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Letní číslo Aspektu nabízí další sérii
článků o odborném dění na Filozofické fakultě UP. Rozhovor o tlumočení
nás zavede do dílny našich odborníků z této oblasti, nastíní úskalí soudního tlumočení a přiblíží tuto práci
v nejvyšších orgánech EU. Především
se však dá toto téma číst jako vhled
do specifické oblasti studia na naší
fakultě a jako možnost mezioborové spolupráce. Zajisté je potěšující,
že v oblasti překladu a tlumočení
vznikají granty s jazykovými přesahy a zcela přirozeně se zakládají
společné mezikatederní projekty.
Za posledních několik let bylo na
Divadelní Floře uvedeno několik německých a rakouských činoherních
inscenací. Do zákulisí dramaturgie
německojazyčné sekce festivalu nahlédnou i čtenáři Aspektu. Předpokládám, že nás všechny bude zajímat,
jak složité je dostat do Olomouce divadlo typu vídeňského Burgtheateru.
Letní škola slovanských studií se
stala nedílnou součástí prázdninového léta naší univerzity a prakticky všech významných slavistických pracovišť u nás. V rozhovoru
s novou ředitelkou olomoucké let-

ní školy se dozvíme něco o nových
plánech této trvalé součásti filozofické fakulty, ale také o přípravě nadcházejícího ročníku a programových záměrech na toto léto.
Naše univerzita připravuje druhý
ročník soutěže juniorských grantů, které mají otevřít cestu do
vědeckého světa mladé generaci
badatelů. V loňském roce fakulta podpořila dva granty z oblasti
humanitních a společenských věd.
O co vlastně v týmových grantech tohoto typu konkrétně jde, to
se dozvíme z rozhovoru s jedním
z jeho hlavních řešitelů z oboru filozofie, přesněji pak fenomenologie.
Slovo migrace se stalo trvalou součástí slovníku veřejného společenského prostoru. Často však není dána
vůbec žádná příležitost k vyjádření
toho, jak se k daným otázkám staví
naše odborná sociologická komunita.
Aspekt se o to pokusil a rádi se tohoto dialogu jako čtenáři zúčastníme.
Přeji čtenářům Aspektu slunné
léto a šťastnou ruku při výběru knih pro prázdninové čtení.
ZDENĚK PECHAL
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Hlavne prosím
žádná rutina!
Text: Robert Jaworek
Foto: Jakub Čermák

Divadelní Flora již čtyři roky přiváží olomouckým divákům to nejlepší z německojazyčného divadelního
prostoru. Nejenom o současných
tendencích německého divadla
a tvorbě této linky festivalového
programu jsme si povídali s její dramaturgyní Dominikou Širokou.

Na jubilejní 20. Divadelní Floře
v roce 2016 bylo uvedeno několik německojazyčných inscenací
Dušana Pařízka a v představování německých či rakouských
činoherních inscenací pokračuje
festival dodnes. Proč se zaměřujete právě na tento region?
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Festival k tomu došel částečně právě přes Dušana Pařízka, jehož tvorbu Divadelní Flora mapovala řadu
let, ještě od doby, kdy Pařízkův
soubor Pražského komorního divadla neměl pozici lídra české scény.
Tu získal až v pozdní fázi působení
souboru v Divadle Komedie. Po odchodu Pařízka z Komedie pro nízké dotace a rozpuštění Pražského
komorního divadla bylo pro Petra
Nerušila důležité ukázat domácímu publiku Pařízkovu tvorbu v německojazyčném prostoru, kam se
přesunul a etabloval jako význačný
tvůrce. Z nás s Petrem se ale i tak
stali velicí fanoušci německé scény
a tuto pro nás výraznou kvalitu
chceme přivést i na náš festival. Pařízek se následně ukázal jako skvělý prostředník, s jehož pomocí bylo
vyjednávání s Burgtheaterem a potažmo start německé linky o něco
snadnější.
V čem je náročné domluvit, aby
divadlo jako vídeňský Burgtheater přijelo do Olomouce?
Stojí nás to značnou míru vyjednávací a organizační energie. Divadelní Flora se svým finančním
backgroundem a prostorovým
zázemím nemůže rovnat velkým
festivalům západní Evropy. Dokonce i oproti jiným velkým českým
přehlídkám máme pořád výrazně
nižší rozpočet. V Olomouci navíc
chybí divadelní infrastruktura.
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S Moravským divadlem máme
k dispozici prakticky jedno jakž
takž vybavené kamenné divadlo,
ale stejně si musíme vypůjčovat
techniku… Dále často bojujeme
s termíny. Když se rozhodneme
pozvat nějaký český soubor, většinou si pro nás drží volný prostor
po celou dobu festivalu, což nám
usnadňuje plánování programu.
V Německu obyčejně mluvíme už
pouze o jednom či dvou konkrétních dnech. Pak závisí na štěstí,
jestli má v daném termínu pozvané divadlo k dispozici herce, kteří zrovna netočí, nezkoušejí nebo
nehrají představení. Například
letos k nám měla přijet inscenace
Penthesilea divadla Schauspielhaus
Bochum, což je pro nás momentálně jedna z nejzajímavějších německých kamenných scén. V hlavní roli
se měla představit Sandra Hüller,
která za roli v Toni Erdmann získala ocenění evropské herečky roku.
Bochumská inscenace vznikla v koprodukci se Salzburger Festspiele
a Thalia Theater Hamburg. Mezi
těmito třemi institucemi vznikl
komunikační šum a v Hamburku
nasadili představení v čase Flory.
V ten moment jsme byli nahraní.
Chvíli to dokonce vypadalo, že letos neuvedeme ani 9 dní vzhůru
z Drážďanské státní činohry.
Co se stalo?
Drážďanskou

státní

činohru
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pozvali také na berlínský festival
Theatertreffen, který probíhá paralelně s Florou. Theatertreffen je
přehlídka deseti nej inscenací z německojazyčného prostoru, takové pozvání se neodmítá. Nakonec
herci odehráli večer předtím představení v Berlíně, v noci nasedli do
auta a v pět ráno dojeli sem. Vyspali se, šli na zkoušku a večer hráli
v Moravském divadle. Taková flexibilita herců je ale velmi nadstandardní. O všem se rozhodovalo na
poslední chvíli.
Jak můžeš vidět, zůstáváme napjatí
mnohdy až do konce. Máme ale obrovskou chuť do toho jít, i když pro
to musíme vynaložit sebevíc úsilí.
Při schůzkách s vedením německých divadel se proto zaměřujeme
na to, v čem se od ostatních festivalů odlišujeme. Flora je pověstná
uvolněnou, familiární atmosférou,
kde se lidé mohou skutečně potkávat. Pro velké, reprezentativní
festivaly v Německu to vůbec běžné není a naši němečtí hosté si to
zpravidla velmi pochvalují. Těší se
také z toho, že mohou hrát před
tak mladým publikem, které máme
díky velikému zájmu studentů.

a zároveň tam tvoří nejlepší režiséři z celé Evropy. Osobně se mi líbí
tamní divadelní tradice, intelektuální rozměr divadla a profesionalita, s níž tvůrci k inscenacím přistupují. Často se jde nadoraz…

Čím je německojazyčné divadlo
význačné?
V Německu funguje systém štědrých příspěvků, a i díky tomu se
tam vyvinul velmi vysoký standard.
Pracuje se s rafinovanou estetikou

Letos ses na Divadelní Floře podílela poprvé coby dramaturgyně.
Ano, rozšířila se tím má spolupráce
na německém programu, na němž
jsem jako poradce spolupracovala
již od uvedení Balkan macht frei

Mohla bys porovnat českou a německou divadelní scénu?
Těžko se hovoří o typickém stylu
divadla v Německu, protože je tamní tvorba velice různorodá. Vezměme si například herectví. Na jednu
stranu, a to můžeme vidět i na festivalu, má Německo velmi fyzickou,
expresivní a virtuózní hereckou
školu, kterou známe z velkých kamenných divadel. Na druhou stranu existuje také protiproud tzv.
performativní vlny, v níž vystupují performeři bez profesionálního
hereckého vzdělání v roli sebe samých. Čím dál častěji však můžeme tuto vlnu vidět nejen v rámci
projektů nezávislé scény, ale právě
v městských divadlech, jako je například Münchner Kammerspiele.
V Německu je daleko více rozvinutý postdramatický proud, s nímž
se v česko-slovenském prostoru setkáme spíše výjimečně.

z mnichovského Residenztheateru
v roce 2017. Začalo to vlastně celkem
nečekaně. Petr Nerušil mě přijel navštívit do Mnichova a já mu prostě
ukázala představení, které se mi líbilo.
Původně jsme tedy na Balkan macht
frei zašli jen ze zajímavosti s on v sobě
objevil kuráž říct si: „Dobrá, pozveme
je!”
Jak vypadá výběr inscenací?
Je to o mapování scény, čteme divadelní periodika, snažíme se sondovat
zajímavé inscenace. Tento rok výběr
německojazyčných inscenací úzce souvisel také s festivalovým mottem „Šepoty a výkřiky“. Na začátku jsme si
definovali, co pro nás toto motto znamená. Shodli jsme se, že se soustředíme na produkce mířící do lidského
nitra, v nichž vystupují silní herečtí
interpreti.
Poté přichází na řadu monitorování
premiér a představení – buď je přímo
navštívím nebo si nechám poslat záznam. Ty nám zprostředkovává naše
hlavní produkční Simona Vičarová.
Petr Nerušil nevidí tolik věcí jako já,
ale často spolu i se Simonou vyrážíme
po Německu nebo Rakousku. Případně se také oni dva dívají na obdržené
záznamy. Program německojazyčné
sekce festivalu pak vzniká na základě
dialogu v trojici.
Mělo by být podle tebe divadlo politicky angažované?
Jsem vysloveně fanouškem politického

divadla. Věnovala jsem se mu systematicky už od bakalářského studia. Myslím si, že potřebu prostřednictvím divadla vyslovit názor nebo komentovat
společensko-politické dění máme s Petrem Nerušilem společnou. Divadlo by
podle nás nemělo být, banálně řečeno,
odlehčením, ale zrcadlem společnosti.
Rámec toho, co se v dnešní době (ještě) chápe jako politické divadlo, se
rozšiřuje. Sámi o tom promluvili během festivalových diskuzí například
režiséři Jiří Havelka nebo Petr Erbes.
Nejde jenom o to dělat divadlo o společensko-politických tématech, ale
o to dělat samotné divadlo politicky.
Jde o reflexi politických struktur divadelního představení nebo aparátu,
z čehož se vyvíjejí různé umělecké
strategie. To mě baví mimořádně! Čím
dál populárnější je například reflexe
hierarchických struktur divadelní produkce. Tvůrci se vymezují vůči všemocné autoritě režiséra či režisérky prostřednictvím alternativní struktury
rozdělení pravomocí. Příklady tohoto
přístupu jsou tvůrčí kolektivy z letošní Flory, mnichovští Fritz Cavallo nebo
8 lidí z pražské DAMU. U obou jde
o skupiny, které se snaží hierarchie
demokratizovat a společně rozhodovat jako rovnocenní tvůrci.
Když už jsme u politiky: Při diskuzi
s tvůrci inscenace 9 dní vzhůru došlo na téma demonstrací a jejich jak
pozitivní, tak stinné stránky.
Ano, v jedné scéně spílá publiku hlavní

protagonista Moritz Kienemann
pro apolitičnost mladé generace.
Dalo by se s tím polemizovat, jenom
se podívejte na hnutí Fridays for future! Politická angažovanost může
mít ale rozdílné podoby. Strategie
občanské společnosti si mnohem
častěji osvojují například neonacistické skupiny. Moritz v této souvislosti zmínil, že v Německu existuje konotace mezi neonacistickou
scénou a metamfetaminem, s čímž
pracují i v představení. Neonacisté drogu užívají po vzoru vojáků
Wehrmachtu, kteří ji užívali povinně. Když pak Moritz viděl záběry
z nechvalně známé demonstrace
neonacistů v Chemnitzu, dokázal
na řadě jejích účastníků rozpoznat
příznaky vlivu pervitinu. Sám je
totiž kvůli zkoušení 9 dní vzhůru
dopodrobna studoval.
Velikým nejenom evropským tématem současnosti je migrace,
které se Flora věnovala před dvěma lety např. v již zmíněné inscenaci Balkan macht frei nebo při
hostování The Situation divadla
Maxim Gorki Theater. Odráží se
migrace nějak v německém divadelním provozu?
Jasně, od vypuknutí tzv. utečenecké vlny se divadla pravidelně
zaobírají utečeneckou tematikou,
které věnují inscenace nebo různé průvodní akce. Kolonialistická
minulost Německa a přežívající

kolonialistické struktury v dnešním západním světě se také začínají v divadlech mnohem více
reflektovat.
Téma migrace má ale mnoho vrstev. Německo je totiž přistěhovaleckou zemí nejpozději od šedesátých let, kdy začali přicházet tzv.
Gastarbeiteři. I když je současné
složení společnosti velmi pestré,
nedá se to úplně říct o divadelním
provozu. Jedna afroněmecká herečka mi například vyprávěla, jak ji na
herecké škole říkali, aby hrála víc
„bíle“, čímž jí chtěli pomoci najít si
později práci. Hlavně v posledních
letech se ale pod vlivem divadel
jako Maxim Gorki Theater, které se
profiluje jako tzv. „postmigrantské
divadlo” a programově zaměstnává lidi z přistěhovaleckých rodin,
začala kolem tohoto tématu točit
veliká diskuze. Pěstování diverzity
se teď v divadelním provozu stává
jedním z důležitých cílů divadelní
komunity.
Studovala jsi divadelní vědu
jak u nás, tak v Rakousku a Německu. Jaký je rozdíl mezi výukou teorie divadla v Olomouci
a Mnichově?
Důležitým aspektem při stěhování do Německa pro mě byla tamní
scéna i teatrologie, které mě fascinovaly. Rozdíly ve výuce a nárocích
na studenty jsou v Německu oproti
Česku veliké. Za moje kompletní

magisterské studium jsem neměla jedinou přednášku nebo zkoušku. Daleko více je tam kladen důraz na práci
s teoretickými koncepty, které se následně aplikují na konkrétní díla. Chodila jsem jenom na semináře, dělala
prezentace a psala eseje. Pouhé psaní seminárních prací se může zdát na
první pohled nenáročné, nicméně každý semestr tak studenti píší prakticky
jednu bakalářku – dvě dvacetistránkové práce na zcela odlišná témata, se
vším, co k vědecké práci patří.
Výuka na seminářích je postavená na
studentech, kteří se musí prezentovat
a následně diskutovat s ostatními. Vysokoškolský pedagog semináře nevede, ale pouze moderuje. Zároveň jsem
také neměla magisterské státnice.
Psala jsem pouze diplomovou práci,
na jejíž vypracování mají studenti na
mnichovské univerzitě vyhrazeny tři
měsíce. Přestože to bylo náročné, tamní studium mi extrémně mnoho dalo.
V Německu jsi zůstala i po dokončení studia a nyní pracuješ jako asistentka dramaturga v Schauspiel
Köln. Bylo náročné získat takovou
pozici?
Rozhodně. Celé mé magisterské studium jsem se totiž soustředila na akademickou dráhu a na stáže v divadlech
jsem neměla ani pomyšlení. Bez nich
to ale v Německu nejde. Když jsem
si to pak po skončení studia s tím
„doktorandským” rozmyslela, začala jsem jako praktikantka vařit kávu

režisérům a režisérkám. S trochou
štěstí se ti může podařit dostat se do
velmi dobrého divadla a při práci pozorovat špičky scény. Tyto stáže, tzv.
hospitace, jsou neplacené a zaberou
celý úvazek. Mezi stážemi jsem si proto dávala větší pauzy, brigádničila a šetřila peníze na další zkoušení. Ani pak
ale není jisté, jestli člověk získá práci.
Konkurence je obrovská a pracovních
míst málo. Pamatuju si, jak mi na jednom pohovoru řekli, že jsem jednou
z devadesáti kandidátů.
Máš nějaké vysněné divadlo, kde
bys jednou ráda zakotvila?
Přitahují mne především divadla, která se pokoušejí instituci kamenného
divadla vymyslet znova a vtisknout jí
silný estetický nebo tematický profil.
Hlavně prosím žádná rutina! Momentálně jsou takovými domy například
Münchner
Kammerspiele,
Schauspielhaus Bochum nebo právě Maxim
Gorki Theater. Tyto domy často angažují zajímavé tvůrce z nezávislé scény,
nebojí se odvážných projektů, věnují
se globálním tématům, vedou antidiskriminační politiku. Vedení divadel se
ale v Německu mění zpravidla každých
pět až deset let. Něco nového a skvělého se možná rodí právě i v tomto
momentě v divadle, o kterém to ještě
netušíme.

VŮČI CIZINCŮM
JSME DLOUHODOBĚ
REZERVOVANÍ
Text: Robert Jaworek
Foto: Jakub Čermák

Migrace je jedním z nejvíce medializovaných témat současnosti.
Často však přijde řeč pouze na tu
válečnou a její další typy zůstávají
opomenuty. S Danielem Topinkou
z katedry sociologie, andragogiky
a kulturní antropologie jsme proto nahlédli její další podoby jak
v České republice, tak ve světě.
Stranou nezůstal ani postoj Čechů
k cizincům.

Současná migrace do Evropy je
spojována převážně s ozbrojenými
konflikty na Blízkém východě. Lze
předpokládat, že by k ní nedošlo,
pokud by v tamním regionu byla
stabilní politická situace?
Migrace je komplikovaná záležitost.
Důvodů, proč lidé emigrují, je celá
řada. Klasická teorie říká, že existují tisky, které vás vyhání z domova,
a také něco, co vás přitahuje jinam.

Dnes je rozhodování lidí v jistém
směru jednodušší, protože máme
k dispozici řadu technologických prostředků. Např. v souvislosti se Sýrií
zmiňovala média často překvapení,
že nemigrují ti nejchudší, ale naopak,
že mají lidé mobily a finanční prostředky. Nejchudší ale většinou vůbec neemigrují, protože na to nemají
kapitál. Migrace je v tomto směru výběrovou záležitostí.
Sýrie je ale klasickou ukázkou nucené migrace v důsledku války. Nicméně i kdyby byla tamní situace jiná,
lidé by i tak emigrovali. Jednalo by
se o emigraci, která by pravděpodobně využívala slučování rodin s jejich
členy žijícími v zahraničí. Probíhala
by také kvůli režimu, který v Sýrii
fungoval.
Válečná migrace je tedy pouze nejvíce medializována.
Ano, dnes probíhá zároveň velmi silná migrace mozků, kvalifikovaná migrace, z části expatriotů. Neobjevuje se v médiích, protože nevyvolává
hysterii. To vše bychom pozorovali
i v Sýrii, nebýt válečného konfliktu.
Ukazuje to řada údajů o rostoucích
počtech třeba také Syřanů, kteří se
objevovali v Německu i jiných státech
již dříve…
Existuje ale ještě jeden typ migrace,
na kterou u nás příliš neukazujeme,
ačkoli je v mezinárodním prostoru
velmi silná. Ta míří nikoliv do Evropy,
ale do zemí Perského zálivu. Tamní
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státy přitahují spoustu lidí, ať už kvalifikovaných nebo ne, od Sýrie až po
Pákistán.
Můžeme vysledovat nejčastější
motivace migrantů z Blízkého východu vyjma těch válečných?
Motivací je mnoho. Pokusím se je
ilustrovat na příkladu Afghánistánu,
na nějž se evropskýma očima díváme
často jako na homogenní stát. Ve skutečnosti je ale velmi slabý. Z definice
státu by měl být schopen vykonávat
moc na svém teritoriu. Je tomu tak?
V jeho příhraničních oblastech fungují kmenová společenství, která de
facto území ovládají. Navíc zde existuje velmi pestrá etnická struktura.
Do toho vstupuje samozřejmě ještě
sociální struktura – najdeme zde lidi
s tituly ze západních univerzit i rolníky, jejichž životní obzory začínají
a končí rodnými vesnicemi. Jinou motivaci bude mít Paštun ze severní části Afghánistánu, jinou zas obyvatel
hlavního města. V oblasti Perského
zálivu je dlouhodobá poptávka třeba
ve zdravotnictví či stavebnictví. Častou motivací je rovněž vyvázání se
z rodinných vztahů, únik z tradic.
Daleko větší potenciál pro migraci skýtají státy Sahelu, jejichž obyvatele dnes žene ven především
vidina práce. Do roku 2050 však
např. podle Světové banky vyžene
téměř 90 milionů Afričanů klimatická změna. Jaká rizika spatřujete

v tomto scénáři?
Trochu se bráním zjednodušujícím
prognózám. Jsou sice velmi medializovány, ale zároveň vytrhávány
z kontextu. Co se proměn životních
podmínek týká, je to záležitost, která tady byla od počátků lidstva. Když
se podíváme na migraci bez emocí,
zjistíme, že jejím klíčovým motivem
bylo odjakživa zajištění obživy a hledání různých zdrojů. Nejedná se tedy
o nic nového. Naše prostředí se vyvíjí
a lidé na změny reagují, třeba migrací. Co se počtu migrujících lidí týče,
je potřeba říci, že u každého odhadu existuje několik variant. Často se
však prezentuje pouze katastrofický
scénář bez souvislostí.
Zároveň čím dál více dochází v rámci
migračních politik k uvědomění, že je
potřeba hledat řešení ve zdrojových
regionech. Směřovat tam rozvojovou
pomoc, podporovat místní ekonomiku apod. Na migraci se také velmi
podílí představy lidí o zemích, kam
se vydávají. Např. z Německa máme
dnes velmi silnou reemigraci, protože část nedávno přicestovalých osob
zjistila, že jejich představy byly naivní, jejich očekávání se nenaplnila.
Investice západních států a firem
v Africe stoupají. Je podle vás důležité řešit migraci hned při jejím
vzniku?
Ekonomický vstup aktérů zvenčí
ovlivňuje velmi jak tamní lokální, tak
národní trhy. Studujeme-li migraci,

zaměřujeme se hodně na imigraci
a její dopady v nových prostředích.
Např. v Česku nás začíná zajímat
Ukrajinec, řekněme, až v okamžiku,
když je zde zaměstnaný a žije zde nějakou dobu. Poté se ptáme, jak je to
s jeho sociálním fungováním a integrací. Nedíváme se už ale na migraci
jako na proces, který začíná mnohem
dříve a předchází mu rozhodování.
Nedíváme se na to, jakými způsoby
a cestami se k nám lidé dostávají, jak
uvažují, co očekávají, což samozřejmě
ovlivňuje to, jak se následně začleňují
do společnosti.
Do České republiky přichází dlouhodobě nejvíce cizinců z Ukrajiny
a ostatních států východní Evropy.
Jak se jim v ČR daří?
Ukrajinská emigrace je tradičně silná. Málokdo ví, že je to emigrace,
která nás ovlivňovala už od vzniku
samotného Československa. V meziválečném období československý
stát přijímal a podporoval uprchlíky
z Ukrajiny, ale i Běloruska či Ruska.
Byly zde dokonce ukrajinské školy,
obchody, kulturní spolky a organizace. Výrazný byl rok 1989 potažmo
celá devadesátá léta, kdy jsme se otevřeli a náš pracovní trh začal být pro
Ukrajince hodně atraktivní. Byla to
jakási nová imigrace z Ukrajiny. Proto se dnes setkáváme s velmi pestrým
spektrem pracovní migrace. Najdeme zde vysoce kvalifikované Ukrajince na univerzitách, ve výzkumných
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centrech či nadnárodních firmách.
Často si to ani neuvědomujeme, protože to silně kontrastuje s rozšířeným stereotypem o Ukrajincích pracujících na stavbě.
Ukrajinci se velmi dobře integrovali
do našeho pracovního trhu. Někteří
z nich získali občanství, někteří zde
pobývají kratší dobu a teprve se rozhodují, zda se vrátí zpátky. Přicházejí také pořád noví lidé. Česká vláda
nedávno zvýšila kvóty na přijímání
Ukrajinců. Krom toho ale náš prostor
také láká organizovaný zločin.
Čím je ukrajinská migrace typická?
Pro ukrajinskou migraci je typické
to, co se učí v migračních teoriích.
A sice, že ze začátku přichází muž,
samostatný mladý pracovník, který
domů posílá finanční prostředky, tzv.
remitence, a pomalu za ním přicestovávají další blízké osoby, třeba příbuzní nebo sousedé. Poté se přidávají i ženy. V posledních letech k nám
přijíždí čím dál více ukrajinských
žen. Po čase za rodiči přijíždí i děti.
U Ukrajinců vychovávají děti často
prarodiče. Až děti odrostou, vydávají
se k nám za lepším vzděláním, kvalitou života a šancemi. Přijíždí k nám
také řada ukrajinských středoškoláků, i do Olomouckého kraje.
Byť s velikými obtížemi, po čase se
Ukrajincům daří se vypracovat. Potkal jsem spoustu lidí, kteří byli zapleteni do podivných systémů zprostředkování práce a vykořisťování. Po
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letech se dokázali s potížemi z těchto
systémů vymanit a zahájili standardní pracovní kariéru.
Ukrajinci se tedy nezanedbatelně
podílejí na naší ekonomice.
Ano, u nás se pořád bavíme o bezpečnostních rizicích, ale už přehlížíme
výrazný ekonomický potenciál imigrantů. Firmy o něm moc dobře vědí.
S nadsázkou lze říci, že bez Ukrajinců bychom neměli postavenou celou
řadu supermarketů či posekanou
celou řadu trávníků. Míří k nám
lidé, kteří jsou poměrně kvalifikovaní a vzdělaní. My ale neumíme jejich kvalifikaci pořádně ani rozeznat,
natož ji lépe využít v náš prospěch.
Necháváme jejich dovednosti v čase
upadat třeba jenom kvůli tomu, že
neumí dobře česky. Oproti tomu západoevropské státy s tím umí velmi
dobře zacházet.
Zmínil jste, že Ukrajinci často nejprve nechávají své děti u prarodičů a zvou je do Česka až s časovým
odstupem, proč?
Jedna z teorií se na to dívá z pohledu
mikroekonomiky rodiny a jejího fungování. Když jedete někam pracovat
– a to se netýká jenom ukrajinské migrace – a přijedete sám či s partnerem, očekává se od vás, že vstoupíte
na pracovní trh, kde se ještě neumíte
orientovat, nemáte správné dovednosti a musíte přistoupit na ne příliš dobrou mzdu. V okamžiku, kdy si

s sebou vezmete dítě, velmi vám to
komplikuje váš ekonomický start. Je
proto lepší nechat dítě doma a část
vašich vydělaných peněz posílat prarodičům, kteří se o vaše dítě docela
dobře postarají. Je to ekonomicky
výhodný model. Situace se láme, až
když dítě trochu vyroste. Jako rodič
mu chcete dopřát co nejlepší vzdělání a šance. Zároveň jste již v té době
v Česku etablovaný a nemusíte pracovat čtrnáct či šestnáct hodin denně a máte na dítě nějaký čas.
Existují statistiky o tom, jaký je poměr mezi legálními a nelegálními
imigranty z Ukrajiny na území ČR?
Pro ČR se uvádí strop 250 000 nelegálních imigrantů, což si myslím, že
je nesmysl. Podle mého je to přibližně něco mezi 5–10 % legální zahraniční populace, tedy pár desítek tisíc
osob. Je ale důležité uvědomit si, že
nelegalita je svým způsobem nálepka. Podíváte-li se za ni, zjistíte, že se
jedná o umělý právní konstrukt, kterým popisujeme jisté životní situace
lidí. Do stavu nelegality dospějete
různými způsoby. Často jsou to zcela banální administrativní záležitosti.
Může se stát, že sem přijedete jako
turista, necháte se zaměstnat na černo… Může se vám stát, že v Česku
pobýváte řadu let, z nějakého důvodu se vám nepodaří prodloužit pobyt a spadnete do nelegality. Např.
když se u lidí z bývalého Sovětského svazu měnilo občanství, ti, kteří

si ho nezměnili, se stali občany bez
státní příslušnosti a zůstali v Česku.
Máme zde případy etnických Rusů
v pobaltských zemích, tzv. neobčanů
(především v Litvě a Lotyšsku, méně
v Estonsku), kteří přišli o občanství
v důsledku rozpadu státních celků.
Vždy ukazuji studentům jeden graf,
na němž se dá vysvětlit celá imigrační situace v Česku. V rámci veřejných
diskuzí se řeší hlavně žadatelé o mezinárodní ochranu, tzv. uprchlíci. To
je ale úplná marginálie. Klíčové je
pozorovat rostoucí počet lidí s dlouhodobým a zejména trvalým pobytem. Měli bychom se proto zaměřit
na způsoby, jak pracovat s těmi, kteří
zde chtějí být, zůstávají trvaleji a jsou
výraznou ekonomickou složkou.
Minulý rok nám vyšla kniha Cizinci
v Brně. Sledujeme v ní, jak se chovají
tzv. expati – lidé vysláni např. firmami do cizí země, kde mají chvíli působit a poté odjet zase jinam. Na příkladu Brna se ale ukazuje, že atraktivita
Česka je natolik silná, že zde cizinci
často zůstávají, přestože mají původně zcela jiné plány.
Čím je pro cizince Česká republika
atraktivní?
Tím, čeho si jsou vědomi všichni –
bezpečností, stabilitou, polohou, infrastrukturou, ekonomickou situací.
V konkrétních místech si cizinci všímají mnohých dalších plusů – třeba
zeleně, veřejné dopravy, kulturních
akcí. Mnohdy i věcí, které my běžně
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kritizujeme nebo si myslíme, že se
nám jich nedostává. Oceňována bývá
třeba i vstřícnost místních úřadů
a to, že se nemusí uplácet. No a na
Moravě si všímají třeba větší soudržnosti rodin a hodnoty rodiny jako
takové.
O kolik více je česká společnost
otevřená přistěhovalcům z východní Evropy než těm z Blízkého
východu? Jaké jsou důvody?
Postoje Čechů k jinakosti sledujeme
již léta a můžeme říci, že jsme rezervovaní k cizincům dlouhodobě. Tzv.
migrační krize na to měla minimální
dopad. Míra sociální distance je totiž tak veliká, že už ji není příliš kam
posouvat. Máme k dispozici také žebříček hodnocení různých státních
příslušností, a ten se v čase příliš nemění. Polepšili si ale třeba Poláci a Vietnamci. Dlouhodobé sympatie patří
Slovákům, na spodních příčkách zůstávají Romové a Arabové. Nedobře
hodnotíme také lidi z prostoru bývalé Jugoslávie a bývalého Sovětského
svazu.
Kolik přichází do ČR v posledních
letech muslimů a nakolik se daří
jejich asimilace?
Pokud proložíme dostupné údaje
vedle sebe, pak nejnižší hranici počtu muslimů stanovuje Sčítání lidu,
domů a bytů. Jím se evidentně inspiroval i odhad Pew Research Centre, uvádějící v roce 2010 celkem
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4 000 muslimů. Odhady vycházející
z pobývajících cizinců na území České republiky míří naopak k údajům,
které lze považovat za odhadovaný „strop“, maximum, jež zahrnuje
možnou šíři a kapacitu muslimského „pole“. Vyšplhaly se přes hranici
dvaceti tisíc osob. Počet muslimů se
bude pohybovat někde mezi těmito
krajními hodnotami. Důležité přitom
je, koho vlastně budeme za muslima
označovat. Pokud budeme vymezení
zakládat poměrně volně na sebepojetí, údaj se posune spíše nahoru.
Pokud do vymezení zahrneme praktikování víry, údaje se posunou k dolní hranici. Zdá se, že můžeme dospět
k odhadu 10−15 tisíc osob, které se
mohou k nějaké podobě islámu hlásit
a praktikovat ji.
V našich výzkumech jsme zjistili, že
muslimové žijící v „české“ společnosti
směřují spíše k semiasimilaci či integraci, ale současně jsme i uváděli, že
začleňování neprobíhá až tak jednoduše a lineárně a závěry nemusí být
definitivní. Proces adaptace nemusí
ústit v konečné začlenění se, může
být i reverzibilní, ale to platí nejen
pro muslimy. Tzv. komunita českých
muslimů nepředstavuje pro muslimy nějakou výraznou hodnotu samu
o sobě. Je nahlížena jako vnitřně různorodá, postrádající jednotící mechanismy nebo společně sdílené vize
a plány.
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Nakolik náročné je podle vás zachovat si identitu muslima v nové
sekularizované společnosti?
Pokud vezmeme v úvahu náboženskou identitu, tak dominantním
jevem je v Česku individualizace
a privatizace víry i u tzv. muslimů, nalezneme zde nepraktikující muslimy
kladoucí důraz výhradně na morální
základ víry přes solitérní zbožné jedince s vlastními nevelkými sociálními sítěmi až po pravidelné návštěvníky mešit a modliteben, kteří v nich
hledají únik před znepokojujícím světem a někdy i kulturně odlišnou realitou. Muslimové jsou více individualizovaní, než bychom očekávali. Jsou
součástí globalizovaného světa a jsou
nositeli mnoha identit, ta náboženská je jen jednou z nich. Mnohdy
nejde o nějaké uchování identity, ale
vznik zcela nové náboženské identity,
která je založena na privatizovaných
a individualizovaných formách náboženství. Náboženské zkušenosti a významy se proměňují, aniž bychom to
úplně postřehli. Muslimové se proměňují a s nimi i jejich víra a přístupy
k ní. Má mnoho podob. A tyto proměny se neodehrávají na veřejných
kolbištích, ale především na úrovni
individuálních životů. Proto jim úplně nerozumíme a je potřeba je antropologicky pozorovat.
Od příštího akademického roku
otevíráte na katedře nově obor Migrační studia, čím osloví uchazeče?
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Co bude jeho náplní?
Ano, první studenti nastupují na
podzim. Jedná se v Česku o novou
akademickou disciplínu, která se
zabývá studiem migrace a jejích sociálních důsledků. Obor reaguje na
vzrůstající intenzitu mezinárodní
migrace, kdy se objevuje množství
nových jevů, které volají po poznání
a vysvětlení. Bude se věnovat různým
podobám lidské mobility a roli migrace v rámci procesů sociálních změn
v současném světě. Přinese přehled
o hlavních teoriích a konceptech současné mezinárodní migrace z pohledu různých vědeckých disciplín. Je
založen interdisciplinárně, tj. spojuje v sobě znalosti o migraci z mnoha oborů, které se jejímu zkoumání
věnují (např. kulturní antropologie,
sociologie, geografie, psychologie).
V praktické rovině se zaměří na výzkum migrace a sociálních souvislostí
migrace, na poznání aktuální migrační situace v nadnárodním, národním
a lokálním kontextu a na zkoumání
politického diskurzu migrace (imigračních a integračních politik) ve
středoevropském prostoru. Budeme
připravovat odborníky třeba v oblasti imigrační a integrační politiky
v Česku nebo v zahraničí.

Filozofové
ve Francii
mají vetší
spolecenskou
prestiž než
u nás
Text: Sára Davídková
Foto: Jakub Čermák

Jan Halák je úspěšným řešitelem
Juniorského grantu UP s vášní
pro Francii a Merleau-Pontyho
filozofii. Doktorské studium absolvoval na pařížské Sorbonně
a nyní rozšiřuje svůj badatelský
úvazek na Univerzitě Palackého
také na pedagogický. V příštím
akademickém roce jej bude možné potkat i za katedrou, kde se
bude věnovat mimo jiné feministické filozofii.

Můžete mi popsat vaši dráhu
na Univerzitě Palackého?
Od roku 2013 do roku 2015 jsem působil na fakultě tělesné kultury jako
post-dok a potom jsem přešel na filozofickou fakultu pod katedru filozofie, kde působím v současnosti.
Vedete aktuálně nějaké předměty nebo semináře?
Můj primární úvazek po post-doktorském angažmá byl badatelský.
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To znamená, že mým úkolem nebylo učit, ale bádat, dělat výzkum. Učil
jsem tedy jen minimálně v rámci
toho, co jsem považoval za zajímavé
a co jsem stíhal vedle badatelského
úvazku. V příštím semestru budu ale
mít i pedagogický úvazek, tak budu
učit víc.
A víte už, o jaké kurzy nebo semináře půjde? Čím by mohly být
pro studenty atraktivní?
Budu učit feministickou filozofii
nebo, řekněme, filozofická témata související s feminismem. Výuka
bude probíhat v anglickém jazyce.
Specifikem tedy bude v zaměření
i na mezinárodní studenty. Myslím,
že je potřeba zabývat se těmito tématy a vnášet je do společnosti. Feministickou filozofii jsem zatím neučil, tak jsem na to sám zvědavý.
Co vás vedlo k tematickému zaměření disertační práce? Šel jste
tímto směrem už od počátků
studia fenomenologie, nebo jste
k Merleau–Pontyho filozofii našel cestu až ve Francii?
Přesně tak to bylo. Během studií ve
Francii, když jsem byl na Erasmu v Lille. Jeden z vyučujících mě požádal,
abych vypracoval seminární práci
na Jana Patočku, poměrně známého
českého fenomenologa. Chtěl, abych
jeho myšlenky porovnal s Merleau-Pontym, kterého jsem do té doby
moc neznal. Když jsem je potom měl
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srovnat, více mě zaujal právě Merleau-Ponty. Tehdy jsem se o něj začal
zajímat.
Mohl byste mi přiblížit Merleau-Pontyho filozofii?
Jeho nejvýznamnějším dílem je Fenomenologie vnímání. Jak napovídá název, je to o vnímání, o tom, jakou roli
hraje naše tělo při tom, když vnímáme. Merleau-Ponty se obecně snaží
popsat, jak je náš vztah ke světu zásadně ovlivněn tím, co děláme pomocí svého těla. Zkoumá dynamiku,
závislost mezi tím, co tělo dělá v určitých podmínkách, a tím, co z toho
vyplývá právě pro naše poznávání
světa.
Čím vás Merleu-Ponty v porovnání s Patočkou zaujal?
Oba jsou si hodně blízcí. I Patočku
mám rád, rád ho čtu. Merleau-Ponty
je ale zajímavý tím, jak velmi poctivý
je to myslitel. Nedělá rychlé závěry.
Zaujal mě způsobem, jakým nahlíží
na svět, tím, že ho vidí jako otevřený.
Podle něj je svět něco, čeho se musíme dotazovat, abychom mu mohli
nějakým způsobem porozumět.
Studijní léta jste trávil na univerzitách v Praze a Paříži, čím to,
že jste se usadil v Olomouci?
Z části je to náhoda. Zároveň pro
mne byla možnost pracovat tady
dobrou příležitostí. Když jsem v roce
2012 dokončil doktorát, nebylo
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úplně jasné, kde budu pracovat. Už
to trvalo nějakou dobu, tak jsem se
rozhlížel i mimo ten filozofický svět
v úzkém slova smyslu. Narazil jsem na
nabídku post-doktorského místa na
fakultě tělesné kultury. Zahrnovalo to
možnost spolupracovat s jedním profesorem, který je kompetentní i ve filozofii. I když jsem tedy nebyl přímo na
katedře filozofie, spolupráce s ním mi
umožňovala se filozofii věnovat. Zároveň jsem měl i kontakty na katedře filozofie na filozofické fakultě, zejména na
pana profesora Blechu, který se zabývá
fenomenologií, tak jsme tyto kontakty
oživili. Nakonec jsem využil příležitost
podat si žádost o projekt pod zdejší katedrou, kam jsem poté přešel.
Proč jste šel studovat zrovna
do Paříže?
Francouzštinu jsem se začal učit až na
univerzitě, ale měl jsem v ní zálibu ještě předtím. Měl jsem rád francouzskou
literaturu a chtěl jsem ve Francii žít. Byl
to tedy i osobní zájem. Zároveň jsem
věděl, že je to správné místo pro studium Merleau-Pontyho, na kterého jsem
chtěl psát disertaci. Jeden z výborných
současných komentátorů Merleau-Pontyho, Renaud Barbaras, působí
v Paříži na Sorbonně, takže to bylo
asi nejlepší místo, které jsem si mohl
vybrat.
Jak zahraniční studium hodnotíte
s odstupem času? Jak se od sebe
liší akademické zázemí ve Francii
26

a u nás?
Moje zkušenost je trošku netypická
v tom, že jsem studoval tzv. dvojí doktorát. Studoval jsem tedy zároveň ve
Francii i v Čechách, každý semestr jsem
se přesouval mezi oběma univerzitami. Doktorské studium je samo o sobě
trošku jiné, protože závisí na vazbě,
kterou máte se školitelem. Chodil jsem
i na přednášky, ale nemůžu zhodnotit
typickou výuku, protože jsem si neprošel magisterským nebo bakalářským
programem. Mé hodnocení by bylo
hodnocení mého školitele a s ním byla
spolupráce skvělá. Doktorské studium závisí více na jednotlivcích než na
systému.
Systém doktorského studia je ve Francii relativně komplikovaný, je tam ale
hlavně jiná akademická kultura. Filozofie a filozofové vůbec jsou vnímáni
jiným způsobem ve Francii než třeba v Čechách. Jsou mnohem víc vidět
a mají co říct k současnému dění, jsou
aktivnější a asi mají mnohem větší prestiž ve společnosti. Z hlediska filozofa je
to sympatičtější.
Minulý rok jste byl jedním z mála
mladých vědců, kterému byl přidělen Juniorský grant UP. Uspěl jste
s projektem The Dynamics of Corporeal Intentionality: Phenomenology Meets Enactivism. Co přesně
je jeho náplní?
Projekt je prodloužením mého bádání týkajícího se Merleau-Pontyho.
Jak jsem říkal, naše schopnost něco

dělat se různě proměňuje v závislosti
na konkrétních podmínkách, a to něco
dělá s tím, jak poznáváme. Mezi těmito dvěma rovinami jsou zpětné vazby
a my to s kolegy zkoumáme na několika úrovních.
Už jsem zmínil vnímání, ale důležité
jsou i mezilidské vztahy. Jak reagujeme
na to, co dělají ostatní lidé, jak tomu
rozumíme a jak to ovlivňuje naše vlastní chování. Důležitou roli hraje také
kultura, zejména řeč. V tomhle smyslu
v podstatě prodlužujeme to, čeho se
zejména Merleau-Pontyho fenomenologie snažila dosáhnout. Propojujeme
fenomenologii se současnou anglosaskou tradicí, která dokládá řadu fenomenologických závěrů také za pomoci
výsledků empirických zkoumání. Snažíme se tedy k filozofickým otázkám stavět i trochu metodologicky inovativně
a propojit ty dvě tradice ve filozofii.
Cílem projektu je tudíž popsat
vztah těchto dvou rovin a metodologicky ho zpracovat.
My se nepokoušíme vypracovat metodologii. Snažíme se nezabývat fenomenologií jen jako historickým směrem,
ale spíš propojit tradici fenomenologie, která je zejména evropská, kontinentální, s tou angloamerickou, jež se
v mnohém liší. Pokoušíme se tyto dvě
tradice kombinovat a dojít tak k zajímavým výsledkům.
Spolupracujete v rámci projektu
se zahraničními pracovišti?

Ano, obecně se s kolegy snažíme spolupracovat se zahraničím. V projektu
je s námi také kolegyně, která je Italka
a pracuje v Maastrichtu.
Kdo další se na projektu podílí?
Jan Puc a Petr Kříž z České republiky
a Caterina di Fazio z Itálie. Kolegové žijí
primárně v Praze a jsou navázaní na
Karlovu univerzitu, Caterina je v Holandsku. Já se fyzicky vyskytuji tady.
Pro naši spolupráci není úplně podstatné, že nejsme fyzicky na jednom místě.
Jak jste se dali dohromady, žádali
jste o grant společně?
Žádost o grant byla má iniciativa.
S Janem Pucem se známe ze studií na
Karlově univerzitě. Jelikož se zabývá
podobnými tématy, tak jsme spolu komunikovali už dříve. Petr Kříž je doktorandem jednoho profesora z Anglie,
se kterým jsem spolupracoval a který
mi Petra doporučil. Caterina taktéž působila na Karlově univerzitě, ve Francii
dokonce studovala pod stejným školitelem jako já, jsme tak více méně z jednoho prostředí.
Věnujete se v současnosti ještě
něčemu dalšímu z akademického
prostředí?
Projekty se mi různě překrývají, měl
jsem ještě jeden tříletý grant podporovaný Grantovou agenturou České
republiky, a pak mám tady ještě jeden
fakultní. Donedávna jsem dokončoval
úkoly z minulého grantu, také jsem
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překládal několik Merleau-Pontyho
textů. Tato práce mě dost vytěžuje,
proto mi už nezbývá moc času na jiné
věci.

ale zároveň jsem proto k učení neměl
tolik příležitostí. Velmi se na to těším.

Nakolik těžké je získat výzkumný
grant? Bylo pro vás náročné o něj
žádat?
Záleží jak který. Asi si člověk musí vybrat ten, na který zrovna má schopnosti. Záleží tedy na soudnosti, zkušenostech a spolupráci s kolegy. Je to
proces, kdy se člověk musí naučit jasně
vyjadřovat to, co má na mysli a co chce
dělat. Je to řemeslo. Já se to učím. Měl
jsem možná ze začátku i štěstí a teď
doufám, že už to není štěstím, ale tím,
že jsem se něco naučil.
Můj první grant byl juniorský GAČR.
Získal jsem ho v roce 2016 a hodně
jsem při tom vycházel z disertace, takže jsem těžil z něčeho, co jsem dělal už
dlouhodobě.
Díky práci, kterou jsou dokončil jako
post-dok, jsem splnil poměrně náročné
vstupní podmínky. Měl jsem publikace,
měl jsem vazby na spolupracovníky,
měl jsem za sebou post-doktorskou
zahraniční stáž i zahraniční spolupráci,
to všechno mi pomohlo, abych vůbec
mohl žádost o grant podat.
Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Rád bych zůstal na akademické půdě
a víc se věnoval učení, protože to k práci na univerzitě rozhodně patří. Do teď
jsem se hodně zabýval psaním a vědeckou prací, což mě sice naplňuje a baví,
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TLUMOČNÍK
MUSÍ BÝT
NEUSTÁLE
V OBRAZE
Text: Robert Jaworek
Foto: Jakub Čermák

Přestože lidé často zaměňují tlumočení za překlad, jedná se o samostatnou a rozmanitou disciplínu.
V jeden den může tlumočník stihnout školení fotbalových rozhodčích
i lékařskou konferenci. Nejenom
o tlumočení v různých institucích či
o předpokladech k úspěchu v tomto oboru jsme si povídali s Ondřejem Klabalem z katedry anglistiky
a amerikanistiky.

Co vás přivedlo k tlumočení, potažmo cizím jazykům?
K jazykům mě to vždy táhlo, ale
nějaký mimořádný příběh nemám.
Angličtina byla již na gymnáziu přirozenou volbou, jako druhý jazyk
jsem tehdy zvolil španělštinu. Když
jsem po gymplu přemýšlel kam dál,
rozhodl jsem se pro zdejší tehdy
nově otevíraný obor Angličtina se
zaměřením na tlumočení a překlad.
Studium mě sice bavilo, ale protože
se jednalo o jednoobor, začala mi
chybět španělština. Rozhodl jsem se
proto pokračovat v Praze na Ústavu
translatologie FF UK, kde jsem měl
v magisterském studiu jak angličtinu, tak španělštinu.
Tlumočíte nyní z angličtiny i ze
španělštiny?
Ano, a taky překládám. Na oba jazyky jsem i soudní tlumočník a akreditovaný pro tlumočení v EU.
Jaké typy tlumočení se rozlišují?
Na začátek je dobré zdůraznit, že
tlumočení je činnost poměrně odlišná od překladu. Přesto často slýchávám v rádiu slovní spojení „simultánní překlad“, dokonce i kamarádka,
když mi gratulovala k akreditačním
zkouškám do EU, říkala, tak „ty budeš dělat překladače v Evropském
parlamentu“. Laici často rozdíl nevnímají, když „někdo překládá“, tak
je to pro veřejnost prostě „překlad“.
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Ale ani samotné tlumočení není jednolitým oborem a můžeme jej dělit podle
celé řady kritérií. Nejčastěji si člověk
představí tlumočení simultánní, kdy
tlumočník zároveň poslouchá a mluví.
Samozřejmě, že není technicky možné,
aby tlumočník říkal ve stejnou dobu
to, co zrovna říká řečník – vždy je tam
nějaký posun odvislý od náročnosti
daného tlumočení, rychlosti řečníka
apod. V zásadě ale probíhá najednou
poslech, převod mezi jazyky i produkce cílového textu.
Druhým typem, který je běžnější
v kontextu obchodních jednání či průvodcování, je tlumočení konsekutivní.
V tomto případě mluví nejdříve řečník
a poté má tlumočník čas převést řeč
do cílového jazyka. Délka tlumočených
úseků se různí. Výuka na translatologických pracovištích směřuje k tomu,
aby byl tlumočník tímto způsobem
schopen přetlumočit šesti- až sedmiminutový projev, v praxi se ale častěji
setkáte s mnohem kratšími úseky.
Dále se dá tlumočení dělit podle toho,
kde probíhá. Nejprestižnější je z tohoto ohledu tlumočení konferenční,
např. tlumočení lékařské konference
na téma nové postupy při operacích
kýly, která probíhá v několika jazycích.
Za konferenční se považuje i tlumočení v mezinárodních organizacích, jako
je Evropská unie.
Existuje také tlumočení komunitní, které dnes nabývá na významu

v souvislosti s větší migrací. Je to v zásadě tlumočení pro cizince, který se
ocitne v nové zemi a potřebuje se domluvit na úřadě či u lékaře. Ostatními
typy tlumočení jsou tlumočení soudní
nebo třeba tlumočení v médiích.
Existují statistiky popisující, kolik
lidí se v ČR věnuje tomu či onomu
typu tlumočení?
Statistiky asi žádné přesné nebudou.
Je to do značné míry dáno velikostí
trhu s češtinou. Ani v krajském městě, jako je Olomouc, si nemohu říct, že
budu pouze konferenčním tlumočníkem na angličtinu. Prostě proto, že se
zde konají pouze dvě konference měsíčně, jimiž bych se neuživil. Stejně tak
nemůžu být pouze soudním tlumočníkem, protože tady klidně tři měsíce
nemusí být žádný případ s anglicky či
španělsky mluvícím cizincem.
Tlumočníci se u nás proto často věnují
všem typům tlumočení zároveň a často kombinují tlumočení s překladem.
Dovedu si ale představit, že jsou kolegové v Praze, kteří např. spolupracují s centrálou proti organizovanému
zločinu a chodí tlumočit pouze pro
ně. Stejně tak může být někdo dvorním tlumočníkem ČT a dělat primárně
média. Naopak lidé, co mají vietnamštinu či jiné jazyky menšin, se budou
výrazně více věnovat komunitnímu
a soudnímu tlumočení – už jenom
proto, že to nejsou jazyky konferencí.
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S angličtinou zase nechodíme často
k lékaři, protože dnes už se v ordinaci
lidé anglicky domluví sami.
Jaká jsou specifika soudního
tlumočení?
Úvodem je na vysvětlení dobré říci, že
soudní tlumočení neznamená pouze
tlumočení u soudu, ale spadají pod něj
také např. svatby a jiné úřední úkony.
Nedávno mi volali, jestli bych mohl
tlumočit nostrifikační zkoušku z účetnictví. Tlumočí se třeba i zkoušky na
řidičák.
Pokud jde o soudy a policii, není to
tak, že by cizinci (anglicky či španělsky
mluvící) páchali trestnou činnost dnes
a denně. Chodím tlumočit spíše rodinněprávní věci typu rozvod Češky se
Španělem či Britem nebo úprava vztahu o dítě.
Specifické je soudní tlumočení v tom,
že se na něj nedá moc připravit. Vystudoval jsem také práva, takže mám
relativně zvládnutou právní terminologii. Ale u rozvodových řízení přijdou
na přetřes i důvody, proč to partnerům neklapalo, začnou popisovat svůj
majetek, aby se určila výše výživného…
A člověk si s tím musí nějak poradit.
Navíc zde přicházejí do hry emoce.
Problémem při tlumočení rozvodu české matky, která žila s Britem a anglicky
rozumí, může být také to, že je člověk
pod neustálou kontrolou, zdali tlumočí
správně. Popisuje-li Brit, jak často spolu
jezdili na chatu, a jeho manželce přijde,
že to tlumočník neříká přesně, může to
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komplikovat situaci, byť má třeba každý z manželů jen odlišné vzpomínky.
Zažil jste u soudního tlumočení nějaký eticky sporný moment?
Nejvíce jsem přemýšlel, jak reagovat
u následujícího případu. Jeden z cizinců se začal se svým advokátem anglicky radit, jak budou reagovat, řekněme, jestli budou souhlasit s návrhem
úpravy péče o dítě. Váhal jsem, jestli
si uvědomují, že mluví tak hlasitě, že
je to slyšet a zda bych to měl také tlumočit. V takovém případě je nejlepší
poprosit soudkyni, ať zjedná pořádek
a upozorní je na to, že vše, co řeknou,
bude tlumočeno. V okamžiku, kdy bych
to netlumočil, by byli ve výhodě oproti
tomu, kdyby se bavil se svým advokátem Čech a všichni v jednací síni by jejich rozhovoru rozuměli.
Jste
zaměstnancem
krajského
soudu nebo pracujete na bázi
freelancera?
Soudní tlumočníci jsou v naprosté většině případů freelanceři. Na dlouhodobé bázi fungovat ani nemohou, protože je těžké odhadnout reálnou potřebu
trhu. Na druhou stranu má tlumočník
ze zákona povinnost jít tlumočit k soudu, bude-li o to požádán, pokud nemá
závažné prokazatelné důvody typu
dlouhodobé nemoci nebo pobytu v zahraničí. Že má ve stejný čas lukrativnější zakázku, není pro státní orgány
důvodem, aby nemusel přijít.
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Jaké nároky musí splňovat uchazeč
o licenci soudního tlumočníka?
Podle ministerstva spravedlnosti by
měl mít magisterský titul z jazyka nebo
alespoň státní jazykovou zkoušku tlumočnickou, dále doplňkové studium
pro překladatele na právnické fakultě
a minimálně 5 let praxe. Ale i pokud
to splníte, nemusí vás soud jmenovat. Dnes je totiž na uvážení předsedů
krajských soudů, zda se uchazeč stane
soudním tlumočníkem.
V současnosti se projednává nový zákon o soudních tlumočnících, protože
ten současný, který upravuje jak činnost tlumočnickou, tak činnost znaleckou, je z roku 1967. Nově by měli mít
na jmenování tzv. právní nárok, pokud
splní dané kvalifikační požadavky. Zároveň se bude rozlišovat soudní překladatel a tlumočník. Dnes totiž spousta lidí, kteří jsou jmenováni soudními
tlumočníky, vůbec netlumočí. Může
to být např. paní, která bydlí v Bruntále, překládá vysvědčení a rodné listy
a u soudu ani jednou nebyla.
Magisterské studium jste absolvoval na pražském Ústavu translatologie (ÚTRL FF UK), byl jste jedním
z prvních absolventů bakalářského studia v Olomouci, kterého
tam přijali. Proč jste nepokračoval
v navazujícím studiu na UP?
Jak jsem již říkal, chyběla mi španělština a měl jsem pocit, že pokud s tím nic
neudělám, přijdu o ni jako o pracovní jazyk. Dodnes od nás nepřešlo na
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navazující studium do Prahy mnoho
studentů. Důvod je ten, že u nás často bakaláři nemají druhý jazyk, což je
v Praze skoro podmínka. Nyní už tam
sice lze studovat např. dvouobor angličtinu pro tlumočení a angličtinu pro
překlad, ale v momentě, kdy chcete mít
pouze tlumočení, musíte studovat jazyky dva. Důležité je to i proto, že EU
vyžaduje po tlumočnících znalost vícero jazyků. A je tu ještě jeden důvod
a mrzí mne, že to musím říct, ale v Praze mají nastavenou o něco vyšší laťku,
která je bohužel pro nemálo našich
bakalářských absolventů příliš vysoko.
Mohou si dovolit někoho nepřijmout,
když uchazeč neví, co se událo za poslední týden. U nás bohužel cítím tlak
na přijímání většího počtu studentů,
což se pochopitelně projeví…
Zájemci o práci tlumočníka v EU
dříve museli projít ročním kurzem
Euromasters, jakousi nadstavbou
vysokoškolského studia. Dnes už
je ale kurz součástí magisterského
oboru tlumočnictví právě na ÚTRL
FF UK.
Změnili to tuším před dvěma lety. Dříve se zpravidla hlásili na jednoletý kurz
Euromasters absolventi magisterského
studia filologie či jiných oborů, které s jazyky ani nemusely souviset. Po
nějaké době umožnili magisterským
studentům ÚTRL zapsat si předměty
z kurzu Euromasters jako moduly během studia.
Pak se ale stalo, že několik let po sobě

EU nikoho z absolventů kurzu nepřijala, a proto po něm klesla poptávka. Navíc byl kurz poměrně drahý a náročný,
zvlášť pro lidi, kteří jej studovali během
zaměstnání. Rok se upnuli k cíli stát
se tlumočníkem v Bruselu a po jeho
úspěšném zakončení neuspěli u akreditačních zkoušek. Podle mě se zkrátka
zvenčí na kurz hlásilo tak málo zájemců, že se jej v Praze rozhodli nabízet jen
svým magisterským studentům.
Nyní tedy každý, kdo by chtěl tlumočit v Bruselu, musí vystudovat
na ÚTRL FF UK?
Dříve musel mít člověk magisterský titul z UK nebo musel absolvovat kurz
Euromasters, což byl způsob pro absolventy z Olomouce či Brna, jak překonat
hendikep, že nestudovali v Praze. Dnes
už tato možnost není.
Když se hlásí člověk na akreditační
zkoušky pro tlumočení do EU dnes,
nepozvou k nim ani všechny uchazeče, dělají předvýběr a uchazeči z Prahy
dostávají samozřejmě přednost. Může
to znít lehce diskriminačně, ale pravdou je, že zatímco u nás jsou v magisterském studiu čtyři tlumočnické semináře, v Praze jsem měl čtyři každý
semestr. V Bruselu to vědí, takže dávají
pražským studentům přednost.
Jaká další kritéria musí uchazeč
splňovat?
Měl by mít doložených pět let čistě konferenční praxe. Soudní ani komunitní
tlumočení se do toho nezapočítává.

Hlavně jde o to, co ukážete u testů.
Proč je konferenční tlumočení považováno za nejprestižnější?
Prestiž jakékoliv akce a tím pádem i tlumočení na ní se často odvíjí od toho,
jací lidi se jí účastní. Asi bude vždy
prestižnější konference české herniologické společnosti, jíž se budou účastnit
chirurgické kapacity, než když půjdete
s „no name“ cizincem k lékaři.
Vždy se ale ptám studentů, kde si myslí, že může tlumočník nadělat více škody. Ti samozřejmě proto, že konferenční tlumočení je prestižnější, řeknou, že
na konferenci. Ptám se jich pak, zda si
myslí, že když se spletou na konferenci, tak odborníkům v sále dojde, že tlumočník asi řekl nějaký nesmysl. Pravděpodobně ano. Při tlumočení u lékaře
si ale můžete splést dávkování prášků
nebo můžete tlumočit cizinci, který ani
neumí pořádně anglicky. Na konferenci
se sice můžete ztrapnit před řadou kapacit, u soudu či policie jsou ale ve hře
lidské životy. Chyba v každém druhu
tlumočení může mít diametrálně odlišné následky. Na konferenci jde spíše
o vaši prestiž, neboť chyba může být viditelnější, zato v komunitním prostředí
si chyby nemusí nikdo ani všimnout,
což může být právě problém.
Za zmínku stojí také platová stránka. Když člověk dostane za nějakou
činnost více zaplaceno, považuje ji za
prestižnější. A konferenční tlumočení je
placené nejlépe: za den tlumočení dostanete řekněme 8000 korun, zatímco
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za hodinu tlumočení u soudu jen 350.
Veřejnost si zároveň často myslí, že tlumočit na konferenci v kabině je něco
velmi náročného. Přitom pro rutinního
tlumočníka, který se na to připraví, je
to běžná činnost.
Co když se tlumočník přeřekne?
Problematika chyb v tlumočení a opravování je dost složitá. Obecně se doporučuje opravovat se jen tehdy, pokud chyba znamená významový posun
nebo by to mohlo vést k nedorozumění. Tlumočník by se neměl opravovat,
pokud ho napadne elegantnější slovní
spojení. Není to překlad.
Oproti překladu, při němž sedí
překladatel sám doma u počítače,
je tlumočení společenskou událostí. Máte před tlumočením nějaký
rituál? Jak vypadá vaše příprava?
Nic, co bych nazval rituálem, nemám.
Velkým podíl na úspěchu má ale příprava, a to zvláště na našem malém trhu.
V jeden den může člověk tlumočit školení fotbalových rozhodčích a potom
jít k soudu či na lékařskou konferenci.
Dnes, v době internetu, není problém
zjistit si dopředu maximum informací.
Třeba na YouTube se dá najít spousta
videí i s konkrétními řečníky, takže si
můžeme poslechnout jejich přízvuk.
Základním předpokladem pro práci
tlumočníka je se pořád o vše zajímat.
Nejsem sice fanoušek sportu, ale už
jsem tlumočil tiskovky fotbalového klubu, kde se najednou objevila fotbalová
38

hantýrka. Proto když čtu časopis nebo
noviny, snažím se je číst od začátku do
konce, a proletět i to, co mě nezajímá.
Abych pochytal terminologii, frazeologii a to, co se v dané oblasti zrovna
děje. Nikdy totiž nevím, jaká zakázka
se může naskytnout.
Čemu se nejčastěji věnují vaši
absolventi?
Z neformální komunikace s absolventy
víme, že u překladu či tlumočení jich
zůstane méně než polovina. Docela
velká část učí. Dobré je si také uvědomit, že čistě překlad je solitérní činnost
doma. Když jej zkombinujete s výukou,
dostanete se mezi lidi. Kromě toho,
než se člověk etabluje jako překladatel
na volné noze, chvíli to trvá.
Myslím si, že dovednosti, které jsou pro
tlumočení potřeba, jsou důležité pro
21. století a dnešní trh práce. Současný
rektor často mluví o tom, že bychom
měli mít otevřenější prvák, aby studenti nebyli sevřeni pouze ve svém oboru.
Myslím si, že právě u nás na tlumočení a překladu je k tomu vedeme. Když
vás bude na konferenci poslouchat 100
doktorů, je důležité, aby nepoznali, že
o anatomii vůbec nic nevíte. Rešeršní
dovednosti, rychlá orientace – to jsou
schopnosti pro úspěch v dnešním dynamickém světě.
Tím se dostávám k další věci, a sice, že
při vzdělávání by se měly podporovat
také tzv. business skills. Lidé často říkají, že na filozofické fakultě nebudou přece učit, jak má kdo psát marketingový

blog nebo vystavovat faktury, ale přitom je to dnes velmi důležité. A právě
mí spolužáci z Prahy, kteří jsou dnes
velmi úspěšní, těží mimo jiné z vlastní
propagace a marketingu.
Na ÚTRL FF UK se podobné kurzy
vedou?
Tam je to často ve formě zvaných přednášek. Vyloženě strukturovaný jednosemestrální kurz, který by se věnoval
tomu, jak zřídit živnostenské oprávnění či fakturovat, neexistuje. Chytla se
toho sice celá řada soukromých agentur, ale myslím, že by pro studenty bylo
velmi užitečné, kdyby to bylo už v rámci studia. Vždy bude znít lépe, když na
svém profilu na sociálních sítích dáte
fotku z akce a napíšete, že dnes tlumočíte míchání koktejlů na baristické soutěži, než „jsem ten a ten a mám takové
sazby“.
Měli by se podle vás tlumočníci
obávat automatického tlumočení,
nebo ne? Společnosti jako čínská
iFlyTek se v této oblasti neustále
zlepšují, jak předvedli např. Obama
s Trumpem v roce 2017 na technologické konferenci GMIC v Sydney.
Myslím si, že k úplnému nahrazení tlumočníků stroji nikdy nedojde. A to proto, že tlumočení není pouze o slovech,
ale také o pragmatickém kontextu
a vyznění. Ironii nebo doprovodná gesta stroj z promluvy nepřeloží. Kromě
toho u soudu asi nikdy nebude možné
brát strojové tlumočení jako relevantní.

Dovedu si představit, že u lékaře, k němuž přijde pacient mluvící mongolsky,
může prvotní konverzace probíhat
zprostředkovaně strojem. Ale to jsou
případy, kdy je alternativou ke strojovému tlumočení žádné tlumočení.
Je podle vás lepší učit studenty
hozením do vody, nebo se zaměřit
postupně na jednotlivé složky tlumočení zvlášť?
To je základní otázka didaktiky tlumočení. Výzkumy neukazují, že by byl
jeden přístup lepší než druhý. Každá
škola k tomu přistupuje odlišně. U nás
necháváme studenty tlumočit hned,
obtížnost nahrávek má ale logickou
posloupnost. Samozřejmě je napoprvé
nenecháváme tlumočit Mnichovskou
bezpečnostní konferenci. V rámci simultánního tlumočení začínáme od pohádek, kde primárně nejde o obsah, ale
o to, aby se člověk naučil rozdvojené
pozornosti, anticipaci apod. Jednotlivé
tlumočnické dovednosti se navíc dají
jen těžko oddělit. Tím neříkám, že by
výuka neměla být zaměřena také na řešení problémů typu simultánní projevy
bohaté na čísla nebo projevy, v nichž
se řečník odchyluje od materiálů, které
vám dal předem. Je dobré připravovat
se na situace, které při tlumočení mohou nastat. Učení po jednotlivých dovednostech podle mě spíš nefunguje,
a navíc na něj není dost času.
Jaké jsou obecné předpoklady pro
to stát se tlumočníkem?
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Na první hodině si se studenty vždy
předpoklady vypisujeme na tabuli.
A když se jich zeptám, kolik z nich je
splňuje, odpovídají, že si nejspíš vybrali špatný obor. Samozřejmě důležitým
předpokladem je důkladná znalost
dvou jazyků. Nezáleží pouze na tom cizím, ale také na jazyku mateřském. Často nám k přicházejí studenti se skvělou
angličtinou odposlouchanou ze seriálů.
Vůbec už ale neposlouchají ani nečtou
nic v češtině, což se zákonitě projevuje.
Je sice hezké, že by lidé nepoznali, že
nejste anglický rodilý mluvčí, ale když
se vám nedostává slov v češtině, není
to dobré. Dalším důležitým předpokladem pro profesi tlumočníka je všeobecný rozhled. Říkám studentům, že by to
chtělo mít znalost ze všech předmětů
na úrovni osmáka. V neposlední řadě
musí také umět zvládat stres, protože
tlumočnické situace budou stresové
celý život, musí umět mluvit na veřejnosti a tak dále.
V čem je tlumočení tolik stresové?
Při tlumočení člověk naráží na slova,
která běžně nepoužívá, což ho vždy
může rozhodit. Hlavním stresovým
faktorem je ale nepředvídatelnost. Najednou můžu např. zjistit, že mě jako
tlumočníka postavili za řečníka a že
špatně slyším. V ten moment už to ale
sto lidem v hledišti nevysvětlím. Pobíhat po pódiu a hlásit, že řečníkovi nerozumím, nejde, protože bych na sebe
zbytečně upozorňoval. V ideálním případě si totiž nikdo nemá všimnout, že
40

na pódiu jsem. Taky se může stát, že
nebudu rozumět některým řečníkovým narážkám typu „jak jsme se včera
bavili na večeři“. V takové chvíli jsem
najednou zcela mimo kontext, protože
jsem včera na večeři nebyl.

Letní škola
slovanských
studií slaví
Kristova léta
Text: Sára Davídková
Foto: Jakub Čermák

Na přelomu července a srpna se uskuteční 33. ročník
Letní školy slovanských studií. Intenzivní kurzy českého jazyka v rámci letní školy mohou absolvovat studenti od úplných začátečníků až po ty velmi pokročilé. O průběhu příprav a letošních novinkách jsme si
povídali s novou ředitelkou LŠSS Pavlou Poláchovou.
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Jak vypadala vaše cesta k místu
ředitelky Letní školy slovanských
studií FF UP (LŠSS FF UP)?
Od roku 2012 každoročně působím na
LŠSS FF UP jako lektorka, takže letní
školu znám (tedy jen z té jedné strany).
A to byl také jeden z důvodů, proč jsem
se do výběrového řízení přihlásila. Výuce češtiny pro cizince se věnuji přes 10
let. Začínala jsem jako lektorka češtiny
na FF UP, vedla jsem jak individuální
kurzy, tak kurzy pro Erasmus studenty. Poté jsem se přihlásila do výběrového řízení MŠMT na lektorku češtiny
do zahraničí a odjela na pařížskou Sorbonnu, kde jsem působila na katedře
slavistiky. Z Paříže jsem se vracela pár
týdnů před porodem, takže mě následně čekaly spíše mateřské radosti
a starosti, i když během rodičovské dovolené jsem se češtině pro cizince taky
věnovala. Ředitelkou letní školy jsem
od letošního ledna, a ještě se se vším
seznamuji, hlavně s ekonomickou a organizační stránkou věci.

Mohla byste mi letní školu představit? V čem může být pro zájemce atraktivní?
Jedná se o měsíční intenzivní výuku
češtiny, která je určena všem zájemcům o český jazyk – z celého světa,
všech věkových kategorií (letos přijede
Američanka, která je ročník 1946, ale
i osmnáctiletý student z Číny) a všech
jazykových úrovní. Zajišťujeme výuku
od úplných začátečníků až po značně

pokročilé studenty na úrovni C1. Ty
čeká za celý měsíc sto hodin výuky,
což je opravdu intenzivní. Navíc se
odpoledne mohou účastnit přednášek, workshopů či dalšího programu,
filmového klubu, lekcí ruštiny či polštiny, sboru… Olomouc mají studenti
rádi, hodně se jich pravidelně na naši
letní školu vrací. Jeden z nich, Eiichi
z Japonska, byl u nás minulý rok už pojedenácté. Můžeme se pochlubit nejen
kvalitními lektory, ale i velice bohatým
doprovodným programem.

Máte nějakým způsobem zajištěnou zpětnou vazbu od studentů?
Ano, je to pro nás velice důležité.
Máme evaluace na lektorskou výuku
i na celkovou organizaci letní školy, výběr výletů či přednášek. Každoročně se
také evaluace zapracovávají do dalšího ročníku. Takže jsem letos evaluační formuláře procházela velmi pečlivě,
nejen z minulého roku, ale i z předchozích ročníků, a snažila se na připomínky
reagovat.

Přinese letošní ročník letní školy
nějaké novinky?
Tento ročník přinese zejména nové
místo konání. Z Uměleckého centra
UP (Konviktu) se stěhujeme do nově
zrekonstruovaných prostor na Křížkovského 10. Na studenty čekají moderně vybavené učebny, studovny,
odpočinková zóna, bistro. Letos jsme
43

ve spolupráci s Akademik sport centrem posílili i sportovní vyžití. Studenti si budou moci například pravidelně
zacvičit ranní jógu pod širým nebem,
vybít svou energii během sportovního odpoledne či na turnaji ve volejbale nebo ringu. Novinkou je i navázání
spolupráce s univerzitními spolky, které pro nás připravují například cyklozávod po olomouckých památkách, divadelní workshop či dílnu o české poezii.
Letošní nový kabát letní školy bude
i tak trochu zelený. Rozhodli jsme se
nepoužívat žádné jednorázové plasty.
Zapojili jsme se do systému vratných
kelímků Půjčte si kelímek (otockelimek.
cz). Také jsme oslovili studentskou organizaci Udržitelný Palacký a domluvili
jsme pro studenty letní školy možnost
využívat Freeshop a podpořit tak cirkulární ekonomiku.
Nakolik
náročné
je
LŠSS
koordinovat?
Myslím, že to zjistím teprve až v létě.
Zatím jsme na přípravu letní školy, které se intenzivně věnujeme již několik
měsíců, dvě, já a tajemnice. V létě budeme mít k ruce tříčlenný asistentský
tým a nově i zahraničního stážistu. Ve
finále nás tedy bude šest, v tuto chvíli
na 109 studentů. Stále se ještě zájemci
hlásí, takže uvidíme, jaké bude finální
číslo.

Kolik má
češtiny?
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letní

škola

lektorů

Každoročně bývá deset skupin studentů – od úplných začátečníků až po
pokročilé. Tedy desetičlenný lektorský
tým, který se po čtrnácti dnech mění
a nastupuje dalších deset lektorů. Studenti si tak vyzkouší různé styly výuky,
nezvyknou si jen na jednoho vyučujícího. Celkově se tedy jedná o dvacet
lektorů, ještě musíme přičíst lektory
korektivní výslovnosti, konverzace
a dalších workshopů. Tento rok, stejně
jako během jubilejního třicátého ročníku, kterého se zúčastnilo 107 studentů,
plánujeme skupin jedenáct.

Kdo se na LŠSS nejčastěji hlásí?
Každoročně se do Olomouce sjede
stovka nadšených studentů z celého
světa. Přijíždějí zejména studenti bohemistiky či slavistiky, kteří dostanou
stipendium MŠMT ČR. Letos máme 54
stipendistů. Většinou to jsou mladí lidé
v rozmezí 20 až 30 let. Do Olomouce
jezdí i milovníci české hudby, historie,
literatury, překladatelé, učitelé, novináři, cizinci s českými kořeny všech
věkových kategorií. Častou motivací
k výuce češtiny jsou také partnerské
vztahy.

Čím vás osobně letní škola baví?
Zatím můžu mluvit jen z pozice lektorky češtiny, protože to znám nejlíp. Výuka na letní škole je úplně jiná než přes
akademický rok. Je to hodně náročné
na přípravu, intenzivní, ale studenti

jsou moc milí, snaživí a nabíjejí vás
svou energií. Za čtrnáct dní výuky vidíte výsledky společné práce. Po měsíci
z Olomouce odjíždějí spokojení studenti, kteří na své češtině neuvěřitelně
zapracovali.
Všichni máme na letní školu hezké
vzpomínky. Dodnes například vzpomínám na svou první skupinu. Myslím si,
že každoročně vzniká dobrá parta lidí,
kterým jde o to samé. I letos se moc těším na výuku. Naštěstí to tedy nebude
jen o ředitelování.

Je v České republice nějaký podobný koncept výuky slovanských studií, jako má LŠSS FF UP?
V České republice je šest letních škol
slovanských studií, které jsou podporovány z MŠMT. Mezi největší letní školy
patří LŠSS Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity v Brně. Naše škola je
třetí největší. Dále pak mohou studenti
strávit léto s češtinou ještě v Plzni, Českých Budějovicích nebo Poděbradech.
Ale škála letních škol češtiny a české
kultury je daleko větší, takže zájemci si
mají z čeho vybírat. A musím říct, že je
mezi námi i určitá zdravá rivalita.

Snad stojí za zmínku, že jsme právě dokončili, pod vedením doc. Bednaříkové,
učebnici češtiny pro cizince Flip (Your)
Teaching! Učíme (se) česky 3, kde jsem
měla na starosti přípravu prakticky zaměřených pracovních listů.

Jaké máte plány do budoucna?
První velký plán je úspěšně zvládnout
tento ročník letní školy. Čeká nás rekordní počet studentů, nové prostory,
nový realizační tým… Do budoucna
bych se chtěla zaměřit na větší propagaci letní školy, ještě více ji zviditelnit.
Jedná se o již etablovanou instituci se
stabilním počtem studentů, myslím si
však, že můžeme do Olomouce přilákat
ještě více zájemců, kteří si například
vyberou UP jako svou budoucí alma
mater.

Věnujete se ještě dalším činnostem
v akademické sféře?
Jsem stále doktorandkou oboru Český jazyk na Katedře bohemistiky FF
UP, musím ale přiznat, že tento rok se
intenzivně věnuji spíš přípravě LŠSS.
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