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 V pátek 16. dubna 2004 proběhla slavnostní inaugurace 
doc. RNDr. Vladimíra Baara, CSc., v pořadí již čtvrtého rektora 
Ostravské univerzity. Pozvání přijalo 40 významných osobností 
vědeckého a společenského života včetně rektorů, prorektorů 
a děkanů z celé ČR, ale i Polska a Slovenska. 
 Odstupující rektor doc. RNDr. Petr Pánek, CSc., který stál 
v čele univerzity tři roky, se ve svém vystoupení zmínil o jejím 
postavení v okamžiku nástupu nového vedení. Poděkoval všem 
svým spolupracovníkům.
 Inaugurace nového rektora se ujala předsedkyně Akademického 
senátu doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., z jejíchž rukou přijal 
doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc., zlatý rektorský řetěz jako výraz 
důstojnosti nejvyššího akademického úřadu univerzity. Poté složil 
slavnostní slib a přednesl svůj inaugurační projev. 
 V závěru slavnostního ceremoniálu byli představeni a rektorem 
doc. Vladimírem Baarem do svých funkcí uvedeni nově jmenování 
prorektoři univerzity — doc. RNDr. Dalibor Dvořák, CSc., (pro 
strategii a rozvoj), PaedDr. Iva Málková, Ph.D., (pro studium 
a vzdělávání) a MUDr. Ing. Miroslav Přádka, Ph.D., (pro vědu, 
uměleckou činnost a zahraniční vztahy).
 Bravurním vystoupením pěveckého souboru ADASH byla 
inaugurace zakončena.
 V nezkrácené podobě přinášíme projev rektora doc. RNDr. 
Vladimíra Baara, CSc., který přednesl na slavnostní inauguraci.

Rectores Magnifici, Spectabiles, Honorabiles, Excelence, vážení 
hosté, dámy a pánové!
 Dovolte mi, abych Vás i já co nejsrdečněji přivítal na dnešní 
slavnostní inauguraci. Jsem velmi potěšen, že mezi dnešními váže-
nými hosty mohu přivítat nejen představitele českých, ale i slo-
venských vysokých škol, s nimiž naši univerzitu pojí dlouhodobé 
přátelské vztahy, které budeme i v novém obsazení dále rozvíjet.
 Dostává se mi cti a současně také mimořádné příležitosti vést
naši alma mater na samém prahu vstupu do velkého meziná-
rodního společenství — Evropské unie. I česká společnost se stá-
vá stále více mezinárodně otevřenou, založenou na bohatství vědo-
mostí a jejich uplatnění v praxi. Zásluhou informačních technologií 
se urychluje i proces internacionalizace vysokoškolského studia 
a vzdělávací systémy ve světě rychle překonávají svoje úzké ná-
rodní mantinely a prosazují se v mezinárodní dimenzi.
 Evropa nás už vnímá jako rovnocenného partnera, jako člena 
rodiny evropských států a očekává od nás, že se budeme jako 
rovnocenní partneři chovat, že nebudeme jenom čekat s nataženou 
rukou, ale že se plnohodnotně zapojíme do evropského vývoje
všude tam, kde k tomu budeme mít příležitost. Je zřejmé, že od 
vysokých škol se očekává více aktivní přístup a podstatný nárůst
vzájemných kontaktů v pedagogické, vědecké i umělecké činnosti. 
Vstupujeme do Evropské unie s nesmírně košatými vnitřními vazba-
mi, ale většinou si neuvědomujeme, že Evropané zejména v posled-

ní dekádě výrazně rozšířili nejen tradiční styky se Severní Amerikou,
ale také s dynamicky se rozvíjejícími oblastmi v Asii a Latinské 
Americe, jakož i se slabě rozvinutými státy celého světa. Existují stov-
ky nejrůznějších kooperačních projektů, v nichž rozhodující slovo 
mají vysokoškolsky vzdělaní lidé, a do těchto evropských aktivit 
se budou moci zapojit nejen naši studenti, ale také absolventi.
 Jako velmi perspektivní oblast se pro další rozvoj OU nabí-
zí zcela nový sokratovský podprogram Erasmus Mundus zamě-
řený na spolupráci Evropy s mimoevropskými státy. Cílem 
je dosáhnout konkurenceschopnosti evropských vysokých škol 
s americkými, přilákat co nejvíce studentů z celého světa do 
Evropy a naopak poskytnout evropským studentům co nejširší 
možnosti pro poznávání odlišných zemí a kultur. Současně celý 
podprogram umožní absolvovat studijní obor na více školách — 
začít třeba v Ostravě, pokračovat v některé evropské zemi a dip-
lom získat třeba v Japonsku. A samozřejmě i naopak. Podmínkou 
však je, aby se naše univerzita stala členem konsorcia vysokých 
škol složeného alespoň ze tří evropských zemí. I tady je prostor 
pro spolupráci českých, slovenských a polských univerzit. 
 Realita 21. století i před nás staví nové problémy, z nichž 
připomenu jen nejvýznamnější:
-  zvyšování mobility studentů a narůstání mezinárodní kon-

kurence
- růst vnitrostátní konkurence mezi jednotlivými VŠ
-  prudký rozvoj celoživotního vzdělávání a jeho distančních 

forem
- užší propojení vzdělávání a vědy s potřebami trhu.
 Abychom mohli řešit stále nové problémy, musíme mít 
především kvalitní tým pedagogů a zajímavé a v praxi uplatnitelné 
studijní obory, které budou přitahovat studenty z blízkého 
i vzdáleného okolí. Přál bych si, aby kontakt studentů s pedagogy 
nebyl jen formální nebo stereotypní. Chci usilovat o to, aby 
studenti měli mnohem více příležitostí využít znalostí a schopností 
špičkových odborníků jak našich, tak i zahraničních, aby mohli 
naslouchat různým názorům. Nesmíme nikdy zapomínat na to, že 
akademická půda je právě tím výsostným prostorem, který dává 
příležitost zaznít různým názorům jak ze strany pedagogů, tak 
i ze strany studentů. Věřím, že se s většinou akademické obce 
shodneme na tom, čeho chceme společnými silami dosáhnout:
-  poskytnout studentům vysokoškolské vzdělání ve všech třech 

stupních na kvalitativně srovnatelné úrovni s vyspělou Evropou 
a světem

-  umožnit, aby studentům přednášeli vysokoškolští učitelé oddaní 
svému oboru a připravení odevzdat studentům co nejvíce 
vědomostí

-  prosadit, aby se naši učitelé chovali vůči studentům ve všech 
formách výuky včetně její kontroly korektně a s potřebnou 
dávkou tolerance a profesionálního nadhledu
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-  vytvořit podmínky pro efektivnější a širší mobilitu studentů 
nejen mezi vlastními fakultami, ale i v rámci českých 
a zahraničních vysokých škol

-  dosáhnout toho, aby měl každý student v dostatečné míře 
zabezpečený přístup k internetové síti a aby se informační 
technologie využívaly jako prostředek organizace vzdělávání

-  výrazně posílit interdisciplinaritu a integraci výzkumu a moti-
vovat řešitele takových grantových projektů

-  podporovat mladé pedagogy a vědecké pracovníky a vytvářet 
podmínky pro vznik nových doktorských studijních oborů

-  posilovat praktickou znalost nejen hlavních euroamerických 
jazyků, ale nabízet studentům i jazyky velkých asijských 
národů.

 Prvořadou úlohou nového vedení OU bude v úzké 
spolupráci s fakultami vypracovat dlouhodobý záměr, do něhož 
se promítnou rozvojové trendy všech našich oborů, potřeby 
státu i Moravskoslezského regionu, který jistě zůstane hlavním 
odběratelem našich absolventů. Bohužel vysokoškolské dlouhodobé 
záměry mají z hlediska časového spíše střednědobý charakter, 
a proto Ostravské univerzitě dosud chybí vize budoucnosti 
v horizontu alespoň 15—20 let. Představa komplexní univerzity 
v areálu zábřežské nemocnice padla před zhruba 10 lety, 
nicméně se znovu rýsuje alespoň v redukované podobě možnost 
soustředit do přírodně cenného areálu nejen zdravotní a sociální 
obory, které se zde již úspěšně rozvíjejí, ale v návaznosti na 
ně vybudovat i humanitní obory, které v Ostravě dosud chybí 
- politologii, sociologii, teritoriální studia, mezinárodní vztahy, 
etnologii a řadu dalších, o něž je mezi studenty velký zájem 
a které bude moci transformovaná Ostrava i Moravskoslezský 
kraj využít. To je však běh na delší trať než v rámci tradičních 
dlouhodobých záměrů univerzity a musí se odvíjet od vize, jak 
se změní Ostrava a její spádové zázemí, demografická, etnická 
i sociální struktura zdejší populace. 
 Nesmíme se bránit vytváření netradičních studijních oborů, 
využijme synergických možností odborníků ze všech fakult, 
nedívejme se na studium jen v dimenzích fakulty. Vytvářením 
mezifakultních studijních programů a propojováním humanitních 
věd s informatikou, ekonomickými, právnickými a jinými 
disciplína-mi máme šanci nabídnout více než jiné vysoké školy. 
Demografický útlum české populace je dlouhodobou realitou 
budoucnosti a je zcela jasné, že do vysokoškolské přípravy 
vstoupí ve větší míře než dosud konkurence mezi vysokými 
školami. Japonci v 19. století vsadili na studium a aplikaci toho 
nejlepšího, co tehdejší nejvyspělejší státy v různých oborech 
nabízely, a tento model po nich napodobily i jiné národy. Také 
my musíme umožnit našim mladým doktorandům a učitelům, 
aby cíleně vyjížděli do světa a vedle získaných poznatků ze 
svých oborů přinášeli i náměty, jak vylepšovat studijní plány, 
organizaci a řízení pedagogického procesu, kde hledat nosné 
vědeckovýzkumné aktivity odrážející změny ve společnosti, čím 
obohatit kulturní a umělecké aktivity.
 Musíme si více vážit vynikajících profesorů a docentů, kteří 
jsou schopni šířit dobré jméno naší univerzity, jakož i mladých 
odborných asistentů, kteří jsou schopni a ochotni věnovat i svůj
volný čas pro sebevzdělávání. Posílením ekonomické zaintereso-
vanosti kateder a novým mzdovým předpisem jsme vytvořili 
motivační podmínky pro nadstandardní platy, musíme však také 
pomáhat mladým učitelům, aby se mohli co nejdříve habilitovat 
a inaugurovat. Je naprosto nenormální, že k habilitaci se dostávají 
pracovníci na prahu padesátky a k inauguraci ještě o dekádu 
později. Jisté je, že tento trend jsme zdědili po starém systému, 
který tyto kvalifikační stupně opředl sítí potupných podmínek, ale 
je také zřejmé, že se na toto neblahé dědictví nelze donekonečna 

vymlouvat. Již 15 let budování demokratické společnosti otevřelo 
dveře k dosažení doktorátů, docentur a profesur, bohužel existuje 
řada oborů, zejména humanitních, v nichž je situace zoufalá 
v celostátním měřítku. Konkurenční boj o studenty a stále 
přísnější kvalifikační podmínky pro akreditace studijních oborů se 
mohou odrážet v tom, že naši učitelé budou stále obtížněji hledat 
pracoviště, kde by mohli dosáhnout potřebné graduace. V tomto 
hledání jim budu aktivně pomáhat a věřím, že i naši vážení 
hosté nám v tomto úsilí vyjdou vstříc. Nutná však k tomu bude 
i osobní angažovanost každého jednotlivce — kdo nevystupuje 
na konferencích, nepublikuje, nesnaží se prosadit v různých 
odborných komisích, ten může těžko očekávat, že bude úspěšný. 
 Chci podporovat také rodící se vlastní studentské aktivity 
a dosáhnout zlepšení komunikace mezi vedením školy a studenty. 
Během svého dlouholetého pedagogického působení na této 
škole jsem měl mnoho příležitostí setkávat se svými studenty na 
přednáškách, v seminářích, ale i při mnoha jiných příležitostech 
mimo školu. Mnozí z nich se stali mými dlouhodobými přáteli. 
Přesvědčili mne o tom, jak důležité je věnovat pozornost tomu, 
jak studenti vnímají svoji školu, jaký prostor mají pro širší 
myšlenkové vyžití i mimo ni. Přál bych si, aby se dařilo vytvářet 
takovou intelektuální úroveň a takovou atmosféru, aby se naši 
absolventi vždy rádi vraceli na svoji almu mater a byli hrdí na to, 
že na takové škole studovali. 
 Aby naše škola mohla úspěšně rozvíjet všechny své silné 
stránky, musíme vnímat a otevřeně pojmenovat i problémy, které 
má, uvědomit si i její slabší stránky a úskalí, kterým budeme 
muset v budoucnosti čelit. Uvědomuji si, že úkol, který jsem jako 
rektor této školy na sebe vzal, je nesnadný a cíle, které jsem si 
předsevzal, jsou nelehké. Přesto považuji za prvořadý úkol nového 
vedení školy udržet i nadále krok s významnými školami, s nimiž 
dnes spolupracujeme a s nimiž se také porovnáváme. 
 V úvodu jsem vyjádřil radost z toho, že mi byl svěřen vývoj 
naší univerzity v 1. roce vstupu do EU. Jsem rád, že se stáváme 
součástí integrovaného celku, protože jako geograf se na svět 
dívám v jeho komplexnosti i regionální heterogenitě kulturních, 
politických a ekonomických struktur. Vnímám globalizační 
procesy, které jsou v důsledku rozvoje nových technologií stále 
dynamičtější, a vidím Evropu jako region, jehož budoucnost 
bude ve znamení ostrého konkurenčního boje s jinými regiony 
světa. Demografický vývoj není pro Evropany příznivý a hlavní 
ekonomická jádra a potenciální trhy se definitivně přesunuly 
z euroamerického atlantského prostoru do asijskoamerické 
pacifické zóny. Evropa oproti ostatnímu světu stárne, ale 
evropské aktivity ukazují, že lidé si zde uvědomují, že mají-li se 
i další generace Evropanů prosadit ve světové ekonomice, politice 
a kultuře, je to možné především prostřednictvím investic do 
rozvoje vzdělání a vědy. Evropané vědí, že zaostávají za Amerikou 
i Japonskem, my víme, že zaostáváme za Evropou. A jak čas 
běží, ani si neuvědomujeme, že už zaostáváme i za Koreou nebo 
Tchajwanem, možná už i za Malajsií a při současném trendu nás 
předstihnou i Čína nebo Indie. Každým rokem, co se priority 
vzdělávání v programech našich politických představitelů mění 
ve vysvětlování, že priority zůstávají, ale finance opět nejsou, 
se k nám přibližují v úrovni vzdělanosti další miliony lidí 
v zemích, které jsme zvyklí vnímat jako rozvojové, ne-li rovnou 
zaostalé. Každý rok zpoždění oddaluje šance budoucích generací 
stát se součástí nejrozvinutějšího světa. Připomínat neustále 
tyto skutečnosti vládě současné i těm budoucím, jakož i všem 
občanům tohoto státu, i to musí být součástí našeho úsilí.

Vážení a ctění hosté, děkuji za pozornost, kterou jste mi 
věnovali, a dovolte, abych se rozloučil latinským Vivat Universitas 
Ostraviensis.
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 Stejně jako předcházející tři roky i le-
tos se dne 16. dubna 2004 v Ostravě-Vít-
kovicích uskutečnilo mezinárodní sym-
pozium ošetřovatelství. Toto v pořadí již
čtvrté odborné setkání domácích a zahra-
ničních zdravotnických profesionálů z řad 
pedagogů, manažerů, kvalifikovaných ses-
ter a ostatních zástupců nelékařských 
zdravotnických profesí proběhlo v prosto-
rách hotelu Atom. Organizátory této již 
tradiční akce byla Fakultní nemocnice 
s poliklinikou (FNsP) Ostrava a Zdravotně 
sociální fakulta Ostravské univerzity (ZSF 
OU).
 Hlavní program, který představoval 
celý dopolední blok přednášek, slavnostně 

zahájili představitelé pořádajících institu-
cí ve velkém sále. Úvodem zde zazněly 
příspěvky odborníků ze zahraničí — z Ko-
reje, Finska, Holandska a Portugalska. 
Jejich prezentace byla zaměřena především 
na oblast vzdělávání zdravotnických pra-
covníků, na úroveň poskytované ošetřo-
vatelské péče a na odlišnosti při srov-
návání jednotlivých zemí. K dispozici bylo 
simultánní tlumočení a z důvodu omezené 
kapacity velkého sálu byl prostřednictvím 
telemostu zajištěn přenos také do dalších 
prostorů hotelu.
 Odpolední program byl pak tematicky 
rozdělen do tří hlavních sekcí na vzdě-
lávání v ošetřovatelství, věda, výzkum a ří-

zení v ošetřovatelství a na klinické ošetřo-
vatelství. Každý z účastníků si tedy mohl 
vybrat přednášky podle svého zájmu a za-
měření. O tom, že bylo z čeho vybírat, 
svědčí velké množství přihlášených odbor-
ných referátů, jejichž prezentace trvala do 
pozdních odpoledních hodin. 
 Podle zkušeností z předchozích let 
a narůstajícího zájmu o tuto akci (celkem 
55 příspěvků a přibližně 400 účastníků) 
můžeme konstatovat, že sympozium mělo 
podle očekávání opět vysokou úroveň 
a bylo přínosem pro všechny zúčastněné.

MGR. LENKA JARCOVJAKOVÁ

ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ A MANAGEMENTU

VE ZDRAVOTNICTVÍ ZSF OU

IV. MEZINÁRODNÍ SYMPOSIUM OŠETŘOVATELSTVÍ

 Kolegium rektora se tradičně schází jednou měsíčně, aby 
projednalo nejdůležitější problémy naší univerzity. Oproti 
dřívějšímu období se jeho členy stali vedle prorektorů pouze 
děkani, ředitel IPUS, kvestor a předsedkyně AS OU. Na každém 
kolegiu představuje jeden z prorektorů hlavní programové 
okruhy vyplývající z provozních potřeb, ostatní alespoň stručně 
informují o novinkách ve svém resortu. Na květnovém kolegiu 
byla hlavním bodem jednání strategie přijímacího řízení, které 
nás čeká v následujícím měsíci. Zásadním problémem je, že 
MŠMT dosud nestanovilo kritéria, podle nichž by se měly 
vysoké školy řídit, zatím pouze kolují kuloárové zprávy v tom 
smyslu, že nárůst bude povolen pouze u bakalářských studijních 
oborů, zatímco magisterské studijní obory pětileté se mají tlumit 
a dvouleté stagnovat na loňské úrovni. Prorektorka pro studium 
a vzdělávání Iva Málková představila model, který zohledňuje 
tato předpokládaná kritéria v závislosti na předpokládaném 
počtu letošních absolventů. Výsledná čísla navržených uchazečů 
pro přijetí jsou poněkud nižší, než tomu bylo v loňském roce, 
zaručují však plné financování ze strany MŠMT a chápeme 
je jako minimální čísla, která musí být naplněna, aby nedošlo 
k finančnímu propadu — pro univerzitu by jejich naplnění 
znamenalo nárůst oproti letošnímu roku o cca 10 mil. Kč. Je 
však velice pravděpodobné, že po definitivním vyhlášení kritérií 
z MŠMT (vyjdou-li vůbec) zvolíme variantu vyššího nárůstu 
i při riziku, že nebudou všichni studenti financováni ze státního 
rozpočtu.
 Prorektorka informovala také o úspěšném průběhu před-
běžného zápisu a poděkovala fakultám za zajištění této akce 
— ukázalo se, že přes různé protesty ze strany některých studentů 
i fakultních vedení byla organizace zabezpečena tak dobře, že 
proběhla zdárně a bude nyní možné nasadit jednotlivé rozvrhové 
akce, aby mohli studenti případné rozvrhové kolize řešit před 
začátkem semestru. Z dalších informací je možno vzpomenout 
možnost vydávat studentům indexy i v angličtině nebo průběh 
ukončení oponentního řízení evaluace, takže v brzké době bude 
materiál předložen akademickému senátu k projednání. Málo 
potěšitelná je zpráva o zamítavém stanovisku Akreditační komise 
k profesorskému řízení Hudební teorie a praxe na PdF, budeme 
muset v tomto případě materiály přehodnotit a podat odvolání.
Prorektor pro vědu, uměleckou činnost a zahraniční vztahy 
Miroslav Přádka seznámil členy KR s přehledem podaných 
projektů GAČR POSTDOC (celkem 5) a projektů FRVŠ (36) 
— je potěšitelné, že zde došlo k nárůstu oproti předchozímu 
období. Našly se také finance na realizaci dvou publikací v edici 
Universum — poděkování patří děkance FF, která chybějící částku 

doplnila z fakultních zdrojů. Připraven je také statut Galerie 
STUDENT, čímž bude upraveno její dosud nejasné postavení. 
 Prorektor pro strategii, organizaci a rozvoj Dalibor Dvořák 
předložil upravenou Výroční zprávu za rok 2003 i Aktualizaci 
dlouhodobého záměru OU na rok 2005 — oba dokumenty budou 
po schválení AS k dispozici na webových stránkách OU. Ty 
ještě stále procházejí stadiem oprav chyb, které vznikly špatným 
technickým zabezpečením při překlápění informací z personálních 
oddělení. Nicméně trvá úkol pro fakulty a následně pro všechny 
učitele, aby doplnili chybějící osobní informace, včetně fotografie 
a řádně vyplněného a aktualizovaného souboru PUBL. Je to 
vizitka každého jednotlivce a katedry a zatím u mnoha lidí 
zůstává jejich okénko zoufale prázdné. Zmínka o personalistice 
byla na kolegiu doplněna informací o ustavení týmu k řešení 
implementace informačního systému MAGION pod vedením 
prof. Močkoře. Konečným výsledkem bude transformace 
personálního oddělení v rámci celé univerzity.
 V různém kvestor Ladislav Kudela informoval o stavu 
přípravy Kolektivní smlouvy na rok 2004 — tu jsem ještě téhož 
dne podepsal spolu s předsedou odborů OU Ivanem Křivým. 
Dále kvestor připravil Sdělení kvestora č. 28/2004 ke sponzorským 
darům — bohužel v tomto případě se možnost finanční spoluúčasti 
zaměstnanců OU na zprostředkování sponzorského daru pro OU, 
fakulty nebo katedry ukazuje jako velmi obtížná s ohledem 
na stanovisko finančních expertů. V žádném případě se však 
nevzdáváme. Kvestor také informoval o přípravě Příkazu rektora 
č. 61/2004 k nákupu, evidenci a provozu mobilních telefonů.
Já jsem stručně informoval o průběhu 74. pléna Konference 
českých rektorů, jehož se zúčastnila také ministryně Petra Buzková 
a její náměstek pro VŠ Petr Kolář. Z nejzajímavějších byla shoda 
rektorů na tom, že navazující magisterské studijní obory mají být 
zcela otevřené komukoliv s ukončeným bakalářským vzděláním, 
podobně jako je tomu v případě maturity při vstupu na VŠ. 
Zvláště důležitá je výzva vládě, aby navýšení finanční dotace na 
studenta pokračovalo v dalších letech pravidelně minimálně ve 
výši 10 %.
 K dalším zajímavým informacím jistě patří zájem jedné 
z japonských univerzit se zajímavými obory (viz www.obirin.ac.jp) 
o spolupráci s naší školou, jakož i zájem dalších vietnamských 
univerzit o navázání kontaktů. Věřím, že se podaří tyto výzvy 
dotáhnout do podoby, která posune pravidelné kontakty naší 
školy i do oblastí mimo Evropu.

VLADIMÍR BAAR, REKTOR

Zprávy z kolegia rektora



 Ve dnech od 30. 3. 2004 do 15. 4. 2004 se uskutečnila 
v Ostravě akce s názvem „Dny romské kultury“. Na této akci 
se podílela Ostravská univerzita-katedra psychologie a sociální 
práce, Knihovna města Ostravy, Salesiánské středisko mládeže 
a občanské sdružení Athinganoi. 
 Smyslem a cílem „Dnů romské kultury“ bylo přiblížit 
široké veřejnosti romskou kulturu, její specifika a odlišnosti. 
Dalším, avšak neméně důležitým úkolem byla snaha informovat 
o vlastní kultuře a historii také členy romské komunity. Jako 
jedna z hlavních organizátorů akce jsem se proto snažila volit 
prostředky, které by byly blízké jak lidem z majoritní společnosti, 
tak romské minoritě.
 Program „Dnů“ tomu odpovídal. Zahrnoval širokou škálu 
nejrůznějších aktivit.
 Zájemci mohli nahlédnout do romského světa prostřednictvím 
výstavy fotografií Pavla Zuchnického „Každý má svůj šťastný den“. 
Byly vybrány fotografie zachycující bezprostřední život Romů 
ve Vesničce soužití a volnočasové aktivity dětí v Salesiánském 
středisku mládeže. Ke každé fotografii bylo voleno romsko-české 
přísloví vystihující podstatu fotografie. Nakolik se povedlo dát 
fotografii i jiný než jen vizuální rozměr, to posoudili návštěvníci 
sami. Výstavu hodnotím velmi kladně. Na samotnou vernisáž 

 V pořadí již 19. mezinárodní seminář 
uspořádala 14.—16. dubna katedra tělesné 
výchovy Pedagogické fakulty OU.
 K iniciování prvního semináře (1990) 
nás vedla potřeba spolupráce s pracovišti 
vysokých škol zaměřených na přípravu 
studentů učitelství tělesné výchovy. Původní 
představa o neformálních kontaktech 
pracovišť přerostla ve funkční spolupráci 
českých pracovišť se zástupci MŠMTV, 
ale i v pravidelnou účast slovenských 
a polských VŠ.
 Setkání umožňují operativní řešení 
naléhavých otázek výuky tělesné výchovy 
v pregraduální i postgraduální přípravě 
posluchačů učitelství tělesné výchovy 
a základních problémů didaktiky tělesné 
výchovy jako vědecké disciplíny.
 Na letošním semináři se sešlo 47 zá-
stupců všech českých a slovenských VŠ 

a zástupců VŠ slezského regionu Polska.
Program tvořily následující tematické 
okruhy:
-  rámcový vzdělávací program, současné 

trendy výuky,
-  strukturovaný studijní program učitelství 

TV,
-  strukturální a funkcionální aspekty

začlenění DTV v oboru kinantro-
pologie,

- věda, výzkum, grantová činnost.
Garantem obsahové části semináře byli 
prof. PhDr. K. Frömel, DrSc. (FTK UP 
Olomouc), prof. PhDr. A. Rychtecký, DrSc.
(FTVS UK Praha), doc. PhDr. V. Mužík, 
CSc. (PdF MU Brno) a PhDr. J. Tupý 
(VUP Praha).
 Prezentované příspěvky zástupců jedno-
tlivých škol byly přínosné především ve smys-
lu analogie mezi problematikou prokla-

movanou a tou, jež je ve středu zájmů těch,
kteří ji řeší nebo budou řešit. Docházelo 
k identifikaci aktuálních problémů, jejich
vymezení a k rozboru přístupů, které
by bylo možno ve sledované problematice 
uplatnit. Konfrontace teoreticko-metodolo-
gických přístupů byly inspirujícím podnětem 
zejména pro řadu posluchačů doktorského 
studia, řešících projekty s obdobnou pro-
blematikou.
 V závěru semináře vyslovili všichni 
účastníci slovy prof. PhDr. Frömela, DrSc., 
poděkování vedení Pedagogické fakulty OU 
a vedení katedry doc. PhDr. V. Gajdovi, 
CSc., RNDr. P. Ludvovi a PhDr. D. Van-
drolové za uspořádání semináře a jeho 
vysokou odbornou, společenskou a organi-
zační úroveň.

-LUVA-
 KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY PDF OU
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„Dny romské kultury“ — jak je vidím
přišlo kolem padesáti lidí. K poslechu zahrála romská kapela 
Gipsy Demo.
 Ten, kdo dává přednost spíše sportovním aktivitám, si mohl 
vybrat „Romsko-český fotbalový turnaj“ mezi žáky 8. a 9. tříd 
základních a zvláštních škol a různých zájmových sdružení, který 
proběhl dne 13. 4. 2004.
 Následující den se nesl v duchu tématu besedy pořádané na 
Ostravské univerzitě s názvem „S Romy budeme žít - jde o to 
jak“. Na této besedě vystoupili se svými příspěvky odborníci 
Moravskoslezského regionu zabývající se romskou tematikou. 
Jmenujme Kumara Vishwanathana ze Vzájemného soužití, 
Mgr. Helenu Balabánovou, doc. PhDr. Ninu Pavelčíkovou, CSc., 
Mgr. Pavla Kuchaře, Ph.D.
 Velmi si cením delegace z občanského sdružení Athinganoi, 
která se přijela až z Prahy podívat na průběh besedy a vůbec 
podpořit samotnou myšlenku zorganizování „Dnů romské kultury“ 
v Ostravě. S delegací přijela i producentka filmu Emira Kusturicy 
„Dům k pověšení“ Jelena Silajdzić. Tento film, který velmi 
výstižně zachycuje romskou mentalitu a způsob života, se promítal 
po skončení besedy. 
 Besedy se zúčastnili jak studenti Ostravské univerzity, tak 
zástupci různých neziskových organizací pracujících s romskou 
komunitou, a to zástupci z řad majority i minority.
 Závěrečnou aktivitou bylo „Odpoledne romské kultury“ 
v Salesiánském středisku mládeže. Bezesporu velikým lákadlem 
byla ochutnávka tradičních romských jídel. K vidění byly 
romské taneční soubory, k poslechu hrály romské kapely. Celé 
„Odpoledne“ bylo moderováno dvojjazyčně: romsko - česky.
 Závěrem bych chtěla shrnout: „Dny romské kultury“ byly první 
akcí svého druhu v Ostravě. Jako takové splnily, dle ohlasu všech 
zúčastněných, svůj účel. 
Doufáme, že i další ročník bude minimálně stejně úspěšný 
a dostane se o to více do povědomí lidí, ať už mluvíme o široké 
majoritní veřejnosti, nebo romské komunitě.
Touto cestou bych také ráda poděkovala všem organizacím 
a institucím, které se na přípravě „Dnů romské kultury“ podílely.

ELIŠKA LINDOVSKÁ

STUDENTKA 4.ROČNÍKU SOCIÁLNÍ PRÁCE S PORADENSKÝM ZAMĚŘENÍM

KATEDRA PSYCHOLOGIE A SOCIÁLNÍ PRÁCE
FILOZOFICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY



 Celé generace školáků po celém světě si o tom dlouhá léta 
jen šuškaly, ale teď už je to oficiální a máme to černé na bílém: 
William Shakespeare je nudný, staromódní, nevěrohodný, ba 
dokonce směšný spisovatel. Takový je alespoň názor učitelské 
komise jmenované nejvýznamnější provincií Jihoafrické republiky 
Gautenberg. Ta navrhla, aby na všech státních školách byla 
vyškrtnuta ze seznamu povinné četby některá dramatikova díla. 
Často prý končí špatně, není v nich dostatečně vyjádřena kulturní 
rozmanitost, neodsuzují rasismus a diskriminaci pohlaví — což 
jsou všechno přece principy zahrnuté v jihoafrické ústavě.
 Neprošel například Julius Caesar, protože prý neodpovídá 
požadované rovnoprávnosti muže a ženy. Také další Shake-
spearova díla Antonius a Kleopatra či Zkrocení zlé ženy neobstála 
nejlépe. Obě obdržela nálepku — nedemokratická, sexistická 
a rasistická. Hamlet byl označen za nežádoucího, protože hra 
postrádá optimismus a vůbec je málo povzbudivá. Král Lear byl 
odsouzen za bezvýchodnost. Podle komise je hra taktéž plná 
násilí a zoufalství, její zápletka je nepravděpodobná a směšná. 
Shakespeare však nebyl jediný, kdo špatně pochodil. Vyškrtnuty 
byly i Gulliverovy cesty s odůvodněním, že prý obsahují humor, 
který je na hony vzdálen jihoafrické mentalitě.
 Pojměme tuto napohled šprýmovnou historku jako metaforu 
vystihující jeden ze závažných problémů současné doby. Tím 
problémem je otázka: „V čem vlastně spočívá kvalita veřejného 
prostoru v demokratické společnosti a jak ji měřit?“ Je smyslem 
fungování veřejného prostoru vytvářet masovou loajalitu, nebo 
vracet do našich verzí světa představu o celku společnosti, jakou 
už nikdo z nás jako jedinec nemá?
 Dvě nové publikace Tomáše Hauera, filozofa působícího 
na katedře filozofie FF OU - Napište si svoji knihovnu aneb 
o jazykových vagabundech a postmoderním veřejném prostoru 
(Praha, ISV 2002, 260 s.), a S/krze postmoderní teorie (Praha, 
Karolinum 2002, 227 s.) - jsou nejen pokusem o odpověď 
na tuto otázku, ale představují současně i originální učebnice 
postmoderní filozofie. Hauerovy monografie mapují postmoderní 
diskurs s jeho rostoucí etickou a politickou naléhavostí. Nejdříve 
filozoficky rekonstruují základní články dlouhého řetězce textů, 
které tato tradice vytvořila (Derrida, Lyotard, Rorty, Deleuze), 
aby pak následně analyzovaly napětí a rozpory mezi různými 
přístupy k postmodernímu kulturnímu obratu. Obě práce velmi 
užitečně vyvracejí zideologizované a zpolitizované stereotypy, 
které dnes prezentují postmoderní diskurs jako pouhé odmítání 
odpovědnosti za vlastní jednání a všeobecnou relativizaci hodnot. 
Monografie ukazují, že postmoderní filozofie je naopak pokusem 
vrátit pojmu odpovědnost smysl, a to právě v epoše ekologické 
krize, telematických finančních trhů a nezvratného rozpadu 
národních tradic, do jejichž celku filozofie až dosud patřila.
 Odpovědnost (mravní či politická), tvrdí Hauer, však může být 
obnovena až za hranicemi moderny, tj. za oním předpokladem, 
že existují univerzální normy, objektivní poznání a neutrální 
soudci, na něž se můžeme odvolávat, a tak se zbavit osobní 
odpovědnosti za dopady našeho jednání na životní světy druhých. 
Je proto třeba jen přivítat, že Tomáš Hauer shrnul své dosavadní 
zkoumání postmoderního filozofického myšlení do ucelené 
podoby. Autorova perspektiva je přitom ale velmi pohyblivá. 
Dotýká se estetických kategorií (fragment), stejně jako základních 
kategorií globalizace (externalita), ale to, nač zaměřuje čtenářovu 
pozornost především, jsou „zápletky“ postmoderního veřejného 
prostoru. (V tomto smyslu je autor zcela jistě inspirován svou 
dlouholetou spoluprací s Václavem Bělohradským.)
 První z Hauerových monografií, nesoucí provokativní název 
Napište si svoji knihovnu, je pokusem o srozumitelné, metaforické, 
populárně pojaté uchopení postmoderního kulturního obratu. 

Hlavní zápletka nabízeného vyprávění by se patrně dala shrnout 
takto: Západní modernost v našem slovníku označuje především 
takové jevy, jako je centrální administrativa, rozvoj průmyslu, 
role vědeckého poznání, masové vzdělání atd., ale znamená také 
šířící se svobodu a rostoucí ochotu číst všechny texty, sakrální 
náboženská pojednání, stejně jako makroekonomické prognózy či 
vědecké teorie - jako literaturu. To znamená - jako akumulované 
jazykové zdroje, které můžeme plodně využít k tomu, jak 
vpašovat do naší verze světa výpovědi, jež byly v přísně střežených 
hranicích této dosavadní verze nesrozumitelné. Řekněme tedy, že 
za literaturu Hauer pokládá všechny texty, které nelze potkat 
beztrestně, protože nám vždy dávají zakusit hranice naší verze 
světa tím, že ukazují, jak například hrdinství v jedné verzi světa 
je zbabělostí v jiné. Jak morální v jedné tradici je nahlíženo 
jako perverzní v jiné. Jde tedy o texty, v nichž ani hrdinství, ani 
perverzita nejsou definitivní, texty, které nám pomáhají dostat se 
ven z té verze světa, v níž jsme, ať už jako jednotlivci, či celé 
tradice, uvízli.
 Postmoderní kultura — v Hauerově pojetí — stojí na 
přesvědčení, že všechny naše snahy „neutrálně“ popsat jednu 
a tutéž situaci produkují různé množiny stejně relevantních 
vět. Každé uvědomělé jednání, prosazování jakékoli verze světa 
ve veřejném prostoru, totiž vede k nezamýšleným důsledkům. 
Zárukou rozumného jednání v postmoderní kultuře tedy 
není dokonalost našeho teoretického východiska (to je vždy 
nedokonalé), ale takový veřejný prostor, v němž se myšlenky 
a slovníky snadno rodí, ale nesnadno přežívají, protože jsou 
vystaveny nepředvídatelné kritice ze strany jiných žánrů a verzí 
světa.
 Otevřená společnost, tak jak před námi vyvstává v Hauerově 
interpretaci, je totiž společností, v níž nelze nikdy předem říci - 
kde, kdy, proč a na jak dlouhou dobu se odněkud vynoří slovník 
či hledisko, které bude mnoho lidí, po jistý čas, považovat za 
hledisko či slovník založený na přehledu a nadhledu. Na vytváření 
takového hlediska či slovníku není nikdo specialista. Ten vzniká 
jako nezamýšlený důsledek napětí a střetu různých režimů řeči, 
popisů světa a interpretací. Neexistuje žádná univerzita, která by 
něčemu takovému vyučovala, žádná knihovna, kde bychom mohli 
toto nastudovat.
 Druhá z monografií — S/krze postmoderní teorie nabízí 
syntetický výklad díla vybraných představitelů postmoderní 
filozofie. Argumentační náročnost tématu nejde v tomto případě 
na úkor srozumitelnosti, nýbrž naopak čtivě předvádí někdy 
i poměrně složitý způsob myšlení současných představitelů 
postmoderní filozofie. Práce však poskytuje čtenáři ještě něco 
víc než jen základní myšlenkovou orientaci v tomto obtížném 
terénu současného myšlení. Soustřeďuje se na vnitřní problémy 
postmodernismu. Hauer se snaží co nejpodrobněji analyzovat 
diskurs postmoderny, aby tak tento řád postmoderní rozpravy 
ztratil rysy nepochopitelnosti a schválnosti. Je spolehlivým 
průvodcem po jeho spletitých zákrutách. Kniha podává nejen 
vyčerpávající přehled, ale také fundovaný vhled, protože autor 
si nevybírá pouze to nejsnazší, nýbrž referuje i o tom, co snad 
„vskutku“ tvoří postmoderní způsob myšlení.
 Vedle vyčerpávajícího popisu vzniku pojmu postmodernismus 
autor analyzuje i jeho souvislosti se strukturalismem. Je 
sympatické, že výklad není suchý, že jej oživují časté odkazy 
na beletrii a argumenty jsou ilustrovány nápaditými příklady 
z běžné společenské praxe. Monograficky zaměřené kapitoly jsou 
věnovány G. Vattimovi, G. Deleuzovi, J. Baudrillardovi a J. F. 
Lyotardovi. Už sám fakt, že kniha byla vydána v nakladatelství 
Karlovy univerzity, podtrhuje kvalitu monografie. Není totiž zcela 
běžné, aby při rozhodování, kterýže z autorů dostane prostor 
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PROFESOR JAROSLAV HUBÁČEK JUBILUJÍCÍ
Vážený pane 
profesore Hu-
báčku, právě 
jste oslavil vý-
znamné jubile-
um, a tak Vás
prosím o odpo-
věď na násle-
dující otázky:
Které koníčky 
Vás doprovázely 
životem?

 Vycházeje z poznání, že život bez 
koníčků je dosti šedý a málo inspirativní, 
nebránil jsem se aspoň některým věno-
vat. Bezesporu na prvním místě jak obsa-
hovou závažností, tak i časovou a pra-
covní náročností je pro mne vokální 
hudba, zvláště sborový zpěv. Už jako vyso-
koškolák jsem v r. 1949 vstoupil do PSMU
(Pěvecké sdružení moravských učitelů), 
špičkového uměleckého tělesa, v němž 
dosud zpívám (i jako sólista) a s nímž 
jsem absolvoval přes 1300 koncertů doma 
i v zahraničí (ve většině zemí evropských, 
v Japonsku, USA a Kanadě). Méně ná-
ročné pak jsou mé záliby turistika, zahrád-
kářství, rybářství a železniční doprava, 
zejména lokomotivy.
Jaké máte vzpomínky na dobu rekto-
rování?
 Rektorování mne potkalo téměř na 
konci mého pedagogického působení, za
totalismu poznamenaného zákazem uzná-
ní mého odborného růstu (habilitaci jsem
úspěšně vykonal v r. 1969, ale z politic-
kých důvodů jsem byl docentem jmenován 
až po 18 letech, v r. 1987). Po listopadu 
1989 jsem byl zvolen děkanem tehdejší 
samostatné Pedagogické fakulty a krátce 
na to jsem se stal vedoucím kolektivu 
připravujícího materiály pro vznik nové 
univerzity. Prosadit zřízení Ostravské uni-
verzity bylo spojeno s nesčetnými nároč-
nými jednáními na nejrůznějších úrovních. 
Po vzniku OU (28. IX. 1991) jsem byl 
ministerstvem pověřen jejím vedením, 
v r. 1992 jsem byl prezidentem Havlem 
jmenován jejím prvním rektorem. Řízení 
nově vzniklé vysoké školy bylo spojeno 
s řadou potíží rázu organizačního, hospo-

dářského i personálního, nicméně rád na
ono období vzpomínám, zejména na nezišt-
nou a obětavou spolupráci s mnohými 
kolegy, bez níž by prosazení vzniku nové
univerzity a její počáteční činnost neby-
ly možné (uvádím jen některé — prof.
Bernatík, doc. Burian, prof. Dokoupil, 
doc. Mrhačová), a také na nadšení a pra-
covní nasazení značné části akademic-
ké obce živené radostí z pádu komunis-
tické éry. Byly konstituovány Fakulty 
pedagogická, filozofická a přírodovědecká; 
byla vedena i četná jednání o zřízení 
Fakulty lékařské, pro kterou byly a jsou
v Ostravě dobré předpoklady — po slo-
žitých jednáních bylo dosaženo zřízení 
Fakulty zdravotně sociální. Mám-li hodno-
tit uvedené období z osobního hlediska, 
pak je označuji za pracovně nejintenziv-
nější v mém životě a děkuji osudu, že mi 
bylo dopřáno plně se na jeho aktivitách 
podílet. 
Jak hodnotíte dnešní studenty?
 Za více než 50 let své pedagogické 
činnosti jsem jich poznal velké množství. 
Domnívám se, že se nějakou podstatnou 
měrou nemění — mám na mysli zejména 
dispozice příznačné pro mladého člověka 
usilujícího o vysokoškolské vzdělání.
Zřetelně byli studenti poznamenáni sešně-
rovanými poměry v období před listopa-
dem 1989 a nemožností svobodně realizo-
vat své potřeby a touhy. Nicméně obdivu-
hodné bylo jejich rozhodné chování a cí-
levědomé vystupování v období listo-
padových událostí a krátce potom, kdy se 
činorodě podíleli na odstraňování téměř 
zakořeněných deformací vysokoškolského 
vzdělávání a studia. Velká většina si 
velmi brzy začala uvědomovat možnosti 
demokratického systému, svobodného roz-
hodování a potřebu zvyšovat osobní odpo-
vědnost za studium. Mám dojem, že sou-
časní studenti jsou vcelku sebevědomější, 
sílí u nich schopnost samostatného 
myšlení a rozhodování.
Jak hodnotíte současný stav jazykové/
řečové kultury?
 Je přirozené, že JK v širokém smyslu 
(neztotožňovaná s jazykovou správností) 
má stále dynamickou povahu (což vyplývá 

z povahy jazyka a rozmanitosti sdělovacích 
potřeb). Stručně lze říci: čeština je velmi
dokonalý jazyk s obrovskou slovní záso-
bou a velmi propracovaným mluvnickým 
systémem, je disponována umožnit výstiž-
nou a přesnou komunikaci nejrůznějšího 
obsahu a zaměření. Jakkoli má spole-
čenskou povahu, její praktické využití je 
(a bude) stále individuální. Je tedy JK 
věcí osobní prestiže každého uživatele 
(což se často vytrácí z obecného povědo-
mí). Celkově je patrné, že vliv jazyka na
společnost je dnes menší než vliv společ-
nosti na jazyk. Toho důsledkem je zejmé-
na u mladé generace částečný pokles 
odpovědnosti za dodržování žádoucích 
norem jazykové komunikace. To spolu 
s nebývalým nárůstem a snadnou dostup-
ností informačních zdrojů vede k mírné 
dekultivaci zejména v mluvených proje-
vech a k rozkolísávání obecně platné nor-
my. Tyto skutečnosti však zatím dispo-
zice jazyka plnit funkci základního a nejdo-
konalejšího nástroje komunikace nijak 
vážně neohrožují.
Jaké byly začátky Vaší profesní činnosti?
 Zcela prozaické. Po ukončení studia 
na Masarykově univerzitě v Brně (1952) 
jsem byl delegován „budovat Ostravsko“ 
— dostal jsem umístění na 1. osmileté 
střední škole v Ostravě-Hrušově; po
vojenské prezenční službě jsem působil 5 
roků na pedagogické škole pro vzdělání 
učitelů národních škol v Ostravě, od 
r. 1959 na Pedagogickém institutu, ná-
sledně na Pedagogické fakultě v Ostravě 
jako odborný asistent na katedře čes-
kého jazyka. V r. 1966 jsem získal titul
PhDr. a CSc., v r. 1969 jsem se habi-
litoval a v r. 1990 jsem byl jmenován 
profesorem pro obor český jazyk. V le-
tech 1998-2000 jsem vykonával funkci 
děkana FF OU.
Změnil byste něco ve své kariéře a co 
považujete za svůj největší úspěch?
 S ohledem na svůj věk nemám žádné 
výčitky stran mé osobní učitelské kariéry. 
Za největší osobní profesní úspěch považu-
ji podíl na zřízení univerzity v Ostravě.
Děkuji.

HANA SRPOVÁ

pro zpracování určitého tématu, dalo Karolinum přednost pisateli 
působícímu mimo UK.
 Hauer napsal monografie originální jak tématem, tak 
způsobem zpracování. Nicméně jeho hlavní intencí není „pravdy“ 
jiných bořit, leč ukázat, že všechny patří do určitého kontextu, 
situace či verze světa, že jsou krajiny, režimy řeči a popisy 
světa, v nichž naše pravdy ztrácejí smysl, ale přesto tyto krajiny 
a slovníky nejsou lživé, leč pouze a jen nám cizí. Obě knihy 
tak mohou sloužit nejen studentům a pedagogům filozofických 
a pedagogických fakult jako studijní materiál, ale také širší 

poučené veřejnosti, která není lhostejná k proměnám současného 
světa. 
 A ještě poznámka na závěr. Až se vydáte do některé 
z knihoven s úmyslem knihy si vypůjčit - a vaše touha po vědění 
nebude ukojena, protože knihy budou právě vypůjčené, nezoufejte. 
Ve věku internetu ani to není nepřekonatelný problém. Pomocí 
světové pavučiny si knihy můžete v elektronické podobě objednat 
v on-line katalogu Knihovny Kongresu USA, a to pod čísly - 
2003457343 a 2003424745. Hezký čtenářský zážitek!

VLADIMÍR ŠILER, VEDOUCÍ KATEDRY FILOZOFIE
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— O zdárný chod se stará 108 učitelů, 
z toho 46 z fakult Ostravské univerzity 
a 58 z ostatních odborných pracovišť 
mimo OU. Dva vyučující působí interně 
a rovněž významně pomáhají dvě odborné 
referentky. 
— Bylo vydáno 57 titulů v Edici mimo-
řádných forem studia, kde vydáváme 
základní informace, např. úvody do studia 
předmětů učebního plánu jednotlivých 
druhů studia. Rovněž bylo vydáno dalších 
25 titulů, distanční texty nevyjímaje. 
— V DPS-učitelů odborných předmětů 
za dvanáct let působení absolvovalo 1256 
studentů. Získali pedagogicko-psychologic-
kou způsobilost a stali se kvalifikovanými 
učiteli středních škol.
— V DPS-mistrů odborné výchovy ve sle-
dovaném období absolvovalo 826 studen-
tů; získali způsobilost pro vedení prak-
tického vyučování na středních školách.
— V DPS-vychovatel školských zařízení za 
uvedené období absolvovalo 1296 studentů. 
Pomáhají ve školních družinách, v domech 
dětí a mládeže a v různých nadacích 
a neziskových organizacích.
 V současné době probíhají inovační 
semestry školského managementu a vý-
chovného poradenství pro ZŠ a SŠ za
účasti školské správy (MŠMT ČR, KÚ 
MSK), ke kterým se přihlásilo 174 absol-
ventů školského managementu a 183 absol-
ventů výchovného poradenství. Spolupráce 
s externími pracovníky je rozsáhlá a velmi 
dobrá. Děkujeme všem, kteří nám pomá-
hají, zejména vedení Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity. Naplňujeme tak 
požadavky školské správy a České školní 
inspekce související s kvalifikací učitelstva.

DOC. PHDR. JOSEF MRHAČ, CSC.

Centrum dalšího vzdělávání PdF OU informuje o současných aktivitách

OU má nového 
profesora

 Dne 1. dubna jmenoval slovenský 
prezident Rudolf Schuster proděkana 
Filozofické fakulty OU doc. dr. Karla 
Paulíka, CSc., univerzitním profesorem.
 Prof. Paulík působí na FF OU od
jejího vzniku. Vyučuje řadu psycholo-
gických disciplín a v uplynulých letech 
působil ve funkcích vedoucího katedry 
psychologie FF a prorektora pro stu-
dium OU.
 Jeho publikační činnost zahrnuje 
čtyři odborné monografie, kolem 90
studií v domácích i zahraničních od-
borných časopisech a sbornících a 22 
učebních textů. Je spoluautorem popu-
lárně vědecké publikace Trénink ra-
dosti, která se dočkala opakovaného 
vydání. Jeho práce jsou často citovány 
v odborných pracích doma i v zahraničí. 
Blahopřejeme novému profesorovi! 

EVA MRHAČOVÁ

 Připomeňme, že posláním uvedené 
instituce je péče o skutečnou kvalifikaci 
a rekvalifikaci posluchačů, a to ve vztahu 
k platné školské legislativě, vyhláška 
MŠMT ČR číslo 139 ze dne 28. 5. 1997 
„O podmínkách odborné a pedagogické 
způsobilosti pedagogických pracovníků 
a o předpokladech kvalifikace výchovných 
poradců“. (Krátkodobé kurzy motivují 

a obohacují, což je jistě významné, ale 
nepomáhají odstraňovat nekvalifikovanost 
pedagogů.)
 Zdá se, že ani vysokoškolští učitelé 
si neuvědomují, že výchovně-vzdělávací 
proces je komplexní jev a významné místo 
tu sehrávají organizační formy vyučování 
a materiálně didaktické prostředky. 
Uvedené kategorie jsou v současné době
obohaceny pojmy distanční vzdělávání
a e-learningu. Za řízením výchovně-vzdě-
lávacího procesu však stojí komunikativně 
(verbálně i nonverbálně) vybavený učitel. 
 A co je u nás, v CDV PdF OU, zají-
mavého? Uveďme několik příkladů a in-
formací, které s aktivitami tohoto účelo-
vého zařízení souvisejí. 
— Současná Rada Centra dalšího vzdě-
lávání (poradní orgán a zprostředkovatel 
kontaktů se školskou správou a výchov-
ně-vzdělávacími institucemi) má 25 členů.
— Útvar vznikl v září 1992 jako samo-
statná jednotka se svým statutem a orga-
nizačním řádem.

— Věnujeme se doplňujícímu pedago-
gickému studiu (DPS), specializačnímu 
a rozšiřujícímu studiu (pravidelně vychází 
informátor o naší činnosti „Informace 
o vzdělávacích programech a kurzech 
v příslušném studijním roce“).
— Jsme členy AIVD (Asociace institucí 
pro vzdělávání dospělých), organizace, 
která je nositelem profesního vzdělávání 
dospělých, ale i občanského a zájmového. 
(Usiluje o vytváření systému vzdělávání 
dospělých ve všech krajích ČR a zajímá se 
o koordinaci.)
— V tomto akademickém roce již absol-
vovali tito posluchači: školského manage-
mentu (řízení výchovy a vzdělávání), vý-
chovní poradci pro ZŠ a SŠ, studenti do-
plňujícího studia učitelů odborných před-
mětů, mistrů odborné výchovy, vychova-
telů školských zařízení, ale i mistři a vy-
chovatelé ve speciální pedagogice a další.
— V dubnu t.r. absolvovali první poslu-
chači bakalářského kurzu „Sociální pedago-
gika — prevence a resocializace“, absol-
vovalo 52 studentů. 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY DOPLŇUJÍCÍHO PEDAGOGIC-
KÉHO STUDIA — UČITELŮ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ, 
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

ZAHÁJENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V BAKALÁŘ-
SKÉM KURZU „SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA — PRE-
VENCE A RESOCIALIZACE“

PRŮBĚH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK BAKALÁŘSKÉHO 
KURZU „SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA — PREVENCE 
A RESOCIALIZACE“

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY DOPLŇUJÍCÍHO PEDAGOGIC-
KÉHO STUDIA — UČITELŮ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ: 
DR. J. MALACH, CSC., ZKOUŠÍ PEDAGOGIKU

ZLEVA: K. PAULÍK A R. SCHUSTER



Třetí klání o řečnický titul Jana Zlatoústého CO NOVÉHO
NA FILOZOFICKÉ 

FAKULTĚ
od 1. 4. do 30. 4. 2004

- Dne 1. 4. jmenoval prezident Slovenské
  republiky Rudolf Schuster proděkana Filo-

zofické fakulty OU doc. dr. Karla Paulíka,
CSc., univerzitním profesorem. Blaho-
přejeme! 

- Dne 6. 4. navštívili členové kolegia
  děkanky výuku skupiny Vietnamců na FF. 

Zjistili, že úspěšně pokračují ve zvládání 
češtiny, a předali jim drobné dárky.

- Dne 6. 4.navštívila fakultu ředitelka
  Fonetického ústavu FF UK Praha prof.

dr. Z. Palková. V Jazykovědném sdružení 
AV přednesla přednášku „Zvukové 
charakteristiky pro hodnocení řečových 
vzorů“.

- Dne 14. 4. uspořádala katedra psy-
  chologie sociální práce významnou kon-

ferenci k tématu: „S Romy budeme žít 
— jde o to jak“. Konference se konala 
v rámci ostravských Dnů romské kultury 
a měla velký mediální ohlas.

- Dne 16. 4. schválil Senát FF jedno-
  myslně Výroční zprávu FF OU zpra-

covanou vedením fakulty.
- Dne 17. 4. byla v Hořicích, sídle vý-
  znamné české sochařské školy, otevřena 

výstava velkého českého sochaře Quida 
Kociána. Je pro fakultu ctí, že k zahájení 
výstavy a napsání studie do katalogu byl 
přizván náš pracovník doc. dr. Petr Holý.

-  Dne 22. 4. pronesl na katedře ger-
manistiky přednášku „Österreichisches 
Deutsch im Rahmen der Regionalität 
der deutschen Hochsprache“ prof. dr. 
Hermann Scheuringer z Univerzity ve 
Vídni.

-  Dne 23. 4. se v Domě knihy Librex 
konal křest knihy doc. dr. L. Neslád-
kové „Reprodukce kulturně odlišných 
skupin obyvatelstva…“. Laudatio pro-
nesl prof. dr. Maur z FF UK Praha.

-  Dne 26. 4. navštívili fakultu kole-
gové z Univerzity ve Vratislavi — prof.
Tomiczek a prof. Halub — aby v Domě 
knihy Librex představili první svazek řady 
Slezská vědecká obec. Ke spolupráci na 
dalších dílech, jejichž cílem je zmapovat 
vývoj vzdělanosti a vědy ve Slezsku, 
vyzvali naše historiky, bohemisty, slavisty 
a germanisty.

-  Dne 26. 4. oslavila fakulta ve velmi 
přátelské atmosféře „polojubileum“ prv-
ního rektora OU prof. Jaroslava Hubáč-
ka, významného bohemisty. Blahopře-
jeme!

-  Dne 28. 4. představil studentům germa-
nistiky svou tvorbu významný současný 
rakouský spisovatel Alfred Komarek.

EVA MRHAČOVÁ

 Ve středu 28. 4. 2004 se v aule 
Ostravské univerzity konal třetí ročník 
Řečnické soutěže Ostravské univerzity, 
a jestliže platí, že do třetice všeho 
dobrého, pak nastala po letošní soutěži 
pravá chvíle na malou rekapitulaci. 
 Za duchovní matku řečnického klání 
na naší alma mater můžeme považovat 
docentku Janu Svobodovou, ta v roce 
2002 přesvědčila své kolegy z katedry 
českého jazyka a literatury s didaktikou 
PdF a kolegy ze sesterské  katedry FF 
OU, že na obě fakulty, které vychovávají 
budoucí učitele a mistry slova, právě 
řečnická soutěž patří. 
 Do prvního ročníku soutěže se zapojili 
studenti obou fakult zhruba ve stejném 
počtu. Vítězem se stal Filip Klieštík. Svou 
zpovědí začínajícího pedagoga nadchl jak 
porotu vedenou prof. Hubáčkem, tak 
publikum, které mu přiřklo i cenu diváků. 
V následujícím roce položil na lopatky 
všechny své soupeře Lukáš Látal, zaujal 
svým typickým free stylem a pohodou, 
kterou šířil kolem sebe. Vsadil tak jako
jeho předchůdce na sílu humoru a nad-
hledu a jeho vzletná slova o slovanství 
zůstala v paměti všech přítomných. Po 
svém vítězství Lukáš v rozhovoru pro 
Listy vyzval ostatní kolegyně a kolegy, 
aby s ním zkřížili meče i letos ve třetím 

ročníku soutěže. Bohužel na jeho výzvu 
reagovali jen tři další posluchači PdF, 
a tak mělo třetí kolo soutěže vskutku 
komorní charakter. 
 Přesto jsme byli svědky zajímavých řeč-
nických vystoupení. Největší ohlas u od-
borné poroty zaznamenal Gabriel Juchelka, 
který se zamýšlel nad úlohou učitele jako 
mluvního vzoru a své řečnické cvičení 
obohatil o krásnou ukázku oldřišovské 
prajzštiny. Stříbrné ocenění a cenu diváků 
si odnesla Kateřina Heráková za působivé 
vyjádření toho, „o čem ženy sní“, a na 
třetí příčce se umístila Dagmar Klásková 
s emotivní obhajobou spisovné češtiny. 
Loňský vítěz L. Látal dosáhl letos jen na 
„bramborovou“ medaili.
 Tři ročníky jsou za námi! Co bude dál? 
Domníváme se, že o dalším osudu soutěže 
by měli rozhodnout sami studenti. Jen 
oni svým zájmem a hojnou účastí mohou 
přispět k tomu, že tradice řečnického 
klání bude zachována. Pokud se na jaře 
roku 2005 sejde alespoň deset odvážlivců, 
kteří ctí Jana Zlatoústého a jeho mluvní 
dovednosti, je rozhodnuto. Kantoři z obou 
kateder jistě opět rádi obsadí místa pro 
porotu a budou se v duchu i nahlas 
radovat z výkonů svých svěřenců.

- IGE -

Studentská vědecká konference anglistů
 Dne 29. března 2004 pořádala katedra 
anglistiky a amerikanistiky v pořadí již 
devátou studentskou vědeckou konferenci. 
 Konference se aktivně zúčastnilo de-
set posluchačů 3.—5. ročníku, z nichž 
devět bylo studenty magisterského studia 
anglické filologie a jedna posluchačkou 
bakalářského studia oboru Angličtina 
pro hospodářskou sféru a cestovní ruch.
Letošní ročník studentské vědecké konfe-
rence byl tematicky pestrý a vzhledem 
k počtu vystupujících probíhal souběžně 
ve dvou sekcích. Studenti tak dostali 
nejen příležitost představit svým kolegům,
vyučujícím a hostům odborná témata, na
nichž pracují, ale získali i cennou zkuše-
nost z vystoupení před posluchačským 
fórem. 
 Kromě akademické poroty byly před-
nesené referáty z oblasti britské a americ-
ké literatury, historie, lingvistiky a meto-
dologie hodnoceny i publikem, a tak se 
vítězi tohoto ročníku konference podle 
hodnocení akademické poroty v lingvistické 
sekci stali Zuzana Gabrielová (magisterské 
studium, 4. ročník) s tématem z oblasti 
translatologie nazvané On Literary Text in 
Two Translations a Hasmik Movsisjanová 
(bakalářské studium angličtiny, 3. ročník) 

s příspěvkem z oblasti lexikologie 
Anglicisms in Czech Mass Media. Hlas 
publika pak získal metodologický příspěvek 
Daniely Kohutové (magisterské studium, 
5. ročník) nazvaný My Experience with 
Teaching Deaf Children. 
 V literární sekci se pak jednoznačnou 
vítězkou shodně podle hodnocení aka-
demické poroty i publika stala Adéla Osta-
finová (magisterské studium, 4. ročník) 
za zajímavý a velmi osobitý příspěvek 
z oblasti staré anglické literatury, nazvaný 
Wulf and Eadwacer: A Female Voice in 
Anglo-Saxon Poetry.
 S potěšením lze konstatovat, že 
konference byla ukázkou dobré úrovně 
odborných prací, jimž se naši posluchači 
věnují, příjemná byla i její atmosféra, ve 
které kromě chuti diskutovat nechyběl 
ani humor. A tak závěrem zbývá vyslovit 
přání, aby další ročníky této akademické 
akce byly podobně úspěšné a snad také 
aby přibylo ještě více studentů, kteří 
v sobě najdou dost odvahy a chuti své 
práce veřejně představit, protože je nejen 
příjemné, ale i přínosné setkávat se 
vzájemně i při jiných příležitostech než 
jen při výuce. 

SIRMA WILAMOVÁ



na řešení
výzkumné-
ho záměru 
MSM Geo-
g r a f i c -
ké a ekolo-
gické změ-
ny prostředí 
a struktur 
průmyslo-
vých kra-
j i n ,  k d e  
zodpovídá 
za řešení 
tematické-
ho okruhu Globalizace a prostorově 
ekonomický rozvoj průmyslového regionu 
severní Moravy a Slezska.
 Z výčtu Petrových aktivit by se mohlo 
zdát, že jeho život je vyplněn natolik 
vědeckou, pedagogickou a řídící činností, 
že mu nezbývá čas na jiné aktivity. 
Má však i zájmy, o nichž vědí jenom 
jeho dobří známí — rád čte literaturu 
faktu, v oblibě má obzvláště válečné 
romány a filmy, rád cestuje (především 
„po svých“), ale také rád vaří. Kdo 
Petra zná tak dlouho jako já, ví, že je 
i velice příjemný společník, který dokáže 
kolem sebe šířit veselou náladu a bavit 
společnost. Prožil jsem s ním i řadu 
exkurzí a vím, že nejen nezkazí žádnou 
legraci, ale dokáže studenty dobře naladit 
a vytvořit přátelskou atmosféru. Umí 
však být i přísný na všechny, kdož neplní 
svoje povinnosti. Jeho životním krédem je 
Werichovo známé: „Když už člověk jednou 
je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, 
aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá 
být to, co není, jak tomu v mnoha pří-
padech je.“ Nezbývá než popřát Petrovi, 
aby skutečně zůstal tím, co je, ať mu slou-
ží zdraví, aby mohl ještě dlouho předávat 
svoje vědomosti a zkušenosti dalším 
generacím ostravských geografů.

VLADIMÍR BAAR

 Východočeský rodák Petr Šindler žije 
už od roku 1968 v Ostravě a většina z nás 
ho dávno považuje za Ostraváka. Nicméně 
narodil se před 60 lety ve Dvoře Králové 
nad Labem a tam také absolvoval střední 
školu. Následně zamířil za vysokoškolským 
vzděláním do Prahy na Univerzitu 
Karlovu, kde na Přírodovědecké fakultě 
promoval roku 1968 v oboru geografie. 
Svoji další životní dráhu spojil s metropolí 
na rozhraní Moravy a Slezska — po sňatku 
se zubní lékařkou Květoslavou se usadil 
v Ostravě. Tady Petr našel uplatnění 
v nově založeném Výzkumném ústavu 
rozvoje oblastí a měst (VÚROM), jehož 
výzkumné zaměření natrvalo ovlivnilo bu-
doucí specializaci mladého geografa na 
sídelní struktury, urbanizační procesy 
a regionální rozvoj. To se odrazilo již v té-
matu rigorózní práce — „Ostravský měst-
ský region a koncepce osídlení“. Rigoróz-
ní zkoušku a titul RNDr. získal roku 1972 
ještě na domovské univerzitě v Praze,
za další kvalifikací však zamířil do Brati-
slavy na Univerzitu Komenského, kde v té
době působil nejmladší profesor v oboru 
geografie Koloman Ivanička. Pod jeho 
vedením absolvoval externí vědeckou aspi-
ranturu v oboru ekonomická geografie, 
kterou završil roku 1984 obhajobou diser-
tační práce „Regiony ČSR jako prostorové 
teritoriální systémy“ a disertační zkouškou 
s právem používat titul CSc.
 V té době však už měl za sebou vý-
znamnou profesní změnu. Brzy po pří-
chodu do Ostravy navázal úzké kontakty 
s katedrou geografie na Pedagogické 
fakultě vedenou Miroslavem Havrlantem. 
Začal externě přednášet grafické a statis-
tické metody v geografii, jakož i regio-
nální geografii zahraničních zemí. V roce
1981 uspěl v konkurzu na místo odbor-
ného asistenta a jeho externí pedagogická 
činnost se změnila na interní. Kontakty 
s původním pracovištěm však udržoval 
až do jeho zrušení v roce 1991, protože 
vědeckovýzkumné zaměření VÚROM 
a katedry geografie se vzájemně prolínaly. 
Jako pedagog zajišťoval celou řadu před-
mětů — zpočátku úvod do studia geografie, 
kvantitativní metody v geografie, metody 
geografického výzkumu, pokračoval v re-
gionální geografii světadílů a oceánů —
hlavní specializací však zůstala geografie 
sídel, urbanizační procesy, ale také 
politická geografie a geopolitika. Široký 
vědecký i pedagogický záběr byl roku 
1990 po zásluze odměněn jmenováním 
docentem na Univerzitě Karlově v oboru 
regionální geografie. 
 Politické změny a pád komunistické 
diktatury Petr uvítal a využil k dalšímu 
profesnímu rozmachu. Stal se členem 

různých pracovních a oborových komisí, 
v nichž reprezentoval nejen ostravskou, 
ale i českou geografickou obec, stal se 
školitelem doktorandů, členem zkušebních 
i habilitačních komisí na různých univer-
zitách v Česku i na Slovensku, členem 
fakultních vědeckých rad nejen na těchto 
univerzitách, ale i v Ústavu geonomy Aka-
demie věd ČR. S ohledem na to, že jeho
habilitace proběhla ještě podle starých 
pravidel jmenováním, rozhodl se absolvo-
vat nové habilitační řízení. Využil svého 
dlouholetého zaměření, které se promítalo 
i do ekonomické sféry regionálního rozvoje,
a habilitoval se r. 2000 na Ekonomické 
fakultě VŠB-TU v oboru ekonomie.
 Aktivní činnost Petra Šindlera v aka-
demické obci geografů i ekonomů se 
promítla i do jeho činnosti na nově 
zřízené Ostravské univerzitě. Zde se stal 
roku 1993 vedoucím katedry geografie, 
s níž prožil dvojí náročné stěhování 
z budovy na Reální na Bráfovu a posléze 
na Hladnov, ale i rozdělení katedry na dvě 
nové. Dále potom vedl katedru sociální 
geografie a regionálního rozvoje, která 
pod jeho vedením zaznamenala výraznou 
proměnu, když dokázala vyprofilovat nové 
studijní obory neučitelského typu, které 
začali vyhledávat studenti z celé republiky. 
Manažerské schopnosti získané ve funkci 
vedoucího katedry se Petr rozhodl využít 
i na vyšší úrovni — v roce 2000 uspěl ve 
volbách na funkci děkana Přírodovědecké 
fakulty. Úspěšné řízení fakulty směrem 
k finanční soběstačnosti a propojenosti 
pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti 
se promítla v důvěře akademické obce, 
která vedla roku 2003 k jeho opětovnému 
zvolení do děkanské funkce.
 Kdybych měl vyjmenovat všechny 
funkce, které Petr jen od vzniku Ostravské 
univerzity zastával, byl by to příliš dlouhý 
výčet. Zdůraznil bych proto jen ty nej-
významnější z hlediska celé OU — je 
členem oborové komise přírodních věd 
a člen podoborové komise věd o Zemi 
a vesmíru GAČR, člen pracovní komise 
pro geografii a kartografii Akreditační 
komise vlády ČR, člen habilitačních komisí 
na PřF UK v Praze, PřF MU v Brně, EF 
VŠB-TU v Ostravě a FPVMV UMB 
v Banské Bystrici. 
 Publikační aktivita Petra Šindlera je 
rovněž velmi bohatá — vedle 3 vlastních 
monografií se na dalších třech podílel 
jako spoluautor, dále má za sebou 54 
oponovaných výzkumných zpráv, přes tři 
desítky článků v recenzovaných domácích 
i zahraničních časopisech, přes dvacet 
vystoupení na konferencích, několik 
titulů skript, podílel se i na středoškolské 
učebnici geografie. Dlouhodobě se podílí

Docent Petr Šindler šedesátníkem

Z jednání 
Akademického

senátu OU
 Na dubnovém zasedání AK OU 
bylo schváleno nové složení Vědecké 
rady Ostravské univerzity a směrnice 
o finanční podpoře pracovníků OU, 
kteří se zapojují do grantových aktivit. 
 AS dále projednal problematiku eva-
luace, zvláště se zabýval výroční zprávou 
za rok 2003, bezpečnostní situací před 
budovou B a realizací navržených 
opatření, byl informován o přípravě 
Sportovního dne. - IGE -



Studentská vědecká konference na katedře 
psychologie a sociální práce FF OU

 Čas neúprosně běží a tradice studentských vědeckých 
konferencí na naší katedře již překonala první desetiletí. Od 
převážně psychologicky orientovaných příspěvků našich studentů 
jsme postupně s rozvojem oboru sociální práce přecházeli 
k tematice úžeji související s daným studiem. Již předcházející 
ročníky studentských konferencí byly obsahově i formálně úspěšné 
a splnily účel motivovat studenty k odborné práci. I konference 
konaná 7. dubna 2004 prokázala, že kvalita konferencí má stále 
vzestupný charakter.
 Z jedenácti přihlášených prací studentů 1. až 5. ročníku 
bakalářského a magisterského oboru sociální práce bylo 
předneseno deset soutěžních příspěvků tematicky souvisejících 
se studovaným oborem, tj. se sociální prací a pomáhajícími 
profesemi. Přesvědčivě se prezentovali zejména studenti vyšších 
ročníků, kteří seznamovali s výsledky vlastních výzkumných 
aktivit. Za zvlášť významné považujeme, že řada příspěvků na 
konferenci byla vyústěním zapojení studentů ve výzkumných 
aktivitách GAČR a VZO katedry psychologie a sociální práce. 
Úroveň prezentovaných prací byla nesporně vysoká a čtyřčlenná 
porota, složená ze tří pedagogů a reprezentanta studentské obce, 
neměla lehké rozhodování i proto, že posuzovala nejen odbornou 
stránku, ale i aktuálnost a zajímavost tématu a celkový projev. 
Svůj hlas nejsympatičtějšímu příspěvku mohlo udělit i publikum, 
složené převážně ze studentů magisterského a bakalářského oboru 
sociální práce, v „ceně publika“. 
 Porota vyhodnotila jako nejlepší práci studentky 4. ročníku 
oboru Sociální práce s poradenským zaměřením Jiřiny Sotorníkové 
s názvem „Motivace ke studiu sociální práce a úroveň emocionální 
empatie“. Na 2. a 3. místě se shodně umístily studentky 5. 
ročníku Barbora Svozilová, která se zabývala kompetencemi 
sociálních pracovníků, a Petra Hlaváčová s odborným příspěvkem 
o přátelství žáků na druhém stupni školy. Cenu publika získala 
studentka Hana Tyranová z druhého ročníku bakalářského studia 
Poradenství v sociální práci s tématem „Hledání nových cest 
k výzkumu romského etnika“. Značnou diskusi vyvolaly i další 
prezentované příspěvky o specifiku židovské obce, o problémech 
bezdomovců, o drogových závislostech, o možnostech vzdělávání 
nezaměstnaných aj. Úroveň prezentací pozvedlo i výborné 
technické zabezpečení nejmodernější didaktickou technikou, 
kterou katedra vybavila místnost konání konference. Kromě cen 
pro nejúspěšnější práce obdrželi všichni účinkující audiovizuální 
záznam konference na DVD nosiči.
 Cílem těchto konferencí je motivovat studenty k vědecké 
činnosti a dát jim možnost předvést výsledky své práce před 
širším auditoriem. Máme dobrý pocit, že jsme ho splnili. 

PHDR. ANNA SCHNEIDEROVÁ, CSC.
VEDOUCÍ KPS

 Vzhledem k vzrůstajícímu objemu činností, které provádí 
Centrum informačních technologií Ostravské univerzity (CIT OU), 
nezbývá než se zamyslet nad novými způsoby organizace práce. Za 
léta činnosti se CIT vyprofilovalo jako organizace, jejímž hlavním 
produktem je v prvé řadě servis poskytovaný klientům. Jako 
klienti zde, v hierarchii OU, vystupují všechny ostatní subjekty 
a jednotky vznášející na CIT jakékoliv požadavky. Můžeme-li tedy 
abstrahovat, jedná se o obchodní vztah jako každý jiný v tomto 
na obchodu založeném světě. V těchto obchodních vztazích 
bylo nutno stanovit normy a pravidla, podmínky, za kterých se 
obchody uskutečňují. Jen jednoznačná pravidla mohou obchodující 
strany uchránit před zmatky, emocemi a neobjektivními soudy 
plynoucími z nepochopení, neochoty vyslechnout argumenty a ze 
vrozeného přesvědčení lidí o jejich vlastní pravdě.
 Když tyto účty sečteme a podtrhneme, vyjde nám nutnost 
přizpůsobit činnost CIT jako servisní organizace obchodnímu 
světu. Mám na mysli především procesní pravidla, která bychom 
měli nastavit tak, aby chránila obě „obchodující“ strany. Tato 
procesní pravidla by se měla včlenit do života organizace a zůstat 
zde jako pevná součást - nový zvyk.
 Jedním z atributů služeb nabízených různými společnostmi 
jsou podmínky a standardy, za kterých je zakázka přijata spolu 
se všemi náležitostmi, které patří k řádné objednávce, tzn. 
jednoznačný popis služby, která je objednávána, a jiné.
 Mluvím zde konkrétně o novém standardu v práci CIT - 
internetovém Helpdesku OU - systému technické podpory, který 
je v podobné formě rozšířen všude v obchodním světě. Jedná 
se o to, že jedinou podmínkou přijetí zakázky je standardní 
a oficiální cesta, kterou byla přijata a zaznamenána. Na 
Ostravské univerzitě se touto standardní cestou stává Helpdesk 
OU, což je centrální databáze požadavků a zakázek CIT. Dovolte 
malé shrnutí výhod přijetí tohoto standardu. 
 Strana objednávající je vždy chráněna a nemůže být neprávem 
nařčena, že požadavek nezadala vůbec nebo v nedostatečném 
rozsahu či kvalitě. Požadavek je uschován ve frontě objednávek 
a příslušní pracovníci CIT ji průběžně procházejí a požadavky 
řeší. Na straně poskytovatelů - CIT je možno rovněž vypozorovat 
výhody, plynoucí z důsledného používání Helpdesku. Do fronty 
objednávek vidí více lidí a je možno při vytíženosti či chybě 
jednoho servisního pracovníka ihned využít jiného. Postup 
a termíny vyřizování žádostí je možné sledovat, kontrolovat 
a porovnávat s nastavenými metrikami. Tak se reakční doba CIT 
podstatně zkrátí a zvýší se odpovědnost za vyřešení požadavků. 
Obě strany pak mohou případné sporné otázky řešit na základě 
jasných informací z databáze nikoliv na základě jednoho krátkého 
telefonátu na mobil, který byl uskutečněn někde na rušné ulici či 
u jiného klienta.
 Nový systém neklade nijak extrémní požadavky na zákazníky. 
Je jen třeba každou nefunkčnost, chybu a následný požadavek na 
CIT ihned předat Helpdesku OU, který naleznete na webových 
stránkách CIT nebo v autorizované sekci Intranetu. Pro toho, 
kdo neumí svůj požadavek přesněji zařadit, formulovat, existuje 
obecná adresa operator@service.osu.cz. 
 Výsledkem zavedení výše uvedeného systému do praxe bude 
lepší průchodnost a transparentnost služeb CIT a tím i větší 
spokojenost všech.

LUBOR BINAR

HELPDESK OU

Z JEDNÁNÍ KONFERENCE



 Ve čtvrtek 29. dubna 2004 se v univerzitní aule konala 
konference Systém celoživotního vzdělávání Moravskoslezska 
— současnost a budoucnost, pořádána v souvislosti s ukončením 
projektu Phare 2000 na Ostravské univerzitě.
Pozvání přijali zástupce Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje PaedDr. Tomáš Bouda, představitelé OU v čele s rektorem 
doc. RNDr. Vladimírem Baarem, CSc., a ředitelé bázových škol 
celoživotního vzdělávání spolupracujících s univerzitou v rámci 
projektu.
 Hlavní referát, ve kterém seznámila přítomné se záměry 
a výhledy projektu Phare do budoucna, přednesla prof. Erika 
Mechlová.
 Do řízení projektu jsou aktivně zapojeny řešitelské týmy Příro-
dovědecké, Pedagogické a Filozofické fakulty OU, Centra infor-

mačních technologií OU a Obchodní akademie v Orlové-Lutyni. 
S informacemi o jeho průběhu a výsledcích na jednotlivých 
pracovištích vystoupili manažeři projektu.
 Na závěr konference doc. PhDr. Lenka Vaňková, Ph.D., prodě-
kanka FF OU, uvedla: „Projekt Phare 2000 Systém celoživotního 
vzdělávání Moravskoslezska byl prvním velkým projektem naší 
univerzity v oblasti celoživotního vzdělávání, projektem, který 
ukázal, že spolupráce jednotlivých fakult a koordinace činnosti je 
nejen možná, ale dokonce velice prospěšná. Prolomení bariér mezi 
univerzitou a středními školami vedlo k vytvoření solidní základny 
pro další spolupráci. Díky projektu Phare došlo k navázání užší 
spolupráce s krajskými orgány. Věříme, že princip spolupráce bude 
nosným motivem dalších společných — doufejme, že stejně úspěšných 
projektů.“ - JV - 

Projekt Phare 2000 na Ostravské univerzitě ukončen

Motto: 
Vzdělání člověka je jeho hlavním bohatstvím, 

ať je to vzdělání formální, či neformální.
 
 Ostravská univerzita končí řešení pro-
jektu Phare 2000. Projekt Systém celoži-
votního vzdělávání Moravskoslezska pod-
poruje cílené a odborně podložené vzdě-
lávací aktivity zaměřené na zvýšení zaměst-
natelnosti v Moravskoslezském kraji a na 
zlepšení vzdělávací struktury obyvatelstva 
zejména neformálním vzděláváním. 
 Při tvorbě i realizaci projektu byla pří-
tomna hlavní nosná myšlenka. Moravsko-
slezský kraj patří k těm krajům, jehož bo-
hatství vždy spočívalo v lidech. Historicky 
byla přerušena kontinuita našeho směřo-
vání k roli železného srdce země, které 
potřebuje především sílu rukou, méně již 
sílu myšlenky. Tak jsou dnes zaměstnanci 
našeho kraje vystaveni konkurenci na poli
nápadů, vynalézavosti, a zejména v oblas-
ti všeobecné i odborné vzdělanosti a způ-
sobilosti. 
 Cíle projektu vycházely z Programu
rozvoje územního obvodu Moravskoslez-
ského kraje na léta 2001 až 2004 a dalších 
strategických dokumentů regionálního 
rozvoje. Cílem projektu bylo vytvoření 
systému celoživotního vzdělávání v Morav-
skoslezském kraji. V projektu je podpo-
rováno vzdělávání zejména dospělých lidí
v regionu včetně jejich nutných rekvali-

fikací v souladu se strategií rozvoje regio-
nu a potřebou nových kvalifikací lidí a je-
jich budoucí adaptability na nově vznikající 
požadavky trhu práce. Cílem je udržet 
vzdělané lidi v regionu a umožnit jim 
vzdělávání v souladu s možnostmi jejich 
pracovního uplatnění. Je zaměřen na 
učitele, kteří ovlivňují mladou generaci. 
Vzdělávající se učitel je aktivní a vyžaduje 
aktivitu také u svých žáků. Navíc učitelé 
jsou odborníci v oblasti vzdělávání a v bu-
doucnu budou působit jako vzdělavatelé 
pro občany svého okolí.
 Finančně se na řešení projektu podílí
jednou polovinou Evropská unie a druhou
polovinou Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR (poskytovatel grantu) ve spolupráci 
s Ministerstvem práce a sociálních věcí 
ČR. Centrem řešení grantu je Ostravská 
univerzita, která projekt zpracovala, získala
v soutěži a je jeho garantem. Spoluře-
šitelem a rovněž spolupříjemcem grantu je 
Obchodní akademie Orlová-Lutyně. Řešení 
projektu začalo 17. října 2002 a končí 30. 
dubna 2004, vyžádovalo tedy celkem rok 
a půl usilovné práce.
 Garantem projektu na Ostravské 
univerzitě je prof. RNDr. Erika Mechlová 
CSc., která koordinuje řešení projektu na 
univerzitě a u spolupracujících subjektů. 
Do řešení projektu jsou aktivně zapojeny 
řešitelské týmy tří fakult, tj. Přírodovědecké 
fakulty, Pedagogické fakulty a Filozofické 
fakulty a dále Centrum informačních 
technologií na OU a Obchodní akademie 
v Orlové-Lutyni.
 S blížícím se ukončením projektu je
snad čas k malé rekapitulaci. Je potěše-
ním ji sestavit zvláště v případě, kdy jsou 
vidět výsledky. Ty jsou zde hmatatelné 
a konkrétní v podobě kurzů dokonce 
distančních kurzů. Čas věnovaný jedno-
tlivým dílčím úkolům jistě nepřišel nazmar 
uvážíme-li, jakou pozici má zejména dis-
tanční forma vzdělávání v systému vzdělá-
vání dospělých. I když není a zřejmě ani

nemá být náhradou za prezenční formu 
studia, může výrazně pomoci v případech, 
kdy tato nevyhovuje. Může řešit problémy 
s nedostupností tradičních forem vzdě-
lávání z důvodu časového omezení, větší
vzdálenosti studujících, ale může pomoci
i například hendikepovaným lidem. S tímto 
vědomím přistupovali zainteresovaní pra-
covníci Ostravské univerzity k vytváření 
studijních textů, studijních opor i k rea-
lizaci pilotních kurzů.
 Výsledky projektu můžeme rozčlenit do 
několika oblastí.
 První oblastí byly návrhy a tvorba kurzů 
celoživotního vzdělávání ve směrech, které 
byly pro Moravskoslezský kraj nedo-
statkové. Jedná se o cizí jazyky, rozvoj 
osobních kompetencí učitele, multikulturní 
vzdělávání pro učitele, management vzdě-
lávání, lektor vzdělávání dospělých, infor-
matiku, informační a komunikační techno-
logie, sociální geografii se zaměřením na 
Evropskou unii, fyziku, chemii. Celkem 
bylo plánováno vytvoření 80 kurzů celoži-
votního vzdělávání, vytvořeno bylo 112 
kurzů. Na tvorbě kurzů se podíleli také 
učitelé spolupracujících středních škol. Ma-
teriály ke kurzům byly odborně oponovány 
a potom vydány Ostravskou univerzitou 
v počtu 148 studijních textů. 
 Druhou oblastí bylo pilotní ověřování 
nově vytvořených kurzů. Proběhlo u 61 
kurzů, tj. u 42 % nově vytvořených kurzů.
Distanční vzdělávání je v ČR poměrně 
neznámou formou vzdělávání. Někteří ga-
ranti distančních kurzů, kteří neměli přísluš-
nou kvalifikaci, byli nejdříve vyškoleni 
v této odbornosti a teprve potom vytvářeli 
a vedli kurzy distančně. 
 Třetí oblastí bylo zapojení učitelů bá-
zových škol celoživotního vzdělávání 
Ostravské univerzity do pilotního ověřo-
vání kurzů. Kurzy byly poskytovány zdarma.
Účastníci plnili úkoly a po úspěšném 
splnění úkolů obdrželi certifikát o absolvo-
vání kurzu. U distančních kurzů se účast-

Systém celoživotního vzdělávání Moravskoslezska - současnost a budoucnost



níci sešli na začátku, uprostřed a v závěru 
kurzu. Studijní materiály byly zpracovány 
tak, že více nebylo třeba. Mezitím odesí-
lali lektorům v textech zadané písemné 
úkoly, zpravidla e-mailem. Zde se proje-
vily výsledky vzdělávání učitelů v oblasti 
informačních technologií v rámci Státní
informační politiky ve vzdělávání a důle-
žitost přístupu k internetu. Do kurzů 
vstoupilo celkem 1785 a ukončilo je 1596 
studujících, tj. 89 %. Kurzy absolvovali 
převážně učitelé s tím, že se dále stanou 
vzdělavateli v daných oblastech. Vedení 
22 bázových škol celoživotního vzdělávání 
Ostravské univerzity do kurzů delegovalo 
zájemce z řad učitelů, kteří se nejen 
chtěli sami vzdělávat, ale mnozí z nich 
byli současně ochotni stát se v budoucnu 
lektory kurzů ve své specializaci pro oby-
vatele Moravskoslezského kraje ve svém 
okolí. Navíc tito studující na závěr kurzů 
hodnotili formou dotazníku jejich úroveň  
po všech stránkách, tj. kvalitu, práci lekto-
ra, vhodnost studijních materiálů a celko-
vou vhodnost a kvalitu kurzu. Děkujeme 
vedení škol i učitelům za příkladnou 
spolupráci.
 Čtvrtá oblast byla zaměřena na materi-
ální stránku projektu. Dobré materiální 
vybavení pro celoživotní vzdělávání je pod-
statné. V rámci projektu byly vybudovány 
čtyři učebny celoživotního vzdělávání, tři 
z nich na fakultách pracujících na projektu 
a čtvrtá ve spoluřešitelské Obchodní aka-
demii v Orlové-Lutyni. Učebny jsou vyba-
veny počítači a dataprojektorem tak, aby 
v nich mohly probíhat kurzy celoživotního 
vzdělávání. Učebny byly na podzim roku
2003 plně vytíženy, protože v nich probí-
haly převážně pilotní kurzy. Část pilotních 
kurzů proběhla za pomoci nového systé-
mu pro řízení studia eLearning Server 
3000. Ten byl úsilím pracovníků Centra 
informačních technologií Ostravské univer-
zity přeložen do českého jazyka a imple-
mentován na univerzitě. Systém vytváří 
prostředí pro řízení výuky, distribuci dis-
tančních vzdělávacích materiálů a pro 
různé formy komunikace realizované pro-
střednictvím internetu. Obdobný, ale slo-
žitější systém v angličtině LearningSpace 
dala k dispozici Ostravská univerzita pro 
informatické kurzy. Vzhledem k tomu, že 
e-learningové technologie jsou relativně 
nové a hledají si stále své místo, byl i sa-
motný průběh kurzů pro zúčastněné novou 
zkušeností. Zkušeností vyvolávající často 
více otázek než odpovědí, ale to je již údě-
lem nových věcí. Studující si mohli ověřit
nový způsob práce se studijním materiá-
lem, který je svou strukturou silně interak-
tivní, často multimediální, lektoři mohli ve 

studijních skupinách vyzkoušet internetovou 
komunikaci.
 Jaké poučení si řešitelská organizace 
odnáší z projektu? Pracovníci Ostravské 
univerzity vložili jak do návrhu, tak i do
realizace projektu mnoho invencí, času,
úsilí, často i mnoho nervů, aby vše bylo
k prospěchu obyvatel našeho Moravskoslez-
ského kraje. První devizou je přímá inten-
zivní spolupráce se středními školami, 
prolomení bariéry vysoká škola — střední 
škola a těsnější spolupráce s krajskými 
orgány. Svědčí o tom mimo jiné skuteč-
nost, že někteří učitelé středních škol jsou 
autory nebo spoluautory kurzů a studijních 
materiálů, dokonce i studijních opor pro 
distanční vzdělávání. Při řešení projek-
tu byli značně přetíženi manažeři projektu.
Proto bude v dalších projektech třeba od-
dělit manažerský tým od týmu odborného. 
 A co budoucnost systému celoživotního 
vzdělávání? Vyjdeme z jednoduché bi-
lance. Jsou vytvořeny kurzy pro celoživotní 
vzdělávání včetně distančních, které jsou
velmi vhodné pro dospělé. Jsou připra-
veny materiály pro tyto kurzy, jejich šíře-
ní prostřednictvím internetu, existuje sys-
tém skládající se z Ostravské univerzity 
a navazujících 22 bázových škol celoži-
votního vzdělávání OU v celém kraji. 
Systém se proto může dále rozvíjet podle 
aktuálních potřeb a ke prospěchu všeho 
obyvatelstva Moravskoslezského kraje.
 Co schází? K vyšší vzdělanostní úrov-
ni obyvatel kraje je možno přispět i vytvo-
řením lepších podmínek ke vzdělávání 
a studiu. Nejen o to usilují nové distanční 
kurzy Ostravské univerzity. Bylo jich 
vytvořeno 55 a většina z nich již byla 
ověřena uskutečněním pilotních kurzů. Ty 
měly velmi dobrý ohlas a za dobu trvá-
ní projektu bylo proškoleno více než 
původně plánovaných 1400 učitelů a zaměst-
nanců neziskové sféry, ale zájemců bylo 
daleko více. A zde jsme se dotkli citlivého 
problému — co schází. Je to Centrum 
celoživotního vzdělávání Moravskoslezského 
kraje. Ostravská univerzita spolupracuje 
s odborem školství, mládeže a sportu 
Moravskoslezského kraje, s vedoucím od-
boru PaedDr. Tomášem Budou a se zá-
stupkyní hejtmana pro tuto oblast PhDr. 
Jaroslavou Wenigerovou. Usiluje v další 
fázi o vytvoření moderního centra, které 
by kurzy vytvářelo, nabízelo a realizovalo 
podle potřeb a poptávky pro obyvatele 
Moravskoslezského kraje. V oblasti celo-
životního vzdělávání není vhodná konku-
rence, protože ta člověka, který se chce 
vzdělávat, odradí jednak různými cenovými 
nabídkami a potom tím, že neví, co se mu 
za různé ceny nabízí. Proto dlouho váhá, 

zda se vzdělávat, či ne. To je zkušenost 
z Velké Británie. Proto vláda v této zemi
v rámci sociálních fondů Evropské unie 
podporovala ne vznik mnoha, ale vždy pou-
ze jednoho centra v oblastech se stejnou 
„ocelovou“ historií, jako je náš kraj. 
Z tohoto centra potom lektoři docházejí 
za studujícími tam, kde se objeví potřeba 
například zlepšit komunikaci mezi pracov-
níky, což je dnes často řešený problém 
na pracovištích. A o tom, že váhání člo-
věka při výběru a rozhodování je oprav-
du velké, svědčí počet obyvatelstva zapoje-
ného do celoživotního vzdělávání. I když
v České republice nabízí vzdělávání mnoho 
soukromých firem, je do dalšího vzdě-
lávání zapojeno pouze 6 % dospělé popu-
lace, zatímco ve Velké Británii 25 %. To,
že je nutné učit se od těch, kteří mají
zkušenosti v oblasti celoživotního vzdělá-
vání a distančního vzdělávání, jsme věděli 
již při přípravách projektu. Pro pracovníky 
jsme naplánovali a realizovali zahraniční 
cesty jednak na pracoviště s tradicí dis-
tančního vzdělávání, tj. Open University ve 
Velké Británii, FernUniversität v Hagenu, 
jednak do oblasti, která prožívala stejnou 
historii restrukturalizace jako nyní náš kraj, 
tj. do Leedsu ve Velké Británii. Informace 
a podněty z cest jsou veřejně přístupné na 
portálu projektu www.vitsys.org. Zahraniční 
cesty byly předem pečlivě připraveny tak, 
aby přijímající organizace mohla vyhovět 
našim požadavkům z hlediska získávání 
informací pro naši další činnost.
 Motivací a zároveň cílem našeho 
dalšího snažení by mělo být 25 % zapoje-
ní dospělé populace v našem kraji do 
celoživotního vzdělávání. Základem je spo-
lupráce v oblasti celoživotního vzdělávání 
s dalšími organizacemi v kraji tak, aby 
nabídka kurzů motivovala jednotlivé oby-
vatele Moravskoslezského kraje dále se 
učit a získávat to, co jim vždy zůstane. 
Vzdělání je trvalou hodnotou člověka, ať je 
jeho životní situace jakkoli složitá. 
 Jménem manažerského týmu bych 
ráda připojila poděkování všem, kdo se 
na řešení projektu Phare 2000 podíleli: 
administrativním pracovnicím, vedoucím 
zúčastněných kateder, autorům studijních 
opor a textů, tutorům i technickému 
personálu a samozřejmě vedení a učitelům 
bázových škol celoživotního vzdělávání 
Ostravské univerzity za jejich vstřícnou 
spolupráci. Ti všichni se zasloužili o to, 
že projekt Phare 2000 dospěl úspěšně ke 
svému závěru. 
 Informace o projektu jsou uvedeny na 
adrese www.virtsys.org

ERIKA MECHLOVÁ, VEDOUCÍ PROJEKTU
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 Každá mladá generace má potřebu 
v průběhu své individuální socializace se
opírat o vzory a nové vzory vytvářet. Rov-
něž má generace, která se na vysoké školy
dostávala během 60 let minulého století. 
Vedle osobností, které jsme vnímali jako
možné vzory, hodné následování a napodo-
bování, se na ústavu s převahou ženské 
studující populace (k němuž tehdy beze-
sporu patřil ostravský „pajdák“) zjevovali 
a působili muži, kteří vedle přirozené 
autority disponovali jakýmsi „kouzlem 
osobnosti“, měli jisté charizma. Do této 
kategorie kantorů se jednoznačně řadil 
i tehdejší docent Miloň Dohnal. Měl pří-
jemné vystupování, byl pohodový, kvalitní 
pedagog se smyslem pro celek a systém, 
kromě toho byl ženským světem řazen ke 
krasavcům. Kdo s ním měl možnost pobýt 
i jinde než ve výuce — např. na týdenních 
studentských exkurzích, při různých spo-
lečenských akcích katedry dějepisu, jichž 
se účastnili i posluchači, ten věděl, že má 
krásný, zvučný, sytý hlas zajímavé barvy 
a že dovede podmanivě zpívat — kla-
siku, lidovky, trampské písničky. Při těchto
exhibicích, často improvizovaných, se 
mnohdy nechával doprovázet další rene-
sanční osobností katedry — Jiřím Paclíkem. 
Ke studentkám, kolegyním i dalším ženám 
se vždy choval uctivě, laskavě, nepovýšeně 
a s porozuměním.
 Snad si již mohu dovolit zveřejnit 
jednu příhodu, kterou jsem s panem 
profesorem před mnoha lety zažila. Po 
absolutoriu jsem nastoupila do interní 
vědecké aspirantury na tehdejší Slezský 
ústav ČSAV v Opavě. Tématem disertace 
se stalo zkoumání severomoravské textilní 
oblasti, což bylo spojeno s častým 
ježděním a bádáním v Okresním archivu 
v Šumperku. Pan profesor Dohnal strávil 
řadu let před příchodem na PF v Ostravě 
rovněž v Šumperku, kde působil jako 
středoškolský profesor na střední zdravotní 
škole. S řadou „Šumperáků“ se osobně 
znal a někteří patřili k jeho přátelům. 
Velkým přítelem byl i toho času ředitel 
zmíněného Okresního archivu — pan 
doktor (tehdy) František Spurný. Jednou 
jsem při nějaké příležitosti s profesorem 
Dohnalem domluvila, že pojedeme bádat 
do Šumperka společně, protože i on 
potřeboval excerpovat nějaké archiválie 
„u Franty“. Při první návštěvě archivu 
nastalo velké objímání, dělání kávy atd. 
Patřilo k nepsaným privilegiím Miloně 
Dohnala, že si mohl v archivu bádat 
i po oficiální otevírací době, třebas do 
pozdních nočních hodin. Za tím účelem 
měl zapůjčen klíč od hlavního vchodu do 
archivu, jímž posléze instituci zamkl a klíč 
vhodil do schránky na dopisy. V době 

Vzpomínka na profesora Miloně Dohnala

 U příležitosti vydání práce Ludmily 
Nesládkové „Reprodukce kulturně odliš-
ných skupin obyvatelstva jižní Moravy 
v novověku na příkladu křesťanů a židů“ 
se sešli v úterý 20. dubna 2004 místní 
členové moravskoslezské pobočky České 
demografické společnosti, která vydala 
zmíněnou  knížku, a zájemci o historickou 
demografii v příjemném prostředí Domu 
knihy — Librex k jejímu křtu. Laudátor 

— prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. — ocenil 
autorčin komparativní přístup při studiu 
kulturně odlišných etnik jihomoravských  
populací i využití metodických a mate-
riálových podnětů příbuzných disciplín, 
zejména etnografie a etnologie. Příznivci 
historické demografie tak získali ke svému 
bádání velmi podnětnou studii.

EVA MRHAČOVÁ

Ostravská historická demografie vede!

naší společné návštěvy Šumperka byla ona 
„mimořádnost“ vztažena i na mě. 
 Jednoho dne našeho pobytu nám pan 
doktor Spurný oznámil, že musí na druhý 
den úředně odcestovat mimo město, že si 
tudíž máme klíč nechat a ráno druhého 
dne si archiv sami otevřít a svobodně 
pracovat. Jeho pokyn jsme v plné míře 
druhý den ráno naplnili a po relativně 
krátkém čase jsme měli návštěvu. Přijelo 
několik pánů — pardon soudruhů — a ti se 
intenzívně pídili po řediteli dr. Františku 
Spurném. Profesor Dohnal je podle 
svého naturelu srdečně přivítal a ochotně 
a s úsměvem jim sdělil, že soudruh ředitel 
je pryč, že se však během dne jistě vrátí. 
Oni se vyptávali, co jsme my zač, jak to, 
že jsme v archivu sami. Pan profesor 
se ihned představil a rozkošně vykládal 
o schopnostech a kvalitách ředitele Spur-
ného. Návštěvníci se představili jako ins-
pektoři z Prahy, z Ministerstva vnitra, kam 
celostátně patřila archivní správa. Nezvaní 
hosté však neopětovali páně profesoro-
vy zdvořilosti, chladně se rozloučili 
a odešli. Posléze v průběhu dne dorazil 
se zoufalým výrazem ve tváři „Franta“. Na 
své „ouředlní“ cestě již stačil zjistit, jakou 
měl v době své nepřítomnosti v archivu 
návštěvu. Incident hrozil „padákem“ dok-
toru Spurnému, podařilo se však vše tak 
říkajíc „uhrát“ bez ztráty místa. Nicméně 
za krátkou dobu obíhal po celé republice 
a všech archivech „ferman“, jímž Archivní 
správa Ministerstva vnitra formalizovala 
postup, kterým se měli vedoucí archivů 

všech stupňů závazně řídit ve vztahu k ba-
datelům a dalším zájemcům o jejich služ-
by. V žádném případě je neměli nechávat 
v prostorách daných institucí bez dozoru.
 Pan profesor Dohnal jako svěží a ko-
munikativní senior působil na katedře his-
torie FF OU do svých 76 let a i pak, když 
bylo potřeba, vždy ochotně „zaskočil“ např. 
u státnic i jinde a jinak, byl profesorem 
konzultantem pro doktorské studium na 
oboru hospodářských a sociálních dějin. 
V nedožitých 80 letech po krátké nemoci, 
obklopen milující a milovanou rodinou 
a přáteli, odešel. Naplnil tak vrchovatou 
měrou představu antických historiografů 
o završení osudu člověka, kterého prová-
zelo štěstí. Čest jeho památce.

LUDMILA NESLÁDKOVÁ



Nová kniha o vývoji obyvatelstva jižní Moravy
 Jako 14. svazek prestižní řady Acta demographica České 
demografické společnosti vyšla nedávno práce doc. Ludmily 
Nesládkové, pracovnice katedry historie Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity, „Reprodukce kulturně odlišných skupin 
obyvatelstva jižní Moravy v novověku na příkladu křesťanů 
a židů“ (Praha 2003, 255 s.), která je významným příspěvkem 
k poznání reprodukčních poměrů moravské populace v období 
od třicetileté války až do nástupu tzv. demografického přechodu 
v 19. století. Autorka obohatila výsledky rozsáhlého výzkumu 
populace českých zemí, získané při práci na grantu grantové 
agentury České republiky, studiem židovského obyvatelstva na 

Moravě, což jí umožnilo významně rozšířit a upřesnit dosavadní 
znalosti populačních poměrů regionu, zejména z hlediska jeho 
částí a odlišností venkovské a městské populace, ale též zachytit 
specifika židovské minority, poznamenané zvláště diskriminačními 
opatřeními rakouského státu. Interdisciplinární přístup, využití 
výsledků práce příbuzných disciplín, především etnografie, „mapo-
vání prostorů na hranicích jednotlivých oborů“ rozšiřuje často 
statistickými daty příliš zatížený historickodemografický obraz, 
přináší zajímavé informace o tradičních rituálech provázejících 
člověka od jeho zrození až k smrti, a přibližuje tak tuto odbor-
nou publikaci i širší čtenářské obci. LUMÍR DOKOUPIL

l  Dne 4. března 2004 v rámci cyklu 
Setkání s osobnosti přednášel na 
Filozofické fakultě na téma Evropská 
unie senátor Mgr. Daniel Kroupa. 

Ze života univerzity

l  Dne 25. března 2004 se konala na Filo-
zofické fakultě čtvrtá přednáška cyklu
Setkání s osobností. Na téma Donum 
docendi přednášel 505. rektor Univer-
zity Karlovy prof. dr. Radim Palouš, 
CSc.

l  18. 5.  M. Rajmanová (zpěv), 
absolventský koncert v Aule OU

 20. 5.  M. Polášková (klavír), 
absolventský koncert v Aule OU

 26. 5.  Promoce absolventů Univerzity 
třetího věku v Aule OU - JV -

Přemysl Mácha:
Plamínek v horách, požár v nížině. Indián-
ské povstání v mexickém Chiapasu. 
Brno: Nakladatelství Doplněk 2003. 212 s. 
ISBN 80-7239-145-3
 Počátkem roku 1994 se nepočetná 
skupina špatně vyzbrojených maskovaných 
mayských indiánů vynořila z tropického 
deštného pralesa a obsadila několik měst 
v nejjižnějším mexickém státě Chiapas. 
Jménem Zapatovy armády národního 
osvobození (EZLN) odsoudila federální 
a státní vládu za hrubé porušování základ-
ních lidských práv indiánského obyvatel-
stva Chiapasu a Mexika a vyzvala k celo-
národnímu dialogu o demokracii, neoli-
berální politice vlády, právech indiánských 
obyvatel a alternativních společenských 
uspořádáních. Po tvrdém zásahu mexické 
armády se povstalci stáhli zpět do úkrytu 
pralesa, odkud dodnes významně ovlivňují 
mexickou politiku. Svými prohlášeními 
a také svým odmítnutím vstoupit do 
„standardní“ politiky vyvolali celonárodní, 
ale i celosvětovou diskuzi o smyslu demo-
kracie a globalizace. Na podporu povstalců 
vznikly stovky sympatizujících organizací 
po celém světě včetně České republiky. 
Kniha Plamínek v horách, požár v nížině je 
kronikou tohoto povstání, jeho historických 
příčin a širších souvislostí a také jeho
materiálních, sociálních a morálních ná-
sledků. Text se pohybuje na pomezí odbor-
né a populárně-naučné literatury a je 
přístupný široké veřejnosti.

Přemysl Mácha:
Indiáni a volební demokracie. Politické 
proměny indiánských obcí Mexika.
Spis č. 149 Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity, Ostrava, 2004. 153 s.
ISBN 80-7042-643-8
 Kniha se zabývá politickými proměnami 
indiánských obcí Mexika v souvislosti s de-
mokratizací mexického politického systému 
v posledních třiceti letech. První kapitola 
nastiňuje historické proměny indiánské obce
a politiky od příchodu prvních Evro-
panů. Zvláštní důraz je kladen na koloniál-

ní kořeny mnoha „tradičních“ indiánských
politických norem, institucí a procesuálních 
praktik a dále pak na důsledky mexické 
revoluce, politické centralizace a vládní 
rozvojové strategie (indigenismu) na indián-
ské obce během 20. století. Další dvě 
kapitoly popisují konkrétní indiánské 
skupiny — velmi konzervativní Tzotzily 
Chiapasu a značně akulturované Purépeče
Michoacánu — a jejich rozdílné zkuše-
nosti s modernizací, volební demokracií 
a indigenismem. Specifikem purépečské 
oblasti se jeví být rostoucí indiánský 
nacionalismus. Následující kapitola při-
náší stručné vhledy do politických proměn
dalších indiánských obcí Mexika - Tarahu-
marů, Nahuů, Huičolů, Tocholabalů a ji-
ných. Závěrečná kapitola se snaží uvedená 
fakta interpretovat v pevném teoretickém 
rámci, vycházejícím z předpokladu o vzá-
jemné propojenosti modernizace, demokra-
tizace a nacionalismu. Na základě studo-

vaných skutečností se zdá, že úspěšná 
demokratizace potřebuje pro svůj průběh 
předchozí modernizaci, která je zároveň 
i předpokladem pro vznik indiánského 
nacionalismu. Tradicionalistické skupiny, 
jako Tzotzilové či Tzeltalové, mají s de-
mokracií značné potíže a také nevykazují 
zjevné známky nacionalismu. Naopak silně
modernizované a akulturované skupiny, 
jako Purépečové či Yaquíové, zvládají 
demokratizaci lépe a zároveň také projevují 
určité národní obrození transformující 
se v dobře organizované etnopolitické 
hnutí. Zdá se tedy, paradoxně, že úspěšná 
demokratizace a nacionalismus jsou úzce 
propojeny. Velkou neznámou zůstává, zda
se mexický politický systém bude otevírat
dostatečně rychle, aby vyhověl radikali-
zujícím se požadavkům nových indiánských 
národů. V opačném případě totiž hrozí 
vypuknutí etnických válek. VŠ

Nové publikace na katedře filozofie



Slunce, seminář a pár kilometrů
 Je-li pro studenta něco příjemného 
(co se studia týče), pak se určitě bude
jednat o netradiční formy výuky. Důka-
zem, že něco takového může existovat, je
jeden ze seminářů Mgr. Přemysla Máchy. 
Studenti mají mimo jiné za úkol přečíst 
si zadané texty a jednou za čtrnáct dnů 
pak „na cestě“ diskutovat o nastíněných 
problémech a dospět k nějakým závě-
rům. Jednosemestrální kurz má vždy spo-
lečné téma. 
 V pátek 23. 4. se cílem stala obec 
Oldřišov. Samozřejmě se na hladkém prů-
běhu studia v terénu musí podílet jak 
učitel, tak studenti. A již zmíněného dne 
tomu tak bezesporu bylo. 
 Nejaktivnějším členem výpravy byl
tentokrát Radim Lokoč, student FF OU
a obyvatel Oldřišova, který napsal diplo-
movou práci o vzhledu a proměnách 
tamní krajiny. Stal se také naším prů-

vodcem touto obcí a na základě infor-
mací z diplomky velmi dobře osvětlil danou
problematiku. Při procházce obcí vyvstala 
řada otázek: Změnilo se prostředí obce 
k lepšímu, nebo k horšímu? Co lidem 
v obci chybí? Jak se jim líbí vzhled kra-
jiny? Kdo se má starat o zeleň? Zkrátka 
šlo o to, co všem připadá běžné a samo-
zřejmé, ale ve skutečnosti tomu tak ne-
musí být.
 Mezi zajímavé okamžiky dne rozhodně 
patřila návštěva farmy pana Jindřicha 
Klapetky. Již léta ho těší jeho koníček 
a zároveň i zdroj obživy — chov krav. Ač 
se to v dnešní době zdá neuvěřitelné, 
svou prací je opravdu nadšený. Jeho
farma působila jako vystřižená z Troško-
vých filmů, ovšem bez ironie a brána zcela
vážně. Skutečně jsme byli překvapeni 
jeho vitalitou, optimismem a vtipem.
 Většině se na vesnici líbilo. Řada 

z nás si tak snadno představila, že by se 
právě tato obec stala naším budoucím 
bydlištěm. V takových okamžicích má 
školní vyučování další význam a pomůže 
uvědomit si i jiné hodnoty než jen 
v lavicích naučené teorie.

VERONIKA LANGROVÁ

Recenze
Maria Vašutová: 
Diagnostické využití percepce barev u dětí 
se specifickými poruchami učení a chování

 Název publikace vybízí k vědeckému 
hodování specialistů na poruchy chování 
a učení u dětí, ale pečlivější pohled do 
dílka samotného nám dá poznat, že šíře 
čtenářů bude daleko větší.
 Kromě hutné informace o provedeném 
rozsáhlém výzkumu, statisticky vyhodno-
ceném a přehledně prezentovaném v ta-
bulkách a grafech, což jistě uspokojí výše
zmíněné specialisty, publikace zaujme 
i zájemce o psychiku a chování dětí. 
Autorka poradí těm, co se potýkají s pro-
blémy dětí ve škole, ale i v přípravě na 

vyučování. Poskytne náměty k tvůrčím 
aktivitám, které pomohou kompenzovat 
handicapy některých dětí v oblasti čtení, 
psaní a kreslení, navíc pomohou citovému 
zakotvení dětí ve vrstevnické skupině —
v třídě i v rodině. Na své si přijdou 
všichni, kteří se zajímají o význam barev 
v různých kulturách, o využití barev pro
pochopení osobnosti nejen dětí, ale i do-
spělých. Autorka využívá nejen klasickou
psychologickou literaturu, ale sáhla i po
zdrojích historiografických a kulturologic-
kých. Tento materiál uvítají všichni, kdo 
se připravují na zkoušku z vývojové a pe-
dagogické psychologie (státnice z peda-
gogiky a psychologie) jako zajímavou 
základní informaci, rozšiřující text dávající 
čtenáři důležitou examinační výhodu.

PHDR. JAN NEVŘALA

 Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostra-
va (FNsP) uvedla po generální a kom-
plexní rekonstrukci do provozu ambulantní 
část kliniky léčebné rehabilitace. Veškeré 
změny byly zaměřeny na co největší 
komfort pacientů v průběhu jejich pobytu 
ve FNsP. První pacienti byli v této části 
přijati k léčení 1. dubna 2004.
 Rekonstrukce proběhla ve dvou etapách.
Zahájení prací první etapy bylo 31. 7. 2002;
tato etapa, která zahrnovala přestěhování 
ambulantní části kliniky do diagnostického 
komplementu, byla ukončena 15. 11. 2002. 
Vlastní rekonstrukce ambulantní části byla 
ukončena kolaudací 26. 2. 2004. 
 Financování generální rekonstrukce 
včetně náhradní části ve výši cca 40 milio-

nů Kč realizovala FNsP z vlastních zdro-
jů. Pacienti mají k dispozici moderní reha-
bilitační centrum s komplexními službami 
v oblasti hydroterapie, elektroléčby a fyzio-
terapie.
 Provoz ambulantní části začíná ve 
všední dny od 7.00 a trvá do 15.30 hodin.
Od pondělka do čtvrtku běží odpolední 
provoz, a to od 16.00 do 18.30 hodin.
K dispozici jsou všechny části rehabili-
tačního programu včetně bazénu a klasic-
kých masáží.
 Vedle těchto léčebných programů nabízí 
klinika také služby pro veřejnost v rámci 
regeneračních a rekondičních programů 
formou přímé platby nebo čerpáním 
z FKSP. Zájemci nemusí mít doporučení 
od lékaře. Zvláštní program připravila 
klinika pro seniory. Všechny tyto programy 

Klinika léčebné rehabilitace FNsP opět v provozu

mohou zájemci využívat ve všední dny, 
tedy, v pondělí až pátek od 15.30 hodin.

ŠTĚPÁN NEUWIRTH



 Centrum informačních technologií OU 
připravilo pro všechny uživatele telefonní 
sítě pár novinek s platností od 1. května 
2004. Stručně řečeno, jedná se o změny 
v tarifikaci při odchozím volání, rozšíření 
možností bezplatného volání mezi vysokými 
školami a univerzitami v rámci projektu 
sítě Cesnet2 v ČR a příprava této mož-
nosti i pro další subjekty akademické sféry 
i mimo rámec ČR.
 Zmínil bych se krátce o minulém způso-
bu zapojení telefonní sítě Ostravské univer-
zity směrem k veřejné telefonní síti (JTS). 
Existovala zde rozsáhlá telefonní síť mezi 
jednotlivými většími budovami sdružujícími 
celkem 520 přímých telefonních klapek, kte-
ré při volání mimo tuto vnitřní síť využíva-
lo levnějšího placeného volání přes operá-
tora GTS a Českého Telecomu, popř. GSM
bran při volání do sítí mobilních operátorů 
s přelivem na operátora GTS. Ostatní men-
ší budovy, byť zapojené do nepřímého 
klapkového systému, využívaly a zatím vyu-
žívají služeb Českého Telecomu při volání 
mimo rámec sítě Ostravské univerzity. 
 Na konci roku 2003 byla Ostravské 
univerzitě nabídnuta možnost placeného 
volání přes akademickou síť CESNET2, 
a to pro jednotlivé účastníky projektu 
s velmi výhodnými podmínkami — tzv. 
tarif 1+1. Znamená to, že zde není žádná 
minimální doba a že délka hovoru je 
odměřována po 1 vteřině (účastník zaplatí 
jen to, co skutečně provolal) na rozdíl 
od skoro všech operátorů. CIT OU tuto 
službu uvede do provozu 1. 5. 2004. 
 V praxi se budou tarify řídit podle 
následujících pravidel (na www adrese OU 
www.osu.cz/telefony):
a.  volání na místní účastníky (Ostravský 

kraj) — 1. GTS, 2. ČTc (GTS za 2,40 + 
à 1,20 Kč, ČTc za 2,80 + à 1,40 Kč) 
(čas 120 + à 60 sec)

b.  volání na meziměstské účastníky 
(v rámci ČR) — 1. GTS, 2. ČTc — mimo 
Prahy (GTS za 2,47 + à 1,235 Kč, ČTc 
za 3,78 + à 1,89 Kč) (čas 60 + à 30 
sec)

c.  volání do Prahy (ve špičce) — 1. 
CESNET2, 2. GTS, 3. ČTc (CESNET2 
za 0,082 + à 0,082 Kč, GTS za 2,47 + 
à 1,235 Kč, ČTc za 3,78 + à 1,89 Kč) 
(CESNET2 - čas 1 + à 1, GTS 60 + à 
30 sec)

d.  volání mobilních účastníků (v rámci 
ČR) — ve špičce:

 1.  na účastníky sítě T-mobile — 1.
GSM brány, 2. CESNET2, 3. GTS
(CESNET2 za 0,39 + à 0,39 Kč, 
GSM T-mobile 2,37 + à 1,18 Kč,
GTS za 6,26 + à 3,13 Kč) (CES-
NET2 - čas 1 + à 1, GTS 60 + à 
30 sec) 

 2.  na účastníky sítě Eurotel — 1. GSM
brány, 2. CESNET2, 3. GTS (CES-
NET2 za 0,39 + à 0,39 Kč, GSM 
Eurotel 2,92 + à 1,46 Kč, GTS za 
6,26 + à 3,13 Kč) (CESNET2 - čas 
1 + à 1, GTS 60 + à 30 sec) 

 3.  na účastníky sítě Oskar — 1. 
CESNET2, 3. GTS (CESNET2 za 
0,39 + à 0,39 Kč, GTS za 6,26 + à 
3,13 Kč) (CESNET2 - čas 1 + á1, 
GTS 60 + à 30 sec) 

e.  volání zahraničních účastníků i včetně 
jejich mobilních sítí — 1. CESNET2, 
2. GTS např. Rakousko (CESNET2 za 
0,019 + á 0,019 Kč, GTS za 4,49 + à 
0,045 Kč) (CESNET2 - čas 1 + à 1, 
GTS 60 + à 1 sec)

f.  volání do akademických subjektů v rám-
ci sítě CESNET2 v ČR — přes před-
volbu „79“ - mimo výše uvedená pra-
vidla ad a. — ad e.

g.  volání do akademických subjektů v rám-
ci CESNET2 mimo ČR — zprovoznění 
této služby se předpokládá během červ-
na 2004. Uvádím seznam zahraničních 
cílů, které budou zpřístupněny v červnu 
2004:

 • Ženeva, Cern, Švýcarsko 00412 276 xxx xx
 • Femilab, USA 00163 084 0xx xx
 • SLAC, USA 00165 092 6xx xx
 • STU — Rektorát, SK 00421 257 294 xxx
  - strojnická fak., SK 00421 257 296 xxx
  - stavební fak., SK 00421 259 274 xxx
  - mater. techn. fak., SK 00421 335 511 xxx

 Nevýhodou všech bezplatných volání 
je nezbytná znalost „klapky“ daného 
subjektu, další odlišností je ta skutečnost, 
že ne každý subjekt připojený k síti 
CESNET2 má dnes zcela propojené 
budovy a pobočky do jednoho celku. Dosti 
častý případ je, že uvedené provolbové 
telefonní číslo je směrováno jen na jeden 
objekt, např. Univerzita Hradec Králové, 
ostatní budovy téže univerzity však je 
nutno volat „placeně“ přes jiné přístupové 
číslo. OU se jako dosti mladá univerzita 
může pyšnit tím, že má propojeny téměř 
všechny budovy a celky do jednotného 
klapkového telefonního systému. Do 
seznamu bezplatně volatelných cílů v ČR 
přibylo koncem minulého roku dalších pět 
fakult i institucí, kompletní seznam na- 
jdete na www adrese http://www.osu.cz/
cit/index.php?kategorie=XECLAA&id=189
v listu CESNET2.
 Poslední, nicméně příznivou zprávou je 
snížení DPH o 3% s platností od 1. 5. 
2004, v platbách se tato změna příznivě 
projeví ve výpisech za měsíc květen.

ING. R. KŘENEK, CIT OU

Novinky pro uživatele telefonní sítě

Název:  Diagnostické využití percepce 
barev u dětí se specifickými 
poruchami učení a chování

Autor: PhDr. Maria Vašutová, Ph.D.
Nakladatel:  Filozofická fakulta Ostravské 

univerzity
Rok vydání: 2004
Pořadí vydání: První
Rozsah: 194 stran
Vazba: Brožovaná
Náklad: 100 výtisků 
Doporučená cena: 200 Kč
ISBN 80-7042-650-0

Anotace:
Publikace je rozdělena do dvou hlavních 
oddílů. Úvodní kapitoly první teoretické 
části jsou zaměřeny na obecnou 
problematiku specifických vývojových 
poruch učení a chování. Jsou vymezeny 
základní pojmy, definice, historické 
pozadí, etiologie spec. vývoj. poruch 
učení a chování, druhy a charakteristika 
těchto poruch, včetně nastínění některých 
osobnostních, sociálních a emocionálních 
problémů u těchto dětí. Problematika 
vnímání barev, psychologického významu 
některých barev a využívání barev jako 
prostředku diagnostiky osobnosti jsou 
závěrečnou částí teoretických východisek 
práce.
Cílem druhé, výzkumné části práce 
je postižení některých osobnostních 
charakteristik u dětí se specifickou vývo-
jovou poruchou učení a chování a ná-
sledně je ukázáno, jak se tato specifika
projevují na pozadí vnímání a hodno-
cení barev. Výzkumné cíle stojí na před-
pokladu, že technika Testu barevného 
sémantického diferenciálu autorů V. Šče-
pichina a A. Ricklové umožní zjistit 
rozdíly v oblíbenosti a frekvenci barev 
vážících se na sémantický prostor podně-
tových slov testu.
Z výsledků a zjištění týkajících se roz-
dílů v oblíbenosti a frekvenci barev 
vyplývá, že barvy mají významnou dia-
gnostickou hodnotu, která nebyla v řadě 
prací vždy doceněna. 

Vydané spisy, 
skripta a sborníky
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9. kapitola: … přes postel
 Jeden z mých nejoblíbenějších šéfů, 
které jsem kdy měla, říkával, že člověk si 
má vážit každé práce, při které může ležet. 
V tom jsem s ním výjimečně souhlasila. 
Z vlastní zkušenosti vím, že sama toho 
nejvíc udělám, když jsem na nemocenské, 
což se mi už dlouho nepřihodilo. Při 
běžném provozu se mi na stole úkoly 
hromadí jako jednotlivé genealogické vrstvy 
zemské kůry a po půl roce nacházím to, 
co bylo třeba neprodleně vyřídit k jistému 
dávno prošlému termínu. 
 Vleže získá člověk jiný úhel pohledu. 
Navíc změna polohy z vertikální na hori-
zontální umožní lepší prokrvení mozku. 
Nevím, zda je to výklad striktně medicín-
ský, ale rozhodně sympatický. Ulehne-li 
člověk kvůli nemoci, dojde obvykle k posu-
nům na jeho žebříčku hodnot, což může 
být samo o sobě prospěšnější víc než 
nějaká antibiotika. 
 Slované mají pro předmět, na kterém 

se leží, případně spí, různá pojmenování. 
Někteří z nich používají slovo řeckého 
původu (krevet, krovat´). Češi říkají „pos-
tel“, i když toto slovo původně znamenalo 
spíše něco jako „podestýlka“. Jako postel 
tedy mohou sloužit kožešiny, sláma, houně 
či molitan. Ostatně, člověk na dřevěné 
konstrukci nikdy netrval a postýlal si na 
zemi, na peci, na seníku a kdo ví na čem 
ještě. O tom, že se slova nesmí brát vždy 
doslova, svědčí i fakt, že když se řekne 
„vyspat se s někým“, také nemusí jít 
nutně o tvrdý spánek. 
 Dámy a pánové, při vší cudnosti jistě 
chápete, že na toto téma jednou muselo 
dojít.
 Když tak o tom píšu, vybavuje se mi 
anekdota:
Manželé slaví stříbrnou svatbu. Jakmile 
se hosté rozejdou domů, začne manžel 
na manželce vyzvídat, zda mu někdy byla 
nevěrná. Manželka různě uhýbá a kličkuje, 
ale nakonec přizná, že ano, třikrát. Manžel 

poněkud nemile překvapen pokračuje ve 
výslechu otázkou, kdy to bylo poprvé. 
„No poprvé,“ říká manželka, „to bylo 
tenkrát, když jsi začal podnikat a banka ti 
nechtěla poskytnout úvěr. A pamatuješ si, 
jak ti pak ředitel nakonec tu půjčku přece 
jenom povolil?“
„Hm, tak to bylo poprvé,“ konstatuje 
poněkud provinile manžel. „A kdy to bylo 
podruhé?“
„Pamatuješ si, jak jsi bědoval, že tu 
státnici z angličtiny u toho amerického 
lektora neuděláš, a jak jsi nakonec dostal 
za jedna? Tak to bylo podruhé. A potřetí, 
vzpomínáš, jaks chtěl za každou cenu 
kandidovat za tu svoji stranu a jak ti 
v prvním kole voleb scházelo 18 hlasů?“
 Ženská obětavost nezná mezí! Možná, 
že to nebyl zrovna nejlepší příklad, ale 
ruku na srdce, milé kolegyně: byl by váš 
muž pro vaši kariéru schopen takové 
oběti? A žádaly byste to od něj vůbec?

IRENA BOGOCZOVÁ

Jak se dělá kariéra



která mě ihned po přednášce a následné 
diskuzi eskortovala na konferenci. Nutno 
říci, že konference to byla monstrózní. 
Přednášelo na ní přes tři tisíce řečníků, 
kteří mnohdy, podobně jako já, mluvili do 
poloprázdného sálu pro několik set lidí. 
Všichni ale byli rádi, že si odvykládali své. 
 Jediným lákadlem na jinak anony-
mitou trpící konferenci pro mě bylo
vystoupení spisovatelky Sandry Cisne-
ros. Sandra Cisneros je mnohými považo-
vána za nejvýraznější představitelku his-
pánsko-americké literatury. Ve svých 
básních a prózách popisuje nelehký život 
Hispánců ve Spojených státech. Dětství 
strávila Sandra Cisneros v Chicagu, kam 
je zasazen i příběh jejího nejúspěšnějšího 
románu Dům na ulici Mango (1983). 
V současnosti spisovatelka žije v pestr-
obarevném domku na předměstí San 
Antonia, který se stal trnem v oku míst-
ních památkářů. 
 Na čtyři dny strávené v Texasu budu 
vzpomínat v dobrém také díky českým 
krajanům, kteří jsou zde sdruženi ve 
Společnosti českého dědictví. Tato 
společnost shodou okolností udržuje 
styky s Rožnovem pod Radhoštěm. 
Přestože většina českých krajanů nikdy 
v České republice nežila, zájem o zemi 
svých předků u nich přetrvává. Mnozí 
dokonce navštěvují kurzy českého jazyka. 
Mé povídání o Valašsku, odkud přišla 
převážná většina předků českých Texasanů, 
tak poslouchali se zaujetím, což mě 
chvílemi upřímně dojímalo. 
 I následující den jsem strávil ve 
společnosti krajanů, jejichž pohostinnost 
nebrala konce. Sjednali mi schůzku 
s ředitelem Muzea texaské kultury, 
kterého jsem informoval o připravované 
výstavě ve Valašském muzeu v Rožnově. 
Ta se bude věnovat právě českým 
Texasanům. Pan ředitel mě provedl 
expozicemi národnostních menšin, které 

 Je pozdní večer - první 
máj - večerní máj, je lásky 
čas... Hrdličky bohužel 
v centru San Jose nejsou, 
tak trávím první máj ve 
své kanceláři a slavím 
jej prací. Nejsem sám, 
většina mých kolegů doma 
opravuje kvanta testů 
a referátů a spílá přitom 
Terminátorovi, který akčně 
řešil rozpočtovou krizi 
Kalifornie především škrty 
v kapitole vysoké školství. 
To mi něco připomíná. 
Zanechám však stesku 
a laciného strefování se 
do Arnolda a české vlády.
 Asi bude přece jen lépe protentokrát 
zvolit únikovou cestu, která vede do 
Texasu. Díky pozvání univerzity v San 
Antoniu jsem strávil čtyři dny ve státě 
prezidenta George Bushe. Univerzita mi 
zajistila ubytování v areálu univerzity, ze 
kterého se vyklubalo zašité místo mezi 
skálou a meandrujícím potokem. Na 
malé recepci, která měla být neformálním 
setkáním s vedením fakulty, jsem se dočkal 
formální nabídky na spolupráci s naší 
univerzitou od samotné paní prorektorky. 
Nakolik svá slova myslela vážně, se uvidí. 
 Druhý den mého pobytu byl dost 
hektický. Kromě přednášky na univerzitě 
jsem totiž měl přednést úplně jiný 
příspěvek na konferenci v centru města. 
To vše v rozmezí dvou hodin! Vše dopadlo 
dobře díky vedoucí katedry anglistiky, 

Texaské dny

Zajímavé citáty ze 
zajímavých knih

 Výchova je vyzbrojením pro to, aby 
vychovávaný na té své pouti, totiž právě 
na té své jedinečné pouti, přede tím 
svým, nikým nenahraditelným a nikým 
jiným splnitelným úkolem, který se na 
něj klade a který rozpoznává skrze svou
probouzenou a probouzející se odpověd-
nost, nepoklesával, aby přes slabost 
svých sil, přes všechno neobstávání 
obstál. Aby nestál s prázdnýma rukama 
a otevřenými ústy nic nedělaje, nebo 
dokonce poklesávaje či vzdávaje se, 
nýbrž aby byl připraven.
 Netvrdím, že k tomu, aby vychovatel 
dokázal dobře vychovávat, musí nejprve 
odborně studovat pedagogiku — nejlépe 
na vysokoškolské úrovni. Mnoho vycho-
vatelů jedná dobře, i když podstatu svého
jednání není s to teoreticky zachytit.

RADIM PALOUŠ,
DOPISY DNEŠNÍMU KMOTŘENCI

Název:  Standardy ke státním 
závěrečným zkouškám 
a kritéria hodnocení 
závěrečných prací 
(bakalářských a diplomových)

Autor: kolektiv autorů
Uspořádala: M. Kurelová
Nakladatel: Pedagogická fakulta OU
Rok vydání: 2004
Pořadí vydání: první
Rozsah:  128 stran
Vazba: brožovaná
Cena: 60 Kč
ISBN 80-7042-308-0

Anotace:
Text je určen pro studijní obory Učitel-
ství na 2. stupni základních škol, Učitel-
ství na středních školách, Vychovatelství 
a Sociální pedagogika. Studijní text 
je příspěvkem k dalšímu zkvalitnění 
přípravy ke státním závěrečným zkouš-
kám a přípravy k dílčím zkouškám.

Vydané spisy, 
skripta a sborníky

sehrály v dějinách Texasu významnou roli. 
V české sekci jsem byl průvodcem panu 
řediteli já. Můj výklad zaměřený především 
na rožnovské muzeum a české pivo 
kvitoval s tím, že by se pro něj návštěva 
Valašského muzea mohla stát záminkou 
pro první cestu do Evropy. 
 Po prohlídce muzea jsme se přesunuli 
na ranč Willie Rajnoska, kde jsem měl 
možnost se seznámit s kovbojským 
Texasem. Byl jsem zasvěcen do tajů 
chovu dobytka a hledání zdrojů pitné 
vody. K obědu se však neservírovaly 
fazole, ale domácí klobásy se zelím, které 
jsme zapíjeli plzeňským pivem. Největší 
překvapení se servírovalo po obědě. To 
mě krajané odvezli do sídla jedné místní 
rozhlasové stanice, kde jsem byl bez 
přípravy vyzpovídán. Pan moderátor poté 
na mou počest pustil do éteru písničku. 
Proč to bylo zrovna jódlování z rakouských 
Alp, opravdu nevím. 
 Za čtyři dny jsem toho v Texasu zažil 
víc než v San Jose za celý předešlý měsíc. 
Dojem mi nemohla zkazit ani bouře, kvůli 
níž jsem musel před odletem strávit celou 
noc na letišti. PETR KOPECKÝ

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FF OU

PS: Tak jsem se právě dočetl, že Ostrava 
si „vykopala” titul. To vypadá na další 
májovou veselici. Fotbalovým fanouškům 
v řadách akademiků a studentů chci jen 
připomenout, že titul „trefil“ René Bolf, 
rodilý Rožnovan. Omlouvám se za svůj 
lokál-patriotismus, ale po sedmi měsících za 
mořem je těžké se mu ubránit.

SETKÁNÍ S PŘEDSTAVITELI UNIVERZITY V SAN ANTONIU, DRUHÁ ZLEVA 
PROREKTORKA PRO ZAHR. VZTAHY DR. PAT LEMAY BURR, UPROSTŘED 
PETR KOPECKÝ 



Malá galerie studentů Ostravské univerzity 
Grafiky Veroniky Ulmanové (IPUS — výtvarný obor)




