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ONDŘEJ MOLNÁR

Po klidnějším letním období se mno-
zí studenti vrátili do lavic, vyučující 
za katedru a v centru naší milované 
Olomouce opět začal tepat nezamě-
nitelný studentský život. Přestože 
by se mohlo zdát, že se za ten jeden 
měsíc od začátku semestru nic zá-
sadního neudálo, opak je pravdou. 
Akademický senát FF UP zvolil nové-
ho děkana, prof. Pechala, univerzit-
ní senát do dalších čtyř let potvrdil 
ve funkci současného rektora prof. 
Millera a v neposlední řadě jsme my 
všichni společně s  našimi spoluob-
čany začali překreslovat pomyslnou 
politickou mapu České republiky. 
V  kontextu parlamentních voleb 
jsem si uvědomil, že naše „učíme 

myslet“ nabývá na palčivé aktuálnos-
ti. Nebojme se tedy vystoupit ze své 
komfortní zóny, ať už jsme v jakékoli 
roli, vstupujme do veřejných diskusí 
a debat a jako zřítelnici oka chraňme 
naši demokratickou společnost.
V aktuálním čísle Aspektu se můžete 
těšit na rozhovor se současným dě-
kanem Jiřím Lachem o proměnách 
a směřování FF UP. Vstříc domorod-
cům na druhé straně planety vychá-
zí antropolog Martin Soukup, stopu 
ve Vodární ulici zanechali studenti 
spolku  Societas  společně s  Tomá-
šem Meckou a pootevřenými dveřmi 
můžete nahlédnout do nově oprave-
ných prostor K10.

“

“
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Rozhovor s děkanem Jiřím Lachem 
o  proměnách a  směřování FF UP, 
které v uplynulých letech nabrala, 
o rušení stereotypů a podněcování 
akademického růstu či o  proble-
matickém financování VŠ. Stranou 
nezůstala ani role univerzity ve ve-
řejném prostoru.

Na začátku příštího roku Vám 
skončí děkanský mandát. Ohlíží-
te se již za osmiletým působením 
v čele fakulty?
 Zatím jsem neměl čas zamy-
slet se nad všemi událostmi a  vý-
vojem od roku 2010. K  průběžným 
rekapitulacím jsem ale pochopitelně 

Meli bychom 

se srovnávat 

s temi 

nejúspešnejšími
Text: Robert Jaworek
Foto: Gabriela Knýblová



musel sahat takřka každoročně, když 
jsem například předkládal koncepce 
akademickému senátu nebo při se-
tkání akademické obce. V souvislosti 
s  volbami a  se jmenováním nového 
děkana jsem se domluvil s  týmem 
proděkanů, že budoucímu vedení 
připravíme sestavu nejdůležitějších 
záležitostí, jež na fakultě jsou, aby 
bylo předání co nejplynulejší.

Některé momenty Vám ale jistě 
v  paměti utkvěly více. Jaké nej-
cennější zkušenosti si z děkaná-
tu odnesete?
 Myslím, že se podařilo na-
rušit stereotyp, že k  vedení fakulty 
a  kateder je nutno dlouholeté aka-
demické zkušenosti, resp. letité-
ho pobývaní na akademické půdě. 
Znalost prostředí je jistě výhodou, 
ale sama o  sobě je k  ničemu. Jako 
historik a politolog vím, jak zásadní 
jsou formy a  rituály, ale stejně tak 
vím, že soustředění se na formu bez 
obsahu je zničující – to byla jedna 
z příčin pádu komunistických režimů 
a  je to i příčina pádu akademických 
mandarínů.
  Hledal jsem proto kolegy, 
kteří budou hlavně pracovat. Všech-
ny proděkanky a proděkani od roku 
2010 začínali jako vedoucí-elévové 
a  velice záhy ukázali nasazení, ta-
lent a  ochotu pracovat jako celek. 
Jsem rád, že jsem nepodlehnul tla-
ku, abych do týmu zařadil osoby, za 
které tzv. hovořila minulost. Jednu 

dobu se nám sice přezdívalo „dětské 
vedení“ (Kindermanagement), ale 
brzy se vyjevilo, že proděkani pro-
kazují bezbřehé nasazení. Nikdo ve 
vedení nevnímal a nevnímá jako pro-
blematické, pokud si voláme a píše-
me po večerech (v noci) a víkendech.
  Na fakultě jsem se snažil 
o  statusovou dehierarchizaci, tedy 
před formální status předřadit reál-
ný výkon. Tuto praxi mi někteří lidé 
nemohou odpustit, ale jsem rád, že 
jsem podněcoval postup tímto smě-
rem.  I díky tomu se chod FF UP ra-
cionalizoval. To někteří „překládají“ 
jako byrokratizaci, ale směřoval jsem 
naopak k tomu, abych v době všeo-
becného zavalení papírováním zjed-
nodušil chod fakulty. Proto jsem volil 
méně košaté zápisy z porad, informo-
vání prostřednictvím sdělení děkana 
v rozsahu jedné strany a ve sporech 
jsem sázel na přímočarost, která je 
možná nepříjemná, ale účinná. Fakul-
ta se zřetelně pozvedla, máme řadu 
skvělých lidí na katedrách, kteří jsou 
schopni – mají-li prostor – lépe učit 
a důsledněji publikovat. 

Kde byste rád viděl fakultu za de-
set let?
 Na špici středoevropské 
humanitní akademické komunity 
v  učitelské i  vědecké oblasti. Jako 
prostředí otevřené konkurenci a tvr-
dě pracující pro studenty, vědecký 
rozvoj, ale také širší komunitu. Fa-
kulta a celá univerzita se musí dále 
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otevírat veřejným zájmům. Nejsme 
politická strana, a  tak se nesmíme 
bát ozvat proti společnost ohrožují-
cím situacím a trendům.

Během posledních let proběhla, 
započala či byla zajištěna rekon-
strukce většiny fakultních budov. 
Jak náročné bylo získat dostatek fi-
nančních prostředků a celý proces 
řídit?
 Není to uzavřená záležitost, 
ve všech fázích to bylo poměrně slo-
žité a  stále to složité je. Od získání 
prostředků přes projektování až po 
realizaci. Měli jsme určitou výhodu, 
že stav některých budov byl natolik 
neutěšený, že nás na něj upozorňo-
vali studenti i pedagogové. Problémy 
byly různého charakteru: nedosta-
tek sociálních zařízení, nepříliš dobře 
vybavené učebny, často i hygienicky 
nevhodné prostory – v případě ob-
jektu Na Hradě 5 jsme byli opětov-
ně vyzýváni hygienickou stanicí, 
abychom zjednali nápravu. Rekon-
strukce byla nevyhnutelná z  pohle-
du všech aktérů, kteří na univerzitě 
jsou.
 Druhá věc ovšem byly finan-
ce. Předchozí vedení opravu budov 
zvažovalo. Náš tlak na ministerstvo 
školství byl ale tak důrazný, že jsme 
nakonec peníze na opravu části fa-
kulty na Křížkovského 10 získali. 
Museli jsme sahat po opatřeních, 
chcete-li fíglech, že jsme pozvali 
ministerské úředníky, ať se přijdou 

podívat. Nedlouho po jejich návště-
vě jsme peníze v rámci programové-
ho financování obnovy a rekonstruk-
ce škol dostali. Přála nám dokonce 
náhoda, den před jejich návštěvou 
foukal vítr a spadl kus římsy. Takže 
nebylo třeba si vymýšlet.
 V  průběhu prvního voleb-
ního období jsme zahájili přípravu 
i  samotnou rekonstrukci objektů 
na Křížkovského 14 a  12. Na prv-
ní pohled tyto budovy nevypadaly 
špatně, protože byly opravovány od 
roku 1979 do druhé pol. 80. let, ale 
tehdejší „rekonstrukce“ se odehrá-
ly v  duchu bolševické devastace co 
do kvality i  estetiky a  potřebovaly 
zásadní rekonstrukci. Vyvinuli jsme 
tedy enormní úsilí, abychom získali 
peníze z evropských fondů. Tyto dva 
objekty jsou opraveny z prostředků 
operačního programu VaVpI. Mys-
lím si, že to byla kombinace ne příliš 
dobrého stavu budov a našeho vel-
kého snažení. Na tomto místě je tře-
ba zmínit velké nasazení kolegů On-
dřeje Kučery (tehdejšího proděkana) 
a Vladimíra Polácha.
 Samotná rekonstrukce je mi-
mořádně obtížná, protože se vše 
musí konat podle řady velmi strikt-
ních předpisů. A  vyhovět v  tomto 
státě všem zákonům a normám není 
snadné. Představy hasičů, jak mají 
vypadat budovy, se neshodují s před-
stavami památkářů, a žádné z těchto 
představ se neshodují s  tím, kolik 
prostředků jsme měli k  dispozici. 



První etapa navíc probíhala v době do-
znívající hospodářské krize a bylo velmi 
svízelné získat solidní firmu.
Navíc je s celým procesem spojena mimo-
řádná míra byrokracie, což je z pohledu 
studentek a  studentů velmi nepohodl-
né. Někteří z nich strávili jak bakalářské, 
tak magisterské studium v  provizoriu, 
za což se jim omlouvám a zároveň děku-
ji, že pro to měli pochopení. Jako absol-
ventky a absolventi se sem ovšem mo-
hou vracet na zrenovovaná místa.

Provizorium v bodově na třídě Svo-
body bylo ale přijatelnou náhradou.
 Logistiku s budovou na třídě Svo-
body 26 budeme řešit, protože je to de 
facto poslední objekt určený k  rekon-
strukci. Je již finančně zabezpečen, ale 
bude dílem až příštího vedení fakulty. 
Poté bude celá stavební epopej na FF UP 
ukončena. Varoval bych ale před velkým 
optimismem. V době dokončení opravy 
třídy Svobody 26 to bude dvacet let, co 
se otevíral Konvikt, a už nyní zde musí 
probíhat práce, aby budova vypadala 
pořád stejně atraktivně.

Zmínil jste veliké úsilí vedení fa-
kulty při získávání financí. FF UP si 
v tomto směru vede dobře – je nejú-
spěšnější institucí svého druhu v ČR 
v čerpání evropských fondů (ESF do 
2020).
 Je to soubor postupů a opatření. 
Usiloval jsem o fakultu otevřenou nave-
nek i dovnitř. Je zcela zřejmé, že v tomto 

státě je slabá vůle financovat vysoké 
školství. Nehovořím o  politických pro-
hlášeních, mám na mysli realitu. Pokud 
se podíváme na mezinárodní srovnání 
a  vezmeme v  potaz různé ukazatele, 
tak je na tom Česká republika velmi 
špatně. Je na tom sice lépe než Ukraji-
na, ale nejsem si jistý, jestli bychom se 
měli srovnávat se státy, kde jsou vysoké 
školy v ještě horším postavení. Byl bych 
radši, kdybychom se srovnávali s  těmi 
nejúspěšnějšími.
 Jako celá univerzita a celý sektor 
univerzitního školství musíme vyvíjet 
tlak na politickou scénu, nejen na vládu, 
aby se rozhodla, jak dál s vysokými ško-
lami. Považoval bych za legitimní, kdyby 
řekla: pro nás to zajímavé není, budeme 
financovat jiné projekty. To by byl sice 
smutný, ale férový přístup. V současné 
době ale probíhá hra, kterou bych ozna-
čil za docela špinavou politiku. Politic-
ká elita napříč stranami jenom slibuje 
a  není ochotná s  financemi pohnout. 
Problém navíc není pouze ve výši finan-
cí, ale i ve struktuře školství včetně vy-
sokého, a také v časovém hledisku.
 Všechny VŠ nejen za dobu, co 
jsem děkan, neznají do počátku roku 
rozpočet, podle kterého by měly hospo-
dařit. Schvalujeme je zpravidla v březnu 
či v dubnu. Není to dáno nepřipravenos-
tí univerzity, ale tím, že nemáme dány 
rozpočty ze strany ministerstva školství. 
Máme už sice parametry, ale nejsou tam 
konkrétní částky. Kdybychom věděli, že 
se podíl financí na studenta bude vyvíjet 





nějakým způsobem v příštích třech 
letech, vytvořilo by to větší prostor 
pro strategická rozhodování.
 Druhou skupinou problémů, 
které jsem se fakultě snažil sdě-
lit a  snažím se dodnes, jsou vnitřní 
rezervy. Jsme veřejná vysoká ško-
la a  veřejnost včetně studentů má 
právo ptát se, jak dobře používáme 
prostředky pocházející z  daní. My-
slím, že vždy můžeme být o  něco 
lepší. Projevilo se to krásně v  uply-
nulých letech na publikační činnosti. 
V roce 2009 měla FF 6 milionů Kč za 
vědecké výsledky, v letošním roce je 
to bezmála 70 mil. Kč. To jsou obrov-
ské rozdíly, které nejsou podstatné 
jen pro statistiku. Za těmito penězi 
lze vidět lepší pozici pro naše peda-
gogy a  zprostředkovaně i  pro naše 
studentky a studenty. Vždy jsem se 
snažil s  určitou mírou empatie, jež 
někteří vnímají, jiní ne, přimět ka-
tedry i  jednotlivce, aby pracovali co 
nejlépe.
Občas se vykládá, že vedení fakulty 
se změnilo v  účetnickou jednotku, 
ale to nikdy nebylo mým cílem. Šlo 
mi o to, když se podíváme na peda-
gožky a pedagogy, aby měli u studen-
tů respekt. Ne, že budou slevovat ze 
svých nároků, ale že je studenti bu-
dou vnímat: ano, tato náročná od-
borná asistentka je dobrou odbor-
nicí a  já se s tím musím popasovat. 
Totéž platí pro publikace. Nejdůleži-
tější není kolik a za kolik, nýbrž aby 
to byly texty, jež budou mít v oboru 

alespoň nějakou dobu úctu a budou 
mít pozitivní dopad na obraz dané 
pracovnice či pracovníka, výzor celé-
ho pracoviště i univerzity.

Ačkoli nelze předjímat, zdali se zlep-
ší financování VŠ, může být schop-
nost uspět v  grantových výzvách 
částečně náplastí na podfinanco-
vaný vysokoškolský rozpočet? Pro-
spěla by situaci častější spolupráce 
např. s přírodovědeckou fakultou?
 Takřka ve všech systémech 
univerzit, které existují, a ve sto pro-
centech těch, které jsou považovány 
za úspěšné, je nějaký alternativní 
zdroj financování. Jsme veřejná VŠ 
a z veřejné podpory čerpáme, je ale 
nedostačující. Je tedy nutné, aby-
chom se obraceli také jinam. Pro-
jekty pro nás byly zejména v  letech 
2011–2015 otázkou přežití. Pakliže by 
FF neměla takový počet hlavně ev-
ropských zdrojů, díra v rozpočtu by 
byla tak rozsáhlá, že by to mělo zcela 
negativní dopady, jež by vedly do-
konce až k uzavírání oborů či jejich 
výraznému omezení. To pochopitel-
ně vytvořilo obrovskou organizační 
tíži, která stála z  valné části na dě-
kanátu. Jsem ale rád, že jsme se do 
toho vrhli a nikdo z vedení nepochy-
boval, že to musíme dělat. Část škol 
se k tomu totiž postavila tak, že se 
jedná o špinavé peníze, které nechtě-
jí. My měli jasno v tom, že je chceme.
 Spolupráce s aplikovanou sfé-
rou a  přírodními vědami je žádoucí 
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a myslím si, že tam, kde to jde a dává 
to smysl, bychom se o  to měli po-
koušet. Naši sociologové či polito-
logové by měli participovat na zcela 
konkrétních výzkumech, které něco 
přinesou nejen oboru samotnému, 
ale i  veřejnému prostoru a  správě. 
Nyní např. probíhá výzkum bezdo-
movectví v  Olomouci a  soudím, že 
získaná data jsou natolik důležitá, že 
by mohla přispět k  formování poli-
tiky města. Určitě bych ale katedry 
do aplikovaného výzkumu netlačil za 
každou cenu. Podle mě by to měla 
být především aktivita, která vzejde 
z  jednotlivců či kateder samotných, 
a  to napříč fakultami. Děkanáty 
fakult by měly sloužit pouze jako 
koordinátoři.
 Ony instituce, jako je filozofic-
ká fakulta (nejen UP), bývají vnímány 
jako něco mimořádně nepraktické-
ho a zastaralého. Jenomže je jenom 
málo sektorů v  ČR, které musely 
a musí prokazovat tolik adaptability 
na nové podmínky a tolik pružnosti 
jako humanitní fakulty a  univerzity 
vůbec. Myslím si, že našim úkolem 
není pouze vyrábět patenty, ale měli 
bychom výrazně přispívat ke kultiva-
ci společnosti. A to jak formální, tak 
praktické. Což se děje, absolventi hu-
manitních fakult nekončí na úřadech 
práce, jsou schopni přijímat různá 
povolání, jsou schopni se reoriento-
vat, komunikovat v  cizích jazycích 
a pracovat v cizině… To je výsledek, 
který by společnost zejména ústy 

politiků měla ocenit a podpořit. A to 
nejen finančně, ale i obecně.

V součinnosti s akademickým sená-
tem byla zajištěna decentralizace 
financování, aby mohly jednotlivé 
katedry samostatně hospodařit. 
V čem je to přínosné? Jaké nevýho-
dy měl předchozí systém?
 Tento systém byl zaveden, 
ještě než jsem nastoupil jako děkan, 
a  to po výrazném tlaku akademic-
kého senátu na mého předchůdce, 
který to měl ve volebním programu 
pro druhé volební období a moc se 
mu do toho nechtělo. Systém, kte-
rý existoval dříve, byl nevýhodný 
v  tom, že dával veškerou finanční 
moc do rukou děkana. Takže jsem 
paradoxně jako člen akademického 
senátu bojoval o  to, aby měl děkan 
méně pravomocí. Což se povedlo. 
 Předchozí systém byl mi-
mořádně nepraktický v  tom, že na 
katedrách absolutně chyběla mo-
tivace. Na fakultě se plánovala pla-
tová nivelizace, vedoucí katedry se 
nemuseli starat o  to, jak dobré pe-
dagogy a vědce mají na pracovištích 
a  na rovinu říkám, že rozdělování 
prostředků významně záviselo na 
kvalitě vztahů s  děkanátem, resp. 
přímo děkanem. Ani já nemám se 
všemi lidmi na fakultě stejné vztahy. 
S některými je mám dokonce mimo-
řádně konfliktní, s  jinými chladné, 
pak mám, pevně doufám, s  několi-
ka lidmi vztahy velmi korektní, ba 



vynikající. Osobní povaha jednotlivce 
ale nemá paralyzovat řízení instituce.
  Decentralizace financování 
vedla k většímu prostoru pro kated-
ry a v prvém momentu také k úspo-
rám. Za předchozího modelu postrá-
daly katedry motivaci, aby uvažovaly, 
zda na nich nepracuje málo či zpra-
vidla spíše příliš mnoho lidí. Na po-
čátku mého děkanského období na 
tom byly dvě tři katedry z finanční-
ho hlediska dobře a  zbytek praco-
val s  dluhem. Nyní mohou katedry 
samy určit, jaké lidi potřebují, na co 
je potřebují a  jak je využijí. I  díky 
tomuto opatření se raketově zlepši-
la publikační činnost. Samy katedry 
si začaly hlídat, jestli nemají rezer-
vy, a pokud je měly, napravovaly je.
 Dnes už jsme několik málo 
let v situaci, kdy počet finančně sla-
bých kateder je mnohem menší než 
finančně stabilizovaných pracovišť. 
Těm ztrátovým tedy můžeme pomo-
ci, o což se snažíme (viz kdysi zastře-
šení katedry klasické filologie kated-
rou historie).
 Část kritiků systému tvrdí, 
a  myslím, že oprávněně, že decen-
tralizace vedla k  zapouzdření ka-
teder, které na svou půdu nechtějí 
pustit nikoho jiného. Nicméně to 
není chyba metody dělby financí, ale 
výraz nevhodného používání systé-
mu. Tatáž decentralizační metoda 
dovoluje otevřenou spolupráci ka-
teder. Lidský potenciál pořád nevy-
užíváme ideálně, skoro bych řekl, že 

velmi málo. Považuji za trestuhodné, 
pokud máme vynikající odbornici či 
odborníka a ten je uzavřený na jed-
né katedře. Jsou zde rodiny oborů, 
v případě filologií, humanitních i so-
ciálních věd by bylo dobré, aby se 
minimálně ti nejlepší sdíleli. Úvod do 
jazyka může učit několik lidí napříč 
katedrami. Námitky, že mají obo-
rová specifika, jsou jako argument 
neúnosné. V  tomto ohledu máme 
ještě co napravovat. Metodika roz-
počtu také vyvažuje výkyvy. Snaží-
me se, aby žádné pracoviště příliš 
neklesalo či nerostlo na úkor jiných. 
Navíc je nynější systém mimořádně 
transparentní. 

Přes vysoké časové a pracovní vytí-
žení se Vám daří úspěšně skloubit 
děkanskou funkci s  akademickou 
kariérou, před dvěma lety jste byl 
jmenován profesorem pro obor 
historie. Dokážete si ještě vůbec 
odpočinout?
 Má profesura v listopadu 2015 
byla výsledkem ne posledních dvou 
či pěti let, ale spíše si myslím, že celé 
mé cesty akademickým světem. Za 
první, možná i  nejdůležitější impuls 
považuji samotnou možnost studia. 
Začal jsem na Filozofické fakultě UP 
v roce 1990. Neříkám, že jsem byl vy-
nikající student, ale určitě jsem byl 
zaujatý a  hledal jsem své cestičky 
k poznání. Od roku 2000, kdy jsem 
nastoupil jako odborný asistent, 
jsem se snažil být plnohodnotným 
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akademikem, to jest učit i psát. Ob-
čas mi fakulta lezla na nervy, tak 
jsem na chvíli zmizel do zahraničí, ať 
už to bylo dvakrát do Ameriky či na 
rok do Německa, dlouhou řadu něko-
likatýdenních cest ani nepočítám. To 
mi pochopitelně poskytlo čas, abych 
mohl publikovat a  vyzkoušet si vý-
ukové metody v jiných prostředích.
  A skoro bych řekl, že profesu-
ru jsem získal navzdory děkanátu. Je 
jisté, že kdybych nebyl děkanem, byl 
bych na vícero konferencích a napsal 
více publikací. I za děkanování jsem se 
při pohledu nejenom na českou aka-
demickou krajinu snažil držet toho, 
že člověk nesmí nikdy úplně vypad-
nout z jiných rolí. Myslím, že mě lidé 
mohou nařknout z různých věcí, ale 
ne ze zanedbávání děkanátu. Krom 
toho jsem si držel vždy jeden až dva 
kurzy a děkuji své domovské kated-
ře politologie, že mi vytvořila velko-
rysý prostor pro děkanskou funkci. 
Snažil jsem se, abych každý rok něco 
publikoval. To mi bezesporu pomoh-
lo akademicky, ale ukusovalo to čas 
pro soukromí…
  Nemyslím si ale, že dostane-
-li člověk titul profesora, je kariéra 
uzavřena a  všichni budou pracovat 
jen na něj. Měli bychom v ČR koneč-
ně postoupit k  modelu, kdy budou 
lidé relativně brzy v  pozicích do-
centů a  profesorů a  tím, co muse-
li vložit do titulů, získají kontakty, 
kvalifikaci a  přehled a  budou dále 
pomáhat ostatním, včetně studentů 

a doktorandů, ale taky generaci, jež 
pomohla jim samotným, aby se stali 
profesory či docenty. Myslím, že se 
mi to v  roli děkana nepovedlo vy-
světlit všem. V  některých momen-
tech je na fakultě generační konflikt.

Mezi lety 2009–2016 vzrostl vel-
mi výrazně registrovaný vědecký 
výkon fakulty. V  publikační čin-
nosti má FF UP dokonce jak nej-
větší dynamiku, tak nejvyšší po-
měr publikací na jednu pracovnici/
pracovníka v ČR. Co stojí za tímto 
úspěchem?
 Nejednalo se jen o  vědecké 
pracovnice a  pracovníky, protože 
nejsme vědecko-výzkumným praco-
vištěm. Pokus o to, abychom byli co 
nejlepšími, byl založen na několika 
principech. Prvním byl princip ja-
kéhosi vymáhání. Před mnoha lety 
bylo zvykem, že někteří pracovní-
ci hovořili o tom, že něco dělají, ale 
hmatatelný doklad např. v  podobě 
bibliografie či výjezdu do zahraničí 
absentoval. Já jsem přestal brát v po-
taz deklarace a zaměřil jsem se na re-
álnou podobu práce lidí na fakultě.
 Část z nich, kteří již byli aktiv-
ní, kvitovala a kvituje s povděkem, že 
si toho někdo všímá. Část lidí někdy 
i  poměrně dramaticky zlepšila svůj 
výkon, část lidí vylepšila svůj výkon 
alespoň tak, aby to bylo pro institu-
ci únosné. Ne vždy je potřeba, aby 
člověk exceloval ve všech ohledech, 
takových lidí je málo. Je ale možné, 



a z části se to na fakultě povedlo – 
ovšem nesmí se to zastavit – že lidi 
posilují alespoň stránky, v nichž vy-
nikají. Když je někdo dobrý lektor, 
není nezbytně nutné, aby aktivně 
publikoval. Je-li někdo výjimečný au-
tor publikací, nechť učí o hodinu dvě 
méně.
  Jde o to, aby tady nebyli lidé, 
kteří nedělají nic a  vezou se jen na 
práci svých kolegů. Jejich počet na 
fakultě se fundamentálně zmenšil 
a postupně odcházejí všichni, proto-
že život je zde pro ně i pro jejich oko-
lí nepohodlný. To je donucovací fáze, 
která není populární a není milá ani 
mně. Tato fáze musí jít ruku v ruce 
s jinými stimuly.
 Aktivní mají poznat, že jsou 
vnímáni pozitivně, a  to na různých 
úrovních: dostanou např. větší mož-
nost cestovat do zahraničních kniho-
ven, na konference… nebo dostanou 
po mnoha a mnoha letech tvrdé prá-
ce studijní volno. Odměny jsou ale 
také ve formě zcela přízemní, která 
bývá v akademické sféře někdy pře-
zírána, a  to je záležitost finanční. 
Začalo probíhat bonifikování na růz-
ných úrovních. Vedoucí kateder dělí 
ze svého rozpočtu finance tak, aby 
podpořili ty nejaktivnější. Vytvořil 
jsem systém odměn za publikace, 
který u  takových autorek či autorů 
není v českém kontextu nezajímavý.

Odráží se stoupající vědecký výkon 

v počtu pracovníků s vyššími či nej-
vyššími kvalifikačními stupni?
 Zejména magisterské a  dok-
torské programy jsou dnes bez ur-
čitého počtu docentů a  profesorů 
nemyslitelné. Měli bychom akcepto-
vat, že větší část lidí na fakultě bude 
přirozeně aspirovat na to, že se pro-
fesory či docenty stanou. Teď ne-
mám na mysli, že si někdo naplánuje, 
že bude do roku 2020 profesor. Ale 
každý by měl konat tak, aby se této 
metě blížil. A  když přijde čas, aby 
řízení zahájil. Což byl i  můj případ 
u habilitace v roce 2006 i u profesu-
ry v roce 2015.
  V prvním případě jsem se roz-
hodl v roce 2004, v druhém případě 
jsem byl ponoukán kolegy již delší 
dobu, abych se o  to pokusil, a  tak 
jsem zahájil patřičné kroky v  roce 
2013. Bylo to ale na základě již ho-
tových výsledků nebo výsledků, jež 
se blížily. Podobně by podle mě měli 
postupovat všichni, kteří chtějí na 
univerzitě zůstat. Akorát u adminis-
trativy či lektorů je tomu jinak, ne-
boť v situaci, kdy je někdo velmi dob-
rým lektorem a je nadán v praktické 
oblasti, je až ztráta energie nutit jej 
k vědecké činnosti.
  Znám ale také lidi, kteří se 
bránili akademickému růstu jenom 
proto, že nejsou příliš nadšeni z aka-
demických vavřínů a  nepotřebují 
mít opentlené jméno. Ti by měli mi-
nimálně pracovat tak, aby se mohli 



docenty stát, pokud to bude situace 
vyžadovat.

Občas zaznívají námitky, že coby 
děkan spolu s  vedením FF UP do-
statečně nereagujete na podněty 
přicházející z  akademické obce. 
Je vůbec ve Vašich silách reagovat 
vždy bez časové prodlevy?
 Organismus fakulty už je tak 
veliký, že kdyby se domluvilo 500 
studentů, že mi budou posílat každý 
den e-mail, spolehlivě mě zničí. Kdy-
koli byl impuls ze strany pracovníků, 
odborů, administrativy či studentů, 
akademického senátu, že je třeba 
jednat, jednal jsem.
 Dokonce bylo několikrát za-
sedání akademické obce. Ale při 
tom posledním před několika lety to 
dopadlo tak, že když se sečetli pří-
tomní pracovníci děkanátu a vedení 
fakulty, byli jsme v přesile k obecen-
stvu. Zasedání bylo přitom avizo-
váno hodně dopředu. Říkal jsem si 
tehdy, že to buď lidi nezajímá nebo 
jsou spokojeni. Osobně bych byl rád, 
kdyby existovala tradice setkávání 
s  akademickou obcí mimo zasedání 
akademického senátu či volbu děka-
na apod. Poptávka je ale malá.
  Říkám si, že lidi zajímá něco ji-
ného a jsou aktivní jinde, viz student-
ské spolky. Když ale byly požadavky 
o  setkání, minimálně jsem vysvětlil 
proč ne, ale většinou jsem se s těmi 
lidmi setkal. Nebál jsem se a nebojím 

se jít do přímých kontaktů, považuji 
to za nejlepší způsob dorozumívání 
se.
 Pravidelně jsme např. s vede-
ním fakulty navštěvovali jednotlivé 
katedry. A  ne vždy jsme slyšeli po-
chvalu. Když chtěli studenti, setkali 
jsme se s nimi též. Nemám moc rád 
schovávání se za sociální sítě – ně-
kdo něco vypustí třeba i v dobré víře 
na Facebook a má to i argumentač-
ně zvládnuté, ale když se pak nabízí 
řešení a nabídka kontaktu, reakce je 
malá nebo žádná. Nikdo po žádném 
děkanovi nemůže chtít, aby trávil na 
Facebooku týdny a  reagoval na ja-
koukoli zprávu. Navíc jsem se setkal 
také s  tím, kdy o  fakultě na sociál-
ních sítích hovořil někdo, kdo s ní ne-
měl vůbec nic společného. V  tomto 
ohledu se mi to nejeví jako šťastné. 
Příštímu vedení fakulty bych dopo-
ručil, aby udrželo kontakt co nejvíce 
napřímo.

Odhlédnu-li od zahraničních poby-
tů, téměř celý profesní život jste 
strávil v Olomouci, čím si Vás měs-
to získalo?
 Hlavně poslední dobou jsem 
vůči Olomouci mimořádně kritický, 
zejména pokud se podíváme, co se 
zde děje ve veřejném sektoru. Na 
druhou stranu si ale myslím, že se 
město v řadě ohledů radikálně zlep-
šilo. V  80. letech se mezi historiky 
umění vedla diskuze na téma, jestli 



Olomouc vůbec přežije, protože se 
rozpadala. Dnes tady vidíme spous-
tu opravených a  opravovaných pa-
mátek. Hlavně pro akademiky, ale 
i studenty je to zde ideální, protože 
se ve velmi krátkém čase dostanete 
kamkoliv. Prostředí je navíc z pohle-
du návštěvníků fakulty a  univerzi-
ty velmi vlídné a  exkluzivní. Pokud 
budu moci, vždy budu navštěvovat 
všechny kouty České republiky, Ev-
ropy i  celého světa, ale v Olomouci 
se zkrátka dobře žije.
  Nedávno zde bylo přes 800 
návštěvníků na sjezdu historiků 
a  chodili nejenom za mnou, ale za 
místními obecně a  říkali: važte si 
toho, co tady máte. Neříkám, že 
nejsou jinde u  nás či ve světě lepší 
pracoviště, ale komfort, který zde 
máme, je unikátní. Docela si zde uží-
vám i víkendy s výrazem klidu a leh-
ce mondénní atmosféry.

Slyšel jsem, že rád běháte – v tom-
to směru je jistě Olomouc atraktiv-
nější než např. Brno či Praha…
 Mám vyzkoušeno, že běhat 
se dá téměř všude, otázkou je, jaký 
z  toho má člověk zážitek. Asi  nej-
ukrutnější mám z Říma a z Pekingu, 
co se dýchacího hlediska týče. Zde 
stačí sejít do parku a člověk nemusí 
ani běhat, ale už jen to, že se projde 
nebo si lehne na trávu a zapálí si faj-
fku, je obrovská výhoda. Uzavřenost 
Olomouce hradbami, které padly 

v 19. století, je stále patrná, protože 
to není daleko za město.
 Měli bychom si toho vážit, 
protože posledních 25 let je urba-
nismus v České republice natolik ži-
velný, že něco, co přežilo hrůzy obou 
světových válek a  strašnou šeď ko-
munismu, nepřežívá dnešní zásahy.

Nakolik je podle Vás důležitá tzv. 
třetí role univerzity, v  jejímž kon-
textu je FF UP velmi aktivní? Vy 
sám jste výrazným odpůrcem vý-
stavby Šantovka Tower.
 Tato kauza v  současné době 
hibernuje. Podotýkám, že se cítím 
jako člověk konzervativní. Z  po-
hledu obyčejného Olomoučana ale 
tento projekt nedává vůbec smysl. 
Nejenom esteticky, což je argument, 
který nám vytýkají oponenti, ale ani 
prakticky. Pokud by tato velká bu-
dova stála, bude doprava mezi ná-
dražím a  centrem města naprosto 
nesnesitelná.
  To je pouze jeden z  mnoha 
případů, kdy je univerzita aktivní. 
Jde ale ještě o  to, aby město tuto 
aktivitu vstřebalo. Ale ještě pár slov 
k  Šantovce. Pro mne je to ukázka 
toho, jak by městská (samo)správa 
neměla pracovat. Vedení primáto-
ra Novotného podloudně (neboť 
to byl tzv. přílepek ke zcela jinému 
hlasování) prosadilo podporu měs-
ta tomuto předimenzovanému pro-
jektu, pozdější reprezentace, až na 
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odvážnější krok nynějšího Jakubce, 
víceméně reaguje na kroky investo-
ra. Nejde však jen o tento věžák, ten 
jen ukazuje, jak vratká je urbanistic-
ká vyváženost v dnešních městech. 

Bývá univerzita kritizována za 
svou angažovanost ve veřejném 
prostoru?
 S univerzitou si to každý bojí 
rozházet. Z  části existují dokonce 
personální unie mezi orgány města, 
kraje a univerzitou. Pan primátor je 
členem akademické obce na peda-
gogické fakultě, pan náměstek pri-
mátora byl dlouholetým ředitelem 
archivu, a tak by se dalo pokračovat. 
Části veřejnosti ale role univerzity 
v  lepším případě nevyhovuje, v hor-
ším ji nenávidí.
  Univerzita podle mého názo-
ru však činí z  Olomouce výjimečné 
místo. Pakliže by zde nebyla, rozdíl 
mezi ní a  jinými městy historicky 
podobné velikosti by byl mnohem 
menší. Díky tomu, že tvoří čtvrtinu 
populace města studenti, je to pro 
Olomouc nevídaná šance, která se 
postupně využívá, ale podle mě ještě 
ne dostatečně.

Veřejný prostor v Olomouci ovliv-
ňují také studentské spolky, které 
fakulta bohatě podporuje. Angažo-
val jste se i  Vy v nějakém za dob 
svého studia? Jak se po této strán-
ce fakulta proměnila?

 Situace se proměnila zcela 
zásadně. Když jsem v roce 1990 na-
stupoval já, byla zde jedinou organi-
zací Stavovská unie studentů, která 
pořádala majáles atd. Dnes existují 
desítky spolků na celé univerzitě, 
přičemž naše fakulta je zastoupena 
nejvíce. To jsem také myslel tou akti-
vitou univerzity ve městě.

Co byste vzkázal příštímu 
děkanovi?
 Zaprvé: aby o  fakultu dobře 
pečoval. Zadruhé: nebál se kontro-
verzních nebo tvrdých rozhodnu-
tí, pokud o  nich bude přesvědčen, 
že nám prospějí. Zatřetí: aby se na 
svět díval s  humorem a  nestal se 
z  něj akademický mandarín, který 
je okouzlen svou vlastní důležitostí 
a zapomíná, že má pro rozvoj fakulty 
tvrdě pracovat.



K 10 
renovace
Text: Adéla Hazuchová

Foto: Gabriela Knýblová







Rekonstrukce budovy Křížkov-
ského 10 se blíží ke konečné fázi. 
Co se zrovna teď děje? Když to 
vezmeme shora dolů, tak třetí 
a druhé patro už se pomalu za-
číná vybavovat nábytkem, za-
tímco na nádvoří se rýsuje dlaž-
ba, dokončuje fasáda a svou 
budoucí hrubou podobu získává 
recepce i nová kavárna. Taky se 
testuje, jak fungují elektronické 
systémy, jako třeba nastavování 
různých režimů osvětlení v  zá-
vislosti na úrovni denního svět-
la nebo systém bezpečnostních 
kamer.
 
A když už jsme u toho, tak vás 
určitě zajímá, jak to vypadá 
v domovském sídle kateder his-
torie a klasické filologie. Na Hra-
dě máme novou střechu i půdní 
vestavbu a  dokončuje  se opra-
va podlah a vnitřních i vnějších 
omítek. Další informace a foto-
grafie najdete na  www.uprek.
upol.cz.





Vstríc 
domorodcum 
na druhé 
strane 
planety

Věřím, že si v poslední době každý na Filozofické fakul-
tě Univerzity Palackého spojí Novou Guineu s antro-
pologem Martinem Soukupem. Ten zajíždí studovat 
tamní komunitu již řadu let. Má proto nejen zajíma-
vé výsledky svého bádání, ale také mnoho jedineč-
ných zážitků a zkušeností, o které se s námi podělil.

Text: Anežka Chalupová

Foto: Gabriela Knýblová
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Je o  Vás již známo, že v  mládí jste 
tíhnul spíše k  herectví. Proč jste 
se nakonec rozhodl pro studium 
antropologie?
 Život je vždy o  osudových se-
tkáních. Objevil jsem antropologii, už 
když mi bylo šestnáct let, takže poměr-
ně brzy, a rozhodl jsem se ji studovat 
na vysoké škole. V té době se ale nikde 
kulturní antropologie na univerzitě ne-
vyučovala, takže jsem začal studovat na 
filozofické fakultě teorii kultury. Jsem 
ale nakonec v  podstatě rád, že jsem 
kulturní antropologii nevystudoval, 
jelikož mé studium bylo koncipováno 
interdisciplinárně a  nebyla tak nouze 
o tematickou pestrost. Samozřejmě, že 
po celou dobu jsem věděl, že tím hlav-
ním lákadlem je pro mě právě antropo-
logie, takže té jsem se nakonec rozhodl 
věnovat a specializovat se na ni. 

Ve svém výzkumu se zaměřujete na 
Novou Guineu. Proč jste si vybral 
právě tu?
 Myslím si, že jsem si ji nevybral, 
ale ona si vybrala mě. O  mém osudu 
bylo v  podstatě rozhodnuto již rok 
před mým prvním výjezdem na Novou 
Guineu v  roce 2009. Vše do sebe ten 
rok tak nějak zapadlo. Dlouho jsem 
pracoval mimo akademickou sféru pro 
jednu příspěvkovou organizaci u  mi-
nisterstva vnitra a  tehdy mi profesor 
Vojtěch Novotný nabídl, zda nechci vy-
jet na Novou Guineu. On jako tropic-
ký biolog samozřejmě při svém výzku-
mu na Nové Guinei přicházel do styku 

i s místními obyvateli a uvědomoval si 
obrovský potenciál antropologie a  já, 
i když jsem měl poměrně dobrou pra-
covní pozici, se rozhodl, že odjedu. 

Jak jste se připravoval na svůj první 
výjezd?
 Samozřejmě, že se na tu samot-
nou zkušenost připravit nedá. Od pro-
fesora Novotného jsem dostal nejprve 
dlouhý itinerář a instrukce, jak se mám 
chovat, abych se nedostal do potíží, 
což bylo trochu stresující. Ocitl jsem 
se najednou v prostředí, kde zůstanete 
bez jakéhokoli kontaktu s vnějším svě-
tem. Jste v podstatě opravdu sám, s ni-
kým si nepopovídáte ve svém vlastním 
jazyce a anglicky mluví málo lidí. A pak 
je to samozřejmě obtížné i po psychic-
ké stránce, nezbývá vám nic jiného než 
často trávit čas pouze se svými myš-
lenkami. Pro mě je ale vlastně dodnes 
ta první zkušenost nedocenitelná. Jeli-
kož i tam se svět velmi rychle mění, tak 
dnes není problém i  v  mnoha  odleh-
lých oblastech chytit mobilní signál.

Co Vás na začátku na Nové Guinei 
nejvíce překvapilo?
 Pro mě bylo překvapující, jak na 
mě tato země celkově dýchla. Dokon-
ce si pamatuji, jakou vůni tehdy mělo 
město, kam jsem poprvé z  letadla vy-
stoupil. Poté na mě přirozeně zapůso-
bil příjezd z  města do vesnice. Tamní 
příroda je dechberoucí. To vás okouzlí. 
Vysoké hory, vegetace, vodopády a sa-
mozřejmě místní obyvatelé, kteří se 
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okamžitě seběhnou kolem malého le-
tadla, kterým za nimi přiletíte. Jak říkal 
antropolog Malinowski: „Ty první vte-
řiny vám řeknou, jaké to bude.“

Na co konkrétněji se ve svém výzku-
mu zaměřujete?
 Zaměření mého výzkumu se při-
rozeně s časem posunuje. Od počátku 
mě v komunitě, kterou studuji, zajíma-
lo náboženské rozdělení. Je v  ní více 
než čtyřicet let trvající konflikt mezi 
luterány a  adventisty. A  druhý starší 
konflikt, který mě lákal studovat, je 
spojen s pozemky. Postupně pak zača-
la vyvstávat další témata, například ve 
spojitosti s  dětskou kresbou. Zajímá 
mě, jak si děti prostřednictvím kresby 
představují svět, jakou mají vizi bu-
doucnosti vesnice za padesát let nebo 
jak si například představují lidské tělo.
 Poté jsem začal řešit témata 
společně s  kolegou Janem Danielem 
Bláhou z  Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem. Zkombino-
vali jsme naše obory, tedy antropologii 
a geografii. Mapujeme prostor a zabý-
váme se také genealogickými vztahy 
v  komunitě. Každého místního jsme 
podle identifikátoru pomyslně zaby-
dleli a  rozdělili podle atributů, ať už 
náboženství, gramotnosti nebo podle 
toho, zda vlastní mobilní telefon či ni-
koli. Pomáhá nám to číst sociální vzta-
hy v prostoru.  
Nyní mám rozpracované další téma,
etnohistorii samotné komunity, skupi-
ny Nungon, za kterou jezdím a o kterou 

se zatím nikdo moc nezajímal. Tato 
komunita byla kontaktována poměr-
ně pozdě, v polovině 30. let, a existuje 
o ní pouze pár zpráv Australanů, kte-
ří tehdy vesnicí prošli. Zároveň mám 
řadu rozhovorů s  pamětníky a  také 
fotografie tehdejšího klíčového člena 
komunity.

Kolik je vlastně na Nové Guinei 
komunit?
 Přesné číslo se ani neví. Nová 
Guinea je jedno z míst s největší jazyko-
vou hustotou. Odhaduje se, že se tam 
mluví asi 850 různými jazyky a lingvisti 
snad u dvanácti jazyků nejsou schopni 
určit jiný jazyk, který by jim byl podob-
ný. Tato jazyková rozmanitost samo-
zřejmě souvisí se členitostí samotného 
ostrova a těžkou přístupností k jednot-
livým vesnicím.

V  čem podle Vás Papuánce nejvíce 
ovlivnila globalizace?
 Změn souvisejících s  globaliza-
cí si samozřejmě všímám, jelikož se na 
Novou Guineu vracím vždy s  určitým 
časovým odstupem. Tehdy mě ze za-
čátku ráno budil vodopád, dnes mě 
ráno vzbudí hlasitá hudba z mobilních 
telefonů. Svět se tam samozřejmě rych-
lým způsobem proměňuje. Co bychom 
mohli označit za úskalí této změny, je 
možnost připojit se na internet. Nám 
se do života internet dostává postupně 
už řadu let, v této komunitě se signál 
objevil teprve nedávno, takže vyvstá-
vá otázka, jak si budou umět s  touto 
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vymožeností poradit dále. A myslím 
si, že právě mobilní telefony vyvolají 
u nich ještě spoustu změn. 

Vypozoroval jste tedy, jestli se kvů-
li této skutečnosti, mít vlastní mo-
bilní telefon nebo možnost připojit 
se na internet, nějak změnily vize 
generací do budoucnosti?
 Tyto změny se teprve ještě 
ukážou, přece jen mobilní signál mají 
asi dva roky. Ale už nyní je vidět, že 
se v komunitě rodí jakási střední tří-
da. Kdo vlastní mobil, jsou lídři kla-
nů, ti, co obchodují, exportují kávu, 
mají peníze. Otázka je, co to s komu-
nitou udělá do budoucna.
 Na druhou stranu jsem děti 
nechával kreslit, čím by chtěly být. 
Dívky by si přály být zdravotními se-
strami a chlapci piloty. Je to logické, 
jelikož obě tato povolání jsou pro ně 
velmi potřebná a prestižní.

Zapojujete do výzkumu také své 
studenty?
 Ono je to celkem špatně fi-
nancováno. Ale samozřejmě vím, že 
mi to tam nepatří a  jsem na Nové 
Guinei pouze na návštěvě, takže 
pokud uvidím člověka, kterého by 
tamní komunita zaujala a  ten člo-
věk pro mě bude důvěryhodný, tak 
ho rád podpořím. Sám mám s touto 
komunitou vypěstovaný důvěryhod-
ný vztah a  takový musíte pěstovat 
poměrně dlouho a také o něj pečo-
vat. Tamní lidé musí mít pocit, že si 

nepracuji jen pro sebe, ale že dělám 
něco i  pro ně. Musí vidět výsledky 
mé práce, z kterých jsou velmi nad-
šeni. Chystám se na Novou Guineu 
vrátit příští rok po státnicích, a to se 
mnou také pojede má doktorandka.

Co pro Vás znamenala cena Neu-
ron, kterou jste dostal na konci 
května?
 Byl jsem nesmírně překvapen 
a  v  podstatě dlouho tomu nechtěl 
uvěřit. Je to přece jen cena za spole-
čenské vědy a ne antropologii, takže 
jsem byl pochopitelně mile zaskočen.

Až skončíte výzkum na Nové Gui-
nei, už víte, kam byste se chtěl te-
ritoriálně posunout?
 Uvažuji o  Altaji nebo Mon-
golsku. Vlastně mě zajímá prosto-
rové chování lidí a je rozdíl, jestli ho 
sledujete v  usedlé společnosti, jako 
je ta papuánská, nebo to zkoumáte 
v  pastevecké altajské společnosti či 
nomádské společnosti v Mongolsku. 
Budu se muset ještě rozhodnout.



alu a zodpovedne

Stopa ve 
verejném 
prostoru

Snad jsme si již všichni všimli, že se z ulice Vodární 
stává o něco příjemnější místo. Za její přeměnu mů-
žeme vděčit hlavně iniciativě spolku Societas. Co z ní 
dělá místo s přidanou hodnotou, je projekt Graffi-
tilinks. Abychom se o projektu dozvěděli něco více, 
povídali jsme si s jeho autorem Tomášem Meckou.

Text: Anežka Chalupová
Foto: Gabriela Knýblová
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V čem spočívá projekt Graffitilinks?
 Každé umělecké dílo má for-
mu a obsah. Formou jsou v mém pro-
jektu měděné destičky, do kterých je 
přenesený text či kresba jako odkaz 
lidí ve veřejném prostoru, což je tedy 
obsahem tohoto projektu. Mě obec-
ně z výtvarného hlediska zajímá ve-
řejný prostor jako takový a  lidé zas 
od nepaměti touží zanechat osobní 
stopu v  prostoru. Proto jsem tyto 
dvě věci propojil.

Jak tento nápad vznikal a  proč je 
projekt realizován zrovna na ulici 
Vodární?
 Tento nápad intervence do 
veřejného prostoru mám již dlouho. 
Nejdříve jsem přemýšlel, jak vůbec 
mohu přenést předlohu do kovu. Na-
padlo mě využít technické leptání. 
Poté jsem ovšem docela dlouho hle-
dal někoho, kdo by to mohl realizo-
vat. A před časem jsem si všiml pro-
jektu studentského spolku Societas, 
který vyhlásil soutěž o úpravu ulice 
Vodární, a tak jsem se tam přihlásil.

Může si člověk nechat přenést na 
destičky jakýkoli text?
 To nemůže. Musíme mít ně-
jaké právní ošetření, aby se nestalo, 
že texty budou například rasistické, 
vulgární a podobně. A může se také 
stát, že nějaký návrh nebude zce-
la odpovídat mému konceptu, pak 
se tedy, jako autor projektu, mohu 
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rozhodnout, že tento text na destičku 
nepřenesu.

Jaký je postup, když si někdo bude 
chtít nechat uchovat text na zdech 
ulice Vodární?
 Stáhnete si šablonu, do které 
nakreslíte návrh tabulky, a  poté mi 
tento návrh v nejlepším případě pošle-
te naskenovaný, ale můžete jej zaslat 
také poštou. Ostatně na internetových 
stránkách graffitilinks.eu je vše srozu-
mitelně popsáno.

Je již nyní na počátku velký zájem 
o takovéto uchováni textu? 
 Ano, poměrně je. Už mi psalo 
tak šedesát lidí a  z  nich mi už dobrá 
polovina poslala reálný návrh. Je prav-
da, že zatím lidé často touží mít takto 
uchováno vyznání lásky, ale třeba bu-
dou mít později texty i jiný obsah.

V  poslední době se hojně diskutuje 
o  oživení veřejného prostoru. Do-
kážete si představit, že by se ten-
to projekt posunul i  na jiná místa 
v Olomouci?
 Tento projekt bude dále pokra-
čovat i  na jiných místech v  Olomouci. 
Za část peněz, které od lidí vybereme 
na realizaci, bychom mohli upravit i jiná 
zašlá místa a tam cedulky také umístit. 
Mně se na tom vlastně líbí hlavně to, 
že je to jakýsi časosběrný dokument. 
V  podstatě je to projekt, který nemá 

konec. A závisí na lidech, kam ho budou 
chtít posouvat. Samozřejmě, že důleži-
tou roli zde hraje také vedení města. To 
by si mělo uvědomit, že pokud není do-
statek financí na realizaci větších pro-
jektů, mělo by se přistoupit k realizaci 
těchto menších intervencí, kterých tak 
může být i více.

Takže máte již v hlavě i jiné projekty 
realizovatelné ve veřejném prostoru.
Mám, ale jelikož jsou to zatím jen nápa-
dy, tak je nechci zveřejňovat. 

Zamýšlíte mít na ulici Vodární i svou 
tabulku a popřípadě s jakým textem?
 Ano, já už tam mám hodně 
svých tabulek s  různými texty. Napří-
klad před pár lety jsem vymyslel jedno 
„moudro“, které tam vedle dalších tex-
tů také visí: „Čím jsem starší, tím jsem 
starší.“
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