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Pozdní jaro a blížící se letní měsíce
vtiskly Olomouci novou verzi půvabu. Historicitu města a zeleň doplňuje čilý kulturní ruch a všude se připomíná i Univerzita Palackého a naše
fakulta. Nesázíme jen na zavedené
a osvědčené rituály, ale univerzitu
i město měníme. Nový Aspekt zřetelně dokládá, jak humanitní fakulta
reálně poskytuje municipalitě i celé
společnosti neocenitelné služby. Je
to zřejmé např. v přínosu jazykového
a obecně filologického vzdělávání,
neboť ty již dávno nejsou jen izolovaným jevem uzavřeným v budovách
FF UP, ale pomáhají prezentaci Olomouce, turistickému ruchu i celkové

mezinárodní proměně centra Hané.
Nové číslo fakultního newsletteru se
nebojí upozornit na citlivá témata,
jako je mezigenerační komunikace
a personální obnova kateder. FF UP
čelí i dalším výzvám, ať už mají podobu rekonstrukcí několika budov
nebo přípravy institucionální akreditace. Nicméně výzvy a jejich řešení
prokazují životaschopnost fakulty.
Po celoročním shonu je příjemná
představa, že nás čeká volnější období prázdnin. Přeji všem členům
akademické obce krásné léto, ať už
budete cestovat, v klidu bádat nebo
užívat společnosti krásné knihy.
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Aspekt je pravidelný newsletter Filozofické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
V elektronické podobě vychází dvakrát za
semestr. Zpravidla jedenkrát za akademický
rok vychází také speciální tištěné číslo, které
je distribuováno přímo studentům, zaměstnancům a návštěvníkům FF UP v prostorách
fakulty. Newsletter je realizován studenty
ve spolupráci s děkanátem FF UP. Aspekt nabízí rozhovory se zaměstnanci, absolventy
a studenty FF UP, prezentuje aktuální grantové projekty a kulturní akce, zabývá se také
technologiemi v akademické sféře a životem
akademické obce.
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Viva Italia!
Text: Anežka Chalupová
Foto: Vojtěch Duda

Chutné jídlo, kvalitní víno, průzračné moře, vysoké štíty hor, zapomenuté vesnice, pulzující města… Ve
výčtu slovních spojení, která charakterizují Itálii, bychom mohli pokračovat donekonečna. Bezesporu
je to země mnoha tváří. S Evou
Skříčkovou, která v tomto malebném kraji na jihu Evropy dlouho
žila a italský jazyk se tak stal nedílnou součástí jejího života, jsme
si povídaly nejen o kouzlu italštiny,
ale také o výuce v Centru jazykového vzdělávání.

Co Tě přivedlo k italštině?
Vlastně náhoda. Hned po maturitě jsem odjela na rok pracovat
jako au-pair do Londýna a tam jsem
potkala jednoho kamaráda – Itala.
Ten mě přivedl k myšlence, že bych
se po roční průpravě anglickým životem mohla na nějaký čas podívat do
Itálie. Tak jsem odjela do Marostiky,
což je malebné středověké město na
severu Itálie, v Benátsku, kde jsem
nakonec půl roku pracovala u italské rodiny také jako au-pair. Pak
jsem nějaký čas bydlela v Trevisu a
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obsluhovala v pizzerii. Nakonec jsem
v Itálii zůstala devět let. Postupně
jsem tak díky místním lidem a prostředí vstřebávala italštinu a jejich
kulturu a stále se zdokonalovala
v jazyce. Zjišťovala jsem, jak se italština v jednotlivých městech nebo
provinciích od sebe odlišuje, což mě
nesmírně obohacovalo.
Takže se Ti italština postupně dostávala pod kůži.
Ano. Nejenže jsem z počátku
všude, kam jsem mohla, chodila se
slovníkem, aby se má znalost italštiny stále zlepšovala, ale navštěvovala
jsem také kurzy pro veřejnost, které
jsem záhy vystřídala za soukromé
doučování. Učila mne vysokoškolská
pedagožka filozofie a dějin umění,
což mne přivedlo nejen mezi italské
posluchače na univerzitě, ale hlavně
také k umění, kterým je Itálie prostoupena a s kterým je neodmyslitelně spojena. Na gymnáziu jsem studovala mimo jiné i latinu, to mi velmi
pomohlo. Italština mě nesmírně bavila, navíc jsem si mohla jazyk v praxi
hned vyzkoušet a ověřit si, jak to, co
jsem se naučila, funguje v reálném
životě. Je ovšem nutné říci, že italština má řadu dialektů, takže často
není zcela jednoduché všem vždy
rozumět.
Kde je takový dialekt nejsilnější?
Z vlastní zkušenosti vím, že
například dialekt na Benátsku je

velmi silný. Dialektů je nicméně neskutečné množství a liší se město
od města. Ve skutečnosti se člověk
se spisovnou italštinou setká jen ve
škole nebo prostřednictvím médií.
Co Tě na italštině nejvíce baví?
Vždy mě například bavilo
psát povídky, i když to v sobě skrývá určitá úskalí, jelikož psaný a mluvený jazyk se liší. Když jsem byla ve
druhém ročníku na univerzitě, můj
tehdejší vyučující Alberto Andreaux
mi nabídl, zda bych nechtěla napsat
slohovou práci do literární soutěže
vyhlášené italským ministerstvem
zahraničí na téma Italiano in piazza
(Italština na náměstí). Napsala jsem
tehdy krátkou povídku čerpající
z mého pobytu v Itálii a tolika obohacujících návštěv italských náměstí,
která člověka okouzlí svou atmosférou. Nakonec jsem měla štěstí
a s touto povídkou vyhrála celosvětovou soutěž, kde o výsledku rozhodovali odborníci z prestižní Accademia
della Crusca. Výhrou byl letní kurz
pro pokročilé na Univerzitě pro cizince v Sieně a řada italských publikací.
V Itálii jsi žila poměrně dlouho, je
něco, co sis z italské kultury převedla do svého každodenního
života?
Ano, samozřejmě. Jsem italianizovaná, takže je toho spousta.
Například návštěva české restaurace
nabízející italské jídlo pro mě může

být poněkud frustrující zážitek. Jako
člověk zvyklý na originální italské
chutě se často přistihnu při zkoumání, do jaké míry je předkládané
jídlo opravdu italské a nakolik se tak
pouze tváří. Také jsem celkem přísná
na kvalitu kávy, těstovin – no, našlo
by se toho ještě asi mnohem více.
Jinak se neustále obklopuji vším, co
mi Itálii připomíná, a tak je pořád se
mnou.
Když Tě tak poslouchám, jak zapáleně mluvíš o italštině, Itálii a Italech, je vůbec něco, co Ti na nich
vadí?
Nejvíce je to bezesporu místní byrokracie, vyřizování jakýchkoli
dokumentů je běh na dlouhou trať.
Často mi také vadí jejich jakési stereotypní uvažování v tom smyslu, že nás
Čechy většinou spojují s Východem
nebo stále mluví o Československu,
což svědčí o jejich určité neznalosti,
která u lidí středního věku možná pramení z pocitu, že jelikož je Itálie rozmanitou zemí a vše tam mají, nepotřebují znát a poznávat něco jiného. To
také souvisí s jejich chováním v zahraničí, kdy často vyhledávají své krajany
nebo jen to, co je italské. Situace se
ale již začíná měnit. Na druhou stranu, když kolikrát přijedeme do Itálie a
italštinu ovládáme, tak bychom uvítali, kdyby s námi místní mluvili italsky,
oni ale často spustí angličtinou, bohužel ve většině případů dosti špatnou, a
k italštině se nedostaneme.

Co studenty nejčastěji přivádí ke
studiu italštiny u vás v Centru jazykového vzdělávání?
Studenty většinou motivuje
to, že italštinu potřebují jako doplňující předmět ke svému oboru nebo
by rádi vyjeli do Itálie na Erasmus.
Řada z nich se rozhodne učit italštinu ze zcela prostého důvodu, že ji
považují za veselý jazyk. Ale najdou
se i tací, kteří si myslí, že učit se italsky bude lehčí než učit se anglicky,
protože se podle nich italština z větší části skládá jen z typických gest.
Což není zas tak úplně pravda. Nicméně se italština těší poměrně velkému zájmu a hned vedle španělštiny
a francouzštiny je u nás z románských jazyků nejnavštěvovanější.
Doufám, že oblíbenosti italštiny
u pokročilejších studentů dopomáhám také tím, že se snažím do výuky
přinášet italské reálie a nesoustředit
se jenom na jazyk či gramatiku. Každopádně se u nás daří i dalším jazykům a za to vděčíme také řediteli
centra Oldřichu Břenkovi a jeho vstřícnému a progresivnímu přístupu.
Když se italsky v podstatě domluvíme pouze v Itálii, má to smysl, učit
se tento jazyk?
Určitě má. Podle mě, kdo neumí italsky, jako kdyby ani nežil. Samozřejmě přeháním… Ale italštinu
člověk nemusí přece používat jenom
v Itálii, často se s Italy setkáme také
v jiných státech.
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Ostatně nemusíme chodit daleko, také
v Olomouci máme poměrně silnou
italskou komunitu. Jak je rozsáhlá?
Máme tady neakademickou italskou komunitu, která se shromažďuje kolem sýrárny Gran Moravia, kde
je polovina pracujících Italů ze severu
a druhá polovina jsou Češi. A druhá komunita je ta akademická, například na
romanistice, kde máme hned několik
italských doktorandů. Nutno podotknout, že se jim tady velmi líbí a někteří
by tady i rádi zůstali. Do Olomouce míří
také spousta italských studentů v rámci
programu Erasmus, takže zaslechnout
italštinu v ulicích lze poměrně často.
Jak jsou na tom s češtinou?
Samozřejmě, že je pro ně čeština
těžká. Ale učí se, sice pomalu, ale jistě.
Například ředitel Gran Moravia Roberto Brazzale teď nedávno vedl rozhovor
v televizi celý v češtině, což mě velmi
potěšilo.
A jaká je na druhou stranu výuka českého jazyka na italských univerzitách?
Čeština se vyučuje hned na několika místech. Například v Udine, kde
je velmi dobrá katedra bohemistiky,
působí tam mimo jiné i výborná lektorka Jana Sovová. Nedávno jsem u nich
byla na návštěvě jako hostující pedagog
a připravila jsem si pro místní studenty
téma českých písní, které se původně inspirovaly těmi italskými. Jako například
česká parodická formace z 80. let Triky a

pověry, která navazovala na italskou skupinu Ricchi e Poveri. Tato návštěva velmi
obohatila i mě a stále se rozhoduji, do
jaké míry vlastně češtinu ve výuce používat. Další dobrá bohemistika je v Římě,
kde se profesorka Annalisa Cosentino věnuje převážně české literatuře a napsala
řadu monografií o Bohumilu Hrabalovi.
Kromě výuky a vlastního zdokonalování se v italštině také pracuješ na
své dizertační práci. Na co se v ní
zaměřuješ?
Zajímá mne, jak se u nás psalo
o italských spisovatelích za první republiky, tehdy se totiž italská díla hojně překládala do češtiny. Týká se to například
divadelních her Luigiho Pirandella, dobrodružné literatury, velmi často se pak
překládala také dětská literatura, například román Srdce od Edmonda de Amicis.
Do Itálie ale jistě nejezdíš pouze kvůli
své dizertační práci.
To samozřejmě ne. Baví mě nejen
navštěvovat své přátele, ale také účastnit se letních kurzů pro učitele. Na takovém kurzu jsem byla například v Sieně nebo minulý rok v Římě. Je to nejen
skvělá možnost setkat se s dalšími učiteli a vyměnit si zkušenosti, ale hlavně
příležitost seznámit se s různými novými učebními materiály, které pak mohu
v novém akademickém roce vyzkoušet
ve výuce.
Kam se ráda opakovaně vracíš?

Ráda se vracím na Sicílii, kde
jsem obklopena antickými památkami a archeologickými nálezy. Svým
kouzlem si mě získala také Siena, ale
na druhou stranu ráda trávím čas
v přírodě a na horách severní Itálie. Mým srdcovým místem
je pak Cortina d‘Ampezzo, kde
jsem jednu dobu také pracovala.
Máš nějaký další koníček, který Tě
kromě italštiny a všeho, co je spojené s Itálií, baví?
Ano, mou další vášní je stoprocentně stolní tenis. Když jsem
byla na střední škole, hrávala jsem
extraligu za Hodonín. Pak jsem odjela do Londýna a vrcholově se tomuto sportu již nevěnovala. Stolní
tenis zůstal mým koníčkem a nyní
ho s nadšením nejen hraju, ale také
trénuju.
Vraťme se na závěr k italštině, jaké
plány máš v blízké budoucnosti?
Kromě neustálého zdokonalování se v učení, ve výuce a psaní
dizertační práce se na podzim letošního roku chystám jet do Perugie, jelikož bych se chtěla stát examinátorkou pro italské certifikáty.
Plánujeme, že by u nás v Olomouci
v listopadu vzniklo zkoušející místo
pro mezinárodní certifikáty z italštiny, kam by měli možnost se přihlásit
nejen naši studenti, ale i kdokoli jiný,
kdo bude mít zájem.

11

Padneme si
do noty
Text: Tereza Matějková
Foto: Vojtěch Duda

Hudba je velmi pozoruhodným uměním. Promlouvá k nám vlastním jazykem, jehož nesčetné variace oslovují lidi na celém světě. Hudba nás spojuje a mnohdy i rozděluje, vyvolává v nás celou
škálu emocí. O jejích významech, hodnotách a potřebnosti promluvil pro Aspekt Jan Blüml, hudební publicista a pedagog z katedry muzikologie.

Co pro Vás znamená hudba?
Hudba je pro mě koníčkem
i zaměstnáním. Se všemi svými
souvislostmi
také
prostředkem
k uvažování o světě kolem nás.
Dá se hudební cit a dovednost vypěstovat, nebo je to otázka vrozeného nadání?
K této otázce existuje řada výzkumů, které ukazují, do jaké míry
jsou sklony k hudbě, talent, nadání,
vkus a tak podobně determinovány
biologicky a do jaké míry jsou podmíněny výchovou, prostředím nebo
zkušenostmi. Jako u mnoha jiných
věcí jde o součet všech těchto faktorů. Když mluvíte o tom pěstování, je
zajímavé sledovat někdy téměř nadpozemské instrumentální dovednosti
u dnešních dětí – mám teď na mysli
především oblast rockové hudby, což
je můj hlavní zájem. Pokrok v této sféře
za posledních dvacet let je především
vlivem globálního internetu značný.
Jak takové nadání souvisí například s příslušností ke konkrétním
etnikům?
Nadaní hudebníci jsou v rámci každého etnika. Rozdíly jsou spíše
v konkrétních projevech takového nadání u různých etnik, jejich charakteru, který postupně buduje širší stylovou nebo žánrovou identitu a tradici.
Příkladem mohou být dějiny moderní populární hudby, jejichž ústřední
linií a svým způsobem podstatou je
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střetávání se a koexistence černošských a bělošských elementů, tedy
kultury Afroameričanů s odkazem
Evropy. Vlivy a specifické hudební
cítění obou tradic jsou asi zřejmé
každému, kdo se této hudbě trochu
věnuje. Vezměme si třeba rozdíly
mezi Muddy Watersem a claptonovským bluesovým revivalem, rozdíly
mezi funkem a progresivním rockem
a tak podobně. Poroty dnešních hudebních soutěží často kritizují neschopnost našich zpěváků interpretovat soul. Stejný problém ale řešili
už v šedesátých letech umělci jako
Michal Prokop nebo Marie Rottrová, kteří nakonec nalezli ideální výraz v písňovém pojetí bližším místní
tradici a naturelu.
Lze podle Vás definovat nejvýznamnější hudební milníky u nás
a ve světě?
V obecných dějinách hudby
se jako o významném hudebním
milníku hovoří o roku 1600, kdy docházelo k přechodu od renesanční
polyfonie k takzvanému melodicko-harmonickému slohu baroka a následných etap. Profesor Ivan Poledňák často zdůrazňoval jako druhý
revoluční moment dějin hudby rok
1900, kdy do celosvětového hudebního dění začíná výrazněji vstupovat
vliv afroamerického folkloru v podobě jazzu a takzvané hudby jazzového
okruhu. Milníky hudby často vycházely z milníků obecně historických

nebo politických, v tomto smyslu
lze nahlížet i na dvě „zlaté“ dekády
populární hudby, které následovaly
po světových válkách: jazzový věk
let dvacátých a rockový věk let šedesátých, můžeme-li parafrázovat termín F. Scotta Fitzgeralda. Zajímavý
je pro mne rok 1989 a pád takzvané
železné opony, a to nejenom tím, co
v hudbě a hudební vědě změnil, ale
také tím, co nezměnil, případně tím,
co změnil v negativním smyslu.
Co
obnáší
být
hudebním
publicistou?
Vzpomínám si na jeden rozhovor s Václavem Bělohradským,
kdy moderátor váhal, zda má svého
hosta představit jako sociologa, filozofa nebo politologa. Ten se pak
sám přihlásil k profesi publicisty ve
smyslu kantovského „veřejného užívání rozumu“. Takové pojetí je mi
sympatické, ať už je člověk filozof,
sociolog nebo muzikolog. V době
vzniku české hudební vědy na přelomu devatenáctého a dvacátého století byl přesah do domácího veřejného života a kultury pro akademiky
samozřejmostí. V dnešní době hlas
muzikologů ve veřejné diskuzi zcela
chybí, což považuji za významný nedostatek oboru. Důvody mohou být
různé, například pokles společenského významu hudby jako takové, přílišná specializace expertů, paralýza
kritického soudu v bezbřehém hodnotovém pluralizmu, ale také třeba
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systém hodnocení humanitních věd
a snahy o jejich internacionalizaci za
každou cenu, čímž se vytrácí důležitá
vazba na původní národní kontext.
Témat pro muzikologa-publicistu
bych v dnešní době každopádně viděl dost, stačí si vzpomenout na naši
diskuzi o prolínání hudebních kultur
v rámci moderní populární hudby
a jejich různých důsledcích.
Myslíte si, že se kdysi vytvářela
kvalitnější hudba?
Mluvili jsme o významných
hudebně historických předělech
a revolucích. Například velký německý vzdělanec osmnáctého století
opat Martin Gerbert považoval za
vrchol hudebního umění renesanční polyfonii. Vývoj po roce 1600 pak
pro něho představoval jen postupný
úpadek. Hudební věda v době svého vzniku před více než sto lety do
centra pozornosti naopak postavila
právě tyto „úpadkové“ skladatele –
nešlo o nikoho jiného než známou
trojici Bach, Mozart a Beethoven.
V průběhu dvacátého století se hodnotová měřítka opět převrátila pod
vlivem jazzu, rocku nebo world music. Tím nechci říci, že by umělecká
hodnota byla naprosto relativní,
spíše upozorňuji na úskalí hodnotových soudů jako takových a jejich
vázanost na hlubší historické, společenské a jiné procesy. Domnívám
se, že dnešní době nemusí nutně
chybět kvalitní hudba, určitě jí ale

chybí „velké“ osobnosti – vztáhneme-li to k populární hudbě, potom
třeba skupiny typu Beatles. Možná
je to tím, že dnešní doba obecně postrádá velké ideje, možná že velikány počátku jednadvacátého století
stvoří teprve budoucí historikové.
Jaký je Váš názor na soutěž Tvoje tvář má známý hlas, která je u
nás masově sledovaná, ale zároveň
zneuznaná kritikou?
Nevím, co v tomto případě
znamená „masově sledovaná“, pochybuji, že jsou veřejně k dispozici
nějaká přesnější sociologická data.
Význam podobných pořadů na konvenčních stanicích typu televize
Nova bych nepřeceňoval, určitě ne
umělecky, ale ani sociálně. Jde o běžnou estrádní zábavu, která má v naší
zemi tradici mnoho desítek let. Pokud se bavíme o kritice, pak zřejmě
ve významu nějakého komentování
úrovně mediální zábavy, hudební
kritika by byla v tomto případě naprosto bezpředmětná.
Proč je taková soutěž u nás oblíbená, zatímco v západním světě příliš
neobstála? Vnímáte oblibu takového druhu pořadů u českého publika jako problém?
Vysvětlením může být právě
tradice estrády – zjednodušeně řečeno, zatímco britské rockové skupiny v šedesátých letech pořádaly
klubové koncerty, čeští rockeři se

nezřídka dělili o pódium s kouzelníkem či artistou na některé vesnické
zájezdní štaci. Prvky estrády se ale
netýkaly jen zemí za železnou oponou, zábavné pořady tohoto typu
jsou charakteristické pro Německo,
ale třeba také Itálii. Vždycky existovalo dělítko mezi britskou popovou
nebo rockovou estetikou a vkusem
kontinentální Evropy, v níž se zrodila hvězda skupiny ABBA i celý žánr
takzvaného europopu. Chápat tento pořad jako problém dnešní doby,
společnosti atd. by bylo naivní, tím
se trápili teoretikové v počátcích
popkultury před sto lety.
Proč vůbec dnes studovat hudbu
a její dějiny?
Protože tady je, protože tvoří
významnou součást lidského života
už několik tisíc let, protože její studium zodpovídá, nebo naopak probouzí otázky, které daleko překračují sféru umění.
Lze hudbu vnímat jako internacionální jazyk?
Bezpochyby ano.
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Nestojíme
pri zdi
Text: Robert Jaworek
Foto: Vojtěch Duda

Výzkumné projekty filozofické fakulty jsou velmi úspěšné, některé z nich obstávají dokonce ve výzvách excelentního výzkumu mezi silnou konkurencí exaktních oborů. O jejich
přípravě, současném programovacím období, ale
také o nových výzvách jsme si povídali s proděkankou pro projektové řízení Danou Bilíkovou.

Filozofická fakulta získala z posledních vyhodnocených výzev OPVVV
nejvíce projektů ze všech filozofických fakult v ČR a co do počtu
také ze všech fakult UP, čím si to
vysvětlujete?
Z výsledku mám upřímnou
radost, z 20 projektů jsme získali 17.
Myslím, že hlavním aspektem úspěchu je tradiční sebevědomá strategie
FF UP, kdy nestojíme při zdi, ale jako
fakulta i jednotliví autoři investujeme
značné množství energie do projektů,
které na první pohled nemají zrovna
snadnou pozici. Kupříkladu u doktorských programů předem zaznívala
varování, že jsou naše šance mizivé
a ucházet se máme maximálně se dvěma žádostmi, přesto jsme jich získali
násobně více.
Navíc máme v psaní projektů
velkou tradici z minulého programovacího období, kdy podávání žádostí
v rámci OPVK nebylo tak náročné,
takže si řada akademiků měla možnost proces zpracování projektových
žádostí vyzkoušet.
Myslíte, že Vám doporučeními, aby
bylo podáno méně žádostí, chtěly
koordinační orgány ušetřit práci
s velmi nejasným výsledkem?
Zčásti určitě. Bylo to dáno
i tím, že se často jednalo o akreditace nových oborů, a přitom v době,
kdy jsme žádosti podávali, bylo dosti
nejasné, jak budou nová akreditační
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pravidla nastavena. Vím, že i na
ostatních univerzitách se hodně diskutovalo, zdali do soutěže vůbec jít,
jestli se nejedná o příliš velké riziko.
Zadávací dokumentace nebyla vždy
dostatečně srozumitelná, na dotazy
k akreditačnímu procesu leckdy nebyl
ani sám poskytovatel dotace schopen
uspokojivě reagovat.
Obecně panovala obava, že
v obrovské konkurenci vysokých škol
a prioritizaci přírodovědných a technických oborů nemáme ve výzvě Rozvoj výzkumně zaměřených studijních
programů (tzv. „měkké“ projekty) na
vytvoření nových doktorských studií šanci uspět, přesto jsme ve zpracování témat i nadále pokračovali.
Komplementárně k tomu bylo možné
podávat projekty do výzvy na vybudování infrastruktury a přístrojového
zázemí. Dále byla k dispozici celouniverzitní výzva, do níž spadaly hlavně
bakalářské a magisterské programy
a jazykové vzdělávání, resp. internacionalizace, a k tomu také
návazná
infrastrukturní
část.
Když jsme si kupříkladu řekli, že budeme s projektovou podporou akreditovat obor migrační studia v bakalářské formě, mohli jsme
k tomu rovněž podat infrastrukturní projekt určený na rekonstrukci patřičné části budovy a požádat
i o finance na technické a softwarové
vybavení.

Jak probíhá Vaše práce proděkanky
pro projektové řízení?
Vyhledáváme výzvy a dotační
programy, snažíme se co nejvíce orientovat na možnosti, které jsou pro nás
relevantní. O těch pak informujeme
směrem k fakultě, katedrám, jednotlivcům. Pokud jsou dané tematické osy
vhodné pro konkrétní obory – jako jsou
např. dopravní psychologie či migrace
– vím už přesně, na koho se obrátit.
Připravujeme samozřejmě nejrůznější
podklady, formální náležitosti, rozpočty, komunikujeme s poskytovateli dotace a následně korigujeme zpracování
celé žádosti dle vyhlášených podmínek.
V rámci OPVVV se však setkáváme
i s výzvami, kdy je možné podat jen jeden projekt za žadatele, čili jej podává
rektorát. V takovém případě je moje
role koordinační. Musíme sladit požadavky daného projektu a rektorátu, nabízíme jim naši expertizu.
Infrastrukturní výzvy jsme pojali rozdílně: striktně jsme si řekli, že
projekty stavebního rázu budou směřovány pouze na tř. Svobody 26, protože potřebujeme tuto budovu urgentně renovovat. Podmínka směřovaná
ke konkrétním pracovištím byla jasná
– pokud usilujete o „měkký“ projekt,
bude ideální, pokud si k němu podáte
i projekt „tvrdý“, tedy investiční, a my
jej alokujeme do budovy na tř. Svobody
26. Pokud však nebyla nutnost podpořit měkký projekt infrastrukturním vybavením, bylo samozřejmě možné
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podávat projekty samostatně. V tomto
jsme žádnou katedru nelimitovali.
Které katedry byly nejproduktivnější
z hlediska podaných projektů a které
byly nejúspěšnější?
Dominantní tentokrát byla katedra sociologie, andragogiky a kulturní
antropologie, což bylo dáno jak tím, že
sídlí na tř. Svobody 26 a nabízela se nám
tak možnost navázat infrastrukturní
projekty na její doktorské programy, tak
tím, že KSA navíc sdružuje hodně oborů,
a mohou mít tedy více doktorských programů, tzn. více projektů. Dále to byla
katedra psychologie se dvěma většími
projekty. Potřebují náročné vybavení laboratoří, takže si sáhli na poměrně dost
peněz.
Mluvila jste o určitém riziku. Jaké riziko to bylo?
V době vyhlášení zmiňovaných výzev
nebyla jasná pravidla akreditací s ohledem na novelu vysokoškolského zákona. V takové chvíli se nemůžete zavázat
k dlouhodobému plnění nejasných podmínek a navázat na ně finance. Upozorňovali jsme ministerstvo školství na to,
že ve chvíli, kdy by nastal problém, bylo
by nutné celorepublikové řešení buď
v úrovni implementace aktuálních podmínek do operačního programu, nebo
prostřednictvím dohody s Národním akreditačním úřadem. Byla jsem přesvědčena o tom, že jsme schopni i toto riziko
ustát a pracovat s ním.

Uspěly mimo jiné 2 ze 3 projektů
excelentního výzkumu: Sinofonní příhraničí – interakce na okraji
a Interdisciplinární výzkum migrace. Různorodost perspektiv. Díky
čemu tyto projekty splnily náročná kritéria výzev pro excelentní
výzkum?
Uspěly ve smyslu, že postoupily do druhého kola. Myslím, že se nám
podařilo zformulovat zajímavá témata a současně si troufám říct, že naše
projektová podpora byla vysoce nadstandardní. Šlo o velmi složité projekty a nebylo možné, aby je napsali
akademici sami. Roli sehrálo také to,
že díky zapojení katedry obecné lingvistiky v předchozích výzvách jsme
získali obrovské zkušenosti; věděli
jsme, co se od nás očekává. Musím
ale zdůraznit, že jednotlivé týmy byly
vysoce motivované a nadstandardně
kooperativní, protože jde přeci jen
o prestižní záležitost. Projekt Sinofonní příhraničí byl dokonce hodnocen jako druhý nejlepší projekt
v rámci tzv. soc-hum projektů. Výsledky druhého kola pak budeme vědět zhruba na konci letošního roku.
Uvažovali jste o přípravě těchto témat do mezinárodních výzev?
Určitě se budeme snažit podávat jak téma migrace, tak i další témata včetně Digital Humanities do jiných
výzev. Migraci např. plánujeme zpracovat do výzev TAČRu. Bylo by ideální

aplikovat téma i v rámci Horizontu
2020. Ale tam je šance na úspěch tak
malá, že nemám to srdce kolegy nutit. Nejlepší by bylo žádat v rámci nějakého konsorcia jako partneři.
V Horizontu 2020 již fakulta před
pár lety jeden projekt jako koordinátor podávala.
Katedra dějin umění zpracovala projekt do výzvy Teaming, jež měla
napomoci „low performing countries“ k tomu, aby se do programu
více zapojovaly. Nebyl v ní takový tlak
na počet partnerů, jednalo se spíše
o možnosti ustavení spolupráce a rozvoj týmů. Vyčítali nám ovšem slabou
vazbu na RIS3 strategii, ve které bohužel naše témata nejsou implementována tak, jak bychom potřebovali.
Obecně je RIS3 strategie nastavená
tak, aby podporovala spíše technické
a přírodovědné obory, což se samo
sebou projevilo na hodnocení. Další vlaštovkou ve snaze uspět v Horizontu 2020 jako koordinátor byla i
katedra anglistiky a amerikanistiky.
Jak těžké je pro humanitní vědce uspět ve výzvách excelentního
výzkumu?
Humanitní a společenskovědní obory jsou handicapované hlavně
tím, jak jsou nastaveny indikátory,
resp. co je jejich obsahem. Ve chvíli,
kdy je stanoven jako indikátor patent, nelze ho až na výjimky našimi
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vlastními silami naplnit. V prvních výzvách byl uznatelný indikátor pouze
článek publikovaný na Web of Science
nebo SCOPUSu, což je pro některé
naše obory téměř nemožné či velmi
obtížně dosažitelné. Teprve v letošním roce byla akceptována rovněž databáze ERIH. Ale hodnota článku, který dáte do WOSu, je z ekonomického
hlediska oproti článku v ERIHu velmi
rozdílná – zjednodušeně za 1 článek
ve WOSu musíte publikovat 10 článků
do ERIHu, aby měly stejnou váhu pro
hodnotitele. Součástí takového projektu je navíc tzv. CBA analýza (Cost
Benefit Analysis), tedy analýza nákladů a přínosů, ve které zohledňujete
jak finanční, tak socioekonomické dopady projektu. Pro názornost v rámci
CBA je socioekonomický přínos článku
v ERIHu 40 000 Kč, přínos impaktu na
WOS 725 000 Kč.
Ve chvíli, kdy se ve výzvách setkáváme s akademickou konkurencí
z jiných oborů, kde mají vědci H-index
16, zatímco v našich oborech lze dosáhnout na H-index 2 nebo 3, jde samo
o sobě o zásadní vstupní handicap.
Bohužel ve výzvách směřovaných na
excelentní výzkum doposud nebyl rozdíl mezi vědními obory zohledňován.
Národní politika výzkumu, vývoje a
inovací 2016–2020 podporuje hlavně výzkum aplikovaný. Nakolik to
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ovlivňuje počet výzkumných projektů na FF?

Ten vliv je radikální. Ve chvíli,
kdy jsou jako výsledek akademické
práce požadovány především aplikace,
ne mnoho humanitních či sociálněvědných oborů je schopno je nabídnout.
Aktuálně je otevřená výzva Předaplikační výzkum, kde patří mezi výstupy
metodiky, výzkumné zprávy, softwary
a jiné aplikované výsledky dle RIV, které se pak – což ale není součástí projektu – budou dát použít v aplikační
sféře.
Jako jedna z možných oblastí, ve které máme co nabídnout, jsou
tzv. kulturní a kreativní průmysly. Na
to reaguje jeden z našich připravovaných projektů Dopady digitalizace
a
strategie
Evropské
komise „Jednotný digitální trh“ na
český
audiovizuální
průmysl.
Projekt přináší posouzení rizik,
příležitostí a výzev, kterým český AV
sektor v současnosti čelí v souvislosti s digitalizací kulturních průmyslů
a kulturních obsahů, změnou spotřebitelského chování českých publik
a připravovanými reformními opatřeními Evropské komise pro zavedení
jednotného digitálního trhu v EU. Dále
by měl podpořit přípravu českého AV
průmyslu na příchod evropského jednotného digitálního trhu. Výsledkem
budou výzkumné zprávy, metodiky,

analytické studie, kolektivní monografie, stanoviska a doporučení pro
zainteresované veřejné instituce
i zástupce samotného audiovizuálního průmyslu. Mimo projekt se pak
budou dále rozpracovávat metodiky
např. pro Ministerstvo kultury ČR
a Státní fond české kinematografie.
Na projektu Dopady digitalizace
a strategie Evropské komise „Jednotný digitální trh“ na český audiovizuální průmysl spolupracují katedry z Olomouce, Brna a Prahy. Kdo jej
inicioval?
Inicioval jej doc. Zahrádka z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, nyní z katedry divadelních a filmových studií. Původně
jsme chtěli předložit vlastní téma, ale
vzhledem ke konkurenci v rámci dané
výzvy jsme se rozhodli pro spolupráci
s kolegy (nejen) z celé ČR. Tým Pavla
Zahrádky zmapoval činnost na partnerských katedrách a pracovištích
a velmi otevřeně jsme se s nimi o tématu pobavili. Dospěli jsme k názoru,
že je extrémně nevýhodné pro všechny strany, abychom si u podobných
témat vzájemně konkurovali. Snažili
jsme se uzpůsobit téma projektu tak,
abychom mohli jednotlivá pracoviště
propojit. Praha má možnosti expertizy v jiném segmentu než Brno či my,
otázkou tak byla jejich smysluplná
komplementarita. Prvních pár měsíců
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jsme pracovali pouze na ideovém základu, abychom byli schopni dostát
parametrům výzvy a aby budoucí výsledky měly potenciál závazné metodiky dotčené instituce.
Jaká je konkurence v rámci výzvy
Předaplikační výzkum?
Výzva PV je ojedinělá v tom, že
můžete zpracovat téma v rámci vydefinované řady oblastí, jednou z nich
jsou dokonce společenské vědy, což je
něco, po čem jsme celou dobu volali.
Projekty tak budou posuzovány v relevantní oborové konkurenci, nicméně
jsme zjistili, že i do oblasti s názvem
Společenské vědy budou podávat
projekty např. lékařské fakulty, které
mají vlastní kategorii, což nám situaci
nesmírně ztěžuje. Navíc jednoduchou
matematikou si spočítáte, že za jednu
oblast bude podpořen maximálně jeden až dva projekty, takže konkurence je obrovská.
Vznikne doktorský studijní program Technologie pro umění, jenž
skloubí uměleckohistorické vzdělání
s oblastí přírodních věd. Spolupráce FF s PřF přitom začala již v rámci
projektu ARTECA ve výzvě Teaming.
Bylo těžké ji domluvit?
Jde jednak o tvorbu nového
doktorského studijního programu,
který si klade za cíl rozšířit tradičně
humanitně založené vzdělání historiků umění o oblast přírodních věd,

především nové technologie fyzikálního (optického, mechanického), chemického a biochemického výzkumu.
V rámci infrastrukturního
projektu si řešitelé požádali o technické vybavení, kde jsou již angažovaní také vědci z elitního výzkumného centra RCPTM. Společně budou
připravovat odborníky, kteří by poté
měli v oboru působit.
Téma dále rozpracováváme
i do výzvy Předaplikační výzkum
v rámci ITI (Integrované teritoriální investice olomoucké aglomerace), cílem je vytvoření excelentního
multidisciplinárního pracoviště pro
průzkum a analýzy kulturního a uměleckého dědictví, vývoj nových metod, metodik a aplikace technologií
na péči, restaurování a konzervování
v rámci státního i soukromého sektoru. Dát takový tým dohromady znamená mimo jiné v rámci univerzitní
spolupráce poměrně složitá jednání
definující konkrétní týmové role, rozpočet a perspektivu, z níž se bude
k projektu přistupovat. Pro humanitní vědce je také náročnější přesvědčit
kolegy z technických a přírodovědných oborů o tom, že je deklarované
provázání platné a vysoce účelné. Že
se s nimi nespojujeme pouze proto,
abychom získali prospěch, ale že půjde o vzájemné a perspektivní obohacení obou sfér. Zde narážíme na jistý
stereotyp, kdy jsou humanitní vědy

velmi nespravedlivě vnímány coby
nepraktické. Někdy je potřeba naše
argumenty opakovaně vysvětlovat…
Nyní se budeme muset vypořádat s prostorovým zázemím. Ideální by bylo pracoviště scelit, aby se
kolegové mohli potkávat a předávat
si operativně informace, společně
bádat.
Nicméně to, co ode mě slyšíte,
je zatím hudba budoucnosti. Kdyby
se vše podařilo, jednalo by se o zcela jedinečný koncept konkurenceschopný přinejmenším v evropském
měřítku.
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Pro sebe
i pro ostatní
Musím do školy. Musím se učit na
zkoušku. Musím už jít, protože… Kolikrát za den řeknete sami sobě nebo
někomu, že něco musíte? Od plnění
povinností si můžeme odpočinout
různými způsoby. Kromě nicnedělání a jakéhokoliv koníčku můžete
z vlastní vůle zvolit i jinou aktivitu,
která bude nějakým způsobem prospěšná nejen pro vás, ale i pro vaše
okolí. Chcete začít dobrovolničit? Při
naší olomoucké univerzitě funguje
několik organizací, které vám to přání pomohou vyplnit. Tak je sledujte.

doc. PaedDr. Tatiana Matulayová,
PhD. – garant dobrovolnických aktivit, email: tatiana.matulayova@
upol.cz

V Dobrovolnickém centru Univerzity
Palackého se můžete registrovat do
databáze, mít tak přehled o všech
možných dobrovolnických příležitostech, a navíc za své zkušenosti získat
i dobrovolnický certifikát.
https://romspido.upol.cz/chci-byt-dobrovolnikem-studenti-a-pracovnici-up/

Šetrné hospodaření nekončí u třídění odpadu, vždyť spousta věcí „na
vyhoz“ má ještě další užití. Mluví
vám to z duše? Podobně to mají ve
spolku Udržitelný Palacký.
ht t p s: // w w w.f ac eb o o k .c om /
udrzitelnypalacky/

Pokud se chcete zdokonalit v cizím
jazyce, potkat nové kamarády z celého světa a zkusit si pro ně zorganizovat výlet, Language Café nebo
jakoukoliv jinou akci, zkuste ESN UP
Olomouc.
ht t p s: // w w w.f ac eb o o k .c om /
ESNUPOlomouc/
http://esn.upol.cz/

KARIÉŘE
VSTŘÍC
Text: Adéla Hazuchová
Foto: Vojtěch Duda

Cestou tam budete nejspíš míjet hlouček studentů, kteří si
zrovna u pultu vybírají něco k snědku. Za dveřmi napravo od
nich, v útulných prostorách zadního salonku Coffee Library,
sídlí Studentské kariérní a poradenské centrum Univerzity
Palackého. Nejste si jistí životopisem? Potřebujete profesně
nasměrovat? Jitka Janečková Moťková a Katrin Baníková,
které v Centru pracují, vám poradí.
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Když jako studentka přijdu do Studentského kariérního a poradenského centra, s čím vším mi můžete
poradit?
JJM: Záleží, s jakou věcí chcete poradit, kam se chcete posunout
nebo co chcete zjistit. Poskytujeme
individuální kariérní konzultace,
koučink a zaměřujeme se také na
zdokonalování nejrůznějších dovedností studentů. Jsme pro ně jednou
z možností, jak si doplnit některé
kompetence, které jim později pomůžou při vstupu na trh práce, při
pohovorech u zaměstnavatelů nebo
i v osobní rovině. Každý semestr
také nabízíme „balíček“ přednášek,
workshopů, seminářů a snažíme se
přinášet příklady dobré praxe, ukázat studentům profesně úspěšné
lidi. Současně jim můžeme také poradit, na jaké další odborné pracoviště univerzity se mají obrátit s dalšími otázkami, které tu my s Katrin
neřešíme. Na fakultách fungují další
specializovaná pracoviště, jako je
například Psychologická poradna či
Centrum podpory studentů se specifickými potřebami. V některých případech tak sloužíme jako pomyslný
rozcestník. Kouzlo univerzity je právě v možnosti propojování spolupráce, provazování a vzájemné pomoci.
Kde berete nápady pro rozvoj Centra? Čerpáte i ze svého profesního
podhoubí?
KB: Směrodatné jsou pro nás
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zejména potřeby studentů. Univerzitní prostředí je samo o sobě velmi
inspirující. Je to zcela jiný svět, než
jaký jsem zažila v komerční sféře.
Původně jsem pracovala v sociálních
službách, ale vždy jsem se zajímala
o vzdělávání dospělých a HR, několik let jsem pracovala na projektech
pro nezaměstnané, poskytovala poradenství, diagnostiky, vedla kurzy
a praxe.
JJM: To je přesně ono, studenti jsou inspirací. Potkávám tu hodně
motivovaných zajímavých chytrých
mladých lidí, kteří na sobě chtějí dále
pracovat. Mám zkušenosti z marketingu a médií, pracuji v hospodářské komoře a nyní rozbíháme ve
spolupráci s Olomouckým krajem,
Svazem průmyslu a dopravy, úřadem práce a odbory takzvaný Pakt
zaměstnanosti. Věnuji se tak nově
i oblasti predikcí na trhu práce. Díky
všem těmto zkušenostem vidím kariérní poradenství hodně z té praktické stránky.
KB: Ještě k těm nápadům…
Akce, které pořádáme, fungují buď
jako otevřené kurzy, nebo sbíráme podněty a tvoříme kurzy podle
zájmů studentů. Na podzim se rozběhne ambasadorský program na
jednotlivých fakultách. Ambasadoři z řad studentů budou zjišťovat,
v čem se jejich vrstevníci chtějí zdokonalovat. Také podle toho pak sestavíme nabídku kurzů.

Do takové „burzy námětů“ se může
zapojit kdokoliv?
JJM: Ano, budeme rády, když
nám studenti dají vědět, co je zajímá,
co by z naší strany uvítali. Mohou
nám napsat email, zprávu na Facebook nebo přijít osobně.
V databázi na kariernicentrum.
upol.cz nabízíte různé pracovní
pozice, praxe nebo stáže. Jedná se
o zaměstnavatele převážně z Olomouckého kraje? Může být vedlejším efektem síťování se zaměstnavateli snaha podporovat, aby
z Olomoucka neodcházeli vzdělaní
mladí lidé?
JJM: Ano, často jde o zaměstnavatele z regionu. Ale třeba u nadnárodních koncernů je to těžko specifikovatelné. V nabídce se objevují
samozřejmě i zaměstnavatelé sídlící
mimo region. Mnohé firmy pak nabízí možnost „osahat si praxi“ už během studia. Studenti mohou třeba
stínovat manažera a tím velmi dobře
poznat, jak daný podnik funguje, jakou má zaměstnaneckou kulturu.
Z jaké fakulty se k vám chodí radit
nejvíce?
JJM: Těžko generalizovat. Odvíjí se to od zaměření té které akce.
Ale obecně z filozofické, přírodovědecké, pedagogické a právnické fakulty. Jsme ale otevřeni všem osmi
fakultám. Nabídky ze strany zaměstnavatelů jdou napříč trhem práce

– od státní správy po komerční sféru. Máme za sebou úspěšný vzdělávací blok Podnikni to! a na podzim
odstartujeme cyklus zaměřený na
digitální marketing. Podnikavost i digitální dovednosti může v profesním
životě upotřebit kdokoliv, bez ohledu na vystudovaný obor.
Stejně jako již zmiňované konzultace životopisu nebo motivačního
dopisu. Jak často probíhají?
KB: V průběhu celého roku.
Stačí se domluvit emailem na termínu. Konzultace životopisu navíc
organizujeme i v různých jedno- či
dvoudenních cyklech, naposledy ve
spolupráci s ELSOU. Konzultaci nabízíme i v cizím jazyce, zatím v angličtině nebo němčině.
Dá se říci, jaké nejčastější nedostatky se objevují v životopisech? Na co
si dát pozor?
JJM: Jde často o formální
stránku úpravy životopisu. A mnohdy studenti nedokáží stručně vyzdvihnout svoje dovednosti, věci,
které mohou personalistu při výběru zaujmout a konkrétního uchazeče odlišit od ostatních, stejně
vzdělaných.
KB: Není vhodné využívat
nevyhovující šablony stáhnuté z internetu, aniž by kandidáti hlouběji
uvažovali nad relevancí dat, která o
sobě poskytnou.
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Jak funguje individuální koučink?
JJM: Představte si, že nejste
zcela profesně vyhraněná, máte více
zájmů a potřebujete si ujasnit, co
vlastně chcete, kam směřujete. Pomůžeme vám v tomto ohledu stanovit si
reálné cíle.
Mohou si v Centru studenti vyzkoušet i modelové situace na pracovním
pohovoru?
JJM: Nedávno jsme měli assessment centrum „nanečisto“, kde mohli
studenti pomyslně zažít, jaké je snažit
se uspět mezi konkurenty bojujícími
o stejné místo. Je to jiné, než sedět u pohovoru face-to-face pouze s personalistou. A byť člověka třeba v budoucnu podobné
výběrové řízení nepotká, obecně je
dobré vědět a vyzkoušet si, jak fungujete v podobné situaci, jak se zachováte.
KB: Při individuálních konzultacích se
zaměřujeme i na přípravu na klasický
pohovor.
Assessment centrum je jedním ze
současných trendů výběrového řízení. U klasických pohovorů se můžeme stále setkat s otázkami typu
„jaké jsou vaše silné a slabé stránky“,
s těmi taky nějak pracujete?
KB: Neučíme studenty předpřipravené odpovědi. Navíc bychom
se těmito otázkami vraceli asi dvacet let zpátky. Myslím, že na takovou
otázku málokdy dostanete jinou než
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naučenou odpověď. Existují jiné nástroje, jak z kandidáta tyto informace vydolovat, aniž bychom se spokojili s naučenou odpovědí, která může
mít s realitou pramálo společného…
Ale zpět ke konzultacím. Jsou natolik
individuální, že vždy záleží na tom,
s čím k nám přijdete. Takže kdo má
zájem, ať k nám dorazí a uvidí.
Jak se mám jako uchazeč o zaměstnání vypořádat s rozporem mezi
tím, co bych na pohovoru odpověděla upřímně a co se ode mě jako
odpověď očekává?
JJM: Myslím, že tento rozpor
řeší mnoho lidí. Osobnější odpověď
je ale hodnotnější, protože bývá
analogická tomu, jak budete v práci
fungovat, včetně krizových situací.
V praxi potom přece nefungujete
stylizovaně, ale sama za sebe.
KB: Pokud se budete stylizovat do něčeho, čemu sami nevěříte,
můžete sice získat práci, která vám
zaplatí složenky, ale nebudete spokojeni ani vy, ani zaměstnavatel.
Jako personalista hledám do týmu
takového člověka, aby byl v souladu
s hodnotami mé společnosti, firemní
kulturou, pracovním týmem. Důležité je být přirozený.
Co plánujete do dalšího akademického roku?
JJM: Kromě ambasadorského
programu, o kterém jsme už mluvily,
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máme v plánu další cyklus přednášek o profesním úspěchu mladých
lidí. Chceme tedy studentům ukazovat více příkladů dobré praxe. Na
podzim začne taky cyklus workshopů k digitálnímu marketingu. Nebudou to samostatné workshopy, ale
ucelený blok osmi na sebe navazujících „lekcí“. Podobně jako jsme měli
v letním semestru 2017 Podnikni
to!, kde studenti na závěr prezentovali své podnikatelské záměry před
odbornou porotou, od níž dostali
hodnocení. Během osmi pondělků
se účastníci dostali od prvotního
nápadu k obrysu podnikatelského
plánu. Součástí byl i marketingový
průzkum, takže vše, co k tomu patří.
Naše akce můžete sledovat na www.
kariernicentrum.upol.cz
Facebook:
https://www.facebook.
com/poradenske.centrum.UP/

Blízkost
Dálného
východu
Text: Anežka Chalupová
Foto: Vojtěch Duda

Když se začne mluvit o Číně, již
předem máme jasně vytvořený názor. Ten se často odvíjí od tamějšího politického systému a ve většině případů tak nejsme dostatečně
otevření k pochopení Číny z jejího
kulturního hlediska. S Ondřejem
Kučerou jsme si povídali nejen
o čínštině, politických otázkách
spojených s Čínou, ale také o určité blízkosti této východní kultury,
kterou sám pociťoval při studiu.

Co Vás osobně přivedlo ke studiu
čínské filologie?
No, to už je dávno, ale v podstatě to byly dvě věci. Obecně často dělám věci, které jsou neobvyklé,
k čemuž studium čínštiny v určité
míře patří. Navíc se čínština tady
v Olomouci otevírala v kombinaci s angličtinou, kterou jsem předtím studoval ve Spojených státech
amerických, takže to pro mě bylo
výhodné.
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Rozrůstá se v poslední době možnost studovat čínštinu?
Zatím se čínština vyučuje
v Olomouci, Brně a Praze, ale kurzy
čínštiny existují samozřejmě i jinde.
Navíc na každé univerzitě je čínština zaměřená na něco jiného, u nás
se v rámci čínské filologie věnujeme
spíše současné Číně.

dosti oblíbená, je kurz vaření čínských specialit. Konfuciova akademie si ale také klade za cíl vyučovat
čínštinu na všech vzdělávacích stupních, tudíž nejen na vysoké škole, ale
také na základních a středních školách, aby tak studenti měli možnost
dostat se k čínskému jazyku dříve
než na univerzitě.

Jak velká je spolupráce s čínskými
univerzitami?
U nás na katedře asijských
studií je poměrně velká. Máme
smlouvy se dvěma tchajwanskými univerzitami, s devíti čínskými,
a pak v rámci asijských studií s jednou japonskou. S některými univerzitami jako například s Pekingskou
univerzitou zahraničních studií
jsou vztahy velice blízké a intenzivně
spolupracujeme,
společně jsme v roce 2007 v Olomouci založili Konfuciovu akademii.

Jak je to s čínskými studenty? Mají
zájem se podívat do ČR?
Ano, přijíždějí, přičemž jejich
počet samozřejmě narůstá. Máme
zejména tchajwanské studenty, kteří studují na lékařské fakultě, čínští
studenti navštěvují pedagogickou
fakultu, kde se věnují speciální pedagogice, a pak jsou jednotlivě další
studenti na filozofické fakultě.

Co může Konfuciova akademie studentům nabídnout?
Akademie není primárně určená studentům čínské filologie,
tudíž je otevřená všem studentům
Univerzity Palackého, kteří by se
rádi naučili čínsky. Samozřejmě jim
nabízí také řadu jiných aktivit spojených s čínskou kulturou. Jednou z takových aktivit, která je u studentů

Kromě studia čínské a anglické filologie a politologie zde na Univerzitě Palackého jste studoval také na
Tchajpejské pedagogické univerzitě na Tchaj-wanu. To muselo být
těžké. Jak moc se od sebe liší český
a čínský systém ve výuce?
Čínský vzdělávací systém je
již relativně modelován podle západního amerického systému. Je to
dáno tím, že po druhé světové válce
tchajwanské univerzity stavěli a rozvíjeli absolventi amerických univerzit. Takže studium v tomto ohledu

není problematické. V Číně je to pak
podobné, ale samozřejmě s určitým
odstupem času, kdy se univerzity
podle amerického systému začaly
rozvíjet od osmdesátých let.
Přece jen Čínská lidová republika
Tchaj-wan neuznává, vycítí tam člověk tento vztah?
Existují hlavně cestovní bariéry, kdy Číňané nemohou, kromě
turistických cest, zcela svobodně
cestovat na Tchaj-wan. Což je ostatně podobné situaci, kdy se Číňané
bez povolení nemohou dostat do
Hong Kongu, jelikož kdyby se tato
ekonomicky silná místa volně zpřístupnila, většina Číňanů by se tam
logicky přestěhovala. Takže dnes paradoxně brání v pohybu ekonomický
rozdíl jednotlivých území. Na politické úrovni se samozřejmě vyskytují
určité spory, které ale v současnosti
zatím nedosahují zásadních eskalačních výšin, jak tomu například bylo
v devadesátých letech.
Českému občanovi je Čína předkládaná na jedné straně jako země
s velkým ekonomickým růstem, na
druhé jako země, kde vládne komunismus. Jak tedy Čína vypadá,
je příznivcem sociální politiky nebo
kapitalismu?
Čína je kapitalistická. Zásadní
omyl je v používání mediálních nálepek a v opakovaném omílání stejných

40

informací. Ale pokud je něco, za co
bychom mohli Čínu kritizovat, tak je
to určitě neřízený kapitalismus, který bychom mohli připodobnit britskému kapitalismu 19. století. Pokud
tedy chcete v tomto aspektu Čínu
pochopit, přečtěte si Olivera Twista.
Obecně se častěji lépe orientujeme
v západní historii, kulturním dění
a společnosti, zatímco o dění na
Východě většinou moc nevíme.
Čím myslíte, že to je způsobené?
Pro nás je ten základní problém v tom, že Východ, potažmo
Čína, pro nás představuje něco, čemu
nerozumíme. Máme pocit, že je pro
nás až moc vzdálená, když nemáme
podobná kulturní východiska. Chápání asijské kultury je pak extrémně
povrchní a vychází pouze z vnějších
vjemů. Abychom tedy asijskou kultury pochopili, musíme se do ní ponořit a prozkoumat ji hlouběji. U čínské
kultury, která je z asijských kultur
možná nejmíň ovlivněna Západem,
právě neznalost kulturního kontextu způsobuje, že se v ní obtížně
orientujeme.
Jelikož jste tam pobýval, můžete
říci, jaké jsou největší rozdíly v chování mezi námi a Číňany?
To je těžké říci, nejspíš se to
nedá takto vnímat. Samozřejmě,
že chování je jiné. Před mým studiem na Tchaj-wanu jsem studoval ve

Spojených státech amerických, takže
jsem měl tu možnost porovnat chování lidí jak na Západě, tak také na
Východě a pozorovat, jak moc se liší
nebo blíží našemu evropskému chování. A musím říci, že asijská kultura
mi přišla bližší než ta americká.
Máte pro to nějaké vysvětlení?
Snad to souvisí se základním
problémem, jak komplikované je
vlastně nás řadit do té extrémně liberální západní kultury. Pociťoval jsem,
že se podobnost s Východem objevuje jak v rovině komunikační, tak v rodinných vztazích nebo hodnotách.
Proč si tedy podle Vás Češi v tak
hojném počtu vybrali podporování
Tibetu v nezávislosti?
S počtem příznivců nezávislosti bych byl opatrný, jelikož je mediálně zkreslen. Zajímavé je ale to, že
podpora v nezávislosti Tibetu je u
nás vyšší než například v sousedním
Německu. Samozřejmě i tam existují
jednotlivé organizace, zabývající se
situací v Tibetu, ale nenastává tam
jakási masová hysterie, jako se někdy objevuje u nás. Také mě samotného to dlouho zaráželo, ale pomohl
mi filozof Stanislav Komárek, který
tvrdil, že Tibet je pro nás zajímavým
zástupným tématem. Představuje
něco, co je za obzorem, jak tím zeměpisným, tak také za horizontem
našeho poznání. Málokdo tam byl a

pokud ano, tak většinou v Tibetu pobýval určitý krátký čas, v podstatě až
na pár tibetologů neví o Tibetu pořádně nikdo nic, proto se velice snadno do Tibetu projektují naše přání a
představy. Už nějakou dobu se zde
ve spojitosti s Tibetem vyskytuje
mýtus území, kde žijí moudří lidé,
kteří si jsou vědomi, co je potřeba.
Do tohoto prostředí pak vstupuje
Čína, která tak v našich očích tento
mýtus ničí. Samozřejmě netvrdím,
že Tibet není problematické území.
Tibetská kultura bezpochyby trpí
pod náporem sinizace, ale také globalizace, která nyní představuje pro
budoucnost této kultury mnohem
větší problém.
Nyní dokončujete doktorské studium obecné lingvistiky a teorie komunikace zde v Olomouci. Jak tedy
propojujete toto studium s čínskou filologií?
V současnosti se zabývám
kulturní jazykovou výměnou. Přesun výrazů mezi kulturami je jevem, který poukazuje na historické
vlivy a ukazuje kulturní dominanci.
V každém období historie je některá kultura dominantnější než druhá
a ta převládající vyzařuje nejenom
svou kulturu, ale přenáší také koncepty konkrétní a abstraktní. Když
si vezmeme jazyk a prozkoumáme
ho v průřezu, pak můžeme zjistit, ve
kterých oblastech a kdy byla daná
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kultura ovlivněná tou vysílací. Například nyní se s kolegou Danem Faltýnkem snažíme dokázat, že slovo pro
zelí přešlo do čínštiny z indoevropských jazyků někdy kolem prvního
až šestého století, a to díky pohybu
po Hedvábné stezce.
Propojujete tento výzkum nějak
i s angličtinou, kterou jste studoval?
Ano. Konkrétně se zabývám
přejímkami anglických výrazů do čínštiny. V moderní čínštině samozřejmě v důsledku globalizace narůstá
počet anglických slov do ní implikovaných. Snažím se tak do jisté míry
vyvrátit představu, že čínština nerada přejímá výrazy z cizích jazyků.
O jakých výrazech by mohla být
řeč?
Je nutné si uvědomit, že k výměně slov dochází častěji. Co je ale
vzácné, je přijetí nového fonému,
který původně v jazyce nebyl. Většinou při přechodu výrazů z jednoho
do druhého jazyka musí proběhnout fonologická adaptace. Někdy je
ale vliv původního jazyka tak silný,
že do toho cílového zanese nějakou
systémovou změnu, například nový
foném, což je extrémně zajímavý
jev, který se stává jednou, maximálně dvakrát za tisíc let. A do čínštiny
se pod narůstajícím vnějším tlakem
v posledních třiceti letech nejspíš
dostane foném v, který tam původně nebyl.
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Takže globalizace má značný vliv
na změnu jazyka.
Ano. To souvisí také s druhým narušením jazyka, a to v jeho
grafickém systému. A i když čínština
tomuto jevu klade odpor, tak důsledkem globalizace přejímá latinku,
která se už používá i v samotných
čínských textech.
Co tedy v podobě latinky čínština
přejímá nejčastěji?
Bezesporu se zde bavíme
o přejímání zkratek. Čínština již vytváří samotné čínské zkratky v latince, a to pro ekonomičnost. V kontaminaci systému je tedy tento jev již
o krok dál.

Na trase
Kirov
Olomouc
Text: Robert Jaworek
Foto: Vojtěch Duda

Na českých univerzitách se můžete často setkat s Rusy,
kteří přijeli nejenom za studiem, ale zcela se zde usadili.
Proč je tolik láká zrovna Česká republika? A jak se jim
u nás žije ve srovnání s rodnou krajinou? O Rusku všedního dne a jeho podobách jsme si povídali se Sergejem
Pomelovem, studentem obecné lingvistiky a bohemistiky.
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Do Česka obecně přijíždí za studiem mnoho Rusů, co sem přivedlo
Tebe?
Podle mě Rusy všeobecně
láká Evropa. Česko je na jednu stranu dost evropské: je tady poměrně
rozvinutá ekonomika a život lepší
než v Rusku, je tady Praha a středně velká města. Zároveň je to tady
ale levnější než v západní Evropě
a čeština je Rusům blízká. Z bývalého východního bloku je Česko nejobyvatelnější zemí.
Spousta Rusů sem přijede na roční
jazykový kurz a poté se přihlásí na
vysoké školy. Jaká je Tvá zkušenost?
Je to docela problém. Rusové
maturují o dva roky dříve než Češi,
takže sem kolikrát nejedou z vlastní vůle, ale na přání rodičů. V sedmnácti letech nemá člověk ani příliš
možností se právně rozhodovat,
takže tady jsou, i když jim na tom
moc nezáleží. Na druhou stranu jsou
schopni ocenit benefity evropského
života a nejsou pod kontrolou rodičů, takže si sem jedou spíše užívat.
Je to pro ně takový dlouhodobý turismus. Na škole, kam jsem chodil já,
bylo v ročníku 200 lidí a možná 150
z nich bylo ve věku kolem osmnácti.
Většinou si budoucnost v Česku nijak nepředstavují.
Kdy a proč ses rozhodl odejít
z Ruska?
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Měl jsem několik důvodů. Zaprvé jsem chtěl vypadnout a nebylo pro mě podstatné kam. Zadruhé
jsem chtěl nastoupit na jiný obor než
v Rusku, kde jsem vystudoval právnickou fakultu. Bylo pro mě výhodnější vyjet do zahraničí, protože druhé vzdělání v Rusku by pro mě bylo
placené, a kvalitní školy tam stojí
poměrně dost peněz. Kurzy češtiny
a studium mě vyjdou levněji než ruské školné. Navíc když jsem odjížděl,
byl rubl podstatně dražší než nyní,
takže se Česká republika jevila levně.
Chvíli jsem uvažoval taky o západní
Evropě, kde bych si ale studium bez
stipendia nemohl dovolit.
O studiu ruštiny jsi neuvažoval?
Byla by to blbost, ale spousta
Rusů se pro to rozhodne. Je to totiž
nejjednodušší způsob, jak se udržet
na české vysoké škole, což jim dává
legální důvod zde zůstat. Pokud jsou
jim rodiče ochotní to platit, žijí si zde
vesele, aniž by museli něco dělat.
Známá studovala v Ústí nad
Labem ruštinu a říkala, že pomalu
polovina její třídy byli Rusové. Jsou
hodně vázaní na Prahu, proto studují spíše v Čechách. Drtivá většina
z nich má vůči malým městům předsudky a nechtějí v nich žít.
Může to souviset s podnikáním?
V Praze je obrovská ruská komunita, takže mají možnost

vydělávat, aniž by uměli česky. I když
podnikají, jde o byznys často zaměřený pouze na Rusy. Jednou jsem šel Dejvicemi a zarazil mě inzerát na opravu
počítačů – byl napsán pouze rusky.
Nikdo z těch, kteří se zaměřují jen na
ruskou klientelu, češtinu nejspíš neovládá. Taky z toho plyne, že existují Rusové, kteří nejsou ochotni svěřit
svůj počítač Čechům.
Tebe Praha nelákala?
Nikdy jsem na to nepohlížel
klasickým ruským pohledem. Nesnažil
jsem se odstěhovat do středu všeho
dění a pozornosti. Moje priority jsou
pohodlný život v prostředí, které se
mi líbí, což v Olomouci mám. Zadruhé nejsem ochotný doplácet za Prahu.
Cokoli, co potřebuji k životu, mám
tady.
Krom toho jsem chtěl studovat
filozofii a obecnou lingvistiku. Olomoucká univerzita byla jediná, která
nabízela dvouobor v této kombinaci.
Ten se navíc otevíral akorát v roce,
kdy jsem sem přišel. Měl jsem jasno
v tom, že chci učit na vysoké škole, nebyl jsem ale rozhodnutý pro konkrétní
obor. V průběhu třech let jsem zjistil,
že se chci zaměřit na lingvistiku.
Mohl bys srovnat své rodné město
a Olomouc, tamní a zdejší univerzitu, potažmo i školství?
Když srovnáme poměr počtu
obyvatel na vysoké školy, je v Rusku
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podstatně větší. V Česku je na 10 milionů obyvatel kolem 30 státních vysokých škol, v Rusku to je cirka přes
1000 státních vysokých škol na 145
milionů obyvatel. Navíc je tam obrovské množství soukromých VŠ.
V 90. letech přišel vysokoškolský boom. V českém prostředí to
jde taky trochu vidět. Mám pocit, že
je to problém postkomunistických
zemí – od 90. let chtějí mít všichni
titul. V Rusku to jde ale vidět ještě
více. Za poměrně malé peníze může
člověk vystudovat vysokou školu,
aniž by něco uměl; může si to dovolit
kdokoliv.
Během posledních let ale
zpřísnili podmínky pro akreditaci,
takže se ty nejhorší soukromé VŠ zavírají a ty státní se často také buď
zavírají, nebo spojují. V Rusku je tolik škol, protože za Sovětského svazu
byla tendence nemít školy univerzitního typu, ale rozdělovat je podle
odvětví. Ve městě, kde jsem žil, byla
pedagogická, zemědělská, technická, zdravotnická, medicínská vysoká
škola… všechno bylo zvlášť. Po pádu
komunismu se dříve vysoké školy
zaměřené jen podle odvětví přeorientovaly na poptávku. Zemědělské
začaly nabízet spoustu ekonomických oborů, technické začaly nabízet
historii.
V Kirově, odkud pocházím,
byly dvě VŠ: polytechnická a pedagogická. Teď už jsou spojené. Taková

sloučení většinou probíhají tím horším způsobem. Místo toho, aby se
snažili zachovat učitele po spojení
škol a ubrali jim výuky, aby se mohli věnovat výzkumu, ubírají učitele
a počet vyučovacích hodin ponechávají. Pedagogové jsou tak nuceni vynakládat spoustu času na výuku na
úkor vědy.
Souvisí to s nedostatečným financováním vědy?
Určitě ano. Je otázka, zda se
školy slučují za účelem zvýšení kvality vzdělání, nebo kvůli škrtům v rozpočtu. Spíše z toho druhého.
Jak se vysokoškolským pedagogům
v Rusku žije?
Kvalita vysokoškolských pedagogů byla v Rusku vždycky tristní.
Nemám přesné údaje, ale vím, že aby
učitel měl plný úvazek v Rusku, musí
učit dvakrát až třikrát více než v Česku. Přičemž pouze s jedním úvazkem
nevyžije. Vysokoškolští pedagogové
mohou mít ale maximálně 1,5 úvazku
a s tím musí vyžít. Vím, o čem mluvím, protože táta učí na zemědělské
vysoké škole v Kirově celý život. Kdybych to přepočítal na koruny, momentálně dostává za 1 úvazek kolem
6000 Kč. Pro srovnání – minimální
mzda je v Rusku v přepočtu přibližně
4000 Kč. Ceny v Rusku jsou přitom
skoro stejné jako tady.
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V médiích se objevila prohlášení,
že ekonomické sankce, jež byly na
Rusko uvaleny po anexi Krymu,
paradoxně vzpružily tamní hospodářství. Nakolik se dají považovat
za pravdivá?
Nejsem ekonom, ale takový
pocit nemám. Všeobecně je docela
známá věc, že závazky či predikce
Putina a ruské elity se skoro nikdy
neshodují s výsledky. Už v roce 2000
sliboval Putin, že do 10 let zdvojnásobí HDP. Nepřišlo to. Před chvílí
prohlásil, že příjmy Rusů poslední
dobou zažily růst, což mu vyvrací
dokonce ruský statistický úřad.
Od lidí žijících v Rusku jsem
slyšel, že nejhorším dopadem sankcí
byla inflace. Nejhorší to bylo v době
vrcholu ukrajinské krize. Když jsem
v Kirově ještě žil, mléko stálo 26 rublů za litr, v roce 2014, kdy jsem tam
byl naposled, stálo mléko 45 rublů.
Platy se přitom nejenom že nezvedly, ale například státním zaměstnancům ještě klesly.
Zmínil jsi státní zaměstnance. Nedávno jsme se bavili o tom, že lidé
pracující ve státní sféře by měli
projevovat náklonnost k pravoslaví. Mohl bys vztah církve a vlády
objasnit?
Vztah není právně vytyčený, a pravoslaví není oficiálním náboženstvím. Trend putinské doby,
který je nejvíce vidět od roku 2010,
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je takový, že církev vyloženě podporuje státní politiku. Oplátkou dostává benefity jako např. právní praxi
– když vznikne konflikt, skoro vždy
bude státní moc upřednostňovat zájmy církve či věřícího oproti zájmům
ateisty.
Před půl rokem vznikla kauza: ruský bloger natočil video, jak
chytá pokémony v kostele, a byl odsouzen ke dvěma podmínečným rokům vězení. Takto drsné zásahy se
dějí posledních několik let.
Napíše-li někdo na sociální
síti komentář kritizující církev, hrozí
mu, že půjde sedět.
Na druhou stranu je internet
v dnešní době nejefektivnějším
místem pro boj proti režimu.
Kdyby video nebylo zveřejněné na internetu, nikdo si ho nevšimne. Většinou někdo sdílí obsah, který
urazí náboženské city nějakého pravoslavného aktivisty, který jde poté
za státním zástupcem. Takových
aktivistů v poslední době přibývá,
a stejně tak hlášení.
Ve společnosti a mezi politiky je trendem zdůrazňovat význam
pravoslavné církve. Dokonce i předseda komunistické strany je schopen
říct, že je pravoslavným ateistou.
V Rusku to ani moc lidí nezarazí – znamená to totiž, že ač je sám
nevěřící, uznává nárok pravoslavné
církve na určování mravních hodnot

společnosti, a že uznává vládu.
Dalo by se říci, že je pravoslavná
církev vládním nástrojem pro sjednocení společnosti?
Dalo. Když hledají Rusové národní ideu, pravoslaví je jedna z prvních věcí, která je napadne.
V posledních letech se na pultech
ruských obchodů objevují druhy
zmrzliny známé ze SSSR, do módy
přichází tehdejší nábytek či některé elektrospotřebiče. Může mít
tato nostalgie podobný charakter?
Může to fungovat jako vlastenecký symbol. Souvisí to s tím, že
větší část ruské společnosti neměla
nikdy odpor vůči komunismu nebo
Sovětskému svazu. Oproti Česku je
v tom veliký rozdíl. Spousta Rusů
si ani nepřála rozpad SSSR a vnímá
jej jako porážku ruského národa.
V komunismus už ale tolik lidí nevěří. Když se průměrný Rus hlásí k sovětskému komunistickému odkazu,
vyjadřuje spíše svůj postoj vůči postavení SSSR; přeje si, aby se Rusko
stalo znovu velmocí.

„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.“

Mladá generace moskevské vyšší
střední třídy se začíná velmi zajímat
o umění, vznikají nové výstavní prostory, rozjíždí se také klubová scéna. Myslíš, že se může stát Moskva
kulturní evropskou metropolí, dalším Amsterdamem či Berlínem?
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Moskva se tak ráda tváří.
Mám ale vždy pocit, že se Rusko
snaží napodobovat spíše Ameriku
než Evropu. Moskva usiluje o to, aby
byla vnímána jako světové kulturní centrum, snaží se kopírovat New
York. Mají zde bezpochyby například špičkový balet, za kterým ale
nikdo nejezdí. Moskva totiž funguje
jako centrum pouze pro post-sovětský svět. Kdo by tam jel z Paříže za
kulturou?
Měl jsem zde v Olomouci spolužáka, který byl v létě v Petrohradu
a stěžoval si, jak je tamní prostředí
nepříjemné a zcela nepřizpůsobené
turistům. Přišel k jednomu z chrámů
a zjistil, že u vchodu se neprodávají
vstupenky, ač tam sedí vrátná. Snažil
se tedy zeptat, kde může vstupenky
koupit. Paní neuměla anglicky a pouze na něj rusky vyštěkla, že informace neposkytuje a nic neví. Nakonec
zjistil, že vstupenky se prodávají
u výstupu.
Když jsem byl naposledy
v Rusku, přijel jsem z moskevského
letiště na nádraží a potřeboval jsem
nasednout na metro. Na nádraží
byly dveře s nápisem „vstup do metra“ a stál před nimi policista. Když
jsem jimi chtěl projít, zastavil mě se
slovy, že tady vstup do metra není.
Tyhle drobné překážky jsou v ruském životě úplně všude a Rusové jsou
mistři v jejich překonávání, ale ne
v řešení. Dělá to z nich frustrovaný
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národ. Přitom kdyby se tyto nepříjemnosti jako problémy chápaly, daly
by se vyřešit. Především tam chybí
infrastruktura, ruská města nejsou
pohodlná pro jejich vlastní obyvatele, natož pro turisty.
Berou to alespoň někteří lidé
s nadhledem a ironií, jako se s tím
můžeme setkat v Česku? Mají Češi
a Rusové podobný humor?
Tenhle pohled na věc je typický pro ruskou literaturu 19. století,
kdy jej Rusové také opravdu měli.
Tuším, že to byl Gogol, kdo říkal, že
se na tyto věci musíme dívat s humorem, protože bez něj by byly příliš
strašné na to, abychom si s nimi byli
schopni poradit.
U většiny současných Rusů
ale převládá podrážděnost, kterou si
vynahrazují tím, že se snaží přesvědčit sebe sama, že se takhle přeci dá
normálně žít. Veškerou kritiku poměrů vnímají spíše jako útok na svou
kulturu a identitu. Když řekneš současnému průměrnému Rusovi, že
má ve městě rozbité chodníky, urazí
se. Český humor je mi bližší, protože
není agresivní.
Co máš na Rusku rád?
To je hodně těžká otázka,
osobně se totiž jako Rus necítím
a nehlásím se ani k tamní kultuře.
Mám ale rád ruskou vysokou kulturu a především literaturu 19. století.

ODEJÍT DŮSTOJNĚ
Text: Robert Jaworek
Foto: Vojtěch Duda

V loňském roce proběhla na fakultě vzrušená jednání o odchodu
některých profesorů na emerituru. Jan Stejskal, nově zvolený
předseda akademického senátu, proto přišel s koncepcí, jež by
měla konec akademické kariéry zjemnit. Krom „odcházení“
přišla řeč také na nedávné volby a běžnou agendu senátu.
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V minulém akademickém senátu
jste působil coby člen ekonomické
komise a byl jste poměrně aktivní. Proč jste přijal kandidaturu na
předsedu senátu?
Na kandidaturu jsem se nijak
nepřipravoval a vlastně jsem s ní ani
nepočítal. Přiznám se, že mě osobně
daleko více zajímala práce v ekonomické komisi, v jejímž případě jsem
měl dojem, že věcem rozumím a že
bych mohl být užitečný i nadále.
Když mě však kolegové nominovali, nabídku jsem přijal. Osobně jsem
po tom nijak netoužil, ale cítil jsem
a bylo mi kolegy naznačeno, že zde
existuje jakýsi úzus: senátor, který získá největší podporu ze strany
pedagogů ve volbách, je přirozeným
kandidátem na předsedu senátu.
Spíše to ale vnímám jako úřad –
moderující pozici, která je poněkud
limitující. Do jisté míry vám úřad
předsedy akademického senátu brání v aktivním vystupování na senátní
půdě – totiž buď debatu řídíte, nebo
se jí aktivně účastníte. V řádném
a slušném fungování jakéhokoli tělesa parlamentního typu je dle mého
soudu nevhodné, aby si předseda
sám uděloval slovo. Pokud se chce
člověk aktivně účastnit debaty, musí
požádat někoho jiného, aby převzal její řízení. Trochu mě to tedy
omezuje.
Máte již tušení, kdo bude zvažovat
kandidaturu na pozici děkana?
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Již jsme začali připravovat
volby a volební proceduru. Všichni
členové akademické obce budou vyzváni, aby své návrhy předávali komisi. Volby proběhnou v říjnu. Co se
týče kandidátů, oficiální kandidatura
tedy zatím žádná není a ani být nemůže. Neoficiálně se již ale o některých kandidátech mluví; uvidíme, co
přinesou následující měsíce.
Pokud navržený akademik (či
akademička) kandidaturu přijme,
bude muset být ochoten podstoupit
představování se před akademickou
obcí a senátem. Osobně zde nevidím
mnoho lidí, kteří by se do této role
hnali. Lidé si uvědomují, že je to velice náročná a nevděčná funkce.
Jaké důležité rozhodování Vás v dohledné době na půdě senátu čeká?
Nejvážnější bude volba děkana. Věřím, že proběhne zdárně
a bude nám stačit termín, který
k tomu stanovíme na říjen. Budeme
pak u toho, když se budou nový děkan a nová administrativa fakulty
sžívat dohromady. Do jisté míry to
bude přelomové období, protože
osm let se zde postupně nastavovaly určité principy a nepochybně se
s novým děkanem něco změní.
Dosavadní děkan byl vzhledem k senátu velice aktivní. Alespoň v posledním volebním období
senátu, kdy jsem v senátu působil
a účastnil se v zásadě každého zasedání. Tento děkanův přístup

hodnotím kladně, neboť právě v senátu by se fakultní politika měla
odehrávat.
Připadá mi to trochu jako
paralela vlády a parlamentu. Určití
ministři, jak vidíme, považují parlament republiky a jeho jednání za
ztrátu času a neustále se omlouvají z jednání a interpelací. Naopak
já jsem přesvědčený, že právě tam
by se mělo vše odehrávat a děkan
či jeho zástupci by tak měli být na
jednáních našeho fakultního „parlamentu“ přítomni. Stávající děkan do
senátu za sebe nikoho nenastrkoval,
jednání se aktivně účastnil, ač to ne
všichni senátoři dobře snášeli. Já to
však vnímal pozitivně. V jednacím
řádu se přece počítá s přítomností
děkana či jeho zástupce v senátu,
a počítá se s tím, že děkan dostane
slovo vždy, když o něj požádá.
Nedávno proběhly volby do akademického senátu. Mají o něj studenti zájem?
Myslím si, že jsme elektronizací voleb udělali obrovský krok
vpřed. Je to zásluha minulého senátu, zejména pak doc. Lebedy a jeho
komise ochotných, která navrhla
nový volební systém. Ostatní fakulty nyní projevily zájem náš model
převzít.
Po technické stránce proběhly volby dobře. Čekal jsem ale díky
elektronickému hlasování neskonale
větší účast. Nebyla však řádově ani

vyšší (ovšem ani nižší) než u minulých voleb klasickou papírovou cestou, což mě zklamalo. Obecně mezi
studenty o senát asi velký zájem
není. Byl jsem asi naivní ve svém očekávání. Ti, co se vyznají ve volebních
systémech, mi ale říkali, že v zemích,
kde přešli na elektronický systém
hlasování, v zásadě nedošlo k nárůstu voličů. Zkrátka ten, kdo volit chce,
volit bude jakýmkoliv způsobem,
a kdo nechce, nebude, byť by jej to
stálo jen několik minut u počítače,
tabletu či chytrého telefonu. Pedagogové však hlasovali hojně. Nicméně studenti, kteří se do senátu dostali, vnímají malé povědomí svých
vrstevníků o senátu jako handicap a
chtějí situaci změnit.
Některé katedry čelily během voleb nařčení z ne zcela férových metod. Čím to, že je mezi nimi o místo
v senátu takový boj? Převažují pořád senátoři z velkých kateder?
Plán byl takový, že jsme chtěli
dostat co nejširší zastoupení kateder do senátu. Proto došlo ke změně volebního systému tak, aby došlo
k „rozbití“ kandidátek velkých kateder a otevřel se prostor rozmanitosti. Rád jsem hlasoval pro kandidáty
z jiných kateder, které jsem znal. Ovšem například katedra bohemistiky,
a přátelé bohemisté mi tuto zmínku
snad odpustí, kandidovala hned několik lidí. Měli jsme ale pouze 11 senátorských křesel k dispozici a nechtěli
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jsme (například jako historici – mluvím nyní jako člen katedry historie)
zaplnit hned 4 místa v senátu bohemisty, kteří jsou nám sympatičtí
a byli by jistě dobrými senátory. Hlasovali jsme tedy pro jednoho z katedry bohemistiky a nejspíš každý
pro jiného, takže se nakonec do senátu ani jeden bohemista nedostal.
Mám tak pocit, že ne na všech katedrách plně porozuměli volebnímu
systému, nebo se prostě nedohodli
a postupovali každý na vlastní pěst.
Na druhou stranu je v senátu nyní
například zastoupená klasická filologie, což je v podstatě katedra o třech
zaměstnancích. Tady se ukázalo, že
měla reforma smysl – i malé obory
se tak mohou dostat do senátu.
Boj o pozice senátorů existuje
například proto, že senát schvaluje
každý rok nejdůležitější univerzitní
zákon – rozpočet. Ten je konstruován na základě metodologie, kterou senát také předem projednává
a usnáší se na ní. Upřímně řečeno,
podle toho, jak je zvolena metoda
dělení prostředků, může být pro každou katedru výhodné úplně jinak.
Například já pocházím z katedry,
pro niž je výhodné, když se klade při
dělení prostředků důraz na vědecký výkon. Jiné katedry zase mohou
preferovat důraz na kritérium počtu
studentů. No a tak musí najít řešení,
jak tyto zájmy sladit do kompromisu, který ovšem může být teoreticky vychýlen na jednu či na druhou
54

stranu – a toto může senát rozhodně
ovlivnit. Katedry tak vysílají zástupce, aby hájili jejich zájmy. Čím různorodější zastoupení v senátu bude,
tím větší kompromis musí být v této
věci vyjednán. Jedná-li se o vás, o vašem oboru, je vždy lepší sedět u jednacího stolu, než čekat „venku“ na
výsledek.
Jste autorem koncepce „odcházení“, kde jste pro ni čerpal inspiraci?
Jaké byly důvody pro její sestavení?
V uplynulém roce proběhla
docela vzrušená jednání o odchodu
některých profesorů na emerituru,
která se dostala až do akademického senátu. Doptával jsem se posléze, jak to funguje v jiných zemích,
jak odcházejí například v Británii či
v Německu. Zjistil jsem, že ve většině
zemí, které nám mohou být vzorem,
je jednoznačně stanoven věk odchodu do penze. Zdaleka to ve většině
případů neznamená odchod z fakulty, nýbrž jen konec základního, úvazkového platu. Profesoři případně
dostávají různé Senior-fellowships či
působí dál grantově.
Řekl jsem si, že pokud zde
bude pravidlo známé dopředu nám
všem a bude tak působit jako vis
maior, nepoškodí to vztahy s lidmi,
kteří na univerzitě zůstávají. Profesor bude o svém odchodu z úvazku
– ne z katedry – vědět roky dopředu
a bude si moci vychovávat pracovníka, který bude mít naději, že získá

jeho místo. Ne, že před vámi, působíte-li
v roli doufajícího adepta na trvalé místo, bude naděje na úvazek jako bludička
neustále unikat, protože nebudete vědět co a jak. Nebudete tušit, kdy profesor, který se kdysi o svém odchodu
(a vaší naději) vágně vyjádřil, skutečně
plánuje odejít. A poté se místo obsadí
náhodně a překotně, až si pana profesora vezme Pánbůh. Celé mi to přišlo
nedůstojné. Navíc mám negativní zkušenost z Itálie, kde jsem určitou dobu
působil a kde takovéto pravidlo neexistuje. Fakulty jsou tam obsazeny patriarchy, starci, kteří už často nic nepíší
a jsou dávno v penzijním věku. Spousta mladých lidí, což v tamní situaci znamená čtyřicátníků, kteří jsou vynikající,
nemá rodiny, protože se protloukají od
stipendia ke stipendiu a čekají, až se někde uvolní stálé místo.
Rozhodli jsme se proto pro odcházení – během dvou let tak bude úvazek postupně snižován. S tím, že pro
vynikající profesory, které si budeme
na fakultě chtít udržet, bude existovat
fellowship. Díky němu budou moci ještě další tři roky působit, bavíme se tedy
o hranici nejméně 70 let pro ty výtečné.
Fellowship se navíc bude moci obnovit
a bude se na něm adekvátní částkou
podílet nejen katedra, ale celá fakulta.
Odchodový věk jste stanovili na 65
let, což bude důchodový věk v ČR. Diskutovalo se živě také o této hranici?
Byla o tom veliká diskuze, protože
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co bychom si namlouvali, padaly
i hlasy, že v humanitních disciplínách
jsou akademici stále ve veliké formě
i v tomto oficiálně penzijním věku.
Díval jsem se, jaký je důchodový věk
v jiných zemích, kde není nastaveno postupné „odcházení“, ale tvrdý
odchod. Pan profesor Burke, jeden
z nejznámějších historiků světa, mi
řekl, že u nich v Cambridgi je důchodový věk – a tedy věk odchodu
z placené pozice, stanoven na šedesát sedm let. Podobně je to tuším
v Nizozemí, jak informoval pan profesor Engelbrecht. Já jsem ve svém
návrhu stanovil věk na 65, protože
bude také státním důchodovým věkem. V průběhu let se ale bude posouvat v souvislosti se stárnutím
populace. Tedy předpokládám, že se
posune i ona hranice. Upozorňuji,
že celé opatření bude fungovat na
dobrovolné bázi, ale věřím, že se vůli
akademické obce většina akademiků
podřídí. Tím nastavíme jakýsi úzus,
zvyklost, která dodá konci (placené)
pedagogické kariéry na naší fakultě
důstojný ráz.

bude bavit. V návrhu se počítá s třemi fellowshipy ročně, naráz bychom
tedy měli kolem devíti takových lidí.
Mohlo by se však otevřít okénko
i emeritním profesorům odjinud,
kteří by měli zájem uzavřít svou
kariéru třeba u nás v Olomouci.
Myslím, že by to zvedlo prestiž naší
fakulty.

Jaký bude mít profesor ve fellowshipu vztah ke své katedře?
Nebude mít pedagogickou
povinnost jinou, než kterou si sám
stanoví. Předpokládá se, že by měl
a mohl působit v doktorském studiu.
Bude moci psát a učit jen to, co ho
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