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U ž více než tři měsíce trvají
v Hongkongu nenásilné protes-
ty proti zákonu o vydávání

trestně stíhaných lidí do Číny. Město je
prázdné, restaurace volné a v Disneylan-
du se moje děti dostanou na jakoukoli
atrakci za pět minut. Před čtvrt rokem
bylo naprosto nemožné dojít si na veče-
ři bez rezervace nebo se v zábavním par-
ku svézt na létajícím slonovi dříve než
za 45 minut od zařazení se do fronty.

Mohlo by se zdát, že pro nás, kteří tu
žijeme s rodinou a rozpory mezi Čínou
a Hongkongem se nás nijak netýkají, je
to vlastně fajn, ale není. Na vylidněný,

vystrašený a vystresovaný Hongkong
bez záplavy turistů je smutný pohled.
Z domácích je cítit deprese a hlavně šok
z toho, co se s jejich městem tak rychle
stalo. Z živé svobodné pyšné metropole
se proměnilo v bojovou linii, kterou ne-
utiší ani stažení kontroverzního zákona.

Přitom v začátcích nic nenasvědčova-
lo tomu, že by se protesty měly dostat
do hlavních zpravodajských relací po
celém světě. Demonstrující nejčastěji
posedávali na letišti u příletů, odkud
v podstatě nemohli být oprávněně vyká-
záni. Dokonce rozdávali turistům edu-
kační letáčky, kde vysvětlovali, co se
děje, proč se to děje a že se nemají čeho
bát. Byli to obyčejní lidé, kteří chtěli
jen diskusi s vládou. Debatu, která
Hongkongu tak, jak ho znám já, příslu-
ší. Dnes vám se slzami v očích říkají, že
pro svobodnou debatu zemřou. A vy vi-
díte, že to myslí vážně.

Správkyně Hongkongu Carrie Lamo-
vá několikrát slibovala, že zástupce de-
monstrantů přijme, že k rozhovoru do-
jde. Ale nic se nestalo a frustrace obyva-
tel se prohlubovala. Namísto diskuse do-
šlo k napadnutí demonstrantů „bílými
tričky“. Spekulace o tom, zda se jedná
o členy čínské mafie, pokračují. Jisté
ale je, že policie, která na místo dorazila
asi po hodině, stála v průběhu střetu
opodál a nijak zvlášť nezasahovala. Čín-
ští gangsteři při tom moc nerozlišovali,
kdo byl nebo nebyl demonstrant, muž
nebo žena. Napadeny byly i matky s dět-
mi. Brutalita se stupňovala, a přestože
existují videozáznamy, které umožňují
naprosto snadnou identifikaci, nikdo se
z těchto činů nezodpovídal.

Až první násilí (jehož se nedopustili
demonstranti!) přivedlo protestující
k rozšíření požadavků. Zákaz vydávání
trestně stíhaných lidí do Číny už nesta-

čí. Teď by měli být také propuštěni
všichni demonstranti a potrestáni agre-
soři.

Před nedávnem unikly na veřejnost
nahrávky Carrie Lamové, na kterých se
při soukromém rozhovoru svěřuje, že
kdyby mohla odstoupit, okamžitě od-
stoupí. Poté svolala tiskovou konferen-
ci, na níž toto své tvrzení popřela. Ke
konci minulého týdne pak najednou La-
mová problematický zákon z ničeho
nic stáhla.

Zoufalá snaha ubránit sen
Teď už to k uklidnění situace ale nemu-
sí stačit. Atmosféra je vyostřená a ze
všech demonstrantů je cítit obrovské
odhodlání pokračovat až do konce.
Anthony, můj fitness trenér, který je
jedním z demonstrujících, říká, že už
není nic, co by mohl ztratit, hodlá udě-
lat všechno pro to, aby ubránil svůj sen

o svobodném ostrově. On se ve svobo-
dě narodil. Všichni ti lidé. A ona se jim
teď ztrácí před očima. Proto kulhá srov-
nání s událostmi, jejichž 30. výročí si le-
tos připomínáme v Česku. Tito lidé ne-
chtějí svobodu získat, oni si ji zoufale
chtějí udržet.

V Hongkongu se nyní hraje s mno-
hem vyššími sázkami, než si kdo na za-
čátku uměl představit. Místní chápou
všechno dění – vmísení se čínské mafie,
popírání toho, co bylo řečeno, násilí na
matkách a dětech – jako nehoráznou ne-
spravedlnost. Nikdo se nechce koukat
na kamaráda ležícího v nemocnici, pro-
tože byl zasažen gumovým projektilem.
Do zad. Policistou, jehož úkolem je lidi
chránit. Anthony, můj trenér, teď musí.

Autor stavěl pobočky Home Creditu v Indii
a na Filipínách, nyní buduje fintech Oriente
v Hongkongu

L etošní okurková sezona pokra-
čuje rozruchem kolem rozhod-
nutí vlády, že paní nebo sleč-

ny Novákové se až na vyjmenované
výjimky nemůžou jen tak rozhodnout
pro mužskou podobu svého příjmení.
Současní i bývalí ředitelé akademic-
kého Ústavu pro jazyk český se od-
borně vyjadřují v televizích, aktivist-
ky tak stále stejně neodborně činí tam-
též. V kruzích genderových lingvis-
tek/ů se často směšuje problematika
(ne)přechylování příjmení cizích a do-
mácích, cizími se argumentuje při de-
batě o domácích, a tak se všechno dů-
kladně zamlžuje.

Je třeba podtrhnout, že útlocitnost
ve vztahu k přechýlení cizích žen-
ských příjmení je na místě například
v případě copyrightu vyžadovaného
při překladu od nakladatelství nebo li-
terárního agenta, v ostatních přípa-
dech se na straně přechýlených setká-
váme spíš s lhostejností, nebo dokon-
ce s pobavením, co všechno se dá s au-
torčiným nebo i s autorovým příjme-
ním v té češtině provádět. Snaha ně-
kterých médií nepřechylovat je tu
spíš jedním z projevů nevyžadované-
ho a směšného českého podléh/zání
cizině – co by tomu řekla!

Jde jen o gramatiku,
o skladbu věty
Situace v diskusích o přechylování
domácích ženských příjmení je složi-
tější. Staré a vyvrácené tvrzení, že pří-
pona -ová přivlastňuje ženu muži, se
nahrazuje tezí o právu ženy na volbu
podoby svého příjmení, ale je pod po-
vrchem všech debat obsaženo. Stále
je nutné poukazovat na přechylování
s koncovkou -á u příjmení typu Černá
nebo Kopečná, kde o „přivlastňová-
ní“ nositeli mužského jména nejde.

Zato právě tento typ příjmení uka-
zuje, že v obou případech jde jen
o gramatiku, o skladbu věty. Čeština
prostě chce svá mluvnická jména
skloňovat, aspoň zatím, protože jinak
není sledování jejích textů, psaných
i mluvených, dostatečně plynulé
a komfortní. Čeština jako každý ja-
zyk se ovšem mění, i v gramatice,
v té však velmi pomalu.

Na druhé straně jsou ve spisovné
češtině koncovky, které „přivlastňo-
vání“ muži připomínají, jsou s nimi
homonymní, například sestry Nováko-
vy, rodina Novákových; těch si však
lingvogenderistky/é nevšímají, proto-
že konstrukce sestry Novák nebo mlu-

ví o rodině Novák by byly asi méně
přijatelné než paní Novák. Všimněme
si ale také, že ženy vesměs nevolí pro
své dcery mužská rodná jména, a celá
jazyková problematika genderu zůstá-
vá u tvaru příjmení. Je tedy zřejmé,
že o čistě jazykovědnou diskusi tu ne-
jde, jedná se spíš o sociologickou, an-
tropologickou nebo nejvýš sociolin-
gvistickou problematiku.

V pozadí tohoto poměrně už rozší-
řeného jevu je jistě obecná lidská
kreativita a napodobivost, která se ja-
zykově projevuje například ve slangu
nebo v profesní mluvě a která zde pro-
nikla až do administrativního stylu
spisovné češtiny. Na druhé straně ve
vývoji západního světa pozorujeme
odklon od pocitu přináležitosti jedin-
ce k národnímu, jazykovému kolekti-
vu, a to směrem k individualitě,
k identitnímu směřování a hledání
především sebe sama.

V jazykové oblasti to v české spo-
lečnosti vede k podceňování spisov-
ného jazyka i mezi vzdělanci a k nedo-
ceňování a nepochopení jeho jednoty
jako nutné podmínky jeho kvalitní ci-
vilizační funkce. Právo na nový jazyk
v oficiálním a administrativním styku

je obsaženo ve slovese chci, ohled na
jazyk jako na kolektivní statek hodný
ochrany je výrazem slovesa mám (po-
vinnost). Neznepokojuje nás, že proti
nám stojí společnosti, které jsou budo-
vány kolektivisticky a které se prohla-
šují výslovně za nepřátele Západu?

Čeština ovšem také prožívá vývojo-
vou fázi tendence ke změnám v ohý-
bání svých jazykových prostředků,
která je podporována vlivem angličti-
ny i na větnou stavbu. Jazyk však při-
jme nové prostředky tehdy, pokud vy-
hovují jeho vnitřnímu uspořádání,
jeho systému; vzpomeňme na diskusi

kolem nesystémového názvu Česko
před více než čtvrtstoletím, kdy proti
byly dvě třetiny respondentů. Po mi-
nisterském nařízení a doporučení mé-
diím se dnes Česko jeví jako skoro ne-
utrální výraz. Bude-li tomu tak jed-
nou i s nepřechylováním ženských
příjmení, a dokonce přijmou-li ho
všechny ženy, ukáže čas. Zatím se
jako nejpřijatelnější z nepřijatelných
jeví typ smíšený, tj. například Renata
Kovář Nováková.

Nesystémové a neestetické
Periodicky se opakující diskuse o pře-
chylování má ve svém hlubším podlo-
ží nejen uvedené příčiny, ale i pocit
zastánců kontinuity přechylování, že
navrhované změny jsou nejen nesys-
témové, nýbrž i neesteticky působící.
Estetizující přístupy k jazyku nepod-
ceňujme, stejně jako přístupy emocio-
nální, ty mohou být výrazem vlaste-
nectví. Současná škola tyto přístupy,
tak blízké dětem, nahrazuje bohužel
jen racionalistickými analýzami a nej-
výš výcvikem mluvním. Estetická
a emocionální vnímavost vůči nesys-
témovým neologismům se tak u do-
spělé veřejnosti značně oslabuje.
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Zápecnický přístup
k výběru českých rektorů

Ad LN 9. 9.: Kdo vede vysoké školy

Ve velmi kvalitním článku může
být pro méně znalé čtenáře poně-
kud zavádějící závěrečné konstato-
vání, že si české univerzity našly
rektora na „své“ škole podobně
jako 140 ze 400 světových univer-
zit z analýzy THE. Vyznívá totiž
tak, že výběr rektorů je až na to, že
naše univerzity nepatří mezi nejlep-
ší čtyřstovku, v nějakém smyslu
srovnatelný s prací nejlepších svě-
tových škol.

Zásadní problém přitom leží ve
skutečnosti, že i těch 35 procent
špičkových světových univerzit
s rektorem ze „své“ školy zpravidla
provádí externí výběr rektora a vý-
sledný poměr pouze reflektuje po-
chopitelnou výhodu, kterou mají
kandidáti s dobrou vnitřní znalostí
těchto škol. U českých univerzit,
včetně pětice, která nedávno založi-
la Asociaci výzkumných univerzit
ČR, jde o věc systému výběru, kte-
rý vůbec s možností mít rektora,
který přišel „odjinud“, nepočítá.

Nejde zde jen o to, že není volba
rektora inzerována jinak než v češti-
ně a neobjeví se v zahraničních pe-
riodikách, ale i o to, že např. typic-
ky uvažovaný časový předstih vy-
hlášení volby tři měsíce před uply-
nutím funkčního období stávajících
rektorů ukazuje, že se seriózním
uchazečem „zevně“ české univerzi-
ty nepočítají. (Výběr s vážným za-
hrnutím vnějších uchazečů může
těžko začínat později než s ročním
předstihem nebo se obejít bez exter-
ního předvýběru s přípravou pod-
kladů a doporučení pro finální roz-
hodnutí akademického senátu.)

Poněkud zápecnický přístup čes-
kých univerzit k výběru rektorů při-
tom není diktován zákonem, ale je
plně v rukou univerzit samých,
v dikci jejich volebních předpisů
a v celkovém nastavení kolektivní
nálady a aspirací, které české uni-
verzity mají (nebo spíše nemají).

Jak uvádí Martin Rychlík, z čes-
kých univerzit se žádná do vzorku
400 špičkových světových univer-
zit posuzovaných v analýze časopi-
su Times Higher Education nedo-
stala. Není se čemu divit: už „drob-
nost“ způsobu, kterým si české uni-
verzity vybírají své rektory, ukazu-
je, že se samy cítí být institucemi
spíše provinčními. Jsou spokojeny,
že hrají někde na úrovni druhé ligy.
Rády se srovnávají s extraligou, po-
kud jde o lobbování o větší finanč-
ní prostředky. Na postup ani do prv-
ní ligy se ale žádná z nich skutečně
nechystá – a způsob výběru vedení
našich škol je toho dokladem.
Jiří Zlatuška, emeritní rektor
Masarykovy univerzity

Přechylování není bez souvislostí
Čeština chce svá mluvnická jména skloňovat, jinak není sledování jejích textů dostatečně plynulé a komfortní
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Hongkong – raději zemřít, ale svobodný
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Ona smí aneb Emmons a Emmons. Fakt, že manžel bývalé české sportovní střelkyně Kateřiny Emmons Matthew je cizinec, ji opravňuje užívat
nepřechýlenou podobu příjmení. FOTO ČTK


