situace je vaší 
vlajkovou lodí – vzbuzuje nejvíc 
emocí a ohlasů, protože k tomu-
to tématu má přece každý co říci.
 Reflexe politického života je 
naší vlajkovou lodí a jistě má dopad. 

„Svět je košatý, 
je jednou velkou 

pluralitou a 
média jeho 

obraz přirozeně 
zplošťují. Jako 

underground jsme 
přímo vyzváni 

k tomu, abychom 
ten obraz 

rozšiřovali.“
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Rád bych, aby se vedle toho v lajfstaj-
lu objevovaly články o subkulturách, 
příběhy nebo rozhovory „o životě“. 

Považujete se za neutrální sku-
pinu žurnalistů, nebo se jako 
redakce někam kloníte? Sym-
patizujete s  nějakým politic-
kým názorem nebo filozofickým 
směrem?
 Nelze se nikam neklonit, v pu-
blicistice se to do značné míry do-
konce očekává. Problém může být, 
když se to děje netransparentně a 
nečitelně. Jako redakce se otevře-
ně hlásíme k liberálnímu smýšlení a 
k všelidským hodnotám. Je to pro 
mě dostatečná definice. Vedle toho 
dostáváme různé nálepky od veřej-
nosti. Pro někoho jsme sluníčkáři, 
neomarxisté, kavárníci, jsme pro-
američtí nebo naopak proruští… 
To je samo o sobě dost absurdní a 
nemyslím, že nás to vystihuje. Sám 
mám dva částečně rozporuplné ide-
ologické milníky. Prvním je osvícen-
ství, které si všímá lidského rozumu 
a jeho možností. Dalším je postmo-
derna, která naznačuje zmíněnou 
pluralitu a různost. Houpací Osel je 
někde mezi tím, i když to moc nedá-
váme najevo.

Není to příliš jednoduché, stre-
fovat se ze satirizující pozice do 
všeho a vlastně nedávat najevo 
své osobní preference?
 Kolik mladých lidí má 

sofistikovanější preference? Strefuje-
me se široce, někdy je to mladistvé, 
zatrpklé, jindy zralé. Věci spíše de-
konstruujeme a nevybavím si nic, do 
čeho bychom se báli rýpnout. Je to 
nezralost smíšená se zralostí. Nejví-
ce útrpné je to pro čtenáře. Dostává-
me také mnoho dislajků.

Nebo takového čtenáře naopak 
můžete donutit k zamyšlení.
 Doufám, že to není naivní. 
Houpací Osel je pro ty, kteří raději 
texty čtou, než aby před nimi utekli.

Nepovažuji to za lehké čtení, 
protože vyloženě nutí ke kri-
tickému uvažování. V  podtitulu 
webu máte Káva a publicistika, 
přitom většina vašich textů ve 
mně nevzbuzuje příliš relaxační 
náladu. 
 Káva pro mě není ani tak sym-
bolem klidu, pohody a vyprázdněné 
romantiky, na naši mysl má spíše 
povzbuzující a zpřesňující vliv. Také 
je pro mě symbolem setkání, milen-
ců, přátel i oponentů, kteří se právě 
nad kávou často potkávají u jednoho 
stolu. Kavárna je už historicky jaksi 
líhništěm neklidu, vzpurnosti a snad 
i jistého opovržení. I dnes to některé 
lidi děsí…

Do jaké míry podle tebe souvi-
sí odvaha číst názory s  mírou, 
do jaké je člověk vzdělaný či 
kultivovaný? 
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 Částečně. Významnou roli 
zde jistě hraje jakási obecná, blíže 
nespecifikovaná inteligence. Řada 
studií přesvědčivě naznačuje, že in-
teligentnější lidé mají obecně méně 
předsudků a lépe přijímají nové ná-
zory. Jsou schopní více abstrahovat, 
uvažovat složitější struktury, záro-
veň mají k dispozici více zdrojů, aby 
je dále konfrontovali s vlastní iden-
titou. Tito lidé snáz dosahují vzdě-
lání a snad jsou i kultivovanější. Ale 
vstupuje sem řada faktorů, zejména 
osobnostních proměnných. Inteli-
genci můžeme využít k  tomu, aby-
chom se neproniknutelně opouzd-
řili před veškerenstvem, a podobně 
ji můžeme utopit v  neproduktivní 
zdrženlivosti.

Stále platí tvůj výrok, pro mě 
až manifestačního charak-
teru, že cenzuru provádíte 
postprodukčně?
 Částečně to poukazuje na 
práci naší redakce. Redaktoři mají 
takřka neomezený prostor pro svoji 
práci. Někoho to spíše odradí a má 
to pochopitelně i své limity. Občas 
prostě vznikne „špatný“ článek na 
„špatné“ téma, potom je potřeba vy-
dat se jiným směrem.





Svetové 
jazyky jako 
na dlani

Na podzim roku 2014 vzniklo na filozofické fa-
kultě Centrum jazykového vzdělávání, jež nabízí 
své služby jak studentům a zaměstnancům UP, 
tak široké veřejnosti. S Oldřichem Břenkem, ředi-
telem CJV, jsme si krom jeho záliby v průvodcov-
ství a rakouských dialektech povídali také o tom, 
co centrum nabízí, a o plánech do příštího roku.

Text: Robert Jaworek
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Vystudoval jste německou a 
ukrajinskou filologii, proč právě 
tato kombinace?
 V  době mého studia to byla 
ještě poměrně frekventovaná kom-
binace. Chtěl jsem němčinu a něja-
ký slovanský jazyk. Ukrajinština mi 
padla do oka poté, co jsem slyšel pár 
ukrajinských lidových písní. V magi-
sterském studiu jsem už ale pokra-
čoval pouze na germanistice. Cel-
kem jsem během studia strávil také 
čtyři semestry ve Vídni a měsíc na 
výzkumné stáži ve Štýrském Hrad-
ci. S  tamní univerzitou jsem spjat 
doteď, protože jsem na olomoucké 
germanistice zřídil síť CEEPUS, Stře-
doevropský výměnný program, v je-
hož rámci je Štýrský Hradec naším 
partnerem. Naši vyučující z katedry 
germanistiky tam přednášejí v akre-
ditovaném semináři o německy psa-
né literatuře z Moravy a o Moravě. 
A naopak každý letní semestr přijíž-
dí do Olomouce tamní přednášející. 
Několikrát už v  Olomouci strávili 
semestr i studenti germanistiky od-
tamtud a vše, co na olomoucké ger-
manistice v  rámci svého semestrál-
ního pobytu absolvovali, jim bylo na 
domovské univerzitě plnohodnotně 
uznáno. 

V  rámci Centra jazykového 
vzdělávání se vyučuje deset ci-
zích jazyků, ukrajinština mezi 
nimi není. Co jiné méně běžné 
jazyky?

 Ukrajinštinu nemáme, ale 
ruštinu ano, v  začátečnických až 
mírně pokročilých úrovních. Poměr-
ně nově ale nabízíme portugalštinu 
a první semestr chorvatštinu, lek-
torkou je rodilá mluvčí. Vzhledem 
k  tomu, kolik Čechů na východní 
pobřeží Jaderského moře jezdí, má 
chorvatština velký potenciál. Nabí-
zíme ji v  rámci Akademické divize 
Centra jazykového vzdělávání čili 
pro studenty UP a za kredity.

Centrum jazykového vzdělává-
ní vzniklo teprve nedávno, o co 
přesně se jedná?
 Vzniklo z  pokynu ze strany 
fakulty a bylo schváleno akademic-
kým senátem na podzim roku 2014. 
Sestává z  tzv. Akademické divize, 
což je de facto dřívější katedra apli-
kované lingvistiky, dále k nám patří 
Jazyková škola UPLIFT, Letní škola 
slovanských studií a Čeština pro ci-
zince. Zajišťujeme také výuku ang-
ličtiny a němčiny pro Univerzitu tře-
tího věku.

Porovnáme-li Akademickou di-
vizi a UPLIFT, kde mají studenti 
větší zájem o méně protěžované 
jazyky?
 Akademická divize disponuje 
širší paletou jazyků, mezi něž patří 
krom portugalštiny například švéd-
ština či arabština, kterou u nás učí 
výborný lektor původem z Egypta. 
Máme rodilého mluvčího a ještě 

„Motivace 
k návštěvě 

jazykového 
kurzu jsou 

opravdu 
různorodé. 

Vzpomínám 
si na několik 

lékařů, jejichž 
hlavní motivací 

bylo rychlé 
osvojení 

němčiny pro 
získání lépe 

placené práce 
v Německu 

či Rakousku, 
a snad nikdy 
nezapomenu 

na jednoho 
řidiče tramvaje, 

jehož snem bylo 
řídit tramvaj ve 

Vídni.“
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k  tomu fundovaného lektora švéd-
štiny, tím se také příliš mnoho ja-
zykových škol či center chlubit ne-
může. Nicméně jak na Akademické 
divizi CJV, tak  UPLIFTu dominuje 
angličtina, a to i specializované kur-
zy – na Akademické divizi CJV jsou 
kupříkladu velmi oblíbené kurzy 
naší americké lektorky Elizabeth 
Allyn Woock. Populární jsou ale rov-
něž němčina a španělština, přičemž 
u mnoha jazyků jsou velmi žádané 
kurzy pro tzv. falešné začátečníky. 

Jak byste falešného začátečníka 
charakterizoval? Jak se s  tako-
vým studentem pracuje?
 Osobně si myslím, že člověk, 
který se považuje za falešného za-
čátečníka, se z této kategorie těžko 
dostává. Například na UPLIFTu se 
v  kurzech němčiny často setkává-
me se studenty, kteří z ní před delší 
dobou i maturovali, ale mají natolik 
nízké sebevědomí, že je pro ně po-
hodlnější říct „jsem falešný začáteč-
ník“ namísto toho, aby se považova-
li za mírně či středně pokročilé. Ve 
skupinách často vidíme, že mají na 
víc. Snažíme se jim tedy v  kurzech 
sebevědomí dodat a zbavit je osty-
chu z mluvení v cizím jazyce.

Pokračují falešní začátečníci 
v kurzech dále?
 Pokračují, je to vidět i v Aka-
demické divizi, kde mají konkrétní 
jazyky vždy několik kurzů, které na 

sebe navazují. V  UPLIFTu se nám 
ale také daří dostávat studenty do 
vyšších úrovní. Opadne z  nich to-
tiž strach mluvit a chtějí ve studiu 
pokračovat.

S  jakými motivacemi se u stu-
dentů UPLIFTu setkáváte?
 Motivace k  návštěvě jazyko-
vého kurzu jsou opravdu různoro-
dé. Vzpomínám si na několik lékařů, 
jejichž hlavní motivací bylo rychlé 
osvojení němčiny pro získání lépe 
placené práce v Německu či Rakous-
ku, a snad nikdy nezapomenu na 
jednoho řidiče tramvaje, jehož snem 
bylo řídit tramvaj ve Vídni. Mnoho 
studentů v kurzech je ale motivová-
no i oblibou země, v níž se daným 
jazykem hovoří, což je i můj případ – 
ze stejného důvodu navštěvuji kurz 
italštiny.

Vaším odborným zájmem je dia-
lektologie, jaký dialekt či oblast 
je vaší oblíbenou?
 Zabývám se jí nejenom teo-
reticky, ale i prakticky, protože jsem 
měl řadu let svou cestovní kance-
lář a vozil k nám na Moravu turisty 
z různých koutů Rakouska a Němec-
ka. Plánoval jsem pro ně i vícedenní 
zájezdy, takže jsem s nimi trávil čas-
to delší dobu. Samozřejmě šlo spíše 
o starší klientelu, která nepochá-
zela pouze z měst, ale i z venkova. 
Už tehdy jsem tedy mohl dialekty 
srovnávat. Mám raději ty rakouské, 

„Když si 
rakouský 
pěstitel 
květáku 
řekne, že je to 
Karfiol, může 
pod tímto 
pojmenováním 
vyvážet do 
Německa – 
nemusí tedy 
povinně 
uvádět název 
Blumenkohl.“
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mým nejoblíbenějším je, vzhledem 
k  tomu, že jsem tam strávil delší 
dobu, vídeňština. Ta ale bohužel 
mizí, protože Vídeň čím dál více táh-
ne cizince, zahraniční studenty a ab-
solventy, takže na klasickou vídeň-
štinu už člověk moc nenarazí.
 Mizí ale obecně i rakouské 
výrazy v němčině. To je způsobeno 
čím dál větším počtem Němců v Ra-
kousku, dabingem, tím, že dětské 
knížky procházejí německým lekto-
rátem… Avšak se vstupem Rakous-
ka do Evropské unie byl vytvořen 
seznam, tzv. Protokol č. 10, který 
obsahuje 23 výrazů, jež by měly být 
zohledňovány na evropském trhu. 
Když si rakouský pěstitel květáku 
řekne, že je to Karfiol, může pod 
tímto pojmenováním vyvážet do 
Německa – nemusí tedy povinně 
uvádět název Blumenkohl.

Co Vás vedlo k založení cestovní 
kanceláře?
 V šestnácti letech jsem začal 
pracovat jako sezónní průvodce na 
hradě ve Šternberku. Tehdy v deva-
desátých letech se jezdili sudetští 
Němci dívat na svou starou vlast, 
autobus za autobusem. Na hradě 
tím pádem potřebovali německy 
mluvící průvodce, takže jsem byl 
hozen do vody a musel jsem plavat 
pouze se znalostí němčiny z  gym-
názia. Roku 2002 jsem absolvoval 
průvodcovský kurz s oprávněním na 
německý jazyk a od roku 2003 začal 

průvodcovat. Nejdřív v   Olomouci, 
poté v  Brně, Kroměříži, a od roku 
2005 už jsem dělal průvodce po celé 
Moravě. Jezdil jsem pro skupiny i do 
Mikulova či Znojma, kde jsem si je 
převzal, a následující čtyři pět dní 
s nimi trávil. 

Do kdy jste kancelář vedl?
 Ještě do tohoto roku. Své 
zkušenosti bych teď rád předal nově 
vznikajícímu týmu průvodců. Prů-
vodcovské služby v několika jazycích 
totiž budeme od příští turistické se-
zóny nabízet v rámci UPLIFTu.

Kolik německých a rakouských 
turistů do Olomouce jezdí?
 Většina. Na prvních místech 
jsou s nimi ještě Poláci a Slováci. Ně-
meckojazyční turisté zde však tráví 
větší počet nocí. Dále se v Olomouci 
v hlavní turistickou sezónu objevuje 
čím dál větší počet Američanů, Italů, 
Číňanů či Korejců. Když asijské sku-
piny přijedou a dozví se, že se zde 
dá studovat korejština, čínština, ja-
ponština a nově také indonéština, 
napomáhá to jejich dobrému pocitu 
z města.
 V  příštím semestru se chys-
tám učit na CJV předmět Němčina 
v  cestovním ruchu, kurz Angličtiny 
pro cestovní ruch už realizujeme 
právě pro studenty Indonéských 
studií se zaměřením na cestovní 
ruch. 

„Když asijské 
skupiny přijedou 
a dozví se, že se 
zde dá studovat 

korejština, 
čínština, 

japonština 
a nově také 

indonéština, 
napomáhá to 

jejich dobrému 
pocitu z města.“
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Jaké další prakticky zaměřené 
předměty vyučujete?
 Pro katedru germanistiky 
vedu semináře konsekutivního tlu-
močení. Na UPLIFTu učím například 
přípravné kurzy na Rakouský jazy-
kový diplom z  německého jazyka 
(ÖSD), před několika lety jsem zde 
totiž zřídil zkušební centrum těchto 
mezinárodně uznávaných zkoušek. 
Od ledna budeme na Akademické 
divizi CJV nabízet nově také zkoušky 
Goethe-Institutu. Ačkoli se jedná o 
novinku, již první termín proběhne 
v úrovních B1, B2 i C1. O Rakouský ja-
zykový diplom je na UPLIFTu zájem 
docela velký. Z části i proto, že pořá-
dáme přípravné jazykové kurzy, na 
něž zkušební termíny dobře navazu-
jí. Drtivá většina absolventů tedy ke 
zkoušce hned nastoupí. Vzhledem 
k  potenciálu zkoušek Goethe-Insti-
tutu nasazujeme nově v  letním se-
mestru také na Akademické divizi 
CJV přípravný kurz úrovně B2 pro 
univerzitní studenty. 

Kromě obecných jazykových 
kurzů nabízíte rovněž kurz in-
terkulturní komunikace. V čem 
spočívá?
 Pokud zůstaneme u němčiny, 
studentům by měl pomoci připravit 
se na zvládnutí studijního systému a 
života v německy mluvících zemích, 
jak správně napsat vyučujícímu e-
-mail apod. Např. Rakousko je země 
titulů a funkcí, správným oslovením 

se tam přikládá veliká váha. Kurzy 
interkulturní komunikace nabízíme 
v němčině, angličtině, španělštině či 
francouzštině a jsou vhodné zejmé-
na pro ty studenty, kteří se chys-
tají na studijní či pracovní stáž do 
zahraničí.

Další částí CJV je Letní škola slo-
vanských studií. Kdo se na ni 
zpravidla hlásí?
 Významné procento studen-
tů letní školy je nějak spjato s Čes-
kou republikou, mají české předky 
anebo pochází z rodin, které i v za-
hraničí ještě češtinu udržují, a k nám 
si ji přijíždějí zdokonalit. Přijíždějí 
ale i úplní začátečníci. V Praze pak 
nabízíme zahraničním, převážně ka-
zašským studentům kurzy, které je 
připravují na vysokoškolské studi-
um v České republice.

Pořádáte také nějaké konferen-
ce nebo workshopy?
 Pořádáme pravidelně kon-
ferenci, při níž mohou studenti 
bakalářského, magisterského, ale i 
doktorského studijního programu 
prezentovat v cizím jazyce výsledky 
svého bádání. Ačkoli se nám tradič-
ně hlásí studenti filologických obo-
rů, konference je otevřená všem. 
Svou tradici už mají i konference vě-
nované trendům v jazykovém vzdě-
lávání určené vyučujícím jazykových 
center.
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Jaké máte v rámci CJV plány do 
příštího roku?
 Hlavně nastartovat zkušební 
centrum Goethe-Institutu a průvod-
covské služby UPLIFTu. Nově bude-
me na Akademické divizi nabízet 
kurz angličtiny s  lingvistickou ter-
minologií pro studenty katedry asij-
ských studií. Po konzultaci s někte-
rými vedoucími kateder bych chtěl 
nasadit několik nových specializo-
vaných jazykových kurzů pro jejich 
studenty. 
 Nabízíme rovněž jazyko-
vé zkoušky pro doktorandy, a to 
z  němčiny a od letního semestru 
nově i z latiny. Mým přáním je, aby 
se na Centrum jazykového vzdělá-
vání vrátily některé z  jazyků, které 
se zde dříve v  rámci doktorského 
studijního programu zkoušely, jako 
např. angličtina.

Specializované oborové kurzy 
vedou lidé s lingvistickým vzdě-
láním, anebo zástupci jednotli-
vých oborů?
 U nás jsou to absolventi ze-
jména filologických oborů, kteří se 
ale výborně orientují v konkrétních 
terminologiích. Máme např. skvělou 
lektorku italštiny, Evu Skříčkovou, 
která žila dlouhou dobu v  Itálii a 
snad jako jediná učitelka italštiny 
v ČR se zúčastnila letošní letní školy 
učitelů italštiny v Římě.

Spolupracuje Centrum jazy-
kového vzdělávání také se 

zahraničními institucemi?
 Přemýšlíme o nových Eras-
mus smlouvách pro mobility vyu-
čujících. Zatím máme partnerské 
univerzity např. v  Helsinkách,  Pos-
tupimi či Santiagu de Compostela, 
kam se naši lektoři jezdí dívat, jak 
probíhá výuka, aby měli srovnání. 
Již zmíněná Eva Skříčková jede ale 
v prosinci také učit do italského 
Udine. V  minulosti byly opomíjené 
vazby v anglicky mluvícím prostoru, 
pro příští rok však doufáme ve spo-
lupráci s jednou prozatím nejmeno-
vanou institucí ve Velké Británii.
 Na UPLIFTu momentálně 
máme na pracovní stáži studentku 
z Řecka, která u nás působí jako asi-
stentka pedagoga v  dětských kur-
zech angličtiny. Tato milá kolegyně 
z  jihu Evropy strávila před časem 
v  Olomouci semestrální Erasmus 
pobyt a natolik se jí tady zalíbilo, 
že se k  nám přes stejný program 
vrátila.



Možnosti 
predikce

Archeologie je jako mnoho dalších oborů svázaná zá-
kony, Česká republika respektuje Úmluvu o ochraně 
archeologického dědictví Evropy. Taková ochrana 
může v praxi vypadat i tak, že stojíte v zimě po kolena 
v bahně, nebo nečekaně najdete známky minulosti 
dvacet centimetrů pod zemí. Je možné něco vybádat 
už z kanceláře? Čtěte rozhovor s Pavlínou Kalábko-
vou, vedoucí sekce archeologie na katedře historie.

Text: Adéla Hazuchová





22

Zeptám se jako člověk, který 
neví o archeologii zhola nic. Jak 
vypadá reálná práce archeologa 
ve srovnání s aktivitami filmové-
ho Indiany Jonese?
 To je samozřejmě typické 
srovnání většiny laické společnos-
ti, ale já se mu nebráním, protože i 
v rámci Indiany Jonese jsou relativně 
pravdivé momenty. Třeba když vy-
světluje neolitickou revoluci, klasic-
ký archeologický pojem. To, co se ve 
filmu děje jinak, nemá s  reálnou ar-
cheologií příliš společného. Společná 
je určitě touha objevovat, snaha při-
jít věcem na kloub, taková ta úchyl-
ka, kdy se snažíte něco najít a chcete 
mít správný pocit z vykonané práce.

Z  čeho podle Vás nastoupivší 
studenti zažívají největší šok?
 Z  množství informací. Ar-
cheologie je mnohovrstevnatý obor, 
rozhodně ji nelze jednoduše propojit 
jen s historií, stojí na pomezí přírod-
ních věd, technických oborů, spole-
čenských věd. Z  každé disciplíny si 
bere něco, aby mohla rekonstruovat 
nejstarší minulost.
 Studenti jsou zděšeni, že musí 
rozumět biologii, věnujeme se antro-
pologii, archeozoologii i archeobota-
nice. Zároveň musí být tak trochu 
„počítačoví maniaci“, aby si uměli 
informace vyhledat a sestavit z nich 
databáze, důležitá je taky práce 
s  GIS (Geografickými informačními 

systémy). A samozřejmě musí znát 
dějiny, aspoň v  základních vývojo-
vých bodech. Čím déle je archeologie 
na světě, tím více poznatků máme a 
tím více informací potřebujeme.

Archeologie tradičně bývá na-
pojována právě na historii, je to 
tak?
 Tak tomu bývalo dříve. Ar-
cheologie je dnes jiná než před pa-
desáti lety. Napojení souvisí s tra-
dičním vnímáním, kam patří – proto 
jsme součástí katedry historie a filo-
zofické fakulty. Jsou kolegové, kteří 
tvrdí, že se metodami a zpracováním 
dat dnešní archeologie více hodí na 
přírodovědeckou fakultu…

Můžeme na různých univerzit-
ních pracovištích archeologie 
v České republice sledovat, že se 
někde orientují více přírodověd-
ně, jinde zase více historicky?
 V  podstatě se to tak děje. 
Profilace archeologií v  rámci jed-
notlivých univerzit jsou podle mě 
důležité. Bylo by vhodné se napříč 
republikou domluvit, kde se na co 
budou specializovat. Třeba v Hradci 
Králové mimo běžné archeologické 
pracoviště mají Centrum experimen-
tální archeologie, jihočeští kolegové 
vybudovali archeobotanickou labo-
ratoř, kde se prolínají přírodní vědy 
s archeologií. Ti plzeňští rozvíjeli teo-
retickou archeologii, tzv. archeologii 

„I v rámci 
Indiany Jonese 
jsou relativně 

pravdivé 
momenty. Třeba 
když vysvětluje 

neolitickou 
revoluci, 
klasický 

archeologický 
pojem. To, co 

se ve filmu 
děje jinak, 

nemá s reálnou 
archeologií 

příliš 
společného.“
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zmizelého, nepojmenovaného, prosto-
rovou a leteckou archeologii. Archeo-
logie se dá studovat ale i v Opavě, Pra-
ze a Brně.

Zatím to tedy systémově dáno 
není?
 Něco málo se tvoří. Neříkám, 
že v  bakalářském studiu, tam je po-
třeba, aby si studenti vytvořili základ, 
bakalářské studium je takové řemes-
lo. V magisterském stupni už bychom 
měli mít specializace, například příro-
dovědnou nebo experimentální arche-
ologii, „tradiční“ archeologii Evropy, 
etnoarcheologii… V  Olomouci máme 
nově akreditované magisterské stu-
dium. Chceme studenty inspirovat ke 
specializaci, na počátku studia si vybe-
rou období a téma, volí si specializační 
moduly, aby byli specialisty na určitou 
problematiku.

Sedm univerzitních pracovišť 
v České republice, není to příliš?
 Pro některé to tak může vypa-
dat. Já ješita z pohledu archeologa ří-
kám, proč ne? Čím více bude studentů 
a absolventů nebo zájemců o arche-
ologii, tím pro obor lépe, tím více se 
může dostat do obecného povědomí. 
Třeba by pak lidi nenadávali na arche-
ology, že něco brzdí nebo zastavují. 
Když jsem studovala já, těsně po re-
voluci, brali nás do prvního ročníku 
v Brně na jednooborovou archeologii 
tři. Z dnešního pohledu podle mě tato 





generace archeologů chybí. Je to znát 
na nedostatku odborníků při velkém 
množství probíhajících výzkumů.

Zůstávají současní absolventi 
pracovat v oboru, nebo při svých 
všestranných dovednostech vy-
hledávají jinou práci?
 Paradoxně jen málo studen-
tů zůstane v oboru. Podle mě je to 
dáno finančním ohodnocením. Po-
chopitelně málokdo jde více za obo-
rem než za tím, aby se mohl uživit, 
což je problémem oborů filozofické 
fakulty obecně. Platy lidí, kteří dělají 
terénní výzkum a setkávají se s tou 
nejopravdovější archeologií, jsou 
mizerné.
 Studentů je dost, mají o stu-
dium zájem, v  rámci České republi-
ky míváme stovky přihlášek. Třeba 
se to někdy více odrazí i v  oboru 
samotném.

Jaká je Vaše specializace?
 Ráda tomu říkám výkonná se-
kretářka. Vedu archeologickou sekci, 
takže od organizace studia po před-
nášení, a když zbyde čas, tak nějakou 
„vědu“… Samozřejmě přeháním. Vě-
nuji se období mladší a pozdní doby 
kamenné, neolitu, a jeho přecho-
du k eneolitu. Baví mě, jak se mění 
předchozí společnost, která byla 
první zemědělskou společností, prv-
ně produktivně hospodařila, v eneo-
litickou, která je zas trochu na vyšší 

úrovni, má bojové družiny, hradiště, 
mohylová pohřebiště, kovové arte-
fakty. Sleduji, jak se přechod proje-
vuje ve střední Evropě, na střední 
Moravě, kde jsem realizovala většinu 
svých výzkumů.

Myslím, že nejvýraznější rozdíl 
mezi archeology a dalšími stu-
denty filozofické fakulty bude 
v tom, že v rámci studia „nemusí 
pořád jen sedět, číst a psát“.
 Mnohovrstevnatost se týká 
i způsobu práce. Každý archeolog 
vám řekne, že základem je terénní 
výzkum, jímž může být povrchový 
sběr, letecká prospekce, exploatace 
objektů nebo hrobu. To nás k arche-
ologii přivedlo, touha něco si najít 
v terénu. Dnes tvoří terénní výzkum 
jen zlomek z  celého balíku činností 
archeologa. Práce začíná v kanceláři 
a pokračuje terénním výzkumem, 
který může trvat týden, měsíc, tři 
měsíce. Náročnější je analýza dat, 
následné zhodnocení a publikování, 
po němž v ideálním případě přichází 
popularizační část. V poslední době 
stíhám jen popularizovat. Do terénu 
se dostanu velmi málo, ale aspoň tři-
krát do roka se mi to poštěstí.

Terénní výzkum určitě vyžaduje 
fyzickou zdatnost.
 A nejenom tu, je potřeba vydr-
žet i nepohodu při celoročních změ-
nách počasí. Minulý rok v listopadu 

„Při odkrývání 
studny, v níž 
stále vyvěrala 
voda, studenti 
stáli po kolena 
v bahně a vybírali 
z ní sedimenty. 
Všichni jsme se 
v tom vystřídali. 
Bylo to úžasné, 
ale náročné.“
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jsme se studenty při výzkumu Ar-
cheologického centra Olomouc u 
Uničova odkrývali neolitické sídliště 
nejstarších zemědělců, zhruba pět ti-
síc let př. n. l. Tehdy byla zima, déšť 
a mráz. Při odkrývání studny, v níž 
stále vyvěrala voda, studenti stáli po 
kolena v  bahně a vybírali z  ní sedi-
menty. Všichni jsme se v tom vystří-
dali. Bylo to úžasné, ale náročné.

Studenti si praxi při studiu za-
řizují sami nebo máte uzavře-
nou domluvu s  partnerskými 
organizacemi?
 Tak i onak. V Olomouci je ně-
kolik organizací, které zajišťují zá-
chranné nebo předstihové výzkumy. 
Jednak je to Archeologické centrum, 
to má na starost záchranu a ochra-
nu kulturních památek na území 
Olomouckého kraje, dále Národní 
památkový ústav působící v  rám-
ci historických městských jader, na 
hradech a zámcích. Ve spolupráci 
s ním nyní realizujeme výzkum are-
álu středověkého kostela a hřbitova 
na Křížkovského 10. Dále spolupra-
cujeme s neziskovou organizací Ar-
chaia Olomouc, Vlastivědným mu-
zeem a dalšími regionálními muzei 
v Olomouckém kraji.

Jak dlouho může archeologický 
výzkum zbrzdit stavbu či rekon-
strukci? Záleží na rozsahu či na 
tom, co přesně se najde?

 Záleží spíš na jednání staveb-
níka. Jestliže od počátku jedná s ar-
cheology, je jejich výzkum v  před-
stihu, předchází realizaci stavby a 
zdržení je žádné nebo minimální. 
Dnes se většinou stavebníci s arche-
ology dohodnou, a pokud ne, záleží 
na rozsahu nálezu. 

To znamená, že ještě předtím, 
než je v  lokalitě něco nalezeno, 
archeolog už předjímá, že „tam 
něco bude“ na základě doku-
mentů a předchozích nálezů?
 Přesně tak. Dnes máme k dis-
pozici online veřejně přístupný Státní 
archeologický seznam České republi-
ky, digitální mapu, do níž jsou zaná-
šeny archeologické lokality. Můžete 
se podívat, zda je místo, kde chcete 
v  budoucnu stavět, vymezeno jako 
archeologické naleziště. 
 Dalším zdrojem jsou informa-
ce uložené v  archivech nálezových 
zpráv, které se budují od počátku 
dvacátého století, a také máme in-
formace z  muzeí s  konkrétními ná-
lezy. A ještě existuje něco jako pre-
dikce. Umíme predikovat možnosti 
výskytu na základě studia krajiny 
nebo vývoje osídlení.

V případě budovy Křížkovského 
10 se o skrytých památkách tedy 
vědělo dopředu. Kdyby se nic ne-
našlo, divili byste se?
 My se spíš divíme, co všechno 

„Za dob socialismu 
proběhlo v místech 

K10 několik 
staveb, například 

kryt civilní 
obrany, o kterých 

nemáme žádné 
či jen velice kusé 

informace, protože 
archeologové se 

k nim tehdy dostali 
sporadicky.“
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tam chybí. Je to exponované místo, 
v  písemných pramenech figuruje už 
od jedenáctého století v souvislosti s 
obnovením olomouckého biskupství 
a  olomouckými Přemyslovci… Navíc 
jsme měli informace o výzkumech 
z doby přestavby komplexu budov ke 
konci devatenáctého století a z po-
sledního výzkumu v roce 1949. Z toho, 
co se popisovalo v padesátých letech, 
jsme našli jen části. Za dob socialis-
mu proběhlo v  místech K10 několik 
staveb, například kryt civilní obrany, 
o kterých nemáme žádné či jen velice 
kusé informace, protože archeologové 
se k nim tehdy dostali sporadicky. Tou 
dobou asi došlo ke zničení pozůstatků 
dřívějších časů. 
 Ještě nám něco nevyjasněného 
zůstává, týká se to raně středověké, 
románské podoby kostela. Doposud 
známe jen jeho gotickou variantu a 
zatím jsme u barokních až vrcholně 
středověkých hrobů… Uvidíme, sama 
jsem zvědava.

Dá se obecně říci, zda památky, 
které zůstanou pod zemí, mají 
tendenci být zatlačovány hloub a 
hloub, nebo „vyvěrat“ na povrch? 
Souvisí to se sedimentací půdy?
 Nejen se sedimentací půdy, ale 
i s  životem na památce. Ve středo-
věkém centru Olomouce sledujeme 
zajímavý úkaz. Až do čtrnáctého či 
počátku patnáctého století se archeo-
logické památky vrstvily, vznikala tzv. 
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kulturní stratigrafie. Pak se „něco“ 
stalo, začal se rovnat terén, a tak 
nám části stratigrafií mladších ob-
dobí chybí. Někdy je to až bizarní. 
Při revitalizaci olomouckého Dolní-
ho náměstí byly v  jeho horní části 
zahloubeny pravěké objekty z doby 
bronzové půl metru pod stávajícím 
povrchem, zatímco v dolní části jsme 
v této úrovni byli ve čtrnáctém stole-
tí. Vždy hrají roli antropogenní vlivy, 
jak člověk zasahoval do zkoumaného 
místa, ale i pohyb přírodních vrstev. 

A na louce nebo na poli?
 Záleží na geologickém podloží 
a mocnosti půdy. Archeologové mají 
nejraději sprašové podloží s  černo-
zemí, protože v takovém je šance, 
že orba nedosahovala do původních 
hloubek a že se najde třeba pravěké 
kulturní souvrství, do něhož jsou za-
hloubeny objekty z různých dob. Po-
kud docházelo ke kultivaci půdy až 
k podloží, bývají objekty zahloubené 
až do něj a můžou zůstat skryty.

Viděla jste se jako archeoložka 
odmala?
 Od páté třídy základní školy. 
Měli jsme dobrou učitelku dějepisu 
(tehdy byl druhý stupeň od páté tří-
dy). Chodila jsem na dějepisné sou-
těže, kde jsem uspěla, a za odměnu 
se mohla jít podívat do depozitáře 
prostějovského muzea, kde nás pro-
vázela archeoložka dr. Alena Prudká. 
V depozitáři plném pravěkých nádob 

jsem se zeptala, zda nějaká z nich ne-
pochází i z  vesnice Myslejovice po-
blíž Prostějova, odkud pocházím. Ar-
cheoložka odpověděla „samozřejmě“ 
a začala vytahovat různé nálezy. Na 
gymnáziu jsem se archeologii věno-
vala v rámci středoškolské odborné 
činnosti, na základě čehož jsem se 
pak dostala na vysokou školu. Po-
dobně to bylo i u mnohých mých 
kolegů.
 Současná generace studentů 
to má podle mě trochu jinak. Větši-
nou archeologii propadnou až při stu-
diu a první terénní výzkum absolvují 
až na vysoké škole. To za nás nebylo 
možné, přijali mě na archeologii prá-
vě proto, že jsem od čtrnácti let měla 
zkušenosti z výzkumu. Ale je pravda, 
že to by dnes nebylo možné ani z hle-
diska pracovněprávních vztahů.

Říkáte si někdy, když se pohybuje-
te se po místech, která znáte z ar-
cheologického hlediska, „po čem 
teď asi šlapu“?
 To mě přešlo, protože už mno-
hé vím nebo si to dokážu zrekon-
struovat. Nicméně stále mám v sobě 
pochyby, co z toho, co o tomto mís-
tě vím, bylo ve skutečnosti pravdou. 
Přemýšlím, zda to nebylo jinak. Tu 
pro mne nepříliš známou archeologii 
hledám dnes jinde, například se stu-
denty na exkurzích, kde „objevujeme“ 
nové lokality a informace, potkáváme 
se s kolegy a diskutujeme o různých 
věcech.
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ŠKOLA
ZÁKLAD
ŽIVOTA

O důležitosti vzdělání nepochybuje snad nikdo, ne každý má ale 
k jeho dosažení stejné sociální predispozice. Učitelská profese 
je českou společností nahlížena jako jedna z nejprestižnějších, 
přesto je naše školství dlouhodobě podfinancované. Nejen o 
vzdělávání a výchově jsme si povídali s Miroslavem Dopitou, 
novým proděkanem pro studijní a sociální záležitosti.

Text: Robert Jaworek
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Věnujete se sociologii výchovy, 
která se zabývá sociálními as-
pekty výchovy a jejím místem 
v  procesech společenské repro-
dukce. Jak spolu výchova a spo-
lečenská reprodukce souvisí?
 Záleží to na tom, jak se na 
disciplínu společenské výchovy dívá-
te. Není příliš stará, pochází přibliž-
ně z  roku 1922, a zpočátku sloužila 
k  legitimizaci postupů vzdělávacího 
systému. Ten je ale většinou řízený 
politicky, protože vzdělávací politika 
říká, co bude obsahem vzdělávání. 
Sociologie výchovy v 50. a 60. letech 
20. století dělala veliké výzkumy, 
které ukazovaly, zdali školy opravdu 
naplňují cíle vzdělávacího systému. 
Tyto přístupy však nebyly zcela vy-
povídající, protože se jednalo de fac-
to o testování znalostí. Nehovořily o 
uplatnění lidí v praxi. Proto se v 70. 
letech objevila jejich kritika říkající, 
že příliš nesouvisí s obsazováním po-
zic ve společnosti. Dosažení určitého 
vzdělání neznamená, že automaticky 
získáte lepší pracovní místo, protože 
záleží ještě na mnoha dalších aspek-
tech, jako jsou např. nabídka trhu 
práce, vaše sociální sítě, váš habitus 
– to, jakým způsobem jste schopen 
sebeprezentace na základě vzorců, 
které jste „nasál“ v  rodině, škole a 
sociálním prostředí, v  němž jste se 
pohyboval. To vše nezávisí pouze na 
vzdělání, ale také na vašem sociálním 
původu. 
 Výzkumy týkající se 

reprodukce sociální nerovnosti se v 
60. letech objevily hlavně ve Francii 
a v USA. V České republice se děla-
ly po roce 1989 a ukázaly, že děti 
z určitých sociálních vrstev většinou 
inklinují k profesním drahám svých 
rodičů. 
 Souvisí to ale také s tím, jak je 
nastaveno celoživotní učení a vzdělá-
vání. V politických dokumentech se 
říká, že celoživotní učení a vzdělává-
ní nám pomáhá v obsazování lepších 
pracovních pozic, na druhé straně je 
to ale de facto další nástroj pro za-
městnavatele, jak vás činit odpověd-
ným za to, že něco umíte nebo ne. 
Řeknou vám: „V rámci celoživotního 
učení se to máš naučit.“ Nejedná se 
už tedy o zodpovědnost zaměstna-
vatele, ale vás. Z  pozice sociologie 
jakožto kritické vědy to není dob-
ře, protože ne všichni mají stejnou 
možnost, stejné sociální podmínky, 
k učení a vzdělávání, resp. prostřed-
ky k získání teď tak často skloňova-
ných kompetencí.

V  čí kompetenci by podle Vás 
měly být kurzy celoživotního 
učení či vzdělávání?
 Jestli chcete mít kvalifikované 
a kompetentní zaměstnance a jde 
vám o to, aby byli zastupitelní, tak 
do jejich vzdělání investujete. Jestli-
že chcete mít plně kvalifikovaného 
člověka se všemi potřebnými kom-
petencemi, vypíšete na pozici vý-
běrové řízení, ale budete ho muset 

„Dosažení 
určitého vzdělání 

neznamená, že 
automaticky 
získáte lepší 

pracovní 
místo, protože 
záleží ještě na 
mnoha dalších 
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jako jsou např. 

nabídka trhu 
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na základě 
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v němž jste se 
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patřičně zaplatit, aby měl zájem na-
stoupit. Je otázka, jestli jsou náklady 
na přípravu vlastního zaměstnance 
vyšší nebo nižší než plat zaměstnan-
ce hotového, kterého si koupíte, ale 
za vyšší cenu tvořenou trhem práce, 
tedy nabídkou a poptávkou.

Často lze zaslechnout, že je čes-
ké školství podfinancované, a ani 
způsoby, jakými se učí na základ-
ních a středních školách, nejsou 
optimální. Jsme na tom opravdu 
tak špatně?
 U základního školství jsou 
různí zřizovatelé, zpravidla obce. U 
školství středního jsou to nejčastěji 
kraje. Mimoto provozují školy ješ-
tě církve, neziskové či obecně pro-
spěšné společnosti nebo soukromé 
firmy.
 Je otázka financování platů 
učitelů a financování provozu škol. 
Platy učitelů základních škol příliš 
neodpovídají platům vysokoškolsky 
vzdělaných pracovníků. Množství 
práce, které na školách odvádějí, je 
zatíženo stále více další prací než jen 
výukou. Nedávno jsem nahlížel do 
publikací o rolích učitele na základní 
škole, jež jich napočítaly na čtrnáct. 
Která z nich je ale ta nejdůležitější? 
Z pohledu rodičů samozřejmě vzdě-
lávání žáků. Málokdo si ale uvědo-
muje, že učitel vede celou adminis-
trativu třídy, často podává projekty 
vyžadující administraci a další práci. 
Dále se věnuje komunikaci s orgány 

veřejné správy, s rodiči, se sociálními 
pracovníky apod. Přibývá množství 
práce, která není na první pohled 
vidět. 
 V USA začaly před deseti lety 
vycházet články, které diskutovaly o 
tom, zdali se dají řešit sociální pro-
blémy edukacionalizací, tzn. jestli 
můžeme neustále přihazovat škole 
další a další úkoly, až bude ve vý-
sledku suplovat rodinu a jiné sociální 
služby státu. 
 Optikou sociologie výchovy je 
školství problematické ještě v tom, že 
plní také selekční funkci. Umožňuje 
vám vstoupit do vyšších pater vzdě-
lávacího systému, anebo ne – podle 
toho, co vás naučí. Je otázka, jestli 
přijímací zkoušky různého typu měří 
to, co měřit mají. V některých západ-
ních zemích je vstupenkou k vysoké-
mu školství složení maturity.

Přestože je učitelství náročné 
povolání s neadekvátním finanč-
ním ohodnocením, považují je 
Češi za jedno z nejprestižnějších, 
v  posledním výzkumu obsadil 
učitel páté místo. Čím to podle 
Vás je?
 Výzkum prestiže povolání je 
společenské ocenění, kde hraje roli 
to, jaké profese se s vysokou prestiží 
automaticky pojí anebo které zná-
me. Těm dáváme zpravidla vyšší bo-
dové hodnocení než těm, s nimiž se 
setkáváme méně často. Na prvních 
místech těchto žebříčků se už roky 



objevuje lékař, protože je to profe-
se, již všichni známe a potřebujeme. 
Dále se v popředí objevuje vědec, vy-
sokoškolský učitel, zdravotní sestra 
a učitel. Například ve spojených stá-
tech je ale ve výzkumech prestiže na 
prvním místě zpravidla právník.
 Když se však výzkum z  roku 
2008 tázal na prestiž učitelského 
povolání žáků základních a středních 
škol, umisťoval se učitel střední školy 
až na 24. místě, učitel základní školy 
na místě 34. Subkultura žáků tedy 
hodnotí učitelskou profesi hůře než 
dospělá populace. Naopak je zajíma-
vé, že na prvních desíti místech se ob-
jevovaly profese s  vysokoškolským 
vzděláním. Žáci si tedy uvědomovali, 
že je vzdělání důležité, ale toho, kdo 
jim ho poskytoval, dávali paradoxně 
až na zadní místa. V tomto případě 
se asi jedná o vzpouru vůči autoritě 
typickou pro žákovskou subkulturu 
školy.

A když se člověk vybouří, začne 
s  časem význam vzdělávacího 
systému doceňovat. 
 Jak kdy. Ukazuje se, že hraje 
důležitou roli to, jaký význam přiklá-
dá vzdělání rodina dítěte. Když vám 
doma říkají, že je vzdělání důležité 
pro to, abyste se měl lépe, a že za 
tři není dobrá známka, máte vzděla-
nostní aspirace. Pokud vám říkají, že 
stačí, když školou projdete, nahlížíte 
na vzdělání často v kontextu s tímto 
doporučením. Právě proto dochází 

k reprodukci sociální nerovnosti.
Její výzkumy se dělají v ČR od roku 
1995 a výsledky se většinou opakují 
– nerovnost se reprodukuje ve všech 
třech úrovních společnosti: ve vyšší, 
střední i nižší společenské vrstvě. Ve 
všech vrstvách najdeme rodiče, kteří 
mají enormní zájem o vzdělání svých 
dětí a jsou k  tomu ochotni akumu-
lovat veškeré své zdroje. Stejně tak 
existují skupiny, jež tyto ambice ne-
mají. Nicméně aspirantů na vysoko-
školské vzdělání přibývá.

Nenastupuje u nás ale také čím 
dál více lidí na vysoké školy, aniž 
by měli opravdový zájem o zvo-
lený obor? Koneckonců minulý 
způsob financování vysokého 
školství k tomu nahrával.
 Vysoké školy byly financová-
ny podle počtu přijatých studentů, 
v  posledních letech se tedy jejich 
počet zvyšoval. Od roku 2004 bylo 
doporučeno akreditovat vysokoškol-
ské studijní obory ve strukturované 
podobě na bakalářské a magisterské, 
do té doby byly všechny pětileté ma-
gisterské. Snaha ministerstva byla, 
aby získalo hodně lidí bakalářský ti-
tul, magisterský byl pak určen menší 
skupině. V dikci politických rozhod-
nutí bylo zvyšovat procento vysoko-
školáků v  české populaci, abychom 
byli srovnatelní s ostatními zeměmi 
Evropské unie či OECD. Roku 2001 
dosahovala ČR pouhých 7 % vysoko-
školsky vzdělané populace starší 15 
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let oproti 12,5 % v roce 2011. 
 V  letech 2004 až 2013 došlo 
postupně k  tomu, že ve věkové ko-
hortě, která vstupuje na vysoké ško-
ly, se začalo objevovat až 60 % popu-
lace. O deset procent jsme dokonce 
převýšili evropský průměr. Důvo-
dy různých států se různí. Po roce 
2000 ČR nabrala směr ke znalostní 
společnosti. Ta souvisí se znalostní 
ekonomikou – čím víc budeme mít 
znalostní pracovní síly, tím budeme 
mít větší ekonomický růst. Tato vize 
se ovšem zcela nenaplnila. Produkce 
inovací a patentů se ve společnosti 
se vzrůstajícím počtem vysokoškolá-
ků úměrně nenavýšila. S ohledem na 
financování tedy ministerstvo zvoli-
lo jinou strategii a přestalo zvyšovat 
příspěvky VŠ v závislosti na zvyšují-
cím se počtu studentů. 
 Z  pozice kritických teorií ale 
mohou mít vysokoškoláci ještě jiný 
význam. Vláda nemusí řešit počet 
nezaměstnaných, protože namís-
to vstupu na trh práce nastoupí 
mladí lidé po střední škole na vyso-
kou. Je to jeden z  nástrojů politiky 
zaměstnanosti.

Setrvávají po studiu na pracov-
ním úřadu i absolventi vysokých 
škol? 
 Dle posledních zveřejněných 
dat z výzkumů uplatnitelnosti ab-
solventů vysokých škol z  roku 2013 
vyplývá, že vysokoškoláci problémy 

s uplatněním na trhu práce nemají. 
V  důsledku ale často obsazují pozi-
ce, které dříve obsazovali středo-
školsky vzdělaní lidé, čímž se vytváří 
rezervoár nezaměstnaných  jedinců 
s  nižším vzděláním. Za druhé jsou 
vysokoškoláci často na pozice, kte-
ré obsazují, překvalifikovaní. Je tedy 
otázka, jak dlouho ještě budou vyso-
koškolsky vzdělaní lidé akceptovat 
nepříliš výhodné pracovní podmínky 
s ohledem na délku školní docházky, 
kterou absolvovali, a kvalifikaci, kte-
rou získali. 

Existují snahy o napravení soci-
álního prostředí rodin?
 To je otázka sociální politiky a 
příjmových možností rodin. I škola, 
když hodnotí výkony žáků, svaluje 
často zodpovědnost na nízkou inte-
ligenci. Ta s tím ale přitom vůbec ne-
musí souviset, naopak to může mít 
něco společného s tím, že doma dítě-
ti říkali, ať ve škole není příliš aktiv-
ní. Učitel je připraven psychologicky 
a didakticky, nemusí už ale umět dia-
gnostikovat sociální problémy. 
Vzhledem k  tomu, že se jedná o 
dlouhodobě předávanou zkušenost 
v rámci rodin, velmi těžce se odstra-
ňuje. Dítě se může vymanit, pokud se 
zhlédne v jiném příbuzném či natrefí 
na inspirativního učitele, ale jedná se 
o výjimky. Nůžky se podle mě stále 
více rozevírají. Situaci umocňuje, že 
má stále více lidí pocit, že vzdělání 
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nepotřebuje, protože vše lze najít na 
internetu.

Souvisí to s pohledem na vzdělá-
vání jako na proces přijímání in-
formací, a ne jako na osvojování si 
kritického myšlení?
 Škola má poskytnout mřížku, 
přes kterou sledujete jevy okolního 
světa. Ať už jsou to přírodní či huma-
nitní vědy, mají vám pomoci vytvořit si 
postoj a nástroj pro to říci, co je dobře 
a co špatně. Poskytovat informace už 
dnes totiž umí jak vzdělávací systém, 
tak internet. U něj je však problém po-
soudit jejich věrohodnost. Věřit nebo 
nevěřit různým zdrojům informací je 
možná nový úkol pro vzdělávací sys-
tém. Na základních a středních ško-
lách by to měl řešit předmět mediální 
výchova.

Finové upouštějí od tradičních 
předmětů, namísto nich se budou 
středoškoláci od 16 let učit o feno-
ménech v  jejich reálném kontex-
tu ve světě. Co si o této reformě 
myslíte? 
 Je to zajímavý projekt. Podobné 
metody nabízí i náš vzdělávací systém 
– říká se tomu projektové vzdělávání 
– nevím ale, nakolik jsou využívány. 
V praxi to vypadá tak, že se zorgani-
zuje např. projektový týden Egypt, 
v  jehož rámci se zkoumají pyramidy, 
jejich časové zařazení do dějin, jejich 
umístění v terénu, symbolická funkce 

„Škola má 
poskytnout 
mřížku, přes 
kterou sledujete 
jevy okolního 
světa.“
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pro kulturu, geometrické proporce 
apod. Takto získané poznatky jsou 
následně využívány v  klasické vý-
uce. Je to ale velmi náročné na pří-
pravu učitelů a na organizační for-
mu výuky. Na druhou stranu je to 
však rovněž velmi účinné. Pokud Fi-
nům financování školství umožňuje 
upřednostnit tento typ výuky před 
tím běžným, nedivím se, že se touto 
cestou vydali.

Krom toho zavádějí Finové 
v rámci digitalizace školství jako 
povinné psaní na klávesnici, 
kdežto výuku psaní rukou na-
stavují jako nepovinné. Reforma 
se opět týká žáků starších 16 let. 
Budou podle Vás jednou analo-
gové didaktické metody zcela 
upozaděny? 
 Je to možné, netuším však, co 
to udělá s  lidskou psychikou. Opo-
minout nelze ani význam psaní pe-
rem pro rozvoj jemné motoriky. Čím 
více smyslů zapojíte, tím lépe se vám 
učí. Je otázka, jestli rychlost psaní na 
klávesnicích není jenom mechanická, 
jestli se vám spojí obsah s  formou 
záznamu. Když píšete rukou, pře-
mýšlíte, zda můžete to či ono slovo 
vypustit, čímž automaticky danou 
látku lépe vstřebáváte. Oproti tomu 
psát mechanicky můžete, aniž byste 
přemýšlel. Proces upevňování učiva 
potom budete muset nahradit ně-
čím jiným. 
 Můžeme však nalézt i pozitiva 
zápisů z  hodin v  textovém editoru, 
které mohou vést k lehčímu sdílení 

mezi žáky a následně tvorbě vlastní 
učebnice předmětu, kterou si žáci 
daného předmětu sestavují pod su-
pervizí učitele. Je třeba dát na váhy 
obé, jak pozitiva, tak i negativa.

Zabýváte se rovněž andragogi-
kou. V  čem tkví rozdíl ve vzdě-
lávání dospělých oproti mla-
distvým či vysokoškolským 
studentům?
 Andragogika se zabývá vzdě-
láváním dospělých, kam patří i vy-
sokoškoláci. Vzdělání rozlišujeme na 
formální, neformální a informální, 
přičemž vysokoškolské je formální. 
Způsobům vzdělávání na VŠ se věnu-
je disciplína vysokoškolská pedago-
gika. Nemá však na růžích ustláno, 
protože před rokem 1989 byla jako 
metoda výuky na vysokých školách 
preferována před obsahem, a proto 
po roce 1990 skoro vymizela. Důle-
žitějším se stal obsah, který přestal 
být ideologicky proměňován. Učitelé 
měli co říci, aniž by využívali výuko-
vých metod. Je otázka, jestli to dnes 
ještě platí a není třeba se o některá 
pravidla výuky opřít.
 Ve formálním vzdělávání na 
vysoké škole je andragogika svými 
pravidly zastoupena, protože na vy-
soké škole je vztah mezi učitelem a 
studentem subjekt-subjektový, jed-
ná se o diskuzi mezi partnery, pokud 
to výukový systém umožňuje. Určité 
prvky se objevují v podobě e-learnin-
gových platforem, které byly původ-
ně vyvinuty pro vzdělávání dospě-
lých, ale přešly do všech sfér. 
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Jestli dnes v souvislosti s vysokoškol-
ským studiem mluvit o vysokoškol-
ské pedagogice či andragogice, je 
otázka. Rozdíly mezi pedagogikou a 
andragogikou se v některých subdis-
ciplínách uvedených věd stírají. Roz-
lišení andragogiky a pedagogiky bylo 
velmi populární od 50. let převážně 
v USA, kdy se tato věda chtěla od 
pedagogiky odlišit, protože používá 
jiné výukové metody a má jinou cílo-
vou skupinu. Po komunikativním ob-
ratu ale diference mezi výukovými 
metodami de facto zmizela a zůstal 
rozdíl v  cílové skupině a jejích spe-
cifikách, která nejsou zanedbatelná. 
Dospělí mají přeci jen praktické zku-
šenosti, které musí vzdělavatel při 
projektování vzdělávací akce zohled-
ňovat. Pro ně je vzdělavatel spojova-
tel konceptů, kdežto pro děti spíše 
průvodce.

Nastoupením do funkce prodě-
kana pro studijní a sociální zá-
ležitosti se Vám nabízí možnost 
upotřebit teoretické znalosti 
v praxi. Chvíli jste zastával i ma-
nažerskou pozici, nakonec jste 
se ale rozhodl pro akademickou 
dráhu. Nelákalo Vás nikdy půso-
bení v soukromém sektoru více?
 Volba mezi kariérou vysoko-
školského učitele a manažera pro 
mě byla velmi zásadní, když jsem 
v únoru 1998 nastupoval zpátky na 
univerzitu. Pracovní nabídka přišla 
po náhlém úmrtí  jednoho z mých 

učitelů sociologie doc. Milana Schne-
idera, působícího tehdy na pedago-
gické fakultě. Rozhodování nebylo 
z  nejlehčích, protože jsem zároveň 
uspěl v konkurzu na personálního 
ředitele jedné poměrně velké strojí-
renské firmy. Byl jsem však ve věku, 
kdy jsem měl ideály a nešlo mi tolik 
o peníze. Můj nástupní plat na uni-
verzitě byl asi pětinový oproti firmě, 
kde jsem měl dělat personálního ře-
ditele. Na druhou stranu mi ale byla 
bližší věda než dennodenní řešení 
problémů v provozu, vyjednávání 
kolektivní smlouvy či propouštění 
pracovníků. Za zkušenost, kterou 
jsem během tří let v byznysu získal, 
jsem nicméně velmi rád. Mnohokrát, 
když se na univerzitě neřešil vědec-
ký, ale organizační problém, mi při-
šlo manažerko-ekonomické myšlení 
vhod.
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Vyjet na dovolenou do Jugoslávie a číst si tam na pláži či 

v hotelu poslední vydání exilových Listů či Práva lidu, i to bylo 

za socialismu možné, jak dokládá Petr Orság ve své nejnovější 

knize Mezi realitou, propagandou a mýty: československá 

exilová média v západní Evropě v letech 1968–1989. S vedoucím 

katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky o 

mediálních praktikách exilových vydavatelů a současné situaci 

mezi online žurnalistikou, alternativami a střetem zájmů.

PRŮMĚR 
NESTAČÍ

Text: Adéla Hazuchová
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Jaká exilová centra českosloven-
ských médií reflektujete v knize? 
Kryjí se s vydavatelskými centry 
exilové beletrie?
 Když se zamyslíme nad exilo-
vou problematikou obecně, zjistíme, 
že mluvit o centru či centrech a peri-
feriích není nejšťastnější. Jednou ze 
základních charakteristik exilu totiž 
byla jeho decentralizace a rozptý-
lenost napříč státy i světadíly, což 
s  sebou neslo mnohá úskalí. Dovol-
te jedno krátké vysvětlení: zvláště 
po únoru 1948, kdy z Českosloven-
ska prchali na Západ zástupci pora-
žených politických elit, byly snahy 
vytvořit politické centrum, orgán, 
který by koordinoval akce proti ko-
munistickému režimu ze zahraničí. 
Už tehdy se ale ukázalo, že centra-
lizace bude obtížná, byť pochopitel-
ně existovala místa, kde si exulanti 
utvořili jisté politické a intelektuální 
zázemí, jako třeba Paříž či Londýn, 
a odtud také vycházela řada impul-
sů politických i publikačních. Nako-
nec po dlouhých tahanicích vznikla 
ve Washingtonu Rada svobodného 
Československa, která měla být vr-
cholným centrálním orgánem exilu, 
ale ničím takovým se fakticky nikdy 
nestala. Zřejmě podstatnější z  hle-
diska dalšího vývoje exilového hnu-
tí byly politické a kulturní aktivity 
skupin, které stály mimo rozhádané 
hlavní exilové politické proudy – ty 
se snažily působit mj. publikačně 
a informačně. Takovým podnikem, 

který po únoru vyvíjel publikační 
činnost nejen v  češtině, ale i v  ang-
ličtině a snažil se oslovovat i západní 
publikum, byl např. Československý 
zahraniční ústav v  exilu založený 
v Paříži. Ten vydával časopisy, např. 
Tribunu, i knižní studie, zvláště od-
borné. Jinak ovšem platí, že mnoho 
mediálních a obecněji publikačních 
aktivit bylo vázaných spíš na kon-
krétní osoby než na nějaké instituce. 
 Knižní a časopisecká pro-
dukce se spíš nekryla, ale v  někte-
rých případech ano. Třeba časopis 
Svědectví, který založil Pavel Tigrid 
s  přáteli v  New Yorku roku 1956, 
doprovázela i stejnojmenná knižní 
edice, ovšem ta byla jen „vedlejším 
produktem“ časopisu, nikdy nebyla 
ve vydávání knih ani zdaleka tak zá-
sadní jako třeba později specializo-
vaná exilová nakladatelství 68 Pub-
lishers, Index nebo Konfrontace. Při 
zmínce o Indexu mě napadá, že to je 
taky pěkný příklad personální a ide-
ové spřízněnosti několika osobností 
exilu – jeden ze zakladatelů Indexu 
Adolf Müller čile spolupracoval např. 
s vydavatelem Listů Jiřím Pelikánem 
či Antonínem J. Liehmem, který za-
ložil časopis 150000 slov atd. Pelikán 
měl rozsáhlé kontakty a byl šikovný 
ve shánění financí, Müller zařídil tisk 
např. Čtení na léto, což bývalo lite-
rárně laděné letní vydání Listů, nad 
nímž měl supervizi Liehm. Na dru-
hou stranu – nakladatelství Index 
a 68 Publishers vznikla prakticky 
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„I přední exilové 
časopisy se snažily 
o poučenou 
reflexi dění ve 
východní Evropě 
i v západním 
světě, takže to 
nebyla žádná 
prvoplánová 
protikomunistická 
agitka. Ale 
samozřejmě 
existovala exilová 
média pravicová 
i levicová a dle 
toho se lišila 
v hodnocení 
reality.“

současně a od počátku si začala kon-
kurovat, ač přední exulanti v  čele 
s Tigridem říkali, že by měla síly spíš 
spojit. Centralizace v  exilu zkrátka 
nefungovala ani u vydavatelů, natož 
v exilové politice. 

Jakými distribučními kanály se 
exilová periodika dostávala zpět 
do vlasti?
 Podrobně rekonstruovat 
množství ilegálních distribučních 
spojnic se všemi souvislostmi organi-
začními a finančními se už asi nepo-
daří i proto, že tyto aktivity podléha-
ly vysokému stupni utajení. Mnoho 
dohod mezi aktéry bývalo jen úst-
ních, psané pokyny se většinou 
právě kvůli bezpečnostním rizikům 
likvidovaly atd. Navíc mnozí z účast-
níků těchto operací již zemřeli. Takže 
jsou sice známy některé ze způsobů 
distribuce těmito kanály, ale rozhod-
ně ne všechny. Z  těch významných 
zmiňme spojnici, jíž organizoval 
z Londýna Jan Kavan a jeho agentura 
Palach Press. Ten byl v první dekádě 
normalizace nejvýkonnějším distri-
butorem, dokázal ve speciálně upra-
vených karavanech přivážet stovky 
kilogramů časopisů, knih a dalších 
komodit. Když pak jeden z jeho vozů 
odhalila StB, byl to podstatný zásah 
do tohoto informačního toku mezi 
domovem a Západem. Další kanály 
budoval např. Jiří Pelikán nebo Pavel 
Tigirid ve spolupráci se zmíněným 
Adolfem Müllerem. Mimochodem 

jejich dodávku StB odhalila ještě o 
několik let dříve než Kavanem vypra-
vený karavan. Komunistický režim se 
pochopitelně snažil tuto distribuci 
odhalovat, dařilo se mu to ale jen do 
určité míry. 
 Z  dalších způsobů zmiňme 
třeba turistické autobusy ve směru 
Mnichov – Praha nebo západní ka-
miony, kam se k textilnímu zboží či 
k pracím práškům do kartonů sklá-
daly tiskoviny odpovídající váhy. Vel-
kou kreativitu při pašování prokazo-
valo i několik západních diplomatů, 
své komunikační spojnice měla i ka-
tolická církev atd. K rozesílání časo-
pisů Tigrid i jiní využívali také stan-
dardní poštu, ale tam bylo riziko 
odhalení cenzurními orgány velké. 
Distribuce exilových tiskovin se roz-
šířila i do populárních turistických 
destinací v  Jugoslávii nebo Maďar-
sku, Čechoslováci si tak mohli exilo-
vé periodikum přečíst na dovolené.

Můžeme obecně shrnout tema-
tiku exilových periodik tak, že 
jejich autoři chtěli informovat o 
dění v ČSSR bez balastu?
 Vydavatelé exilových tiskovin 
určených k  tajné distribuci do Čes-
koslovenska se snažili v  rámci mož-
ností ovlivňovat veřejné mínění za 
železnou oponou. Dělali to s cílem 
přinášet lidem informační a názo-
rovou alternativu k  oficiálním ko-
munistickým médiím. Alternativní 
říkám záměrně, protože například 
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Rádio Svobodná Evropa samozřejmě 
bylo i specifickým propagandistic-
kým nástrojem americké adminis-
trativy, jímž se USA snažily bojovat 
proti komunistické propagandě. Ten 
propagandistický osten byl příto-
men v publicistice, ale zpravodajský 
servis západních stanic byl v zásadě 
korektní. I přední exilové časopisy 
se snažily o poučenou reflexi dění ve 
východní Evropě i v západním světě, 
takže to nebyla žádná prvoplánová 
protikomunistická agitka. Ale samo-
zřejmě existovala exilová média pra-
vicová i levicová a dle toho se lišila 
v  hodnocení reality. Například jed-
na pravidelná rubrika Listů se jme-
novala „O čem Rudé právo nepíše“ 
a přinášela informace nejen o dění 
v  zemích za oponou, ale třeba i o 
pohybech v  západoevropských levi-
cových stranách nebo na čínské po-
litické scéně. Informačním zdrojem 
rubriky bývala většinou západoev-
ropská liberální média.
 Exilová média byla současně 
prostorem, kde mohli publikovat 
domácí zapovězení autoři, kteří díky 
tomu mohli zůstat alespoň v limito-
vaném spojení se svými čtenáři. Své 
texty napsali v Čechách, pak je zasla-
li ilegálními kanály na Západ, odkud 
v  rámci Svědectví, Listů nebo třeba 
Práva lidu putovaly zpět do ČSSR ke 
svým čtenářům. To byl jeden z para-
doxů exilového mediálního působení.
 Jinou věcí je, že přední exi-
loví vydavatelé se snažili mediálně 

působit i na většinovou veřejnou sfé-
ru Západu – proto vydávali publika-
ce i v západních jazycích. Cílem bylo 
získávat sympatizanty v  západních 
zemích a s  jejich pomocí ovlivňovat 
západní politické elity, aby vystupo-
vali proti porušování lidských práv 
ve východní Evropě. 
 
Když „hotové produkty“ dopu-
tovaly zpět do vlasti, dostaly se, 
předpokládám, především do 
Prahy…
 Do Prahy, taky do Brna, 
zkrátka těch největších měst, odkud 
se pak následně šířily dál. Praha byla 
zároveň nejvíce hlídaná, takže míra 
konspirace musela být velká. Když 
například přijel ze Západu vyprave-
ný karavan naložený časopisy a kni-
hami, museli se o bezpečné vyložení 
a další distribuci postarat místní lidé 
– často ne disidenti, protože ti byli 
nejvíc na očích. Taky je třeba říct, 
že ilegální distribuce tištených peri-
odik byla na rozdíl od poslechu zá-
padních rozhlasových stanic trestná, 
takže zapojit se do těchto sítí bylo 
riskantnější a vyžadovalo to osobní 
statečnost. 
 Byla šance, aby se exilová 
díla dostala i na venkov? Když se 
ptám pamětníků z česko-polské-
ho pohraničí v podhůří Jeseníků, 
zda se někdy osobně setkali s exi-
lovými písemnostmi, odpovídají 
mi, že v této oblasti to bylo mož-
né tak nanejvýš v Ostravě.
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 Ostrava patřila k  cílovým 
místům distribuce. Při práci na kni-
ze jsem se dověděl, že jedna z  cest 
probíhala takto – ze západního 
Berlína se propašovaly tiskoviny do 
východního Berlína a odtamtud už 
se rozesílaly jako standardní zásilky 
prostřednictvím pošty právě do Os-
travy. Podobně exulanti usazení ve 
Vídni jezdili rozesílat zásilky z  Ma-
ďarska na Slovensko atd., protože 
dopisům v  rámci východního bloku 
nebyla věnována taková pozornost, 
jako když se něco poslalo z Mnicho-
va či Paříže. Pokud jde o malá sídla, 
většinou to probíhalo už neorgani-
zovaně – periodika vozili třeba pří-
buzní z Prahy. Tak jsem to v druhé 
půli osmdesátých let zažíval i já. 

Kdo byl cílovou skupinou Svě-
dectví, Listů, Práva lidu atd.?
 Je omyl dívat se na to dneš-
ním pohledem, kdy konkrétní titul 
svým obsahem cílí na konkrétní pu-
blikum. Cílovou skupinou exilových 
médií mohl být kdokoliv, kdo měl zá-
jem o necenzurované či alternativní 
informace. Tedy nejen oponenti reži-
mu, ale i lidé z tzv. šedé zóny. Přelivy 
z  toho dost uzavřeného opoziční-
ho ghetta do většinové společnos-
ti byly nejcennější, protože teprve 
tam mohly tyto informace pomáhat 
ovlivňovat i nepřesvědčené – tře-
ba pochybující členy komunistické 
strany. 
 Také nezapomínejte, že 

pokud čtenost dnes odvozujeme od 
faktoru 1:3, tak úzkoprofilový exilo-
vý titul ji měl násobně vyšší. Podle 
odhadů Jiřiny Šiklové, která se po-
dílela na distribuci, se jeden výtisk 
Listů dostal do rukou až třiceti lidí, 
podobně exilový vydavatel Jiří Lo-
ewy uváděl dle ohlasů z domova až 
dvacet čekatelů na jeden kus Práva 
lidu. 

Nezaměřovali se pouze na inte-
lektuálnější čtenáře?
 Samozřejmě, že ovlivňovat in-
telektuální či politické elity bylo dů-
ležité, ovšem třeba Tigrid ve Svědec-
tví už od počátku uveřejňoval i texty 
a provolání určená dělníkům, nižším 
vrstvám. Zkrátka staral se o to, aby 
publikované texty nebyly jen elitis-
tické, ale srozumitelné i pro běžného 
čtenáře, byť náročnější publicistika 
a esejistika převažovala. Podobně se 
dělníky snažily oslovovat např. Lis-
ty či Právo lidu. Třeba Adolf Müller, 
který se podílel i na distribuci časo-
pisů a knih do Jugoslávie, záměrně 
cílil na neelitní publikum, vyhledával  
rekreující se dělníky. 

Ještě se ptáte na bakalářských 
státnicích na otázku „Kdybych 
byl dva roky v zahraničí a vrátil 
se zpět do České republiky, kte-
ré noviny byste mi doporučila ke 
čtení?“
 Občas ano. Baví mě zjišťo-
vat obecnou úroveň vzdělanosti 
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studenta, který končí bakalářský 
stupeň studia. Samozřejmě, že zákla-
dem jsou státnicové okruhy, ale jsem 
přesvědčen, že společensko-kulturní 
background univerzitního studenta 
musí být širší. Takže když je někdo 
třeba z Náchoda, optám se na Zba-
bělce a s úlekem pak zjišťuji, že stu-
dent netuší, o čem je řeč. 

Tak tedy, kdybych byla dva roky 
v  zahraničí a vrátila bych se 
do ČR, které noviny byste mi 
doporučil?
 V  dnešní době je téměř vše 
k dispozici online, takže česká média 
můžete průběžně číst i ze zahraničí a 
není už takový problém se zoriento-
vat po návratu do vlasti. Obecně je 
ale určitě dobré sledovat širší škálu 
médií, nejen informační mainstream. 
Vedle Práva, Hospodářských či Lido-
vých novin nebo Respektu je dobré 
sledovat třeba online projekty jako 
Deník Referendum, Hlídací pes, Ne-
ovlivní.cz nebo Britské listy. Vznikají 
i nová tištěná periodika, například 
měsíčník Reportér nebo Týdeník 
Echo. Do nich většinou píšou zkuše-
ní novináři s předchozí mnohaletou 
praxí z „klasických“ médií, kteří už 
v nich nemohli vydržet a rozhodli se 
zkusit to jinak. 
 On se totiž po mnoha letech 
relativního klidu mediální trh v Česku 
dost rozkymácel – jednak nástupem 
online médií, což není místní speciali-
ta, ale také třeba vstupem oligarchů 

do mediálního byznysu, což v těchto 
krajích nebývalo zvykem. Začal to už 
Zdeněk Bakala, který si jako uhloba-
ron pořídil vydavatelství Economia – 
novináři z Hospodářských novin pak 
u textů týkajících se hospodářských 
aktivit majitele tento fakt zmiňovali, 
v Respektu přestali o Bakalových ak-
tivitách psát zcela, aby se tak vyhnuli 
případnému střetu zájmů. To pozdě-
ji šéfredaktor označil za chybné roz-
hodnutí. Takže situace nedobrá, a to 
měl Bakala v zemi v zásadě jen eko-
nomické zájmy. 
 Pořizovat si médium jako 
strategickou investici je u nás zkrát-
ka novum. Jak s  takovou investicí 
naložit, zatím nejnázorněji ukazuje 
ministr financí Andrej Babiš, který 
přepisuje jak pravidla tuzemské poli-
tiky, tak mediálních zvyklostí, zatím 
bohužel za hlasitého jásotu podstat-
né části místní populace. Čtenářské 
stereotypy a návyky samozřejmě 
fungují, takže mnozí čtenáři Mladé 
fronty Dnes či Lidových novin buď 
ani nevědí, že je vlastní Babiš, nebo, 
a to je horší, to vědí, ale nevidí na 
tom nic problematického. Takovému 
čtenáři je pak obtížné vysvětlovat, 
že číst noviny ministra financí ne-
předpojatě zkrátka nejde. Některé 
zprávy v nich jaksi chybí, že ano. Rád 
bych připomněl, že MFD byly oprav-
du vlivné noviny, po investigativních 
textech novinářů těchto novin od-
stupovali ministři. S  tím je konec. 
Jen pro zajímavost – podívejte se na 
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tuhle titulní stranu MFD. Hlavní text 
– „Rodina s paterčaty se hádá o pe-
níze ze sbírky“ – vím, že je to smut-
né, ale je to zásadní téma, které má 
určovat veřejnou debatu v České re-
publice? Schválně sledujte pozorněji i 
další vydání – převažují nekonfliktní, 
často až spotřebitelská témata – vý-
měna kotlů, ojetá auta, kvalita vajec. 
Takže cíl této Babišovy strategické 
investice byl naplněn. O bezkonku-
renčně nejvýraznějším konfliktu zá-
jmů v  novodobé historii republiky, 
jehož nositelem je právě Babiš, druh-
dy nejvlivnější deník v  zemi nepíše. 
Umíte si představit, že v  minulosti 
by o něčem takovém MFD nepsala? 
Nebo psala způsobem, jaký předvádí 
nyní?

V MFD a LN můžeme pravidelně 
sledovat reklamy na Babišovy 
firmy, jejichž dohledání na inter-
netu vyžaduje delší rešerši…
 Stránky Agrofertu uvádí, že 
koncern tvoří více než 250 subjektů 
od chemie přes zemědělství, lesnic-
tví, dopravu až po média. Přesnější 
informace o struktuře jsou obtížně 
dosažitelné, což je také cíl – většina 
naivních lidí ani netuší, že nakupuje 
výrobky ministra financí, jinak též 
největšího příjemce veřejných dotací 
v zemi, jejichž výše se významně zvý-
šila po vstupu Babiše do vlády. Proč 
asi? A jaká média o těchto věcech 
informují? Převážně ta alternativní 

internetová jako Hlídací pes nebo 
Deník Referendum. To samozřejmě 
omezuje dopady na veřejnou deba-
tu, protože počty jejich čtenářů jsou 
násobně nižší než u mainstreamu. 
Reportéři České televize se Babišovi 
kriticky věnují také soustavně, ale 
co je to platné, když v  Událostech 
tatáž ČT dělá tomu pánovi vytrvale 
bezplatnou reklamu? Navíc Repor-
térům je v  programovém schématu 
vyhrazen čas od půl desáté večer, to 
už se většina národa dávno baví u 
seriálů či různých reality show, kte-
ré tak skvěle odvádějí pozornost od 
podstatných věcí. Nedávno mi jeden 
člen týmu Reportérů říkal, že v rám-
ci ČT jsou v podstatě v disentu. Je-li 
to tak, je to na pováženou.
 Čili – online alternativy jsou 
bezvadné a buďme za ně rádi, ale je-
jich vliv na veřejnou debatu je ome-
zený. V  současné situaci je zřejmé, 
jak zásadní je ve veřejné sféře pozice 
veřejnoprávních médií, s ohledem na 
sledovanost zejména České televize, 
ale samozřejmě i Českého rozhlasu. 
A nejde jen o vlastní vysílání, i když 
jeho kvalita je rozhodující. Už asi 
před osmi lety, kdy se oligarchové 
v tuzemských médiích i politice ješ-
tě ani zdaleka nezabydleli, jsem se 
s  lidmi z  ČT bavil o tom, jaké mož-
nosti by mohl skýtat pro ČT kvalitní 
veřejnoprávní zpravodajský web po 
vzoru BBC. Věci se postupně mění, 
v  současnosti se o proměnu online 
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zpravodajství pokouší Český rozhlas. 
Tohle by mohla být cesta, jak oslabo-
vat snahu oligarchů stále více koloni-
zovat veřejný prostor v zemi. Proto ale 
musíme být na veřejnoprávní média 
nároční, musíme žádat kvalitu, prů-
měr nestačí. 

Najdeme z historického hlediska 
vývoje české žurnalistiky paralelu 
k současné situaci, kdy jeden poli-
tik vlastní hned několik médií?
 S historickými paralelami je po-
tíž, každá situace je svým způsobem 
jedinečná. To platí i o médiích. Od po-
čátků ustavování moderní české poli-
tiky v 19. století šla s politikou média, 
jak sílil jejich vliv ve společnosti, ruku 
v ruce. Nedílnou charakteristikou vět-
šiny médií byla jejich úzká propojenost 
s  politickými stranami, to platí i pro 
tu často vzývanou éru první republi-
ky, kdy byla veřejná debata do znač-
né míry v zajetí politického stranictví. 
Nezávislá média sice existovala, ale jen 
menšinově. I po právu oceňovaná a 
kvalitní Peroutkova Přítomnost dlou-
ho vycházela v nákladu několika málo 
tisíc kusů a změnilo se to až ve 30. le-
tech, navíc peníze na rozjezd časopisu 
Peroutka dostal přímo od prezidenta 
Masaryka, tedy z pohledu vztahu mé-
dií a politiky dost prekérní situace, že? 
 V Čechách nikdy nenastalo to, 
co na Západě, kde se tiskoví magnáti 
emancipovali od závislosti na politice 
díky ekonomické síle svých podniků 

„Po právu 
oceňovaná 
a kvalitní 
Peroutkova 
Přítomnost 
dlouho vycházela 
v nákladu 
několika málo 
tisíc kusů a 
změnilo se to 
až ve 30. letech, 
navíc peníze na 
rozjezd časopisu 
Peroutka 
dostal přímo 
od prezidenta 
Masaryka, 
tedy z pohledu 
vztahu médií 
a politiky dost 
prekérní situace, 
že?“
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– začali s  jedním projektem, uspěli 
a následně díky získanému kapitálu 
mohli skupovat konkurenci a budo-
vat svá vlivná mediální impéria. U 
nás v zásadě žádný prvorepublikový 
mediální koncern nevlastnil noviny, 
které by získal klasickým nákupem, 
vždy jen takové, které sám založil. 
A většina z  těch podniků byla pro-
pojena s  politickými stranami, ať 
už se jednalo o Melantrich, Novinu 
či další. Pokud se bavíme o jednot-
livých politicích vlastnících několik 
médií, napadá mě Jiří Stříbrný, tedy 
jeden z „mužů 28. října“, který stál 
u vyhlášení samostatného Českoslo-
venska, pak dlouholetý poslanec a 
několikanásobný ministr. Když se ale 
rozkmotřil s  Edvardem Benešem a 
byl vyloučen z národně socialistické 
strany, založil si kromě nové strany 
postupně i několik novinových titulů 
bulvárního ražení a pak spolu s bra-
trem i akciovou společnost Tempo, 
aby mohl své noviny vydávat nezá-
visle. Ve svých titulech pak účtoval 
s politickými protivníky. 

Zmiňoval jste online alternativ-
ní zpravodajské i publicistické 
servery. Co říkáte na Houpacího 
Osla?
 Baví mě. U studentských pro-
jektů je vždy jedna velká neznámá, a 
tou je dlouhodobější kontinuita. Zdá 
se mi, že konkrétně „Osel“ je úzce 
spjat se svými zakladateli, takže 

záleží i na tom, zda jim po odchodu 
z fakulty nadšení pro práci v tomto 
médiu zůstane, nebo opadne, když 
se budou muset živit jinak. Ale jsou 
i jiné pozoruhodné počiny, třeba The 
Student Times, které vycházejí pod 
hlavičkou E15. Jsou to důkazy, že i 
studenti mohou psát kvalitní, nápa-
dité texty a pracovat kreativně. Dů-
ležité u těchto projektů je nezůstat 
zapouzdřen v pocitu vlastní spokoje-
nosti, ale dál se rozvíjet.
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 Přestože je televize jedním 
z  nejvýznamnějších médií 20. 
století, nedá se u nás samostat-
ně studovat. Otevřením oboru 
Televizní a rozhlasová studia na 
katedře filmových a divadelních 
studií se to brzy změní. O vzni-
ku oboru, stejně jako o takzvané 
quality TV, současné české seri-
álové tvorbě či příbuznosti tele-
vize s rozhlasem jsme si povídali 
s Janou Jedličkovou.

Od příštího roku bude na kated-
ře možné studovat obor Televiz-
ní a rozhlasová studia. Co jeho 
vzniku předcházelo?
 Historie vzniku nápadu a sa-
motné realizace je celkem dlouhá. 
Když jsem před cca osmi lety přišla 
na katedru divadelních a filmových 
studií, neměla jsem moc představu o 
tom, kam mě moje začínající vášeň a 
zvědavost stran televize dostanou. 

Televize bude
Text: Robert Jaworek





Tenkrát jsem měla možnost potkat 
ještě coby doktoranda vyučujícího na 
jednom z předmětů Jakuba Kordu, kte-
rý mě seznámil s řadou pro mě tehdy 
nových informací o televizním médiu. 
Protože mi posléze vedl bakalářskou a 
magisterskou práci, zjistili jsme, že nás 
v  kontextu TV zajímají podobné věci 
a že bychom sami chtěli mít možnost 
studovat TV jako samostatný obor. 
V  té době to nešlo, takže po několi-
ka letech mluvení o tom, jak a proč je 
těžké etablovat TV studies na českých 
univerzitách, jsme se začali pomalu i 
s dalšími lidmi, v čele s Petrem Bilíkem, 
bavit o tom, jak by to možná jít mohlo 
a co pro to můžeme udělat. Hodně to 
zjednodušuji, bylo to komplikované a 
můj podíl nebyl v kontextu dalších zú-
častněných ani dominantní a myslím 
ani tak zásadní. Nicméně jsem moc 
ráda, že se to konečně povedlo. Ani 
jsme do poslední chvíle nevěřili, že to 
vyjde.
 Televizi s  Jakubem Kordou po-
važujeme za velmi důležité téma, no-
tabene obor, protože je jedním z nej-
významnějších médií 20. století. Má 
neuvěřitelnou moc ovlivňovat veřejné 
mínění, a čím dál tím víc se o ní mluví 
i v kontextu estetična a uměleckosti. 
Je tak vcelku tristní, že do roku 2016 
neexistovala možnost ji samostatně 
studovat na univerzitě, vyloučíme-li 
jednotlivé semináře a přednášky.
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S  vzrůstající oblibou seriálů se 
objevují hlasy naznačující, že 
současná seriálová produkce 
udává směr, jakým se audiovizu-
ální průmysl ubírá, více než film.
 Tohle prohlášení je dle mého 
názoru dost nadnesené a hodně ne-
přesné, ale v  kontextu západní kul-
tury má televize jednoznačně větší 
prostor a trochu větší uznání, než 
mívala.  Televize a film se ovlivňovaly 
vždycky, ačkoli v umělecké oblasti se 
hovořilo více o filmu, divadle a dal-
ších médiích, jež měla z hlediska es-
tetičnosti větší kredibilitu. Televize 
jim dříve nemohla konkurovat, pro-
tože nebyla na dostatečné technické 
úrovni. S  digitalizací, LED obrazov-
kami apod. se náhle situace změnila. 
Kvalita obrazu a s  tím ruku v  ruce 
i samotného obsahu ale roste ne 
proto, že by televize doháněla film, 
nýbrž proto, že se díky technologic-
kému vývoji mění způsoby jejího sle-
dování a distribuce. 
 To, že nyní máme seriály jako 
Hra o trůny, Perníkový táta nebo 
Šílenci z Manhattanu, které jsou vý-
borné jak po vizuální stránce, tak 
po stránce vyprávění či nastolování 
témat, je ryze televizní záležitostí. 
Jako film tyto seriály vypadají, proto-
že s nimi televize cílí na diváky, kteří 
upřednostňují spíše umělecké filmy 
než mýdlové opery, reality show a 
publicistiku. Televize toho ale nabízí 
mnohem více než tzv. quality TV. A 

krom toho, označení audiovizuální 
průmysl je dost široké. Nepatří tam 
jenom film a televize, ale celá řada 
dalších médií a platforem, které ně-
kdy o TV ani nezavadí, natož aby se jí 
nechaly „ovlivňovat“.

Jaké hledisko k nahlížení na tele-
vizi je nejbližší Vám?
 Působím na katedře, kde se 
studují dějiny kinematografie a diva-
dla. Většina lidí, kteří mě obklopují, 
přistupuje k TV z estetického hledis-
ka. Je to pochopitelné, protože film 
a divadlo jsou tímto pohledem ovliv-
něny hodně. Otázka umění, umělec-
kosti, estetičnosti, to jsou v daných 
oblastech relevantní záležitosti. 
V TV studiích ovšem nikoli. Sledovat 
estetickou povahu TV díla je nová 
záležitost, která TV historiky a te-
oretiky zajímá cca od konce 90. let, 
kdy nastupuje další vlna tzv. quality 
TV. A i tam je to veskrze cizí element, 
který do TV studies doputoval opět 
z kinematografie a moc nezohledňu-
je svébytnost TV média.
 Já se osobně spíše zaměřuji 
na funkčnost programu a komunika-
ci TV díla s divákem v nějakém spe-
cifickém kontextu. Dle mého názoru 
je dobrý seriál takový, který dokáže 
zachytit cílovou skupinu, pro kterou 
je. Zní to sice banálně, ale ne vždy se 
to podaří. Kupříkladu quality TV je 
z hlediska funkce a práce s cílovými 
publiky skvělá v tom, že se tváří jako 
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film, protože se snaží zachytit divá-
ky preferující film před televizí – a 
daří se jí to. Hodně ji sledují univer-
zitní studenti, mnohdy ti, kteří mají 
vystudované dějiny kinematografie 
nebo mediální studia, a ona TV díla 
považují za artovou klasiku, ač se 
dívají „jenom“ na televizi. Ještě dva-
cet třicet let zpátky by to nikdo ne-
udělal a řada lidí se za to stydí ještě 
dnes. Stejně tak považuji za výteč-
ný žánr mýdlovou operu, která je v 
úplně jiném spektru právě proto, že 
má velmi propracovanou strukturu 
vyprávění a práci s  divákem. Tento 
žánr vypadá tak, jak vypadá, ne pro-
to, že by se na jeho tvorbě podíleli 
lidé, kteří neumí psát scénáře, nebo 
herci, kteří neumějí hrát, ale proto-
že tak onen žánr pracuje a oslovuje 
zcela jiný typ publika než quality TV 
(a tady je dobré poznamenat, že je-
den člověk může spadat do různých 
cílových skupin, takže se není za co 
stydět, když koukáte na Perníko-
vého tátu a po večerech relaxujete 
u Ulice). Televize koneckonců není 
primárně o umění, ale o byznysu. 
Když se vám podaří pořad prodat, je 
to dobrá televize, ať už to znamená 
cokoli.

Čím dál více lidí sleduje televizní 
tvorbu na počítači a internetu. 
Nedávno uvedený internetový 
seriál Adama Sedláka Semestr 
je svou formou – odehrává se 

výhradně na ploše počítače – 
zcela novým úkazem v rámci čes-
ké televizní produkce. Co na něj 
říkáte?
 Je to krásný příklad zaprvé 
toho, jak se dá dobře dělat seriálová 
tvorba v České republice, aniž byste 
na to potřeboval miliony. Semestr ví 
pro koho, o kom a čem je, což se od-
ráží v jeho formě. Zároveň jej nepo-
važuji osobně za televizní, nýbrž in-
ternetový seriál, protože vznikl pro 
Stream.cz. Jsou akademici a teoretici 
považující Netflix za televizi, já se 
k nim neřadím, protože televize má 
trochu jiná pravidla na legislativní a 
institucionální úrovni a internet má 
proto mnohem volnější pole působ-
nosti. Neznamená to ale, že by byly 
internetové platformy horší nebo 
lepší; mají zkrátka jiné možnosti a 
Semestr je toho krásnou ukázkou. 
Nedovedu si představit, že by vznikl 
např. v ČT. 
 Internetové projekty mohou 
být obecně mnohem odvážnější a 
riskantnější než televize, i když toho 
ne vždy dokážou využít. Např. to, že 
Semestr cílí na poměrně úzkou sku-
pinu diváků, a sice mileniály se zku-
šeností z  vysoké školy, se ukazuje i 
na reakcích diváků, kteří do této cílo-
vé skupiny nepatří. Pořady označené 
za tzv. špatné často získávají taková 
přízviska právě proto, že je komen-
tuje a sleduje skupina, pro níž nejsou 
určeny.



V souvislosti s internetem nelze 
opomenout fenomén vlogerství, 
díky němuž zažívá YouTube zlatý 
věk. Některými jsou YouTubeři 
vyzdvihováni, jinými zatracová-
ni. Spadá ještě tato audiovizuál-
ní produkce do sféry zájmu TV 
Studies?
 Jak co. Některé vlogy či You-
Tube projekty ano. V  některých se 
lidé např. natáčejí při sledování te-
levize (Goggle Box), což je perfektní 
pro zkoumání chování diváků. Kla-
sičtí YouTubeři, kteří se natáčejí při 
cestování napříč světem či při vaření, 
už ale televizním pořadem moc ne-
jsou, byť některé znaky komunikace 
z  TV přebírat mohou. Nelze si v  ní 
totiž dovolit vše, co jde na internetu. 
Televize je jednou nohou ve veřejné 
a druhou nohou v privátní sféře. Po-
řád vyjednává, co ještě lze pustit, a 
co ne. YouTubeři jsou ale skvělý fe-
nomén, jehož vzniku hodně pomohl 
i rozvoj komunikačních technologií 
a samozřejmě internet. Já kupříkla-
du moc nepanikařím z  toho, že by 
snad TV nebo film umíraly nebo že 
YouTubeři ničí kulturu atp. Záleží na 
tom, jakým způsobem technologii 
využíváte a k čemu vám je. Její vývoj 
je natolik rychlý, že si na ni musíme 
neustále zvykat. Nadávat na něco 
nového budeme pořád, to ale ještě 
neznamená, že to budou relevantní 
komentáře stavu věci.

Myslíte si, že počet diváků, kteří 
sledují televizi primárně v  obý-
vacím pokoji, bude s jejich gene-
račními obměnami ubývat?
 Televize je sledovaná čím dál 
tím více. Alespoň v  západních tele-
vizních kulturách. Výsledky měření 
sledovanosti ve Spojených státech 
a několika evropských zemích např. 
potvrdily, že  mladí lidé ji sledují 
mnohem častěji než dříve. Akorát 
se na televizní obsahy nedívají v te-
levizi. Pro mne je médium instituce, 
nikoli zařízení, z něhož přijímám ob-
sah. Instituce ovlivňuje mediální zá-
kony a ty zas podobu pořadů. To, že 
si seriál pustíte na počítači nebo na 
chytrém telefonu, neznamená, že se 
nedíváte na televizi. Pořád je to vy-
robené v instituci, která má pravidla 
odlišná od internetových platforem 
jako např. Netflix.
 Ten podle mě třeba zcela 
nevyužívá možností, které se mu 
nabízí, protože momentálně spíše 
kopíruje televizní styl vyprávění a 
produkce. Mohl by být mnohem 
kontroverznější a dělat větší experi-
menty na úrovni zpracování témat 
či vyprávění. Zatím to ale vypadá, že 
se snaží přebírat diváky americkým 
kabelovým televizím. Začíná se např. 
mluvit i o tom, že Netflix riskuje až 
moc. Upouští od nakupování seriá-
lů vyrobených někým jiným, což mu 
hodně dlouho vydělávalo peníze, a 
začíná namísto toho investovat do 

„Televize je 
jednou nohou 

ve veřejné a 
druhou nohou 

v privátní 
sféře. Pořád 

vyjednává, co 
ještě lze pustit, 

a co ne.“
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svých původních seriálů. To je ov-
šem velmi nákladné, jeden větší neú-
spěch ho nakonec může položit i na 
kolena.

Značný úspěch má u diváků také 
Slow TV, kterou lze nahlížet jako 
protipól výše zmíněného. Co po-
dle Vás stojí za její oblibou?
 Lidé jsou voyeuři. John Fiske 
říkal, že televize je jako moderní krb, 
do nějž se lidé rádi koukají na plame-
ny a jsou jimi očarováni. Televize má 
podle něj tzv. bardskou funkci nebo-
li funkci vyprávění příběhů, která je 
pro ni nejdůležitější. Fiske to vysvět-
loval analogií s  ohništěm v  pravěké 
jeskyni, okolo kterého se rozpro-
střou lidi a povídají si příběhy. Takto 
funguje televize v  podstatě doteď. 
Často ji zapnete, koukáte na ni, a je 
vám jedno na co. Takhle podle mě 
funguje Slow TV. Uklidňuje vás. 

Při své prezidentské kandidatu-
ře byl Donald Trump přirovná-
ván k  různým záporným seriá-
lovým postavám. Filmový kritik 
Kamil Fila uvádí, že Trump vstou-
pil na politickou scénu v  době, 
kdy popularita záporných filmo-
vých a seriálových postav obrov-
sky vzrostla a lidé je začali vidět 
jako zajímavé až obdivuhodné, 
čímž lze částečně vysvětlit jeho 
oblibu. Do jaké míry ovlivňuje 
televize naše názory, hodnoty či 
chování?

 To je odvěká otázka z dob, kdy 
se stala televize masovým médiem. 
Byl to problém právě proto, že tele-
vize zasahuje napůl do veřejné sféry 
a napůl do  soukromí rodiny. Řešilo 
se zejména, co se stane, když si děti 
zapnou televizi a uvidí tam něco, co 
jim není určeno. Jediné, na čem se te-
oretici shodli, je, že její vliv je značný, 
avšak přesně jej určit nedokážeme. 
Nedá se totiž přesně oddělit od vlivu 
jiných médií, opinion makerů či lidí, 
které dennodenně potkáváme.
Velmi důležitá je proto mediální vý-
chova, která u nás zatím bohužel 
moc nefunguje. Největší moc televi-
ze spočívá v  její formě komunikace 
s divákem – seriálovostí. Nejde o to, 
co vám kdo řekne, ale o to, že vám to 
říká opakovaně. Proto možná onen 
argument Kamila Fily. Tisíckrát slyše-
nou lež začnete vnímat jako pravdu, 
to je základní pravidlo komunikace.

Existují preskripce pro to, jak by 
mělo vypadat vyvážené televizní 
vysílání?
 Diskuze se vedou především 
na akademické půdě. Politici, kte-
ří mohou zasahovat do legislativy, 
často nepokládají za důležité spo-
lupracovat s  odborníky na mediál-
ní komunikaci. Existují ale mediální 
zákony, které zakazují např. šíření 
poplašné zprávy, vysílání lží apod., 
zvlášť stojí zákony upravující pravo-
moci veřejnoprávní televize. Médií 
se ale týkají rovněž zákony ošetřující 
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např. pomluvu. Problém je v  tom, 
že v  ČR fungují média tak, že když 
se ve zpravodajství objeví lež, je na 
někom, aby to nahlásil, a teprve pak 
se to vyšetřuje. Rada pro rozhlaso-
vé a televizní vysílání nemůže zahá-
jit vyšetřování bez podnětu zvenčí. 
Krom toho, doteď byla rada sesta-
vována z lidí často vázaných na poli-
tické strany. Nyní se uvažuje o tom, 
že budou do rady obsazeni i vědci 
nebo lidé stojící zcela mimo politické 
strany. Krom toho existují i kodexy 
v rámci institucí, ČT má např. kodex 
upravující podobu vysílání.

Před několika lety vznikl Televi-
sionThinkTank, jehož jste koordi-
nátorkou. O co přesně se jedná?
 Tuto platformu jsme založi-
li společně s  Jakubem Kordou a Pe-
trem Bilíkem. Jejím hlavním cílem 
bylo ustanovení samostatného obo-
ru, který by se zabýval reflexí televi-
ze, což se nám nyní povedlo. Začali 
jsme se také zaměřovat na síťování 
UP s televizními institucemi, organi-
zacemi a akcemi, jako je např. Letní 
filmová škola v  Uherském Hradišti. 
Snažíme se soustavně reflektovat te-
levizi a mapovat ty, kteří se jí u nás 
a na Slovensku zabývají. Za tímto 
účelem jsme také založili televizně-
-rozhlasovou konferenci Flow, jejíž 
třetí ročník se uskuteční v  březnu. 
Na webu thinktanku máme data-
bázi, do níž vkládáme všechny čes-
ké alespoň trochu odborné práce 

o televizi a nyní už tam přibývají i 
texty zahraniční. A konečně, najdete 
tam taky pár kontaktů na TV profe-
sionály a pár teoretiků, kteří se TV 
zabývají. No a krom toho kupříkladu 
prostřednictvím našich facebooko-
vých stránek sdílíme a informujeme 
o dění ve světě televize a TV studií.

Jaké bude téma nadcházející 
konference?
 Konference se bude konat ve 
spolupráci s Českým rozhlasem, kte-
rý zde bude mít paralelně festival 
Prix Bohemia zaměřený na rozhlaso-
vou tvorbu. V rámci jednoho dne se 
budeme věnovat i studentské televi-
zi a rozhlasu, televizní část se bude 
zaměřovat na současné televizní 
projekty. Oslovíme např. tvůrce Se-
mestru či ČT s  jejich Kosmem. Rádi 
bychom vytvořili „Academic Battle“, 
kde bychom vzali projekt – měli by-
chom vyjádření od člověka, který na 
něm dělal, a od akademika či recen-
zenta. Jejich připomínky a poznámky 
bychom poté konfrontovali. Ideální 
by byly rovněž dotazy z publika.

Odborně se zabýváte genderem, 
jak si z tohoto hlediska stojí čes-
ké seriály?
 Hodně konzervativní jsou ty 
z ČT. Je to vidět jednak z jejich vyjád-
ření, ale také z pořadů, které vytvá-
řejí. Zhlédli se v tzv. severském dra-
matu, což je de facto noirové krimi. 
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Seriály ČT mají ale noirový pouze vi-
zuální styl, vyprávěním a konstrukcí 
postav jsou to spíše klasické noiry 
50. let minulého století. V  součas-
ném severském noiru je většinou 
emancipovaná ženská hrdinka, která 
je pojatá komplexně, se všemi svými 
chybami a pozitivními vlastnostmi, 
seriály dále reflektují současné pro-
blémy dané společnosti a lokální 
politiku. Vraždy apod. zde mají být 
spíše pozadím pro otevření aktuál-
ních a závažných společenských otá-
zek. ČT to ale obvykle moc nevyjde, 
protože dle mého názoru tento žánr 
zcela nepochopila. Většinou její poči-
ny sklouznou ke klasické detektivce, 
jež jako noir pouze vypadá. Krásným 
příkladem je Cirkus Bukowski. 
 Na druhou stranu tento žánr 
krásně pochopila HBO se svou Pusti-
nou. Ale abych byla fér, HBO má zce-
la jiné možnosti než ČT. Ovšem Nova 
nebo Prima umí z hlediska genderu 
nakládat se svou tvorbou lépe. Na-
příklad Policie Modrava z produkce 
televize Nova je mýdlovou operou, 
která sice není moc dobře natočená, 
protože má špatný scénář, ale z hle-
diska konstrukce ženských postav je 
vcelku inovativní. Nelze opomenout 
ani sérii detektivek Detektivové od 
Nejsvětější trojice (ČT) s  hlavní po-
stavou majorky Marie Výrové. A 
jedním z posledních českých seriálů 
nějak výrazněji přistupujících k  té-
matu genderu, které jsem zhlédla, 

byla rozhodně Mordparta. Ta je kva-
litativně zcela jinde než to, co běžně 
Prima produkuje.

V  rámci studia budou mít stu-
denti možnost absolvovat stáž 
v  České televizi, Českém rozhla-
se, Institutu dokumentárního fil-
mu či na Letní filmové škole. Jaké 
pozice budou moci zastávat?
 U Letní filmové školy by se na 
první pohled mohlo zdát, že nemá 
s  televizí nic společného. V  minu-
lém roce s  ní ale katedra i Televisi-
onThinkTank navázaly spolupráci a 
pozvali jsme jako hosta známého te-
levizního teoretika Glena Creebera. 
S jedním z tvůrců ČT měl debatu na 
téma quality TV. Vzhledem k tomu, 
že byl tento televizní blok úspěšný, 
rozhodla se v  něm LFŠ pokračovat. 
Takže možnosti jsou otevřené. Spíše 
to ale záleží na tom, jak moc se daný 
člověk snaží. Můžete mít skvělou po-
zici, ale když přijedete s  tím, že se 
chcete hlavně dívat na filmy, tak na 
filmových festivalech moc neuspěje-
te. S ČT již jako katedra spolupracu-
jeme řadu let, máme kontakty např. 
na dokumentární redakce zpracová-
vající pořady pro Déčko. Řada našich 
absolventů vyjela na stáž, kde začí-
nala vařením kávy, a nyní dělají své 
vlastní pořady. 

Nově vzniklý obor se bude zabý-
vat jak televizí, tak rozhlasem. 

„Dodnes je pro 
televizi mnohdy 
zvuk důležitější 

než obraz. Když 
si pustíte pořad 

a odběhnete 
od něj, jenom 

ze zvukové 
stopy máte 

dobrý přehled 
o tom, co se 

na obrazovce 
odehrává.“
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Nakolik jsou si tato dvě média 
podobná?
 Televize vycházela ve svých za-
čátcích zejména z rozhlasu, velmi úzce 
spolu tedy souvisí. Nesnažila a nesnaží 
se dohnat film, jak se často lidé domní-
vají. Dodnes je pro televizi mnohdy 
zvuk důležitější než obraz. Když si pus-
títe pořad a odběhnete od něj, jenom 
ze zvukové stopy máte dobrý přehled 
o tom, co se na obrazovce odehrává. 
Kdybyste se dívali pouze na obraz, 
začnete se ztrácet. Obzvláště u klasic-
kých žánrů jako např. mýdlová opera 
zvuk dominuje. Je proto zcela logické, 
že namísto televize a filmu propojuje-
me akademicky rozhlas s televizí, ona 
dvě média jsou si totiž podobná více, 
než se může na první pohled zdát.
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Spolecnost 
protkaná 
náboženstvím

Na otázku, co znamená náboženství, není obzvláš-
tě v  dnešní době lehké jednoznačně odpovědět. Du-
šan Lužný, vedoucí katedry sociologie, andragogi-
ky a kulturní antropologie, se nám pokusil alespoň 
ve zkratce problematiku náboženství přiblížit. Dotkli 
jsme se také často diskutovaného ateismu české spo-
lečnosti a neopomněli ani nová náboženská hnutí.

Text: Anežka Chalupová
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Zabýváte se sociologií nábožen-
ství, proč jste si v rámci sociolo-
gie vybral právě toto odvětví?
 Na brněnské univerzitě jsem 
před rokem 1989 vystudoval marxis-
ticko-leninskou sociologii; jiná tehdy 
u nás nebyla. Ale již předtím jsem 
se od sociologie trochu vzdálil, když 
jsem se zajímal o hodnotové orien-
tace jiných kultur. V Brně na začátku 
90. let vznikl na univerzitě nový obor 
religionistika, kam jsem nastoupil. 
Dostal jsem za úkol vyučovat socio-
logii náboženství, o které jsem v  té 
době nevěděl nic, jelikož se to před-
tím nevyučovalo. Učil jsem také ná-
boženství jižní a východní Asie, tedy 
hinduismus, buddhismus, sikhismus, 
taoismus, konfuciánství, šintó a dal-
ší, což mě přimělo se o těchto nábo-
ženstvích dovědět více a sociologie 
tak k tomu byla navíc. Religionistika 
je totiž spíš dějinami náboženství 
než sociologií či antropologií nábo-
ženství. Tím jsem se lehce izoloval 
od sociologické komunity, pak jsem 
se ale v  důsledku dalších okolností 
zase k sociologii přiblížil.

Pro začátek bychom si tedy mož-
ná mohli ujasnit samotný pojem 
náboženství.
 To je na dlouhé povídání. 
Obecně je s  takovými pojmy pro-
blém. Jsou to slova, která přejímá-
me z  přirozeného jazyka, a tam 
mohou znamenat to, co je dobově a 

kontextuálně ovlivněno. Věda by se 
měla snažit pracovat s univerzálněj-
šími pojmy. A zde právě narážíme na 
problém, co to náboženství je. 
Někdy můžeme něco díky určitým 
znakům považovat za náboženství, 
ale samotní aktéři, žijící v tom systé-
mu, to za ně nepovažují, říkají, že se 
jedná o cestu, právo nebo způsob ži-
vota. Naopak někdy sami aktéři mo-
hou něco považovat za náboženství, 
ale věda a okolí ne. Například raný 
buddhismus nebo i konfuciánství a 
taoismus sebe sama za náboženství 
neoznačují, respektive skoro žádné 
náboženství, kromě křesťanství, se 
za náboženství nepovažuje. Podob-
ně je na tom i hinduismus, který 
vznikl v té podobě, v níž ho chápeme 
dnes, až někdy v době britské koloni-
ální nadvlády. 
 V západních  médiích před-
stavuje nejčastější zdánlivě rozpo-
ruplný případ scientologie, která se 
v médiích považuje za pseudonábo-
ženství nebo za zneužití označení 
náboženství, ale když se na ni podí-
váme ze sociologického hlediska, tak 
náboženstvím je. Vykazuje některé 
prvky, i sami aktéři ji za nábožen-
ství považují. Nejbizarnější případ, 
s nímž jsem se jako soudní znalec 
setkal, byla tzv. Pivní církev, která 
se chtěla registrovat u ministerstva 
kultury jako náboženská společnost, 
aby dosáhla legitimity od státu. Ten-
to krok byl od začátku chápán jako 

„Někdy můžeme 
něco díky určitým 

znakům považovat 
za náboženství, 

ale samotní 
aktéři, žijící v tom 
systému, to za ně 
nepovažují, říkají, 

že se jedná o 
cestu, právo nebo 

způsob života. 
Naopak někdy 

sami aktéři mohou 
něco považovat za 

náboženství, ale 
věda a okolí ne.“
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provokace nebo vtip, nicméně stát 
nasadil všechny postupy, které v tako-
vém případě používá, včetně soudních 
znalců, aby určili, zda to náboženství 
je nebo není.

Česká republika je často dává-
na jako příklad země s výraznou 
sekularizací. Nemyslíte si ovšem, 
že tvrzení o ateistickém cha-
rakteru české populace je příliš 
zjednodušené? 
 Existují vlastně dva způsoby, 
jak slovo ateismus chápat. První, že je 
to cílený boj proti náboženství, a dru-
hý, že ateismus znamená bez boha, 
takže ateisté jsou nevěřící. Přikláním 
se k tomu prvnímu významu slova, na 
což mě navádí srovnání režimů před 
rokem 1989 a po něm. Když řekneme, 
že režim před rokem 1989 byl ateistic-
ký a ten po roce 1989 taky, tak se tyto 
dva režimy dostávají na stejnou úro-
veň. Z tohoto srovnání pro mě vyplý-
vá, že ateismus chápu jako aktivní boj, 
popírání náboženství. V tom případě 
režim před rokem 1989 byl ateistický, 
na což poukazuje likvidace nábožen-
ství, zavírání kněží, věřících, zatímco 
ten dnešní režim je spíše sekulární 
nebo nábožensky laxní. A skutečně 
z  kvantitativních průzkumů vychází, 
že těch, kteří se deklarují za věřící, je 
v současné české společnosti 32–33 %, 
zatímco za ateisty se považují asi 4 % 
dotázaných. 
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 Jak se sami ateisté chápou? Je 
pravda, že česká společnost je nábo-
žensky laxní, vezměme si například 
otázku restitucí. Představte si, že 
70 % společnosti je nevěřící, ale při 
otázce restitucí, jak první, tak dru-
hé, neproběhly žádné velké protes-
ty. Některé politické strany otázku 
restitucí ve svých kampaních sice 
využily, ale žádné masové protesty 
proti navrácení majetku církvi neby-
ly. Sociologické výzkumy však uka-
zují na to, že více jak polovina české 
společnosti nepovažuje náboženství 
za ztrátu času. Český stát je tedy 
sekulární, ale česká společnost není 
nenáboženská.
 
Nemohli bychom tedy tvrdit, že 
náboženství a touha věřit je za-
kódovaná v každém z nás?
 Religionistika a antropolo-
gie náboženství říkají, že zatím ne-
byla nalezena žádná kultura, kde 
by náboženství nebylo. Čili by se 
dalo s  jistou nadsázkou říci, že víra 
k  lidskému druhu patří. Otázkou je 
pak opět, co je to náboženství. Ko-
gnitivní a evoluční religionisté jsou 
toho názoru, že náboženství je pro-
duktem evoluce. Vytvořilo se jako 
vhodná adaptační strategie napo-
máhající přežití. Pokud něco z  hle-
diska adaptace není funkční, tak to 
zaniká. Pokud zde tedy náboženství 
tak dlouho bylo, tak má evidentně 
nějakou funkci nebo vykazuje prvky, 

které napomáhají k  adaptaci a pře-
žití – například poskytuje určitou 
identitu, vazbu ke společenství atd. 
Ale jestli je náboženství součást evo-
luce, lidský výtvor, pak také může 
zaniknout. 
 Legitimní otázka je, zda se 
podmínky života nezměnily natolik, 
že náboženství k přežití nepotřebu-
jeme, že ztratilo adaptační funkci. Je 
to by-product, tedy vedlejší produkt 
evoluce. Ať je tomu tak nebo jinak, 
náboženství je v pohledu těchto ko-
gnitivních vědců záležitost fungová-
ní lidského mozku. Zde si ale všimně-
me jiné věci – jak sekulární může být 
řeč o náboženství. Žádné posvátno, 
„jen“ chemie lidského mozku.

Jakou funkci má tedy nábožen-
ství ve společnosti?
 Sociologie tradičně říká, že 
hlavní funkcí náboženství je inte-
grace společenství. Náboženství 
začleňuje jedince do nějaké komu-
nity, udržuje komunitu pohromadě 
a napomáhá jedinci najít místo ve 
společenství.

Z hlediska sociologie se na-
bízí otázka provázanosti ná-
boženství s  politikou nebo 
ekonomikou.
 Oddělení náboženství od po-
litiky a ekonomiky je základní ká-
men teorie sekularizace a principu 
sekularismu, na kterém stojí dnešní 
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národní státy. Podle tohoto pohledu 
by náboženství mělo být strukturál-
ně odděleno od jiných subsystémů 
společnosti, jako je především eko-
nomika a politika, ale také školství, 
zdravotnictví, justice. Náboženství 
je samostatný subsystém společ-
nosti fungující podle specifických 
pravidel. Jenže to je model, který 
ve skutečnosti nefunguje nikde, byť 
došlo k jeho globálnímu rozšíření. Vi-
díme to jak na Blízkém východě, tak 
například v  Indii či USA. Zde všude 
většinou funguje stát z  formálního 
hlediska jako stát sekulární, ale spo-
lečnosti zde jsou silně nábožensky 
založené.
 Z  hlediska sociologie nábo-
ženství a teorie sekularizace stojí 
modernita na oddělení náboženství 
od státu. To je v  různé míře v  růz-
ném kontextu zaručeno ústavou. 
Například první dodatek americ-
ké ústavy říká, že stát nemůže být 
spojen s  jakýmkoli jedním konkrét-
ním náboženstvím čili musí být ná-
božensky neutrální, což v  americké 
důslednosti vede k  tomu, že např. 
stát nikdy neposílá žádné dotace 
náboženským společnostem, neboť 
všechny jsou z hlediska státu na stej-
né úrovni, jak katolíci, tak sciento-
logové nebo satanisté. Na druhé 
straně musí stát vytvořit příznivý 
prostor, aby se náboženské komuni-
ty samy uživily, takže jsou osvoboze-
ny od daní a mají další výhody. Vedle 

toho platí, že většina Američanů je 
věřící, což se např. projevuje aktivi-
zací nejrůznějších náboženských či 
nábožensky orientovaných skupin, 
které silně ovlivňují veřejné mínění, 
včetně prezidentských voleb. Silný-
mi tématy veřejné diskuse se tak 
stávají interrupce, sexuální menšiny 
apod. Na těchto tématech je americ-
ká společnost silně rozštěpena, pro-
ti sobě stojí konzervativci se silným 
náboženským pozadím a liberálové, 
kteří nemají na tradiční náboženství 
tak silnou vazbu. Dalším příkladem 
je oddělení náboženství od státní-
ho školského systému. V USA v této 
oblasti probíhá silná kulturní válka 
mezi evolucionisty a kreacionisty. 
Kreacionisté či stoupenci představy 
tzv. inteligentního designu chtějí, 
aby se náboženství, nauka o stvoření 
světa Bohem, učila jako rovnocenná 
s teorií evoluce.

Pokud se podíváme na součas-
nou mapu světa, mohli bychom 
tvrdit, že je civilizace rozdělena 
podle náboženství?
 V rámci České republiky jsou 
geografické rozdíly v  zastoupení vi-
dět. Věřících je na východě více než 
na západě, což je dáno mimo jiné his-
torickými událostmi, například od-
sunem Němců. V globálním pohledu 
není lehké takhle na mapu nahlížet, 
protože neexistují pevná a přesná 
ohraničení náboženství. Jednotlivá 

„Řekneme-li, že 
tady v Evropě 

nemáme nic 
společného 

s východním 
křesťanstvím či 

islámem a hranice 
mezi Ruskem, 

Balkánem a 
Blízkým východem 

je prostě 
nepřekročitelná, 

tak nemáme 
důvod vzájemně 
spolupracovat.“
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náboženství se v prostoru prolínají. 
To je také argument proti populár-
nímu názoru o střetu civilizací, kte-
rý přinesl Samuel Huntington. Ten 
předpokládal, že náboženské kon-
flikty se budou odehrávat na hranici 
civilizačních okruhů. Problém je, že 
takové hranice nejsou, nemůžeme 
tvrdit, že křesťanství je jenom v Ev-
ropě. Představa takového ohraničo-
vání může mít negativní důsledky. 
Řekneme-li, že tady v  Evropě ne-
máme nic společného s  východním 
křesťanstvím či islámem a hranice 
mezi Ruskem, Balkánem a Blízkým 
východem je prostě nepřekročitel-
ná, tak nemáme důvod vzájemně 
spolupracovat.

V  historii přirozeně vznikala 
a zanikala řada náboženských 
hnutí. Kdy ovšem dochází k tzv. 
boomu vzniku nových nábožen-
ských hnutí, která trvají dodnes?
 Termín vznikl v druhé polovi-
ně 20. století, přibližně v 60. letech, 
jako označení tehdejších hnutí, která 
vznikala v  době velkého kulturního 
vření a tzv. kontrakultury. Používá 
se na hnutí vzniklá v  rámci západ-
ní kultury čerpáním z křesťanství a 
především z mimoevropských ná-
boženství. Velmi často jde o hnutí 
z  jiných částí světa, klasickým pří-
kladem jsou různé hinduistické a 
buddhistické skupiny. Potom se také 
jedná o hnutí, která se snaží obnovit 

předkřesťanská náboženství – nej-
různější neopohany, stoupence Kel-
tů apod. Pak jsou tady úplně nová, 
která nenavazují na žádnou konkrét-
ní historickou tradici, jako například 
scientologie nebo Jediové odkazující 
na filmovou ságu Hvězdné války. A 
další a další…

Nabízí se často diskutovaná otáz-
ka týkající se členství v  těchto 
hnutích a nabírání nových členů.
 Otázka, kdo je členem skupi-
ny, je problematická i u zavedených 
tradičních náboženství. Ani v  rámci 
katolictví není jasné, kdo se za čle-
na považuje. Zda ten, kdo je „jen“ 
pokřtěn, nebo ten, kdo jej aktivně 
praktikuje. I v ostatních případech to 
není jednoduché. Nevedou se žádné 
členské průkazy. Obecně to funguje 
tak, že existuje pevné jádro, na něj 
jsou navázány prstence lidí s postup-
ně se uvolňujícím poutem. Na jejich 
okraji mohou být ti, kteří se za členy 
určitě nepovažují, ale s danou skupi-
nou sympatizují.
 Odpověď na otázku po nabí-
rání nových členů není jednoznačná. 
Když jsem například dělal výzkum 
Haré Kršny, tak mi řada z oddaných 
říkala, že se k  hnutí dostala přes 
jídlo. Obecně se často tvrdí, že se 
jedinec přidává k  nové náboženské 
skupině, protože uvěřil jejich nau-
ce. Ale to není pravda, nauka není 
primární. Vždyť ani věřící, kteří se 

„Tvrzení, že 
netradiční 
náboženské 
skupiny vymývají 
mozky, je 
naprosto scestná 
představa. Vždy 
zůstává plno věcí 
z původní identity, 
mentálně člověka 
nepřeprogramují. 
Jistě, jedinec se 
mění, přerušuje 
sociální vazby 
k některým 
přátelům, rodině, 
ale neznamená 
to, že by měl 
zcela vymytý 
mozek a byl úplně 
robotizován.“
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narodili do své tradice, neznají zcela 
nauku vlastní skupiny. Znají ji vždy 
jen z části, a nauka nebývá tím nej-
silnějším poutem. Konverze tedy 
není dílek okamžitého prozření, je 
to spíše pozvolný proces, seznamo-
vání, přibližování. Velkou úlohu sa-
mozřejmě hrají přátelé a okolí. Cesta 
se ale může kdykoli odklonit a člověk 
přejde k  jiné víře nebo duchovního 
hledání zanechá a věnuje se jiným 
věcem.
 Tvrzení, že netradiční nábo-
ženské skupiny vymývají mozky, je 
naprosto scestná představa. Vždy 
zůstává plno věcí z původní identity, 
mentálně člověka nepřeprogramují. 
Jistě, jedinec se mění, přerušuje so-
ciální vazby k  některým přátelům, 
rodině, ale neznamená to, že by měl 
zcela vymytý mozek a byl úplně ro-
botizován. Některé skupiny používa-
jí volnější způsob získávání, někteří 
jsou více agilní, někteří jsou na naše 
poměry až moc nátlakoví. Je to stej-
né jako v jiných, nenáboženských ob-
lastech života.

Obecně je ve společnosti častěji 
užíváno slovo sekta. Čím se od 
hnutí odlišuje? 
 Slovo sekta je jednoznačně 
negativní, je nástrojem stigmatiza-
ce. Jeho používání je založeno na 
představě, že existují náboženské 
skupiny, které na jedince vyvíjejí ne-
přiměřený nátlak, vytvářejí závislost 

vedoucí k  jeho destrukci. Ze socio-
logického hlediska je sekta malá ná-
boženská skupina, která se odtrhla 
od větší, třeba dominantní skupiny. 
Základem je tedy existence konfliktu 
a napětí mezi novou skupinou, sta-
rou skupinou a okolní společností. 
Jenže aby mohla jakákoliv skupina 
existovat, musí být v  jistém napětí 
s  jinými skupinami, musí proklamo-
vat svoji odlišnost. Proto doporuču-
ji v používání termínu sekty velkou 
obezřetnost.
Termín hnutí naznačuje, že jde o fe-
nomén, který nemá jasnou hierar-
chickou strukturu a svými vnitřními 
vazbami se více blíží síťové struktuře.

Které nové náboženské hnutí je 
u nás nejrozšířenější? 
 Zde musíme rozlišovat mezi 
počtem členů a sociální významností. 
V povědomí české veřejnosti existuje 
například hnutí Haré Kršna jako velmi 
početná skupina. Píše se o nich v mé-
diích, člověk si je snadno zapamatuje, 
setká-li se s nimi. Ale ve skutečnosti je 
jich jen několik stovek, ze statistické-
ho hlediska úplná marginálie. Obdob-
ně je tomu v případě muslimů. Jejich 
význam v  české společnosti je nad-
hodnocován a podporován je pocit 
ohrožení. Asi nejpočetnější skutečně 
netradiční skupinou je buddhistická 
skupina s  názvem Buddhismus Dia-
mantové cesty, stoupenci a žáci zá-
padního učitele lamy Ole Nydahla.

„V povědomí české 
veřejnosti existuje 

například hnutí 
Haré Kršna jako 

velmi početná 
skupina. Píše se 

o nich v médiích, 
člověk si je snadno 
zapamatuje, setká-
li se s nimi. Ale ve 
skutečnosti je jich 

jen několik stovek, 
ze statistického 
hlediska úplná 

marginálie.“
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Jaké hnutí je podle Vás, ne z po-
hledu sociologa, nejzajímavější?
 Potkal jsem se s řadou skupin 
a hnutí. Již před rokem 1989 jsem se 
začal zajímat o netradiční mimoev-
ropské kulturní a náboženské systé-
my, po roce 1990 se přidala možnost 
cestovat do jejich původních oblastí, 
takže jsem byl mnohokrát v  Indii a 
v dalších asijských zemích. Jako velmi 
zajímavý mi připadá např. hinduistic-
ký nacionalismus, o němž jsem však 
napsal pouze jeden kratší text. Je to 
nábožensko-politický proud, spo-
jující dva přístupy, které na Západě 
stojí historicky proti sobě. Na jedné 
straně nacionalismus čili představa, 
že základní konstitutivní jednotkou 
pro stát je národ, a na straně druhé 
náboženství. Čím dál více se na růz-
ných místech světa propojuje nacio-
nalismus s náboženstvím.
 V Indii byly po zhroucení brit-
ského koloniálního panství politické 
strany a hnutí usilující o samostat-
nost. Tyto síly sebe sama chápaly a 
byly taky tak prezentovány jako na-
cionální ve smyslu, že chtěly národní 
samostatnost. Od začátku mezi nimi 
byly skupiny nábožensky orientova-
né. Výsledkem je, že v  Indii je řada 
malých politických hnutí a dvě hlav-
ní strany, z nichž jedna je Bharatiya 
Janata Party (Indická lidová strana), 
což je příklad hinduistického naci-
onalismu tvrdícího, že Indie je jen 
pro ty, jejichž náboženství vzniklo 

na jejím území, primárně tedy pro 
hinduisty, popř. sikhy, buddhisty 
apod. Tato politika vede k  mnohdy 
krvavým konfliktům, hinduisté pod-
řežou krky muslimům, muslimové 
vypálí vlak s hinduistickými poutní-
ky, hinduisté rozeberou mešitu. Je 
to velmi dramatické, bojové, spojuje 
se náboženství a politika. Navíc to 
bourá stereotyp, podle něhož je hin-
duismus jednoznačně mírumilovné 
náboženství, kde jsou všichni vegeta-
riáni a řídi se principem ahimsá, tedy 
neubližování.

Ve svém profesním životě se za-
měřujete také na náboženství 
Východu a jeho percepci v  zá-
padním světě. Co Vás na východ-
ním náboženství tolik láká?
 To souvisí s individuálním vý-
vojem. Před rokem 1989 jsem měl 
pocit, že se západní civilizace řítí do 
svých posledních okamžiků a dřív 
nebo později se zcela zhroutí. Chápal 
jsem to jako otázku hodnot, ohrože-
ní života, ekologické hrozby, popří-
padě rozpadu kultury. Pak mě tedy 
napadla otázka, zda neexistují někde 
jinde jiné systémy hodnot, které by 
mohly být použity a sloužit jako in-
spirace. Začal jsem se zabývat tím, 
co je pro Evropany z Asie historicky 
nejbližší, což jsou většinou nábo-
ženství vzniklá v  Indii (buddhismus, 
hinduismus) a pak samozřejmě kon-
fuciánství. Všechna tato náboženství 
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kladou, alespoň ve stereotypním po-
hledu Evropanů, velký důraz na mo-
rálku a harmonický způsob života.

Jste vedoucím katedry sociolo-
gie, andragogiky a kulturní an-
tropologie. Do jaké míry je so-
ciologie s  těmito dvěma dalšími 
obory provázaná? 
 Katedra byla na začátku kon-
cipována jako katedra sociologie a 
andragogiky. Tyto obory jsou svým 
fungováním plně propojeny. Na an-
dragogice se vyučuje hodně sociolo-
gických disciplín, sociologie andra-
gogice dodává metodologickou a 
teoretickou výbavu. Asi před sedmi 
lety se k těmto oborům připojila kul-
turní antropologie, svým pojetím 
blízká sociologii. Mají stejnou meto-
dologii, i když jiné dějiny, ale v mno-
ha věcech se překrývají. S andrago-
gikou si kulturní antropologie není 
až tak blízká. Nakonec přibyla religi-
onistika, která má hodně blízko k an-
tropologii. Někdy je fungování takto 
oborově rozsáhlé katedry kompliko-
vanější. Ale vzniká tu určitá prováza-
nost, možná synergický efekt, obory 
a lidé si vypomáhají a navzájem se 
obohacují.

Na podzim v Olomouci proběhl 
první ročník religionistické kon-
ference. Kdo stál u zrodu myš-
lenky pořádat tuto konferenci a 

jaký byl cíl?
 S  mým kolegou, který přišel 
z  pardubické univerzity, a kolegy, 
kteří přišli z  brněnské univerzity, 
jsme spojili síly a v  Olomouci byl 
tento akademický rok otevřen nový 
obor religionistika. A abychom si to 
dobře zapamatovali, uspořádali jsme 
první ročník odborné konference. 
Pokud budeme v konferencích každý 
rok pokračovat, budeme vždy vědět, 
kolik roků religionistika v Olomouci 
existuje.
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VYPLŇ DOTAZNÍK A JÁ 
TI ŘEKNU, KDO JSI

Jako jeden z  mála u nás se věnuje vývoji nových 
psychodiagnostických metod. Ty jeho by měly 
pomáhat hlavně dospívajícím a odhalovat 
jejich sklony k  závislostem dřív, než do nich 
skutečně spadnou. Pokud se zrovna nevěnuje 
výzkumu, přednáší Martin Dolejš na katedře 
psychologie. „Nějakou slabinu máme každý,“ říká.

Text: Tereza Matějková





Co byste mi uměl diagnostikovat?
 Já se obecně i ve výzkumu 
zajímám hlavně o osobnostní rysy. 
Zaměřuji se na skladbu těchto rysů 
u konkrétního člověka. A to od těch 
obecnějších, jako je introverze a ex-
traverze, až po úzkostnost, depre-
sivitu nebo třeba impulsivitu. Vyu-
žívám psychodiagnostické nástroje, 
jakými jsou dotazníky, testy, inven-
táře a tak podobně. Jinak bych uměl 
pracovat i s  jinými nástroji, ale zají-
mám se právě o skladbu rysů osob-
nosti adolescenta. 

Z  čeho se vlastně skládá naše 
osobnost? 
 Skládá se z různých věcí. Jsou 
to osobnostní rysy, temperament, 
charakter. Osobnost je vlastně sou-
bor škatulek, přičemž osobnostní 
rysy jsou právě jednou takovou ška-
tulkou. Dá se říct, že jsou některé 
rysy, které jsou základní, a jiné, kte-
ré jsou okrajovější, ale jednotliví au-
toři přistupují k  osobnosti i k  jejím 
rysům různě, takže psychologie ne-
zastává jasné stanovisko k tomu, co 
je osobnost a co jsou její konkrétní 
nebo nejdůležitější rysy. 

Takže kdybych za Vámi přišla a 
chtěla bych se o sobě něco do-
zvědět, co všechno byste byl 
schopný o mně zjistit a jakým 
způsobem byste to zjišťoval? 
 Tak v první řadě bych s Vámi 
vedl rozhovor. Zeptal bych se, jak to 

bylo v  rodině, jak žijete teď, jak to 
máte v  práci, ve škole. Potom bych 
použil nějaký psychodiagnostický 
nástroj, například dotazník NEO, 
což je pětifaktorový osobnostní do-
tazník, který zkoumá svědomitost, 
emoční labilitu, otevřenost a tak 
dále. Těch nástrojů na osobnost je 
poměrně dost, některé se zabývají 
osobností komplexně, jiné se zamě-
řují na jednotlivé konkrétní rysy. Já 
se ve výzkumu soustředím na to, 
abych vytvořil psycho-diagnostic-
kou metodu na každý jednotlivý rys. 
Tímto způsobem bychom udělali 
diagnostiku, pokud bychom ji chtěli 
hodně obsáhlou, tak by to bylo třeba 
i na dvě sezení. U výběrových řízení 
ve firmách trvá taková osobnostní 
diagnostika i pět šest hodin, pokud 
jde třeba o testování pro potřeby 
policie, může to trvat i celý den. Ná-
sledně by došlo k vyhodnocení a vý-
sledek by se porovnal s průměrným 
výsledkem populace, výsledkem u 
žen a tak podobně. To pak ukáže, 
jak moc jste si podobní s průměr-
nou hodnotou populace. Důležité je 
vždy nakonec klientovi dát zpětnou 
vazbu, říct mu konkrétní závěry a ne 
pouze čísla, která pro něj mohou být 
nesrozumitelná. 

Vy se tedy ve svém výzkumu za-
býváte vytvářením nových psy-
chodiagnostických metod. Ty, 
které máme, nestačí? 
 U nás se psychodiagnostické 
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metody příliš nevytváří, a pokud ku-
pujete anglické, německé nebo tře-
ba francouzské metody, tak to už 
samo o sobě je velký problém, pro-
tože tyto metody nebyly zkoumány 
na české populaci. To se pak samo-
zřejmě projevuje na výsledcích, kte-
ré mohou být zkreslené a nepřesné. 
Problém bývá i v pouhém překladu 
jednotlivých testů. Mám zkušenost, 
kdy došlo právě k  takové chybě. 
Respondenti měli vysvětlit, co dělá 
porota u soudu. Jenomže my poro-
tu nemáme, máme soudce. A to už 
je špatný převod metody, protože 
to měli autoři nějakým způsobem 
reflektovat a nahradit porotu soud-
cem. Odpověď by pak byla stejná u 
nás jako v Americe, protože porota, 
stejně jako soudce, rozhoduje o tres-
tu. Dalším důvodem, proč vytvářet 
vlastní metody, je i cena autorských 
práv. I když je vytváření nových me-
tod velmi nákladnou záležitostí, po-
řád to vychází levněji. Takže když to 
u nás nikdo moc nechce dělat, tak 
jsem se toho chopil. Pomáhají mi 
samozřejmě kolegové a studenti, je-
likož projekty jsou náročné a trvají 
třeba i dva roky. 

Jak se vytváří taková metoda?
 Nejdřív si musíte vybrat, co 
vlastně chcete zkoumat. Pak si udě-
láte rešerši k danému tématu, vyhle-
dáte si, jak se konkrétní rys proje-
vuje a jak je definován. Zjistíte, jaké 
na to už existují metody, jak jsou 

postavené, a začínáte si formulovat 
otázky. Takových otázek může být 
na začátku třeba dvě stě a tento ba-
lík se pak zpracuje například do for-
my dotazníku. Dotazníky procháze-
jí několika pilotními šetřeními, což 
znamená například sto respondentů, 
kteří kromě vyplňování dotazníku 
upřesňují nejasnosti u jednotlivých 
položek. Doptávání hraje důležitou 
roli, protože v dnešní době děti na-
příklad nevědí, co je túra, co je snění, 
takže se pak upravují i jednotlivá slo-
va nebo formulace. Takové testování 
je dlouhé a náročné a na konci z něj 
vyjde kolem čtyřiceti otázek. Ty po-
kračují do ostrého testování, které 
je celorepublikové a probíhá na růz-
ných školách tak, aby byl vzorek co 
nejrozmanitější. Tady už se bavíme o 
vzorku dvou i více tisíc respondentů. 
Jde o to, že v tak velkém vzorku se 
ztratí těch pár, kteří by třeba neod-
povídali podle pravdy nebo by jen 
náhodně zaškrtávali, a výsledku to 
tudíž neuškodí. Pak následuje finál-
ní analýza, ze které vznikne konečná 
metoda. K té musíte vytvořit příruč-
ku, zařídit tisk, distribuci, u složitěj-
ších metod dochází i k zaškolování. 
Já jsem ovšem zastáncem jednoduš-
ších metod.

Kolik metod jste vytvořil? 
 Zatím je to škála impulsivity, 
do tisku jde teď škála úzkostnosti a 
třetí je metoda VRCHA – Výskyt ri-
zikového chování u adolescentů. To 
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jsou tři metody, které jsem s kole-
gy konstruoval. Dále chystám škálu 
depresivity, která by mohla být pu-
blikována asi do tří měsíců, a šká-
lu agresivity, ta bude venku do půl 
roku. Jinak se mi povedlo udělat ješ-
tě standardizaci dvou metod, kon-
krétně se jedná o Škálu osobnost-
ních rysů představujících riziko z 
hlediska užívání návykových látek a 
pak je to HSPQ – Osobnostní dotaz-
ník pro mládež. U HSPQ je zajímavé, 
že ho před třiceti lety převáděl jistý 
doktor Balcar z  Prahy a já jsem po 
těch letech přišel na tytéž věci jako 
on. Jediné, v  čem jsme se lišili, byla 
inteligence krystalická, tedy získaná. 
V jeho době získávali adolescenti asi 
o bod míň než dnes, což je samo-
zřejmě způsobeno několika faktory, 
ale ukazuje to i na dnešní obrovské 
možnosti získávání informací. Me-
tod bych mohl převést daleko víc, ale 
je náročné získávat práva od jejich 
vlastníků. Této byrokracii už nejsem 
příliš ochotný věnovat svůj čas. 

Jak jsou na tom dnešní ado-
lescenti se závislostmi?
 Otázkou je, zda se dá u ado-
lescentů hovořit o závislostech. Já si 
myslím, že se u dospívajících, až na 
pár případů, jedná spíš o experimen-
tování s různými věcmi, hlavně těmi, 
které jsou společensky zakázány. 
Takže tabák, alkohol, nějaká ta ma-
rihuana. Já osobně považuji za pro-
blém fakt, že jim stát dává možnost 

se takto rizikově chovat. Všechno, 
co jsem zmiňoval, se dá lehce se-
hnat a koupit, takže to není o tom, 
že by cigarety vzali tátovi z šuplíku. 
Tady je problém na úrovni kontro-
ly ze strany státu. To, že děti expe-
rimentují, je dané a tak to vždycky 
bude, ale důležité je děti naučit, že 
smyslem života jsou jiné věci. Pokud 
například víme, že je dítě impulsivní, 
tak bychom měli zapracovat na tom, 
aby se umělo zastavit a zamyslet nad 
důsledky svého chování. Co se týče 
míry užívání, je to pořád dost stejné, 
i když v poslední době se zjišťuje, že 
u adolescentů klesá míra užívání ta-
báku nebo alkoholu. To bude zřejmě 
dáno tím, že dospívající už nechodí 
ven a zůstávají primárně na síti, kde 
nekouří ani nepijí. Ovšem internet 
přináší zase jiná rizika, jako je zne-
užívání osobních údajů, kyberšika-
na, závislost na počítačových hrách 
a podobně. Na druhou stranu, stá-
le máme u nás asi 4 % adolescentů, 
kteří nadměrně užívají tabák, což 
znamená, že vykouří více než pět ci-
garet denně, a to já už považuji za 
závislost. 

Je problém i v podobě současné 
výchovy? 
 Žijeme v hektické době. Kdysi 
se rodiče dětem víc věnovali, dneska 
musí hlavně vydělávat peníze, aby je 
uživili. Takže je to do jisté míry i pro-
blém společnosti. Je tady tendence 
házet to na školy, jenže škola nemá 

„Otázkou je, 
zda se dá u 
adolescentů 
hovořit o 
závislostech. Já si 
myslím, že se u 
dospívajících, až 
na pár případů, 
jedná spíš o 
experimentování 
s různými 
věcmi, hlavně 
těmi, které jsou 
společensky 
zakázány.“



primárně vychovávat, ale učit. Celé je 
to o rodině a o tom, jaký prostor nám 
rodina dává. Stejně tak, jako je napros-
tým nesmyslem výchova autoritářská, 
může podobné škody napáchat i vý-
chova liberální. Dítě potřebuje manti-
nely, práva a povinnosti. Musí vědět, 
že něco se nesmí nebo že některé věci 
jsou určeny dospělým. Do osmnác-
ti let jsou za dítě zodpovědní rodiče 
a dítě by mělo respektovat pravidla, 
která jsou mu nastavována. Obecně 
si myslím, že stoupá agresivita ve spo-
lečnosti, což taky do jisté míry souvisí 
s těmito problémy, ale to je vývoj, kte-
rému nezabráníme. 

Jaké jsou příznaky závislosti u do-
spívajících? A jak by na tyto pří-
znaky měli reagovat rodiče? 
 Nejmarkantnějším příznakem 
bývá zhoršený prospěch ve škole, dále 
pak záškoláctví, školní přestupky, zvý-
šená frekvence užívání dané látky, 
toulání se, ztráta zájmu o kroužky 
nebo koníčky. Ovšem nemusí se hned 
jednat o závislost, podobně může dítě 
reagovat i na rozvod rodičů. Může to 
být volání o pomoc a vyhledávání po-
zornosti rodičů. Ti by měli reagovat 
zvýšeným zájmem o své dítě, a pokud 
problémy přetrvávají, vyhledat pomoc 
odborníka například v  podobě škol-
ního psychologa. Chce to nadhled, 
protože to z toho dítěte určitě nevy-
mlátíte. U adolescentů bývá taková 
závislost většinou na úplném začátku, 
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takže se s  tím téměř vždy dá něco 
dělat. 

Jak moc se adolescentní závislos-
ti přenášejí do dospělosti? 
 Když to nebudeme nazývat 
závislostí, ale experimentováním, 
tak si myslím, že ve velké míře ado-
lescenti dospějí, najdou si smysl 
života, práci a prostě z  toho vyros-
tou. Ale samozřejmě nelze všechny 
zachránit, někteří prostě budou zá-
vislí. U zbavování se závislosti je dů-
ležitá motivace konkrétního člověka. 
Pokud chce, může se dostat z  toho 
nejhlubšího dna, pokud nechce, 
s největší pravděpodobností mu ne-
pomůže nic a nikdo. 

Jak jsou na tom se závislostmi 
studenti vysokých škol? 
 Nikdy jsem to nesledoval, ale 
samozřejmě jsou mezi vysokoškol-
skými studenty jedinci, kteří jsou 
závislí a ukončí studium právě kvůli 
závislosti. A tady to může být různé 
– od závislosti na automatech přes 
marihuanu až po pervitin. Na druhé 
straně mnohem víc se setkáváme i u 
této skupiny s  experimentováním a 
obecně si myslím, že k  vysokoškol-
skému životu patří se pobavit a za-
žít věci, na které bude člověk jednou 
vzpomínat jako na studentský život. 
Bylo by divné, kdyby to nikdo nedě-
lal. Já sám si pamatuju na studentská 
léta a bylo to zajímavé. 

Souvisí závislost s inteligencí?
 Některé výzkumy to doklá-
dají, ale u těch je problém v  tom, 
že nesledovaly, z  jakého sociálního 
prostředí konkrétní jedinci pochá-
zeli a jakou měli výchovu. Obecně 
je bráno, že nesouvisí. Máme závislé 
jak vysoce inteligentní lidi, tak pod-
průměrně inteligentní. Víc to sou-
visí s některými osobnostními rysy. 
Například s  impulsivitou, protože 
impulsivní lidé jednají v  ten daný 
moment, užijí nějakou látku, ale už 
nedomyslí, jaké to pro ně může mít 
důsledky. Někde hraje roli i úzkost-
nost, kdy se jedinci pomocí různých 
látek snaží své úzkostné stavy potla-
čovat. Může to souviset s naléhavos-
tí, kdy dotyčný neumí oddálit uspo-
kojení, chce ho mít hned. Lidé, kteří 
nejsou závislí, umí jít za svým cílem 
krůček po krůčku, závislý člověk chce 
dosáhnout tohoto stavu okamžitě. 

Jste Vy sám na něčem závislý?
 Běhám a jezdím závodně vod-
ní slalom, takže sport je pro mě ur-
čitě jistou závislostí. A vlastně i má 
práce je tak trochu závislost. Ale po-
kud něco nazýváme závislostí, mu-
síme také brát v úvahu, jaký vliv to 
má na nás a na společnost. I lidé zá-
vislí na drogách, třeba hudebníci ze 
sedmdesátých let, společnosti něco 
dali a zanechali po sobě stopu. Pak 
jsou lidé, kteří jsou závislí, ale nic ne-
přinášejí a musí se do nich investovat 
peníze. Takže je vlastně závislost a 
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závislost. Vezměte si třeba sportov-
ce, který musí každý den uběhnout 
dvacet kilometrů a neumí si bez 
toho představit den. Ničí si klouby 
a upřednostňuje běhání třeba před 
svou rodinou. To je taky závislost, 
ale je společensky akceptovatelná. 

Máme každý nějakou závislost, 
nebo můžeme existovat i bez 
nich? 
 Nevím, jestli přímo závislost, 
ale každý máme pro něco slabost. 
Pro nějakou látku, aktivitu, potěše-
ní. Jsou lidé, kteří mají slabost pro 
saunování nebo mají rádi čokoládu. 
Konečně závislost na cukru a na soli 
je nejproblematičtější závislostí sou-
časnosti, ale uvědomujeme si ji jen 
velmi málo. Takže myslím, že každý 
člověk má nějakou slabinu. Nemůžu 
říct, že je to přímo závislost, ale něja-
kou slabůstku máme každý.



Zdenek

Pechal

Rok 2016 byl na katedře slavistiky 
ve znamení nových knižních titulů, 
talentovaných doktorandů, konfe-
rencí a výuky doma i v  zahraničí. 
Ukrajinisté, polonisté i rusisté vy-
dali v  letošním roce celkem osm 
knižních publikací. Zvláště bych 
chtěl upozornit na monografickou 
práci o písemnictví Haličsko-vo-
lyňského knížectví, která vznikla 
v  mezinárodní vědecké spolupráci 
se špičkovými lingvisty a textolo-
gy z Ruska a Polska. Rovněž vítám 
monografii o současném ruském 
dramatu v českých překladech a di-
vadelních inscenacích a monografii 
o žánrově stylistických proměnách 
v  ukrajinském jazyku a literatuře. 
Zvláště nás těší významné úspěchy 
studentů. Naše doktorandka zvítě-
zila v prestižní překladatelské soutě-
ži a získala smlouvu na překlad díla, 
které vydá nakladatelství Host. Těší 
nás také rozšíření zahraniční spo-
lupráce o další univerzity, přede-
vším o sibiřská pracoviště. Za velmi 

významnou pokládám spolupráci 
s Amurskou státní univerzitou, kte-
rá nám svými kontakty umožnila 
další spolupráci s  čínskými univer-
zitami, zejména s bývalým ruským 
emigrantským centrem v Charbinu 
a tamní Akademií věd. Na druhé 
straně byla nepochopitelná ne-
vstřícnost českého  zastupitelství 
v Kyjevě, které nesmyslně zabráni-
lo účasti některých ukrajinských 
kolegů na konferenci v  Olomouci.
Naše periodikum Rossica Olomu-
censia vychází od poloviny šedesá-
tých let 20. století a jako časopis 
pro ruskou a slovanskou filologii 
doznal v  posledních letech znač-
nou kvalitativní proměnu, jeho 
redakční rada je připravena po-
sunout tento odborný časopis 
do dalších vědeckých databází.
Na konci r. 2016 chci poděkovat 
kolegyním a kolegům z  katedry 
za výbornou spolupráci a přátel-
skou atmosféru, která není v dneš-
ním světě úplnou samozřejmostí.

Katedra slavistiky





kristýna 

Salomon

Jelikož mi teprve tříměsíční vede-
ní katedry neumožňuje bilanco-
vat, zaměřím se na plány v příštím 
roce. Na základě desetiletých zku-
šeností získaných v mezinárodních 
projektech Erasmus+ (GLITEMA, 
TALC_ME) si troufám tvrdit, že 
kvalitu každého pracoviště vý-
znamně ovlivňuje právě intenzivní 
spolupráce se zahraničními part-
nery. Proto bych chtěla rozšířit již 
existující síť partnerských institucí 
(Erasmus, CEEPUS) o nová, nejlépe 
tematicky definovaná, partnerství 
(GIP). Ráda bych také podpořila ko-
legy ve snaze (přes nemalá úskalí) 
publikovat v zahraničí, kde má ka-
tedra, nejen díky velkému zastou-
pení rodilých mluvčí, značný po-
tenciál. Dalším cílem je pokusit se 
zefektivnit doktorské studium a 
eliminovat tzv. věčné doktorandy.
V  příštím roce nás čeká řada zají-
mavých akcí. Za všechny jmenuji 
mezinárodní studentský workshop 
Intensive Study Programme s 

podtitulem ‚Liebe und Tod. Vom 
Wandel menschlicher Grunderfa-
hrungen‘, kterého se zúčastní 30 
studentů z  10 evropských zemí. 
Rádi bychom také zintenzivnili 
propagaci katedry, a (nejen) proto 
ve spolupráci s vedením fakulty, 
katedrou anglistiky a gymnáziem 
Hejčín pořádáme nultý ročník pře-
kladatelské soutěže. Mým osob-
ním přáním je, aby zájem o studi-
um na naší katedře rostl, abychom 
měli spokojené a kompetentní 
absolventy a kolegy, kterým prá-
ce pro katedru přináší radost.

Katedra germanistiky





Wilken 

Engelbrecht

Akademický rok 2015/2016 a rok 
předchozí byly pro katedru neder-
landistiky velmi úspěšné. V květnu 
2015 katedra organizovala jubilej-
ní konferenci asociace středoev-
ropských nederlandistů Comeni-
us. Vereniging van Neerlandici in 
Centraal-Europa. Konference se 
konala po čtrnácté, tentokrát zá-
roveň u příležitosti 20. výročí zalo-
žení asociace. Jejím výstupem bylo 
celkem pět monografií, které se 
podařilo vydat do jednoho roku.
Katedra postupně získává čím dál 
důležitější pozici mezi ostatními 
nederlandistikami střední Evropy. 
Jako první v ČR a na Slovensku získa-
la olomoucká nederlandistika akre-
ditaci doktorského studia Ph.D. Ni-
zozemská filologie s platností od ak. 
roku 2017/2018. V několika následu-
jících letech (období 2016–2020) 
se dále např. podílí na výzkumném 
projektu Královské nizozemské 
akademie věd Eastbound. The Dis-
tribution and Reception of Transla-
tions and Adaptations of Dutch-
-Language Literature, 1850–1990. 
Období první poloviny roku 2016, 

kdy Nizozemsko předsedalo Evrop-
ské unii, se samozřejmě promítlo 
i v  ČR. Jednou z  akcí, pořádaných 
v našem regionu, které se účastnili 
i zástupci katedry nederlandistiky, 
byly Nizozemské dny, konané ve 
dnech 4. – 10. dubna 2016 v  Kro-
měříži pod záštitou evropské se-
nátorky Olgy Sehnalové. V  červnu 
2016 pak ve Velké Bystřici spolek 
Jsme ze stejné planety uspořádal již 
druhý ročník komunitního setkání, 
věnovaného shodou okolností ten-
tokrát právě Nizozemsku a příhod-
ně nazvaného Oranjeééé. Na celé 
akci se výrazně podílela katedra 
nederlandistiky za podpory děka-
na FF a pod záštitou rektora UP. 
Ačkoli se klesající demografická 
křivka absolventů středních škol 
negativně projevuje v počtu ucha-
zečů a nastupujících studentů prv-
ního ročníku všeobecně na mnoha 
filologických oborech, nederlan-
distiky nevyjímaje, v  porovnání 
s  ostatními středoevropskými ka-
tedrami si ta olomoucká zachová-
vá stále stejnou významnou pozici.

Katedra nederlandistiky





Tomáš 

Nejeschleba

V hodnocení roku 2016 na katedře 
filozofie vyberu pouze na momen-
ty, které mne těší, než abych si stě-
žoval na klesající demografickou 
křivku nebo ekonomické ukazatele.  
Na prvním místě bych rád uvedl 
starost o „filozofický dorost“, která 
se stala jednou z priorit katedry již 
v minulých letech. Nyní se zúročila 
jednak v  úspěchu dětské univerzi-
ty, do jejíhož programu se katedra 
zapojila, a také ve filozofické soutě-
ži pro středoškolské studenty „Ne-
bojme se myslet“, když poprvé její 
výherkyně získala čestné uznání na 
Mezinárodní filozofické olympiádě 
v Ghentu v  konkurenci účastní-
ků z  čtyřiceti zemí z  celého světa. 
Radost nám dělají i naši studenti, 
jak bakalářského a magisterského 
programu, kteří založili debatní 
kroužek s názvem Olomoucký filo-
zofický spolek, tak programu dok-
torského, kteří čile publikovali a 
také v roce 2016 uspořádali pod ve-
dením Adély Eichlerové první filozo-
fickou doktorandskou konferenci. 

Vyzdvihnout je třeba neutuchající 
aktivitu dr. Filipa Tvrdého v  pořá-
dání přednášek zahraničních hostů, 
letos Maartena Boudryho z univer-
zity v Ghentu, a také hojně navště-
vovaných přednášek Jednoty filo-
zofické. V neposlední řadě je třeba 
zmínit projet GA ČR centra exce-
lence „Mezi renesancí a barokem“, 
který se v  roce 2016 přehoupnul 
do své druhé poloviny řešení a již 
letos se může pochlubit třemi mo-
nografiemi vydanými v  zahraničí. 
Všechny tyto činnosti vedou 
k  tomu, že se katedra filozo-
fie stává známou v  naší kotlině i 
ve světě, což potvrzuje i skuteč-
nost, že jsme byli vybráni (v kon-
kurenci Kodaně a Montrealu), 
abychom v  roce 2017 uspořáda-
li kongres Mezinárodní společ-
nosti pro novoplatónská studia. 
Při zohlednění těchto aktivit i dal-
ších, které se do této krátké zprávy 
nevešly, mohu hodnotit rok 2016 
na katedře filozofie jako rok dobrý.

Katedra filozofie





Rostislav 

Švácha

V roce 2016 jsme uspěli v žádos-
tech o dva velké grantové projek-
ty NAKI, na nichž bude pracovat 
většina členů naší katedry spolu s 
několika desítkami odborníků z ji-
ných pracovišť. Prof. Ivo Hlobil po-
vede rozsáhlý výzkum gotického 
umění ve východních Čechách a au-
tor těchto řádek se stane editorem 
publikace o stavebnických a objed-
navatelských počinech nejvýznam-
nějšího olomouckého biskupa 17. 
století Karla z Lichtensteinu-Cas-
telcorna, na jejíž přípravě se po-
dílí též Muzeum umění Olomouc, 
arcidiecézní muzea v Olomouci a 
Kroměříži a Seminář dějin umě-
ní Masarykovy univerzity v Brně.
Katedra se snaží upevnit a rozší-
řit spolupráci s římskou univer-
zitou Sapienza tak, aby z  ní měly 
prospěch i jiné katedry naší fakul-
ty. Do tohoto programu zapadla 
lednová delegace v Římě, vedená 
děkanem Jiřím Lachem, ale i ces-
ty kolegů a kolegyň ze Sapien-
zy (prof. D Áchile, prof. Iacobini), 

římského Institutu restaurování 
(prof. Panuzzi) nebo bývalého se-
kretáře papežské komise pro umě-
ní prof. Buranelliho do Olomouce, 
kde jmenovaní během svých ná-
vštěv vystoupili v našem přednáš-
kovém cyklu Současné bádání.
Díky stykům se Sapienzou se ital-
ské historičky umění Caterina Volpi 
a Camilla Fiore spolu s holandským 
badatelem Arnoldem Wittem rov-
něž zúčastnily mezinárodní konfe-
rence Krajina a venkov v baroku, 
kterou ve spolupráci s Ústavem 
dějin umění AVČR a sdružením 
Omnium připravila naše katedra. 
Setkání proběhlo v říjnu v Horním 
Jiřetíně, městě ohroženém povr-
chovou těžbou hnědého uhlí. Na 
několika konferencích celostátní-
ho významu vystoupili i naši stu-
denti. Velkou váhu mezi nimi při-
kládáme soutěži studentů dějin 
umění Paragone, k jejímuž zrodu 
dala před dvěma lety podnět naše 
katedra a jejíž třetí ročník letos 
proběhl v Českých Budějovicích.

Katedra dějin umění





Petr 

Orság

Není nás na katedře mnoho, navíc 
jsou naše počty aktuálně oslabeny 
rodičovskými povinnostmi někte-
rých kolegů, takže nás podstatně 
zaměstnává každodenní výuka, ale 
i nad její rámec byl právě končící 
rok 2016 pro nás velmi intenziv-
ní. K  20.  výročí založení katedry 
jsme si na jaře nadělili větší kon-
ferenci s  mnoha zajímavými hos-
ty, odborníky ze šesti zemí ze tří 
kontinentů. Na podzim jsme si pak 
užili i celouniverzitní Setkání ab-
solventů, během něhož na katedru 
zavítalo několik desítek našich bý-
valých studentů. Aktuálně máme 
řadu šikovných studentů, kteří se 
krom běžných povinností realizu-
jí oborově i jinak – ve Studentské 
televizi UP TV, studentském rádiu 
UP AIR nebo v  našich katederních 
on-line projektech – „širokospek-
trálním“ zpravodajsko-publicis-
tickém „Presu“, na média a práci 
v nich zaměřeném „Mediatoru 1“ a 
mediální a kulturální studia sledují-
cím a popularizujícím „MedKultu“. 

V  souvislosti s rozvojem třetí role 
univerzity a popularizace toho, čím 
se badatelsky zabýváme, se členové 
katedry účastnili řady akcí určených 
širší veřejnosti. Snažíme se rozvíjet i 
zahraniční spolupráci, krom obvyk-
lé hostující výuky jsme letos nově 
začali kooperovat s  akademickými 
pracovišti v Benátkách či Budapeš-
ti, z čehož by měly vzejít i společné 
publikační projekty. Rádi bychom 
dál rozvíjeli spolupráci s  Ústavem 
pro českou literaturu Akademie 
věd ČR v  rámci našeho společné-
ho Centra pro studia komiksu. 
V  rámci IGA projektů kolegové se 
studenty pracují na výzkumech ne-
verbální komunikace a mediální 
výchovy, ze kterých brzy budou 
publikace. Ke konci roku nyní uza-
víráme dva výzkumné projekty GA 
ČR zakončené dvěma monografie-
mi – jednou o fungování exilových 
médií v letech 1968–1989, druhou 
o konstituování domácího komik-
su ve druhé polovině 19. století.

Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky





oldrich

brenek

S rokem 2016 vstoupilo Centrum 
jazykového vzdělávání FF UP oficiál-
ně do druhého roku své existence. 
Vedle jazykové výuky, kterou stan-
dardně poskytují všechny segmenty 
CJV, došlo během roku i k několika 
výjimečným událostem. Akademic-
ká divize CJV dokázala, že po cel-
kové inovaci výukových materiálů 
je schopna držet krok s moderními 
trendy ve výuce cizích jazyků. Ja-
zyková škola UPLIFT opět zdárně 
obstála v nelehkém úkolu pořádání 
jazykových kurzů pro širokou ve-
řejnost, včetně oblíbených příměst-
ských táborů s výukou anglického 
jazyka. Lektorky a lektoři Jazykové 
školy UPLIFT nově učí také zaměst-
nance Krajského úřadu Olomouc-
kého kraje a Magistrátu města 
Olomouce. Letní školu slovanských 
studií absolvovala další skupina zá-
jemců o český jazyk a reálie, kteří 
si opět – podobně jako studenti v 
minulých ročnících – naše město 

zamilovali. V rámci Češtiny pro ci-
zince, která je rovněž silným člán-
kem CJV, byla výuka českého jazyka 
celoročně poskytována studentům 
z různých koutů světa, jako např. 
z Číny, Bangladéše či Kazachstánu.
CJV FF UP dále pokračovalo v mož-
nosti složit mezinárodní jazykové 
zkoušky z cizího jazyka, vedle cer-
tifikátů ECL to byl i Rakouský jazy-
kový diplom z německého jazyka 
(ÖSD). K novinkám pro příští rok 
patří zřízení zkouškového centra 
Goethe-Institutu v Akademické di-
vizi CJV, a to včetně pořádání pří-
pravných kurzů pro studenty UP, 
nebo také rozšíření nabídky zkou-
šek z cizího jazyka pro doktorandy, 
jako např. zkouška z latiny. Jazyko-
vá škola UPLIFT bude nově nabízet 
průvodcovské služby. Hlavním před-
sevzetím CJV FF UP do nového roku 
2017 je jistě to, aby i v příštím roce 
kvalitně a efektivně vzdělávalo co 
nejširší sféru zájemců o cizí jazyky.

Centrum jazykového vzdělávání





miroslav

veprek

Z  hlediska katedry bohemistiky 
hodnotím právě uplynulý rok 2016 
v  podstatě pozitivně. Jak mi jistě 
potvrdí i další lingvisté, čeština ni-
jak za toto období neutrpěla, spíše 
naopak byla obohacena mimo jiné 
i řadou kvalitních slovesných děl, 
která moje kolegyně a kolegové – 
literární vědci – zkoumají z různých 
úhlů pohledu. Také nám v  zásadě 
neubývá počet zájemců o studium 
české filologie ve všech jejích aspek-
tech a co je důležitější, stále se mezi 
těmito zájemci najde dostatečný po-
čet zvídavých a nadšených studen-
tů, kteří nám pedagogům nedávají 
šanci usnout na předčasných vavří-
nech, a nutí nás dále se vzdělávat.
Moje učitelka a předchůdkyně na 
katedře, doc. PhDr. Helena Baue-
rová, často zdůrazňovala, že „učíce 
druhé, učíme zároveň sami sebe“. 
Proto mám skutečnou radost z vše-
obecného kolegia badatelů, učitelů 
a studentů. Samozřejmě vždycky 
to není ideální a mohou vznikat 
různice a „vády“, abych též použil 

nějaké hezké staročeské slovo, ale 
díky vzájemnému respektu a ocho-
tě vyslechnout jiné názory jsou 
takovéto události nakonec doce-
la výkonným hnacím motorem. 
Pokud bych si měl něco přát, tak 
aby se podobná atmosféra kon-
struktivní diskuse přenesla i do 
celého spektra naší společnosti. 
V roce 2016 mi velkou radost uděla-
li též ti studenti naší katedry, kteří 
odvážně založili svůj vlastní spo-
lek bohemistických studentů s  ná-
zvem „BOSS“. Už za první půlrok 
své existence se spolupráce s nimi 
jeví jako velmi přínosná a rád bych 
jim za to přinejmenším poděkoval 
prostřednictvím těchto řádků. Vů-
bec, při zkoumavém pohledu na 
naše studenty si dovoluji k  roku 
2017 i k další budoucnosti vzhlížet 
s  nadějí. No a v  neposlední řadě 
děkuji všem kolegyním a kolegům 
z  katedry a vlastně i z  celé fakul-
ty, neboť i ony a oni k  této naději 
přispívají mírou neméně velikou.

Katedra bohemistiky





Matúš 

Šucha

Jaký byl rok 2016? Upřímně přes-
ně nevím. Byl nanic a byl hezký. 
Byl jako rok 2015 a jako bude rok 
2017. Pokud v  něm někdo viděl 
málo radosti, řekl bych, že proto, 
že málo hledal. A možná proto, 
že byl citlivý k  bolestem světa. Já 
v něm viděl mnoho radosti a lásky.

Katedra psychologie





Marie 

Voždová

Na jednu stranu byl rok 2016 jako 
každý jiný – zaměstnanci katedry 
učili, zkoušeli, publikovali, realizo-
vali zahraniční cesty za účelem re-
šeršních pobytů a konferenčních 
vystoupení a řešili různé typy gran-
tů, na  straně druhé byl však i ro-
kem výjimečným. Uspořádali jsme 
dvě velké mezinárodní konference, 
jednak hispanistickou konferenci 
CIELO V., vyznačující se pestrým 
odborným obsazením referujících, 
ale také osmnáctý ročník meziná-
rodního setkání romanistů Česká 
romanistika v  evropském kontex-
tu, kterého se, jako již tradičně, zú-
častnilo na osm desítek romanistů. 
Letošní rok přinesl první ovoce 
několikaletého úsilí v oblasti me-
zinárodní pedagogické spoluprá-
ce. První čtyři absolventi česko-
-francouzského magisterského 
studijního programu Odborná 
francouzština pro hospodářskou 
praxi, realizovaného ve spolupráci 
s Univerzitou d Áuvergne ve fran-
couzském Clermont-Ferrandu, 

získali dvojí diplom (double mas-
ter). Z pedagogů se stal nejúspěš-
nějším členem katedry Jiří Černý, 
který zvítězil ve fakultní soutě-
ži o nejlepší pedagogický výkon. 
Střídaly se radostné i smutné udá-
losti. Nejprve jsme slavili osmdesáté 
narozeniny dlouholetého vedoucí-
ho katedry profesora Jiřího Černé-
ho, poté jsme se loučili s  bývalou 
milou kolegyní doktorkou Aničkou 
Mohaplovou. Připomněli jsme si 
také sté výročí narození olomouc-
kého pedagoga a literárního věd-
ce profesora Antonína Zatloukala.
Členové katedry romanistiky se 
udrželi na předních místech v hod-
nocení publikačních aktivit a vyvi-
nuli bohatou zahraniční spoluprá-
ci. Katedra vykazuje uspokojivé 
výsledky hospodaření a na stáva-
jící poměry i slušné počty studen-
tů. Za její nejúspěšnější součást je 
možno letos považovat hispanisti-
ku, kde kolegové dosáhli jedné do-
century i jedné profesury, a ještě 
stihli přivést na svět dvě ratolesti.

Katedra romanistiky





Ludmila 

Veselovská

Činnost katedry anglistiky a ameri-
kanistiky lze rozdělit podle jednot-
livých sekcí: literárně-kulturní, jazy-
kové a tlumočnicko-překladatelské.
Literární a kulturní sekce v r. 2016 
rozvíjela kontakty navázané v po-
sledních letech v rámci granto-
vých projektů, např. se švýcarskou 
amerikanistikou na University of 
Fribourg, anglistikou na starobylé 
univerzitě St Andrews či s americ-
kými kolegy z University of Virgi-
nia. V  nakladatelství UP vyšly tři 
monografie – Josef Jařab, Po ces-
tách z neviditelnosti: O afroameric-
ké literatuře a kultuře; Pavlína Flaj-
šarová, Grace Nichols Universal and 
Diverse: Ethnicity in the Poetry and 
Fiction of Grace Nichols; Jiří Flajšar, 
The Culture of American Suburbs.
Bezesporu hlavní událostí bylo pro 
lingvistickou sekci uspořádání třetí-
ho ročníku mezinárodní konference 
Olomouc Linguistics Colloquium. 
Podařilo se zajistit přednášky vel-
mi významných lingvistů: řečníky 

byli David Pesetky, Ray Jacken-
doff a Volker Gast. Celkem zaznělo 
přes 100 příspěvků od autorů z 24 
zemí světa. Mezi nejvýznamnější 
výstupy lingvistické sekce patří v 
tuto chvíli článek v impaktovaném 
časopise Journal of Experimental 
Psychology: Human Perception & 
Performance a přijetí kapitoly pro 
The Yearbook of Corpus Linguistics 
and Pragmatics (vydává Springer).
Studenti tlumočnicko-překladatel-
ské sekce i letos uspěli ve velké kon-
kurenci při výběrových řízeních na 
stáže v Ředitelství pro překlady (Di-
rectorate-General for Translation). 
Členové sekce ve spolupráci s  Juli-
ane House, emeritní profesorkou z 
Univerzity v  Hamburku, připravili 
do tisku sborník z konference TIFO 
2014 konané pod názvem Discour-
se Across Languages and Cultures: 
The Quest for Quality, jíž se zú-
častnila také další světově uzná-
vaná translatoložka Mona Baker.

Katedra anglistiky a amerikanistiky





Lenka 

Krupková

Ve sledu bouřlivých událostí prole-
těl rok 2016 katedrou muzikologie 
obrovskou rychlostí a jen s překva-
pením konstatujeme jeho závěr. 
Odchodem prof. Jana Vičara byla 
završena generační proměna ka-
tedry, k  jejímuž obnovení po roce 
1990 podstatnou měrou právě on 
přispěl. Do Olomouce tehdy po-
volal významné osobnosti, jež zde 
završily profesní kariéru. Vážíme 
si, že jsme mohli poblahopřát k le-
tošnímu významnému životnímu 
jubileu emeritnímu prof. Jiřímu 
Sehnalovi, jehož anglický překlad 
knihy o barokním skladateli Ada-
mu Michnovi z  Otradovic vychází 
v  těchto dnech ve Vydavatelství 
UP a podobně jako u jeho jiných 
publikací zřejmě vyvolá zájem 
mezinárodní odborné komunity. 
Současně se ukazuje soběstač-
nost mladší a střední generace 
muzikologů olomoucké katedry. 
Po více než desetiletém úsilí byla 
letos v  americkém Baltimoru vy-
dána třísvazková publikace digi-
talizovaného periodika 19. století 
Hudební listy s úvodní studií Jiřího 

Kopeckého, kterou k  vydání při-
pravila Jana Spáčilová. Anglický 
překlad dějin olomoucké německé 
operní scény jako modelového pří-
kladu fungování měšťanské institu-
ce autorů Jiřího Kopeckého a Lenky 
Křupkové, publikovaný v  tištěné 
i elektronické podobě ve Vydava-
telství FF UP, již budí zájem zahra-
ničních teatrologů a muzikologů. 
Další práce těchto autorů, Czech 
Music around 1900,  brzy vyjde 
v  newyorském Pendragon Pressu. 
Do tisku byly předány publikace 
o dějinách olomouckého baletu, 
olomouckém meziválečném hu-
debním divadle, olomouckých pr-
vorepublikových hudebních spol-
cích či artrockových tendencích 
v  moderní populární hudbě. Pod 
vedením Marka Keprta byl uve-
den 8. ročník festivalu soudobé 
hudby Music Olomouc. V  březnu 
2017 se v  několika konferenčních 
dnech stane naše katedra centrem 
mezinárodního výzkumu populár-
ní hudby. Uspět v  této kvapně se 
rozvíjející oblasti tzv. New musi-
cology je naším aktuálním úkolem.

Katedra muzikologie





Jirí 

Šubrt

Uplynulý rok patřil k nejturbulent-
nějším v historii katedry klasické fi-
lologie. Počet zájemců o studium la-
tiny, jež klade na posluchače značné 
nároky, klesá dlouhodobě, rok 2016 
byl ale z  tohoto pohledu skuteč-
ně dramatický a ohrozil samotnou 
existenci katedry. Ubylo nejen stu-
dentů, ale i vyučujících, takže z pů-
vodního pětičlenného týmu zůstali 
pouze dva, k nimž přibyla nová po-
sila z  Itálie. Přes tuto neblahou si-
tuaci však hledíme do budoucnosti 
s mírným optimismem, neboť uni-
verzita nadále vyjadřuje odhodlání 
latinskou filologii jako exkluzivní 
obor v  nabídce studijních progra-
mů zachovat, byť to nutně nemusí 
být v  rámci samostatné katedry. 
Protože v  dohledné době zřejmě 
nelze očekávat výrazné zlepšení 
nepříznivého trendu v  počtu zá-
jemců o studium, bude se katedra 
o to více zaměřovat na vědeckou 
a publikační činnost, aby udržela 
kontinuitu oboru a zachovala jeho 

prestiž. Prvním náznakem blýskání 
na lepší časy budiž slavnostní křest 
českého překladu knihy německého 
profesora Wilfrieda Stroha Latina 
je mrtvá – ať žije latina, jehož se 
za velkého zájmu publika v závěru 
roku zúčastnil i samotný autor. Kni-
ha přeložená členem katedry Dr. Ja-
nouškem připomíná historii tohoto 
zdánlivě mrtvého jazyka, který je 
nedílnou součástí evropské kultu-
ry a evropské identity. Doufáme 
proto, že pomůže oživit zájem o 
tento atraktivní, leč náročný obor.

Katedra klasické filologie





Jaroslava

kubátová

Díky přetrvávajícímu zájmu o stu-
dium ekonomických oborů jsme 
měli spoustu běžné akademické 
práce s  našimi studenty. Těší nás, 
že naši absolventi nastupovali do 
organizací, jako je Amazon, Čes-
ká spořitelna, Grafton, Lukoil, 
Ministerstvo kultury, Zoner aj.
Získali jsme akreditaci doktorské-
ho studijního programu Ekono-
micko-manažerská studia v  pre-
zenční i kombinované formě.
Posilovali jsme mezinárodní vztahy. 
Hostovali u nás odborníci z  Číny, 
Finska, Polska, Rumunska, Sloven-
ska, Ukrajiny. Vyjeli jsme pracovat 
do Bulharska, Číny, Itálie, Němec-
ka, Portugalska, Rumunska, Švý-
carska či Velké Británie. Na výu-
ku v angličtině chodili studenti 
z Francie, Ghany, Japonska, Němec-
ka a Koreje. Uzavírali jsme nové 
smlouvy o spolupráci s evropský-
mi i neevropskými univerzitami, 

z  nejvýznamnějších jmenujme 
SolBridge International School of 
Business, Korea a Lappeeranta 
University of Technology, Finsko.
Řešili jsme různé projekty. Na-
příklad právě dokončujeme pro-
jekt TAČR, jehož výstupem je 
unikátní psychodiagnostický 
software TeamUP zaměřený na 
zvyšování efektivity práce virtu-
álních a semivirtuálních týmů. 
Vědecky směřujeme k behaviorální 
ekonomii, vyvíjíme jazykově orien-
tované modely pro podporu rozho-
dování. Pokračujeme v jedinečném 
výzkumu vývoje účetnictví v českých 
zemích. V září jsme organizovali 11. 
ročník tradiční a renomované me-
zinárodní vědecké konference Zna-
losti pro tržní praxi. I když čas ply-
ne, KAE mládne, protože do týmu 
jsou zařazováni mladí kolegové.

Katedra aplikované ekonomie





Jarmila 

Fiurášková

Rok 2016 byl pro katedru asijských 
studií ve znamení pokračování 
růstu a  rozvoje. Podařilo se nám 
úspěšně navázat na projekt CHI-
NET.CZ, který sloužil k posílení za-
hraničních kontaktů. Náš tým se 
rozšířil o nové (i zahraniční) kolegy, 
kteří rozvíjejí nové obory (korej-
ština, indonéština a  vietnamština) 
nebo se zapojili do mezinárodního 
projektu na výzkum vnímání růstu 
Číny ze středoasijské perspektivy.
Dynamika internacionalizace 
úspěšně rostla. Katedra v  červnu 
uspořádala mezinárodní letní ško-
lu Contested geographies: old and 
new connections between the Mi-
ddle Kingdom and its neighbours, 
kterou zaštítil významný americký 
sinolog prof. Victor H. Mair z Uni-
versity of Pennsylvania. V  listopa-
du na ni navázal 10.  ročník kon-
ference asijských studií na téma 
Connecting the Old with the New. 
V  průběhu roku katedra přivítala 

i další významné hosty, např. Pas-
cala Bourdeaux, Alfreda Gerstla, 
Shugo Minagawu, Shin‘ichi Sōmu. 
Všichni účastníci byli z  pobytu 
v  Olomouci nadšení a  s  mnoha 
z  nich je již domluvena další spo-
lupráce. Jsem ráda, že naše kate-
dra získává v  mezinárodním aka-
demickém světě dobrou pověst.
Současně je to pro katedru i  dů-
ležitá zpětná vazba. Ráda bych 
poděkovala naší absolventce Zu-
zaně Li a  nakladatelství Verzone 
za pozvání Jü Chua. Tento v  Číně 
velmi populární autor u nás v  říj-
nu představil svůj poslední román 
Den sedmý přeložený naší absol-
ventkou Petrou Martincovou. 
Na závěr patří dík všem pra-
covníkům i studentům, bez je-
jichž aktivity by katedra nebyla 
tím, čím je, a věřím, že příští rok 
ve znamení ohnivého kohou-
ta se opět posuneme o  krok dál.

Katedra asijských studií





Jan

Stejskal

Uplynulý rok byl potvrzením do-
savadního úspěšného směřování 
katedry. Udržela si svou vůdčí po-
zici na FF v měřeném vědeckém 
bádání, a současně právě na FF UP 
nedošlo k  poklesu zájmu studen-
tů studovat historii, archeologii a 
pomocné vědy historické. Kated-
ra tak navzdory demografickému 
trendu nepocítila obecný pokles 
přijímaných studentů. Máme mno-
ho důvodů se domnívat, že respekt 
k  naší katedře v  historické obci 
(nejen v ČR) roste, což přináší bla-
hodárný efekt v  zájmu studentů, 
ale i úspěch u grantových agentur. 
Současně roste kvalifikační struk-
tura katedry, úspěšně se habilitují 
naši mladí kolegové a o habilita-
ci v  Olomouci usilují i talentovaní 
historikové z  prestižních praco-
višť z  celé země. Nespokojujeme 
se „jen“ s  ČR, zaměstnáváme (byť 
nejsme filologickým pracovištěm) 
i vynikající kolegy ze zahraničí a 
v  této praxi hodláme pokračovat. 
Usilujeme také o zahraniční 

studenty. Katedra historie vede 
jeden z  nejstarších semestrál-
ních zahraničních programů pro 
americké studenty a zájem o něj 
utěšeně stoupá. V  nadcházejí-
cím kalendářním roce se tento 
program rozroste o další ame-
rický, jehož pilotní verzi spustí-
me na sklonku letního semestru. 
Neskrýváme však i složitou strán-
ku života katedry, která spočívá 
v množství akreditovaných progra-
mů. Na našich partnerských uni-
verzitách v Praze a Brně obhospo-
dařují často tři katedry programy, 
které u nás existují „pod jednou 
střechou“. Programy mají často vý-
razně odlišné materiální i personál-
ní nároky. Snažíme se učinit z této 
složitosti a náročnosti naši před-
nost, hledat synergie tam, kde je 
to jen trochu možné. V neposlední 
řadě je naším cílem co nejpříjemněj-
ší kolegiální prostředí pro vyučující 
i studenty. Těšíme se, že k  němu 
přispěje i zahájená rekonstrukce 
našeho sídla v  budově Na Hradě.

Katedra historie





jakub

korda

Při rituálním bilancování na kon-
ci roku člověk může poukázat na 
úspěchy a zvýšit tak hladinu opti-
mismu pro následující kolo. Když 
se podívám na naši katedru, fa-
kultu či univerzitu, tak pozitiv-
ních momentů nacházím mnoho. 
V rámci katedry to je například 
úspěšná žádost o schválení nového 
specializovaného oboru zaměřené-
ho na studium televize a rádia. Hrdí 
můžeme být na řadu veřejných ak-
tivit našich studentů. Ti se vedle 
spolupráce se stálicemi olomouc-
kého kulturního života, jakými jsou 
festivaly AFO, PAF či Divadelní Flo-
ra, zasloužili o vznik dalších akcí, 
například knižního veletrhu LITR, 
či se třeba výrazně podepsali pod 
úspěšný přesun hlavního tuzemské-
ho rozhlasového festivalu Bohemia 
Prix Radio z Prahy do Olomouce.
Za pozitivní dále považuji skuteč-
nost, že se představitelé fakul-
ty a vlastně celá univerzita stále 

aktivněji angažují ve veřejném pro-
storu, od kauzy stavby Šantovka 
Tower v centru Olomouce po kon-
troverzi kolem (ne)ocenění Jiřího 
Bradyho. Je to dobrý signál směrem 
k veřejnosti, že univerzita není žád-
nou slonovinovou věží, ale sebevě-
domou a v každodenní realitě exis-
tující institucí, která je připravená 
přejímat odpovědnost za stav spo-
lečnosti. V kontextu překvapivých 
událostí uplynulého roku – Brexitu, 
prezidentských voleb v USA, stále 
viditelnější přítomnosti politické-
ho populismu a systémových dez-
informací – je čím dál jasnější, že 
žádné nezdolné jistoty vlastně ne-
máme. Schopnost kriticky přemýš-
let o světě, utvářet jej a nechávat 
svůj hlas veřejně slyšet by myslím 
automaticky mělo být posláním ab-
solventů právě filozofické fakulty, 
k tomu bychom je měli vést a to 
je pro nás výzvou do let příštích.

Katedra divadelních a filmových studií





Ivana

cahová

Podle židovského kalendáře už sta-
rý rok a navazující svátek Jom Kipur 
minuly v první polovině října. Bilan-
cování dobrého i zlého máme tedy 
částečně za sebou. Teď, s posledním 
měsícem občanského kalendáře, mohu 
za Centrum judaistických studií Kurta 
a Ursuly Schubertových (CJS) konsta-
tovat, že při současné tristní politice 
financování vysokých škol největším 
úspěchem roku 2016 je, že tu ještě 
jsme. Uplynulý rok potvrdil, že CJS již 
není pouze významným regionálním 
výzkumným a vzdělávacím centrem, 
soustředícím se na specifickou proble-
matiku židovského kulturního dědic-
tví na Moravě, ale že se v rámci tzv. 
židovských a izraelských studií dokáže 
uplatnit i na mezinárodní úrovni. Hos-
tili jsme několik významných meziná-
rodních akcí (mezinárodní workshop 
Yerusha ve spolupráci s Židovským 
muzeem v Praze, slavnostní vzpomín-
kový akt u příležitosti významných 
jubileí našich patronů, prof. Kurta a 
dr. Ursuly Schubertových, uvedený 
mimořádnou přednáškou prof. Katrin 

Kogman-Appel a dr. Bernharda Dolny) 
a uspořádali jsme již 6. ročník meziná-
rodní studentské konference The Stu-
dent Voice. Připravujeme mezinárodní 
konferenci ke 150. výročí narození vý-
znamného olomouckého rabína Betr-
holda Oppenheima (1867), která záro-
veň připomene i 120 let od dokončení 
olomoucké synagogy (1897). Uzavřeli 
jsme smlouvy s několika prestižními 
zahraničními institucemi (program 
Erasmus+ s Hebrejskou univerzitou 
v Jeruzalémě a s David Yellin College 
tamtéž, program zahraniční student-
ské stáže s památníkem Yad Vashem). 
Vedle těchto strategických úspěchů 
mne ale nejvíc těší, že i v roce 2016 se 
nám podařilo dodržet náš primární 
zájem, totiž otevírat se veřejnosti, pro-
hlubovat individuální přístup k našim 
studentům a podporovat jejich zapo-
jení do většiny výzkumných i kulturně-
-vzdělávacích akcí. Mezi ty patří např. 
festival Dny židovské kultury, tradičně 
spolupořádaný s Muzeem Umění Olo-
mouc a  Židovskou obcí v  Olomouci, 
který si již vybudoval značné renomé.

Centrum judaistických studií





Dušan 

Lužný

Mám velkou radost z  personální-
ho rozvoje katedry. V  tomto roce 
na naší fakultě úspěšně proběhlo 
habilitační řízení Dana Ryšavého 
v  oboru Sociologie. Stalo se tak 
po dlouhé době díky znovuzískání 
akreditace habilitačního a jmeno-
vacího řízení v  sociologii. Věřím, 
že v  tomto budeme pokračovat, 
neboť několik pracovníků již nyní 
splňuje požadavky nutné k získá-
ní titulu docent nebo profesor.
Během roku se nám podařilo při-
pravit celkem devět, resp. jede-
náct projektů v  novém operačním 
programu ESF. Stalo se tak za vy-
datné pomoci proděkanky pro 
projektové řízení, projektového 
servisu a pracovníků či pracovnic 
jiných kateder. Moc jim za to dě-
kuji. Jsem potěšen, že všechny pro-
jekty směřují ke zvýšení kvality a 
k  podpoře výzkumu, což by mělo 
v budoucnosti vést k dalšímu růstu 

vědeckého výkonu a k  excelenci.
Pokračujeme v pořádání konferencí 
s cílem etablovat naši katedru jako 
místo pravidelných setkávání od-
borníků z  různých vědních oborů. 
Rád bych zmínil již tradiční Podzim-
ní sociologickou konferenci, která 
se uskutečnila pošesté, a také první 
ročník konference religionistické.
Podařilo se nám akreditovat vše, co 
jsme chtěli a co bylo reálné. Takže 
kromě habilitačního a jmenovacího 
řízení v sociologii máme také habi-
litační řízení v andragogice. Kromě 
sociologie máme znovu doktorské 
studium andragogiky a zcela nově 
doktorské studium kulturní antro-
pologie. První studenti nastoupili do 
bakalářského studia religionistiky.
Jsem také nesmírně rád, že naše 
katedra bude mít znovu svého zá-
stupce ve vedení fakulty, doc. Mi-
roslav Dopita stane proděkanem 
pro studijní a sociální záležitosti.

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie





Dan

Faltýnek

Letošní rok se v našich škamnách 
objevilo velké množství nových stu-
dentů, u nichž je na první pohled 
patrný prudký zájem o témata, 
která učíme. S kolegy jim na očích 
vidíme překvapení nad tím, co se 
v oboru děje, a chuť se do něj řád-
ně vpravit. Více než kdykoliv dříve 
zareagovali na naše výzvy, aby se 
účastnili katederního výzkumu, 
a spousta z nich už v prvních mě-
sících akademického roku přišla 
s  prosbou o výzkumný úkol. Teď 
někde sedí a procházejí sekvence 
RNA, připravují konkordance pro 
psycholingvistický experiment, vy-
hodnocují trekovaná data, píšou 
software nebo segmentují. Všech-
na tahle práce půjde přímo do člán-
ků a knížek, které příští rok pub-
likujeme. To stejné platí pro naše 
doktorandy – nejlepším příkladem 
je Ludmila Lacková, která studu-
je joint degree v Bologni a obesílá 
pravidelně impaktovaná periodika. 
V  tomto roce se nám podařilo na-
startovat regulérní eye-trackingový 

výzkum, začali jsme nabízet analý-
zy komerční sféře. To má na svě-
domí Michaela Mrázková (zaslou-
žená vítězka letošního Studenta a 
vědy). Začali jsme prodávat soft-
ware pro analýzu textu Vladimíra 
Matlacha. Díky oběma budeme 
konečně vidět v komerční sféře. 
Podařily se nám nevídané kousky 
v grantové oblasti, díky Petře Vacu-
líkové a podpoře fakulty jsme po-
dali tři projekty v oblasti excelent-
ního výzkumu a spoustu dalších. 
Zjistili jsme, že jsme více než konku-
renceschopní a že uspějeme, dříve 
či později. Publikovali jsme pár moc 
pěkných věcí. Lukáš Hadwiger Zá-
mečník vydal v nakladatelství Host 
Nástin filozofie vědy, který bude 
sloužit pár desítek dalších let, než 
ho někdo překoná, vydali jsme Re-
cent Contributions to Quantitative 
Linguistics v nakladatelství de Gru-
yter a navrhli jsme nové způsoby 
analýzy genetických textů v článku 
Báze nejsou písmena v  Studies in 
Applied Linguistics. Jde to dobře.

Katedra obecné lingvistiky





tomáš

lebeda

Pro naši katedru by byl rok 2016 
v  mnohém podobný těm předcho-
zím, kdyby na jaře nepřišla zpráva 
o úmrtí našeho mladého kolegy a 
nadějného doktoranda Juraje Hanul-
jaka. Po dlouhém boji, který sváděl 
s rakovinou, nakonec podlehl. Vedle 
talentovaného akademika jsme při-
šli i o skvělého člověka a kamaráda. 
Jako solidární gesto jsem vnímal vý-
sledek sbírky, kterou naši doktoran-
di uspořádali pro Jurajovy rodiče. 
Na pokrytí zlomku nákladů na léčbu 
v  zahraničí vybrali 180 tisíc korun.
V  kontextu takové ztráty vypadají 
ostatní věci poněkud banálně. Roz-
počet se trochu ztenčil, studentů ne-
patrně ubylo. Začali jsme pracovat 
na prvním projektu TAČR o voleb-
ních podvodech u nás a získali dal-
ší GAČR zaměřený na demokratické 
inovace. Každoročně mi dělají radost 
studenti, kteří nás reprezentují na si-
mulovaném jednání OSN v New Yor-
ku. Letos si opět přivezli cenu pro 
vynikající delegaci. I díky nim jsme 
se stali hlavním partnerem Modelu 

OSN pro Evropu a již dvakrát jsme 
tuto celosvětovou konferenci hostili.
To nejpodstatnější však nespatřuji 
v počtu projektů, RIVových bodů či 
jiných kvantifikátorů. Dnešní doba 
relativizuje mnohé hodnoty, které 
jsme během posledních 25 let začali 
považovat za samozřejmé. Toleran-
ce, pluralita a humanitní postoje po-
malu berou zasvé. Stále častěji se ke 
slovu dostává populismus a zhoub-
ný nacionalismus. Dobrým pocitem 
mne tak naplňuje fakt, že se nám 
spolu s většinou kolegů daří aktivně 
těmto nemocem dnešní doby čelit. 
Zrcadlí se to v  seminárních disku-
sích, přednáškách, exkurzích i slože-
ní hostů, které na katedru zveme. 
Považujeme za důležité, že právě 
v této době jsme dvě výukové míst-
nosti mohli pojmenovat po mužích, 
jejichž veřejné počínání považujeme 
za inspirativní pro další generace. 
Stěny posluchárny Václava Havla a 
seminární místnosti Václava Buri-
ana zdobí texty těchto osobností.

Katedra politologie a evropských studií





A S P E K T . u p o l . c z


