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Projekt Phare 2003
Pracovníci Ostravské univerzity řeší již od dubna tohoto roku projekt Phare 2003 v ob-
lasti rozvoje lidských zdrojů „Systém dalšího vzdělávání učitelů základních škol v ob-
lasti sociální práce“. Organizačně projekt zajiš�uje, tak jako i další projekty obdobného 
charakteru, Centrum informačních technologií Ostravské univerzity. Garanti projektu 
jsou prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc., a Mgr. Martin Malčík. Manžerkou projektu je 
Mgr. Zdeňka Kantorová. Cílem projektu je zajištění základních podmínek pro prevenci 
negativních sociopatologických jevů v běžných podmínkách školních tříd základních škol. 
Projekt vznikl ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Kurz „Management sociální práce se žáky základní školy“
V rámci tohoto projektu byl vytvořen kurz „Management sociální práce se žáky základní 
školy“, který je akreditován v rámci DVPP MŠMT ČR. Kurz je zaměřen primárně na 
učitele druhého stupně základní školy, na management základních škol, na učitele-pre-
ventisty a na další pedagogické pracovníky základních škol. Samotný kurz je členěn do 
dvou částí — teoretické a výcvikové. 
 Teoretická část kurzu probíhá distanční formou. Pro kurz byly vytvořeny studijní opo-
ry. Účastníci této teoretické části absolvují tři jednodenní tutoriály. Lektory teoretické 
části jsou PhDr. Ivana Fialová, PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D., Dr. Michal Kolář, Bc. 
Lýdia Poláčková, Mgr. Judita Kachlová, Ta�ána Niklová a Mgr. Richard Kolibač.
 Systém čtyř studijních opor s názvem „Management sociální práce se žáky základní 
školy“ pokrývá základní teoretické oblasti potřebné pro učitele v praxi. Jedná se o oporu 
„Sociální interakce ve vztahu učitel žák“ autorky PhDr. Miriam Prokešové, Ph.D., dále 
velmi žádaná publikace odborníka, ale zejména zkušeného pracovníka v oblasti školní 
šikany PeadDr. Michala Koláře „Školní násilí a šikanování“. Pokračováním v uvede-
né problematice je publikace „Agrese a oběti násilí“ PhDr. Ivany Fialové, na kterou 
navazuje publikace autorek Judity Kachlové, Lýdie Poláčkové a Ta�ány Niklové, které 
aktivně pracují s aktivisty sociálně patologických jevů na školách, „Sociálně patologické 
jevy a sociální práce“. A nakonec studijní opora, kterou účastníci kurzu studují nejdříve. 
Celá teoretická část kurzu je realizována distančně, proto je nutno účastníky stručně 
seznámit s tím, jak se distančně vzdělávat, což skýtá opora s názvem „Distanční forma 
vzdělávání“ od Mgr. Richarda Kolibače.
 Výcviková část kurzu je realizována formou týdenního výcvikového pobytu, na kte-
rém učitelé provádějí tréninkový výcvik, učí se řešit krizové situace, zvládat komunikaci 
s agresivním žákem a rodičem atd. Lektory výcvikové části jsou PhDr. Jan Svoboda, 
který připravil koncepci této výcvikové části, PhDr. Leona Němcová, PhDr. Tereza Kim-
plová, Mgr. Marek Biolek, PhDr. Petr Šišák a dipl. psycholog Jiří Šimonek. Rovněž pro 
tuto speciální výcvikovou část kurzu byly zpracovány materiály, které jsou praktickým 
vodítkem pro učitele při řešení situací ve škole. Jedná se o dvě publikace „Praxe učitelů 
základních škol v prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů“ a „Dialogová forma 
výuky společenské, rodinné a sexuální na základní škole. Podpůrné techniky výuky roz-
pracované podle doporučovaných celků v rámci prevence výskytu sociálně patologických 
jevů“ autora PhDr. Jana Svobody.

Organizace kurzu „Management sociální práce se žáky základní 
školy“
Kurz „Management sociální práce se žáky základní školy“ začíná výcvikovou částí dva-
cetičlenných skupin učitelů, která je organizována v objektu vzdáleném od rušivých vlivů 
tak, aby sociální interakce celých skupin byly maximální. Před kurzem je klima tvořící 
se skupiny zmapováno me-
todou „Barvy života“, jejímž 
autorem je dipl. psycholog 
Jiří Šimonek. Mapování je 
prováděno elektronicky, a to 
tak, že přihlášení účastníci 
kurzu vyplní zajímavý dotaz-
ník, který je následně vyhod-
nocen, viz webová stránka 
www.daps.cz. Lektor, který 
provádí celotýdenní výcvik 
s uvedenou skupinou uči-
telů základní školy, je tak 
předem informován, o jakou 
skupinu se jedná, a svůj vý-
cvik podle toho modifikuje. 

Ostravská univerzita má 
nové logo

 V roce 15. výročí své existence začala 
Ostravská univerzita používat nové logo. 
Nový symbol univerzity zdůrazňuje její 
snahu vytvořit moderní úspěšnou instituci 
v rámci kraje, státu i v zahraničí. 
 Tomu odpovídá i zvolená strategie vi-
zuální komunikace: moderní, v podstatě 
jednoduchá, srozumitelná, otevřená, nadča-
sová řeč. Tato základní symbolika přispívá 
k lepší komunikaci a kvalitnější prezentaci 
univerzity.

 

Výchozím prvkem ve vizuální komunikaci 
univerzity jsou písmena O a U jako počá-
teční písmena názvu Ostravské univerzity. 
Tato písmena jsou skloubena stylem, aby 
nebylo možné určit, které z písmen pat-
ří jako první a které jako druhé z důvo-
du změny v názvu cizojazyčné verze loga 
(př. Universitas Ostraviensis). Dále jsou 
v písmeně O opětovně použita písme-
na O a U, a to v čisté abstraktní formě 
symbolizující „otevřenou příchozí cestu“ 
prostřednictvím písmene U, vedoucí do 
cílového bodu, který tvoří „srdce“ celého 
symbolu vytvořené prostřednictvím písme-
ne O. Celkové výtvarné pojetí je inspiro-
váno drsným způsobem života ostravského 
kraje.
 Autorem loga je Michal Chudáčik, 
student 1. ročníku Institutu pro umělec-
ká studia — výtvarná umění.

Čeština — jazyk slovanský 
podruhé v Ostravě

 Čtvrteční odpoledne 10. listopadu 2005 
bylo na katedře českého jazyka a litera-
tury s didaktikou zasvěceno lingvistice. 
Konference věnované slovanským jazykům 
se zúčastnili odborníci z Čech, Slovenska 
i Německa. Tematické zaměření prezento-
vaných příspěvků bylo velmi pestré. Setkání 
se stalo jedinečnou příležitostí seznámit se 
s aktuálním zkoumáním autorů v různých 
jazykovědných disciplínách. Vedle prezen-
tace současných trendů v jazykové komuni-
kaci (styl sms zpráv a internetových chatů) 
se řada příspěvků věnovala možným pří-
stupům k didaktice jazyka (výuka českého 
a slovenského jazyka, výuka cizinců). Pro-
tiváhou nástinu problematiky současného 
jazykového systému byly příspěvky prezen- ÚČASTNÍCI KURZU — TUTORIÁLŮ S REKTORY



Odezvy učitelů, kteří prošli výcvikem, jsou více než pozitivní. Nejen že si nacvičili, jak 
konkrétně řešit konfliktní situace se žáky, jejich rodiči, ale navíc často bylo největším 
přínosem pro ně to, že „poznali sama sebe“, jak se s nadšením někteří vyjadřují. O vý-
cvik je značný zájem díky pozitivním referencím učitelů, kteří jej již absolvovali. Jedná 
se ke dnešnímu dni celkem o 175 učitelů, celkem počítáme s 215 učiteli. Výcvik je 
totiž zcela něco jiného, při výcviku každý jedinec prožívá situace, musí aktivně jednat 
a prožitek si odnáší s sebou spolu s informací. Bohužel při vzdělávání učitelů na výcvik 
v této oblasti „nezbývá čas“, teoretické vědomosti o tom, jak něco udělat, nemohou 
nahradit reálné situace. 
 V rámci teoretické části kurzu učitelé, kteří prošli výcvikem, se zaměřují na sociální 
práci s jednou třídou, kterou si vybrali. Před začátkem této sociální práce je opět meto-
dou „Barvy života“ zmapováno klima ve třídě a na konci školního roku bude znovu zma-
pováno — očekává se změna klimatu pozitivním směrem. Celý kurz „Management sociální 
práce se žáky základní školy“ napomáhá ke zlepšení vztahů mezi žáky, učiteli a žáky, mezi 
učiteli, a tím i ke zlepšení klimatu ve třídě, v celých základních školách, a tím zmírňuje 
výskyt sociálně patologických jevů a omezuje předčasné ukončení školní docházky ně-

kterých žáků, ovšem za 
předpokladu, že všichni 
učitelé druhého stupně 
tento kurz absolvují. 
Prozatím toto je zcela 
realizováno na dvou 
školách ZŠ V Zálomu, 
Ostrava-Zábřeh, a ZŠ 
Rostislavova, Ostrava-
-Vítkovice. Zajímavé je, 
že ředitelé škol v Mo-
ravskoslezském kraji, 
kde výsledky testování 
žáků v oblasti mate-
matiky, českého jazyka 
a obecných studijních 
předpokladů firmou 
SCIO byly nejslabší, 

odmítli nabízenou možnost zkvalitnit svůj učitelský sbor v oblasti sociální práce se žáky 
i přes dodatečnou telefonickou výzvu, kromě písemné nabídky, kterou předem obdrželi. 
Naopak ředitelé základních škol, kde testování žáků vypovídalo o dobré kvalitě výsledků 
školy v této oblasti, reagovali na výzvu pozitivně. 

Poděkování
Podařilo se vytvořit systémový kurz pro oblast sociální práce učitelů základních škol, 
který obsahuje výcvik i nutnou teorii, pružně reaguje na současné sociální jevy na 
základních školách. Každé dítě, které bude uchráněno před školní šikanou a dalšími 
patopsychologickými jevy, a které si proto neponese toto postižení dále, bude děkovným 
milníkem pro pracovníky podílející se na projektu.
 Děkujeme pracovníkům Ostravské univerzity: PhDr. Miriam Prokešové, Ph.D., 
PhDr. Janu Svobodovi, PhDr. Leoně Němcové, PhDr. Tereze Kimplové, Mgr. Marku 
Biolkovi, PhDr. Petru Šišákovi a Mgr. Richardu Kolibačovi. Rovněž děkujeme vedoucím 
kateder pedagogické fakulty OU doc. Jitka Šimíčkové a doc. Juliu Sekerovi, že členy 
katedry v této záslužné činnosti podpořili.
 Děkujeme za spolupráci Bc. Lýdii Poláčkové, Mgr. Juditě Kachlová a Ta�áně Niklové, 
které do projektu vnesly své zkušenosti z práce s preventisty na školách Moravskoslez-
ského kraje. 
 Velmi si vážíme ochoty spolupracovat na této ožehavé otázce současné základní školy 
u odborníků, kteří mají celorepublikové renomé. Děkujeme dipl. psychologovi Jiřímu 
Šimonkovi za možnost využití mapování sociálního klimatu, PaedDr. Michalu Kolářovi za 
ochotu připravit pro kurz speciální studijní oporu o šikaně a podílet se na tutoriálech 
a PhDr. Ivaně Fialové za ochotu připravit studijní oporu zaměřenou na školní násilí 
a podílet se na tutoriálech.
 V neposlední řadě děkujeme manažerce projektu Mgr. Zdeňce Kantorové za příklad-
né řízení projektu, za pečlivou organizační přípravu všech akcí na projektu, které jsou 
pozitivně hodnoceny.

Konkrétní informace o projektu a kurzu naleznete na www.osu.cz/phare2003rlz/projekt1.
ERIKA MECHLOVÁ

tující nové poznatky ze studia jazyka star-
ších období (církevní slovanština, barokní 
čeština). Celkovou rozmanitost otevřených 
témat dotvořila konfrontace současných 
trendů v různých jazykových kódech, tj. 
v češtině, slovenštině, polštině a němčině, 
a to jak v ústní komunikaci, tak v psaném 
projevu. 
 Věříme, že čas, který na naší kated-
ře strávili, nebyl pro naše hosty marností, 
a že cesta k nám znamenala vyslechnout 
si zajímavá jazykovědná témata. A zapojit 
se do diskuse. Jestli jsme alespoň trochu 
přispěli k novým podnětům a inspiracím 
pro jejich další odbornou práci, hřeje nás 
to u srdce.

ZA ORGANIZÁTORY OLGA KUBECZKOVÁ,
KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

S DIDAKTIKOU PDF OU

1. ročník mezinárodních 
hobojových kurzů

na IpUS OU
 Mezinárodní hobojové kurzy, jejichž 1. 
ročník se uskutečnil ve dnech 20. 11. — 27. 
11. 2005 na Institutu pro umělecká studia 
Ostravské univerzity, rozšířily dosavadní 
významné mezinárodní vzdělávací aktivity 
(např. Mezinárodní klarinetové kurzy), kte-
ré toto samostatné vysokoškolské pracoviš-
tě Ostravské univerzity nabízí.
 Lektory kurzů byli jeden z nejvýznam-
nějších pedagogů v zámoří prof. Richard 
Killmer (Eastman School of Music Ro-
chester, USA), jeho bývalá žačka Marlén 
Vavříková (USA/ČR) a doc. Dušan Foltýn 
(zástupce ředitele IpUS OU), který rovněž 
celou akci organizačně zajiš�oval.
 Zdařilý průběh kurzů a příznivé ohlasy 
(prof. R. Killmer, G. Fossati z hobojové 
firmy „Fossati - Paris“ z Francie či jednot-
liví účastníci) potvrdily oprávněnost jejich 
uskutečnění. Došlo k jednoznačné prezen-
taci Ostravské univerzity jako vyspělého 
vzdělávacího a kulturního centra nejen 
města Ostravy, ale i celého regionu. Pes-
trý program kurzů (návštěva zahajovacího 
orchestrálního koncertu v rámci koncert-
ního cyklu „Vesmír“ — sólisty byli lektoři 
hobojových kurzů, výstava hobojů pařížské 
firmy Fossati, návštěva abonentního kon-
certu Janáčkovy filharmonie, návštěva rod-

V RÁMCI JEDNOHO TUTORIÁLU JSOU UČITELÉ SEZNAMOVÁNI S PROSTŘE-
DÍM LMS V UČEBNĚ OU



Ostravská univerzita získala 
projekt Evropského
sociálního fondu

ného domu L. Janáčka na Hukvaldech) byl 
vyvážen odbornou přednáškou M. Hoška 
a seminářem prof. Killmera.
 22 účastníků z brněnské JAMU a kon-
zervatoří v Praze, Brně, Kroměříži, Os-
travě, Žilině a Bratislavě mělo možnost 
seznámit se s vysokou odbornou i organi-
zační úrovní práce na IpUS OU. Výsledky 
své týdenní práce předvedli na dvou veřej-
ných koncertech, které se setkaly s mimo-
řádně příznivou reakcí publika.

DUŠAN FOLTÝN

Chceme, aby se k nám
studenti stále vraceli
Doc. PhDr. Josef MALACH, CSc., nastoupil dne 1. 11. 2005 do funkce děkana Pe-
dagogické fakulty OU. Redakci Listů OU poskytl krátký rozhovor.

Kam směřují Vaše priority při výkonu funkce děkana PdF OU pro nadcházející období?
Odpově� na tuto otázku rozdělím na dvě části. V první části připomenu, že při formu-
lování obsahu Koncepce činnosti rozvoje Pedagogické fakulty OU, kterou jsem předkládal 
akademickému senátu a akademické obci fakulty, jsem priority své řídící aktivity jako 
potenciálního děkana fakulty formuloval v podobě sedmi znaků činnosti a rozvoje fakulty. 
Všechny vyjadřují určité směřování od stavu současného k budoucímu. Stručně se pokusím 
je uvést. V prvním znaku „od jistoty k tvůrčímu neklidu“ jsem akcentoval potřebu fakulty 

vyhledávat příležitosti na trhu vzdělávacích služeb, reagovat na 
nové potřeby a požadavky společnosti a požadavek větší pod-
nikavosti pracovníků a pracoviš� při plnění standardních úkolů 
a vyhledávání příležitostí pro změny a inovace. Ve druhém znaku 
nazvaném „od konfrontace ke kooperaci“ jsem se pokusil vyjádřit 
určité obavy z toho, že jednotlivé fakulty, nebo jednotlivé katedry 
v rámci fakult, možná hlavně z důvodů ekonomických, preferují 
uzavření se při řešení vzdělávacích a výzkumných problémů, pro-
jevují jisté kolektivní ochranářství a nedostatek smyslu pro širší, 
univerzitní vnímání své role místo toho, aby více spolupracovaly, 
tím více vytěžovaly z intelektuálně vysoce potentního prostředí 
vysoké školy a společně usilovaly o nastolení otevřeného klimatu 
a kooperativní kultury organizace. 

 Ostravská univerzita v Ostravě (jako 
žadatel a příjemce) ve spolupráci s part-
nery — Vysokou školou báňskou-Technickou 
univerzitou Ostrava a Slezskou univerzitou 
v Opavě získala ve veřejné soutěži v rám-
ci Operačního programu Rozvoje lidských 
zdrojů, opatření 3.3.2 Podpora terciální-
ho vzdělávání, výzkumu a vývoje, program 
podpory 15.D Rozvoj lidských zdrojů v ob-
lasti výzkumu a vývoje projekt „Systém 
dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu 
a vývoje v Moravskoslezském kraji a jeho 
realizace“. Tento projekt je spolufinanco-
ván Evropským sociálním fondem a stát-
ním rozpočtem České republiky.
 Cílem projektu je vytvoření systému 
dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu 
a vývoje vysokých škol a institucí v Mo-
ravskoslezském kraji a jeho realizace. 
V projektu bude podporováno vzdělávání 
zejména dospělých lidí v regionu včetně 
jejich nutných rekvalifikací v souladu se 
strategií rozvoje regionu a potřebou no-
vých kvalifikací lidí a jejich budoucí adap-
tability na nově vznikající požadavky trhu 
práce. Důraz bude kladen na udržení 
vzdělaných lidí v regionu a jejich vzdělá-
vání směrem k možnosti jejich pracovního 
uplatnění v regionu. Vzdělávací systém se 
bude zabývat dalším vzděláváním v oblasti 
řízení (managementu) projektů výzkumu 
a vývoje, řízení kvality dosahovaných vý-
sledků výzkumu a vývoje, řízení ochrany 
duševního vlastnictví a transferu technolo-
gií, inovačním podnikáním a podnikáním 
ve výzkumu. Cílovými skupinami budou 
manažeři, akademičtí pracovníci vysokých 
škol, studenti magisterských a doktorských 

Dodatek k diplomu
/Diploma Supplement
nabývá na významu
V souladu s mezinárodními úmluvami Ostravská univerzita v závěru akademického roku 
2004/2005 poprvé vydávala svým absolventům Dodatek k diplomu/Diploma Supplement. 

Všech 1674 absolventů (367 na FF, 
751 na PdF, 248 na PřF, 248 na ZsF 
a 60 na IpUSu) obdrželo nový dvojja-
zyčný dokument, který znamená meziná-
rodní zprůhlednění dosažené kvalifikace 
a povede k usnadnění vzájemného uzná-
vání diplomů, akademických hodností. 

Dodatek k diplomu byl v loňském 
roce, spolu s vysvědčením a diplomem, 
vytištěn na zcela nových tiskopisech (za 
grafické ztvárnění opakovaně děkujeme 
dr. Elišce Čabalové), s ochrannými prv-

ky, se suchými pečetěmi. Univerzita tak sjednotila a zkvalitnila vzezření dokladů o ukon-
čení studia.

Nový Zákon 552/2005 Sb. (s platností od 1. ledna 2006) ještě roli Dodatku k diplomu 
/ Diploma Supplement povýšil, protože za doklady o ukončení studia a získání akade-
mického titulu se podle § 55 považují 
vysokoškolský diplom a dodatek k di-
plomu. Tento zákon zrušil vysvědčení 
o státní závěrečné zkoušce. 

Fotografiemi připomínáme slavnost-
ní atmosféru promocí; studentům, kte-
ří budou v lednu přistupovat k SZZ, 
přejeme úspěšné zakončení studia. 

Podrobnosti o DS naleznete mj. na 
webových stránkách OU. 

DOC. PAEDDR. IVA MÁLKOVÁ, PH.D.
PROREKTORKA PRO STUDIUM A VZDĚLÁVÁNÍ 



 Třetí formulovaný znak — „od uzavřeného k otevřenému“ — vyjadřoval úmysl nového ve-
dení fakulty zvýšit podíl fakulty na řešení problémů školské, kulturním sociální i ekonomické 
a praxe, včetně problémů nejbližšího regionu. Ve čtvrtém znaku — „od regionálního k ev-
ropskému“ — jsem zdůraznil potřebu rozvoje všech aktivit směřujících k pevnému zakotvení 
fakulty v evropském vzdělávacím prostoru, což konkrétně znamená zvýšení mobilit učitelů 
a studentů, realizaci společných projektů, studijních programů a výhledově i „export“ našich 
vzdělávacích, organizačních a vědeckých služeb. Pátý znak — „od vzdělávací fakulty k fakultě 
edukativně badatelské“ — vyjádřil závazek kandidáta na funkci děkana usilovat o zvýšení 
aktivit fakulty v oblasti vědecké a výzkumné, která vykazovala, alespoň z pohledu formál-
ních ukazatelů, určitou stagnaci. Toho lze dosáhnout jak cílenou snahou o získání větších 
prostředků tzv. CEPovských projektů a záměrů, tak vytvářením odpovídajících podmínek pro 
efektivní výzkumnou práce z hlediska organizačního, personálního i materiálního. V šestém 
znaku — „od učitelských programů k diverzifikované nabídce studijních programů“ — byla 
zacílena pozornost na potřebu adekvátní odezvy fakulty na demografickou situaci v zemi 
a zvl. našem kraji projevující se mj. snižováním potřeby nových učitelů. Žádoucí proměny 
v procesech studia na vysoké škole obsahoval poslední, sedmý znak — „od výuky založené 
na prezentaci obsahů k facilitaci samostatného studia.“ Musím říci, že pro tento cíl již fa-
kulta mnoho vykonala např. editací desítek studijních opor, resp. i elearningových programů. 
Tím více však bude zapotřebí dopracovat efektivní systém hodnocení výsledků studia, včetně 
zajiš�ování zpětné vazby z průběhu všech etap vzdělávacího procesu na vysoké škole, formou 
vnitřní i vnější evaluace.
 Ve druhé části odpovědi mohu konstatovat, že při porovnání uvedených sedmi znaků, 
kterými by se měla v budoucnu vyznačovat pedagogická fakulta, s prioritami obsaženými 
v Dlouhodobém záměru činnosti univerzity na období 2006—2010 je vidět jejich značnou 
obsahovou shodu.

Chystáte nějaké zásadní koncepční, personální či jiné změny?
Výše uvedené priority mého programu, programové cíle Dlouhodobého záměru univerzity 
a pracovní verze Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty OU na léta 2006—2010, která 
vznikla péčí vedení fakulty v minulém funkčním období počátkem roku 2005 a obsahuje již 
řadu cenných inovačních záměrů v klíčových oblastech činnost, se v současné době stávají 
východisky zpracování konečné verze dlouhodobého záměru fakulty na uvedené období. Kon-
cem ledna budeme společně s vedoucími kateder formulovat jeho cíle a způsoby jejich dosa-
žení. Mohu v tuto chvíli sice trochu předbíhat výsledek jednání, ale přesto uvedu některé zá-
sadní záměry nebo změny. V oblasti studia chceme dosáhnout toho, aby každá katedra byla
nositelem nejméně jednoho neučitelského studijního programu. Chceme v tomto funkčním ob-
dobí akreditovat nejméně tři doktorské studijní programy. Budeme usilovat o tvorbu modulár-
ních studijních programů a nabízet jiným katedrám v rámci fakulty, jiným fakultám OU nebo 
vysokých školám ucelené vzdělávací moduly. V oblasti vědy a výzkumu se nehodláme smířit 
s absencí našeho zapojení do řešení výzkumného záměru a připravujeme jeho podání do kon-
ce února. Budeme aktivnější při podávání žádostí o granty v rámci GA ČR a jiných agentur. 
Ukazuje se, že některých cílů budeme jen obtížně dosahovat v aktuální personální skladbě, 
a proto bude nezbytné posilovat naše katedry mladými pracovníky, pokud možno s doktor-
skou kvalifikací, a současně vysoce kvalifikovanými domácími nebo zahraničními odborníky. 

Těší Vás velký zájem o studium a jak chcete zaujmout studenty?
Naše fakulta má takovou nabídku studijních programů, které zatím oslovují dostatek po-
tenciálních zájemců z řad čerstvých absolventů středních škol i zájemců o získání stupně 
vzdělávání z praxe. Těší nás také stálý zájem o studium v rámci celoživotního vzdělávání, 
v němž každoročně péčí CDV zajiš�ujeme získání kvalifikace pedagogických pracovníků nebo 
je připravujeme na výkon specializovaných činností, např. ředitelů škol, výchovných poradců 
apod. V tomto akademickém roce jde jen v této skupině studentů o více než tisíc klientů. 
Výrazem klient chceme nejen ve systému celoživotního vzdělávání, ale také ve všech formách 
řádného vysokoškolského studia vyjádřit náš vztah ke studentům a jejich potřebám. Vytvá-
řením dobrých studijních podmínek a dobrých vztahů mezi univerzitou a studenty chceme 
dosáhnout pozitivně vnímané studijní recidivy našich studentů v převažujícím systému struk-
turovaného studia a současně v systému celoživotního učení každého jedince. Jinak řešeno, 
chceme, aby se k nám studenti stále vraceli. Dobré studijní podmínky mohou v nejbližších 
měsících ovlivnit nejen nové prostory v rekonstruovaném objektu univerzity na Mlýnské ulici, 
ale také dostatek studijní literatury nebo studijních opor, zjednodušení komunikace učitelů 
a studentů pomocí LMS systémů, ale také možnosti studovat nějakou dobu v zahraničí 
v rámci projektu Socrates. Studenty chceme také více vtahovat do řešení výzkumných úkolů 
kateder. V tomto roce můžeme po delší době motivovat studenty také vyplácením prospě-
chových stipendií. 

studijních programů a zaměstnanci insti-
tucí výzkumu a vývoje Moravskoslezského 
kraje. Takto kvalifikovaní pracovníci jsou 
důležitým předpokladem pro další rozvoj 
a hospodářský růst Moravskoslezského 
kraje.

DOC. ING. CYRIL KLIMEŠ, CSC.
KATEDRA INFORMATIKY A POČÍTAČŮ PŘF OU

Poznámka: Autor je hlavní kontaktní osobou, 
zodpovědnou za odbornou úroveň projektu.

Soutěž a seminář
eLearning 2005

 Rok uplynul jako voda a opět proběh-
la každoroční soutěž a seminář eLearning, 
tentokrát s označením 2005, v Hradci 
Králové. Na seminář bylo přihlášeno asi 
100 účastníků, z toho z Ostravské univer-
zity prof. E. Mechlová a doc. K. Květoň 
(členové odborné poroty soutěže), Mgr. R. 
Fojtík, RNDr. I. Nagyová, Mgr. R. Koli-
bač, Bc. I. Řepka, Ing. K. Kostolányová.

Soutěž eLearning 
Soutěž eLearning byla tentokrát rozděle-
na do dvou kategorií. První den soutě-
že byl ve znamení výukových materiálů 
pro základní a střední školy, druhý den 
se prezentovaly vysokoškolské vzděláva-
cí materiály. Prezentace, které představili 
jednotliví soutěžící, zaznamenaly tento rok 
velký posun směrem ke kvalitním multime-
diálním produktům. Z celé soutěže jasně 
vyplynulo, že vývoj e-learningových vzdělá-
vacích materiálů směřuje k maximálnímu 
využití technologií audio, streamovaného 
videa, simulací a interaktivních animací. 
Z hlediska organizační struktury kurzů je 
preferována modulární architektura. Pro 
vítězství v tomto ročníku bylo nutné, aby 
vzdělávací materiál byl vytvořen podle me-
todologie tvorby distančního vzdělávání, 
byl obohacen o multimediální prvky a měl 
jasnou a přirozenou organizační strukturu. 
Většina vítězných kurzů byla tvořena více 
než jedním autorem, což je opět posun 
vzhledem k minulým soutěžím.
A jak soutěž dopadla?
První cenu sdružení EUNIS získal e-
-learningový kurz „Genomika a bioinfor-
matika“, autoři MUDr. Kamila Novotná, 
prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc., z Uni-
verzity Karlovy, 2. lékařské fakulty. Tato 
učební pomůcka je využívána v prezenčním 
studiu. Studenti se zde naučí diagnostice 
geneticky podmíněných chorob. Kurz zau-
jal zejména organizací studia, multimediál-
ními prvky a také dodrženou metodologií 
e-learningu. Provázanost kurzu s různými 
reálnými databázemi gentických informací, 
které lékaři využívají ve své praxi, dále 
rozvíjí kvalitu kurzu nad rámec běžného 
zpracování. Kurz byl právem vyhlášen za 



Významné výročí
prof. Jiřího Svobody
 Ve čtvrtek 19. ledna 2006 oslaví pětasedmdesáté narozeniny prof. PhDr. Jiří Svoboda, 
DrSc., ředitel Ústavu pro regionální studia Ostravské univerzity, emeritní vedoucí katedry 
české literatury, literární vědy a dějin umění Filozofické fakulty Ostravské univerzity, 
literární historik, teoretik, kritik, editor mnoha děl, zvláště regionální literatury Slezska 
a severovýchodní Moravy. Za 45 let svého působení na naší vysoké škole připravil 
na učitelskou a vědeckou dráhu stovky bohemistů, obhájil desítku vědeckovýzkumných 
projektů z oboru teorie a dějiny české literatury, oponoval a recenzoval stovky titulů 
z odborné a krásné literatury. Posledním velkým projektem, který se pod jeho vedením 
dokončil, je dvoudílná Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy, 
na jejímž vzniku participovalo 90 odborníků z různých vědních oborů. Připomeňme si 
některé životní mezníky našeho jubilanta:

Jiří Svoboda se narodil v roce 1931 
v Místku. Roku 1950 maturoval na Ob-
chodní akademii ve Frýdku a v Praze 
začal studovat knihovnictví. Po necelém 
semestru přestoupil na olomouckou filo-
zofickou fakultu (obor čeština — filozo-
fie), kde byl žákem O. Králíka a J. L. 
Fischera. Studium ukončil v roce 1955 
diplomovou prací Satirik J. Haussmann. 
Nejprve učil na frýdecké základní ško-
le a následně na Jedenáctileté střední 
škole ve Frýdlantu nad Ostravicí, roku 
1960 nastoupil jako odborný asistent na 

Pedagogický institut v Ostravě (tj. budoucí pedagogickou fakultu), po vzniku univerzity 
působí na její filozofické fakultě. V letech 1971—90 a 1993—2003 zde vedl bohemistickou 
katedru. Od roku 1995 řídí Ústav pro regionální studia.
 První příspěvek otiskl v roce 1949 v Mladé frontě. V roce 1968 obhájil kandidátskou 
disertaci Generace a program (knižně 1973) zaměřenou na teoretické programy proletář-
ské poezie a Devětsilu. V roce 1970 získal doktorát za práci Proletářská poezie J. Seiferta, 
vzniku a vývoji básníkovy tvorby se věnoval také v řadě dílčích studií. Současně se začal 
zabývat literaturou ve Slezsku a na severovýchodní Moravě, v roce 1980 se na FF UJEP 
v Brně habilitoval prací Tvorba a region. Sedm kapitol o literatuře na Ostravsku (knižně 
1974). Intenzivní zájem o dílo V. Martínka byl završen monografií Vojtěch Martínek, život 
a dílo (1982). V roce 1987 vydal Svoboda knihu studií, portrétů a kritických sond Ve 
stopách tvorby, 1988 získal hodnost doktora věd, o rok později byl jmenován profeso-
rem. V následující knize Z obzoru tvorby. Kapitoly české literatury (1998) se soustředil 
především na problematiku literárních dějin a otázky literárního procesu chápaného jak 
v širším teoretickém kontextu, tak i v souvislosti s konkrétní tvůrčí osobností (mj. B. 
Němcovou, J. Nerudou, P. Bezručem, J. Seifertem, E. Valentou či J. Kainarem), pod-
statná je rovněž jeho reflexe máchovského bádání. Podobně široce je pojata i zatím 
poslední kniha Cesty a zastavení. Kapitoly z české literatury 20. století (2002), kde se vedle 
tematiky masarykovské objevují studie z české poezie (A. Sova, F. Halas, F. Hrubín, J. 
Kolář, J. Hanzlík), prózy (J. Čep, E. Hostovský, J. Otčenášek, J. Zogata ad.) a literární 
kritiky (A. Novák, F. Götz, A. M. Píša, M. Rutte). Jako editor připravil vydání prací K. 
Dvořáčka, L. Hořké, V. Martínka, B. Četyny, J. F. Karase ad. Autorsky i organizačně 
se rozhodující měrou podílel na vzniku nedávno vydané olbřímí Kulturněhistorické ency-
klopedie Slezska a severovýchodní Moravy (2005), kde zúročil své znalosti z regionalistiky 
a zkušenosti z lexikografie. Vedle encyklopedických hesel je totiž autorem mnoha hesel 

Funkce děkana je určitě náročná na čas. Zbývá Vám ještě nějaký na záliby? 
První dva měsíce ve funkci Váš předpoklad o časové náročnosti výkonu funkce potvrzují. 
Nicméně, pokud naše fakulta usiluje prostřednictvím relaxačního či rehabilitačnho projektu 
TEP o vyrovnávání převážně jednostranné zátěže vysokoškolských učitelů jejich fyzickými ak-
tivitami, pak nemohu zůstávat stranou. Pokud v zimě neděli počasí dovolí, rád se proběhnu 
na běžkách v prostředí hor nebo se v létě projedu na kole. Bydlení blízko přehrady pak 
dovoluje si častěji zaplavat. Pokud už nic jiného, pak domácí pes po návratu večer domů 
žadoní o společnou vycházku. Snad více času bych rád věnoval jako dávný sborista zpěvu, 
nejlépe písní lidových. Ale to už každého napadá, že by to chtělo deci červeného. Nic proti 
dobrému moravskému v dobré společnosti nemám, navíc když sleduji nejnovější lékařské 
výzkumy. ZA ROZHOVOR DĚKUJE JIŘINA VEČEŘOVÁ

vítěze díky komplexnosti zpracování.
 Druhou cenu EUNIS získal kurz již 
zkušených autorek Mgr. Miroslavy Černé 
a Lucie Urbanové z Univerzity Hradec 
Králové, Fakulty informatiky a manage-
mentu, s názvem „Kurz anglického jazyka 
pro školský management“.
 Třetí cena EUNIS byly přidělena 
Mgr. Petru Švecovi z Univerzity Konstan-
tina Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných 
vied, za kurz „Počítačové Siete 2“. I ten-
to kurz se vyznačoval kvalitní organizací 
vzdělávání, díky své modulární architek-
tuře, názorností (multimediálními prvky) 
a dodržením metodologie tvorby e-lear-
ningových materiálů. Z obsahu kurzu lze 
jmenovat DNS systém, architektura FTP 
a HTTP, elektronická pošta, kryptografie 
a další. Autor při prezentaci zaujal ukáz-
kou formy, jakou vede distanční vzdělává-
ní. Soustředí pozornost na sebevzdělávání 
studentů a preferuje elektronické diskuse 
před e-mailovou poštou. Tímto způsobem 
aktivizuje studenty tak, aby aktivně vstu-
povali do studia a vysvětlovali učivo spo-
lustudujícím. Tento princip velmi usnadňu-
je práci tutora.
Cenu Národního centra distančního vzdě-
lávání obdržely tři kurzy:
-  „E-learning v předmětu geografie ces-

tovního ruchu“ autorů doc. dr. Ji-
řího Štýrského a Jindřicha Čadí-
ka z Univerzity Hradec Králové, 
Fakulta informatiky a managementu 

-  „Sociální psychologie“ autorů Mgr. Vla-
dimíry Lovasové, Ing. Milana Edla, 
Ing. Vladimíra Nového a Ing. Libora 
Valeše ze Západočeské univerzity v Plz-
ni. 

-  „Školský management — strategické plá-
nování“ autorů PaedDr. Ludvíka Egera, 
Ing. Libuše Bažantové ze Západočeské 
univerzity v Plzni. 

Seminář eLearning
Paralelně s prezentacemi jednotlivých kur-
zů přihlášených do soutěže probíhal semi-
nář, na kterém byly prezentovány současné 
trendy a poznatky o e-learningu v Čes-
ké republice i ve světě. Současný trend 
směřuje k využívání multimediálních pro-
středků jednak pro e-learningové učení, ve 
smyslu systematického působení na různé 
smysly studentů, dále je patrná zjevná sna-
ha o strukturování vzdělávacích materiá-
lů. Byly prezentovány různé systémy pro 
řízení výuky LMS (Learning Managment 
System), např. WorkPlace, WebCT, EDEN, 
Moodle a další.
 Zajímavostí semináře bylo seznámení 
publika se systémem pro komplexní zá-
znam přednášek (MediaSite recorder), 
který umožňuje zaznamenávat „reálnou” 
přednášku i s prezentací a v reálném čase 
ji umístit na www stránky. Pomocí této 



Do třetice všeho dobrého
V týdnech od 2.—9. října a od 6.—13. listopadu 2005 se uskutečnilo třetí výměnné di-
daktické praktikum studentů učitelství němčiny Univerzity Erfurt a Ostravské univerzity. 
Obsáhlá fotodokumentace a reflexe německých i českých studentů je uveřejněna na 
webové stránce katedry germanistiky FF OU www1.osu.cz/home/zajicova; Austauschprak-
tikum. Chtěli bychom se však s Vámi podělit o několik výrazných dojmů také na 
stránkách Listů. Než přijdou ke 
slovu čeští účastníci praktika, do-
volíme si poděkovat panu rektorovi 
doc. RNDr. Vladimíru Baarovi za 
poskytnutí významného finančního 
příspěvku na ubytování německých 
studentů v Ostravě a na jejich 
místní dopravu, paní Mgr. Lucii 
Dokoupilové za pomoc při zajiště-
ní hospitací na ostravských školách 
a panu kvestorovi FF OU PaedDr. 
Jaroslavu Kozelskému za všestran-
nou podporu praktika. A te	 co 
řekli studenti:

Ondřej Tonkovič: Studijní cesty jsem se zúčastnil jako náhradník poslední chvíle. Nová pro 
mne byla zkušenost multikulturních tříd, v nichž se mezinárodní studenti Univerzity Erfurt 
zdokonalují v němčině a vyměňují si přitom poznatky o životě ve vzdálených a exotických 
zemích. Oslovil mě dialogický a interaktivní přístup učitelů ke studentům a demokratické 
pracovní klima. Jako geograf jsem byl nadšen poznávací hodnotou pobytu. Navštívili jsme 
mnoho míst celosvětového kulturně historického významu — Erfurt, Výmar, Eisenach, Wart-
burg. Moje dokumentace obnáší asi 570 fotek. Mám radost z panoramatu Eisenachu, které 
jsem si sestavil doma na počítači.

Michaela Rýparová: Do Erfurtu jsme vezli ostravské klobásy, které jsme měli předat Judovi, 
indonéskému studentovi Erfurtské univerzity. Ten nás hned pozval na čínský večer, jehož 
byl spolupořadatelem. Zjistili jsme, že národní večery se tu pořádají každý týden a že jsou 
součástí rozsáhlého univerzitního programu péče o studenty. Informace se uveřejňují na webu 
(www.erfurt-international.de/cafe-international; www.uni-erfurt.de/foreign/integr/main.htm). Na 
přípravě večerů se podílí univerzita prostřednictvím čtyř tutorů, dále univerzitní kolej a ka-
várna Café international. Náš první dojem — neuvěřitelné množství lidí. Nabídky národních 
pokrmů a nápojů, filmy o zemích a jejich kultuře. Večer se konal ve třech prostorných 
místnostech, jež byly zcela zaplněny. Čínské víno má chu� podobnou našim likérům a je 
velmi dobré. Večer se nám líbil především jako příležitost k rozšíření obzoru a získání přátel 
z celého světa. Na Ostravské univerzitě studují také studenti z různých koutů světa a podob-
né večery by byly také zajímavé.

Dagmar Matějková: Do Erfurtu bych 
se kdykoliv vrátila už jen kvůli uni-
verzitní menze. Vydatné porce, krásně 
barevně složené, jídlo zdravé, výběr 
dostatečný pro vegetariány i všežrav-
ce, příjemné prostředí, dostatek míst, 
stolečky mezi palmovitými rostlina-
mi, žádné starosti s objednáváním, 
přehledné tabule s nabídkou u všech 
vchodů. A čekalo na nás překvapení. 
Hned v pondělí dostal každý při od-
chodu z menzy tašku plnou reklam-

DÓM A KOSTEL SEVERI VZNIKLY VEDLE SEBE JAKO KONKU-
RENČNÍ STAVBY KATOLICISMU A PROTESTANTISMU.

VÍTEJTE V MENZE. DOBROU CHUŤ.

Biografického slovníku Slezska a severní Moravy, iniciátorem četných literárněvědných 
konferencí s regionalistickou tematikou a následně vzniklých sborníků. Jako člen mnoha 
nakladatelských, redakčních a edičních rad, jako vědecký redaktor uměnovědné řady 
spisů, jako předseda oborové rady doktorského studia se přímo podílel a nadále podílí 
na odborné přípravě mladých literárněvědných bohemistů.
 Váženému a milému profesoru Jiřímu Svobodovi přejí hodně zdraví, pracovního elá-
nu a tvůrčí invence jeho univerzitní kolegové a přátelé. SVATAVA URBANOVÁ

MARTIN TOMÁŠEK

technologie byly zaznamenány některé pre-
zentace tohoto ročníku e-learningu a lze 
se na ně podívat na internetové adrese: 
http://was.vsb.cz/mediasite/viewer.
 Třetí den konference proběhla retro-
spektiva uplynulých pěti ročníků soutěže. 
Vítězové jednotlivých ročníků prezentovali 
současný stav svých e-learningových pro-
duktů. Z jejich zkušeností vyplynulo, že 
distanční forma vzdělávání vyžaduje per-
manentní pobízení studentů v průběhu 
studia. V rámci tohoto programu vystoupil 
i zástupce naší univerzity Mgr. Rostislav 
Fojtík z katedry informatiky a počítačů 
Přírodovědecké fakulty, který se věnoval ve 
své prezentaci analýze studijních výsledků. 
Shrnul své zkušenosti z dlouholeté účasti 
na semináři a v soutěži. Ve svém vystou-
pení se nebál připomenout svůj prvotní 
neúspěch v soutěži a ponaučení z něj, což 
bylo shledáno u obecenstva velmi pozitiv-
ním. Názorně ukázal, jakým směrem se 
jeho stále vyvíjené kurzy ubírají a jaké 
má zkušenosti s jejich používáním. Velmi 
zajímavé výsledky přineslo právě srovnání 
skupin prezenčních a distančních studentů. 
Dospěl k závěru, že obě formy studia do-
sahují přibližně stejných výsledků. Potvrdil 
také zkušenost dalších prezentujích, že je 
nutné neustále motivovat studenty k prů-
běžnému studiu. Osobně zvolil 14denní 
cyklus plnění dílčích úkolů.
A co napsat na závěr. Určitě velmi důle-
žitá informace se týká změny v hodnocení 
přihlášených kurzů v budoucím ročníku 
soutěže. Kurzy v příštím roce budou roz-
dělovány do tří kategorií: on-line kurzy, 
blending e-learningové kurzy a elektronic-
ké vzdělávací objekty. 
 A co tato konference přinesla přímo 
nám? Získali jsme větší rozhled o vzdě-
lávacích prostředích a podmínkách jejich 
rozvoje na konkurenčních univerzitách. 
Ukázala nám směr vývoje e-learningových 
kurzů a vzdělávacích objektů, který by-
chom pro úspěšnou realizaci elektronické-
ho vzdělávání měli sledovat.

ING. KATEŘINA KOSTOLÁNYOVÁ

Nová publikace v edici 
Universum

 Celouniverzitní edice Universum vyda-
la koncem listopadu 2005 další publikaci. 
V pořadí pátým svazkem se stala kniha se 
záhadným názvem Mesuë a jeho „Graba-
din“. Teprve podtitul napovídá, že se jedná 
o Standardní dílo středověké farmacie. Edi-
ce — jazyk — komentář. Tato kniha je vý-
sledkem spolupráce ostravské germanistky 
Lenky Vaňkové z Filozofické fakulty OU 
a Gundolfa Keila z Ústavu dějin lékařství 
Univerzity ve Würzburgu. Všechny dosa-
vadní práce Lenky Vaňkové mají společné, 
že zkoumají postavení německých památek 



dochovaných na našem území v kontextu 
vývoje německého jazyka. Zatímco první 
kniha, která vyšla v roce 1999, byla věno-
vána úřednímu jazyku Kravařska v období 
konstituování spisovné němčiny, další dvě 
publikace jsou zaměřeny na vývoj němec-
kého odborného jazyka, konkrétně v obo-
ru lékařství. 
 Kniha Mesuë a jeho „Grabadin“ je edi-
cí jednoho z nejznámějších děl středověké 
farmacie. Dochovalo se v jazykové podobě 
raně novohornoněmecké a pro větší sro-
zumitelnost je v edici opatřeno překladem 
do současné němčiny. Mesuův obsáhlý sou-
pis receptů, nazývaný „Grabadin“, patřil 
po dlouhá staletí k základním příručkám 
lékárníků v Německu i v zemích Koruny 
české. Původní text ovšem vznikl v druhé 
polovině 13. století na severu Itálie, snad 
v Padově nebo Bologni, a teprve mnohem 
později, až v druhé polovině 15. století, byl 
z latiny přeložen do němčiny. Donedávna 
se znaly pouze krátké fragmenty německé-
ho překladu. Objev rukopisu, který je sou-
částí sbírek kunínské zámecké knihovny, 
umožnil přiblížení tohoto významného díla 
širokému okruhu zájemců. Ti pocházejí 
z řad lingvistů, zvláště germanistů, farma-
ceutů, především historiků tohoto oboru. 
 V komentáři k textu se editoři pokusili 
nastínit, jak probíhal proces osamostatně-
ní lékárníků a vyčlenění farmacie z oblasti 
medicíny. Z dnešního pohledu je zajímavé, 
jakou pozornost věnovalo středověké léká-
renství problematice dobré činnosti trávi-
cího traktu a očistě organismu od škod-
livých látek. Většina receptů obsažených 
v Grabadinu přináší návody k přípravě 
projímadel a různých lektvarů s laxativním 
účinkem. Právě v poruchách trávení totiž 
spatřovali lékárníci počátek řady nemocí. 
Špatné trávení způsobovalo podle jejich 
názoru poruchy dýchání, zápal plic, astma, 
srdeční arytmii, kožní onemocnění, bylo 
též příčinou nádorových onemocnění a ce-
lé řady dalších nemocí. 
 Spis je také důkazem, že již v 15. sto-
letí měla němčina rozvinutý odborný jazyk, 
který umožnil přeložit z latiny jemné nu-
ance originálu. Jazyková analýza prokázala, 

ních potravinářských a kosmetických 
nabídek. Aspoň jeden oběd v erfurt-
ské menze bych přála každému.

Zuzana Šafránková: Knihovna erfurt-
ské univerzity je rozlehlá čtyřpodlaž-
ní budova s klimatizací. Plní funkci 
knihovny, studovny a mediotéky a je 
v ní víc než dostatek pracovních
míst pro studenty a badatele. Per-
zonál knihovny jsme potkávali všu-
de. U informačních stolů v každém 
podlaží, mezi regály, do nichž byly 
neustále doplňovány vrácené knihy, 
u výpůjčního pultu, u kontroly počí-
tačů. Všude jsme se setkávali s pří-
větivostí, ochotou, radou a pomocnou rukou. Otevřeno je od 8.30 do 22.00, v sobotu od 
10.00 do 16.00 hodin. Počet uživatelů se sice s blížícím se víkendem snižuje, přesto je tento 
komfort přínosný pro všechny studenty.

Milena Bulavová: Moc se mi líbil Wartburg. Nedivím se tomu, že tento hrad je druhý 
nejnavštěvovanější v Německu hned po pohádkovém Neuschwansteinu. Průvodkyně nás 
nadchla svou erudicí a báječnou schopností ustavovat souvislosti. Dozvěděli jsme se nejen, 
jak vznikla skříň (z truhly, která byla zhotovována z kmene stromu tak dlouho větší a větší, 
až ji postavili na menší stranu a začali otvírat dopředu místo nahoru), ale také například 
proč vlastně kurfiřt Friedrich II. ukryl Luthera před papežskou klatbou na Wartburgu. Nebyl 
ani tak příznivcem reformace, byl Lutherovým sympatizantem proto, že si přál, aby peníze 
na odpustky neplynuly církvi, ale aby 
zůstaly v zemi...

Lenka Starzyková: Nezapomenu 
na zpáteční cestu vlakem ICE 1555 
z Erfurtu do Dráž�an. Úplně jsme 
zapomněli, že se nám nechce domů. 
Na nádraží se po sobě smutně dí-
váme a už přijíždí vlak. No, letadlo 
bez křídel. Nastupujeme po poho-
dlných schůdkách. Koberec, recepce 
s počítačem. Naše krosny se neve-
jdou do horních odkládacích polic. 
Nevadí, úložných míst je dost mezi 
sedadly nebo u vstupu do vagónu. 
A co WC? Prostor, absolutní čistota, krásné materiály, automatika. Sledujeme displej nad 
skleněnými dveřmi: 9.57. Příští zastávka Leipzig. Rychlost 200 km/h. Opravdu? Vždy� jedeme 
úplně klidně a tiše. Cesta do Dráž�an uběhla. Nezbývá než těšit se na Pendolino a také 
na to, že každý náš rychlík bude vypadat aspoň jako německý Regio.

Adam Svěchovský: Praktikum mi dalo poznat jinou němčinu, než jakou jsem dosud znal 
z české střední školy — němčinu pro lidi bez zájmu, absolvovanou s co nejmenší námahou 
za co nejlepší známku. V Erfurtu jsem objevil němčinu, kterou se studenti učí, aby mohli 
spolu mluvit a aby mohli studovat, 
němčinu jako cestu ke splnění snu. 
Za ten týden jsem poznal asi čtyři-
cet studentů a u nikoho z nich jsem 
nespatřil v očích výraz, který znám 
od nás. Nuda, pohled na hodinky, 
utrpení, volání o pomoc, nechu�, usí-
nání. Ptám se, jak dosáhnout toho, 
abych i já měl v budoucnu třídu, 
v níž by byla paní Malik, Dustin, 
Vilík, Roman, Anton nebo kdokoli 
z erfurtských zahraničních studentů. 
Abych mohl učit němčinu lidi, kteří 
o to budou stát…

PAVLA ZAJÍCOVÁ

HRAD WARTBURG SE STAL SE SVÝMI 441 M NADMOŘSKÉ 
VÝŠKY FYZIKÁLNÍM I IDEOVÝM VRCHOLEM NAŠEHO POBYTU.

VÝMARSKÝ PARK NA ŘECE ILM MÁ NEZAMĚNITELNÝ GENIUS 
LOCI.

PO DOBRÉM OBĚDĚ VYRÁŽÍME ZA DUŠEVNÍ POTRAVOU DO 
UNIVERZITNÍ KNIHOVNY.

AUTORKA GRABADINU L. VAŇKOVÁ



Systém vzdělávání informačních 
a komunikačních technologií 
v zařízeních institucionální péče
Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka svou účastí v projektu Phare 2003 RLZ Systém vzdě-
lávání informačních a komunikačních technologií v zařízeních institucionální péče rozšířil 
novým směrem dlouholetou spolupráci s Ostravskou univerzitou. Přizvání do řešitelského 
týmu od univerzity přišlo shodou okolností v době, kdy již bylo rozhodnuto o vybudování 
počítačových učeben na všech třech odděleních ústavu a v tomto ohledu byly započaty 
i první kroky. Tato skutečnost výrazně usnadnila vlastní bezproblémový start projektu.
�  Informační zdroje: Vybudování počítačových učeben pro děti se jevilo jako nutnost, 

jelikož s ohledem na rozvoj informačních a komunikačních technologií bylo jasné, že 
v rámci výchovně vzdělávací činnosti pro děti je již samozřejmostí jim tuto aktivitu 
nabídnout. Mimo jiné i z tohoto důvodu výchovný ústav nabídku Ostravské univerzity 
účastnit se projektu jako partner ihned přijal. Díky podpoře OU se podařilo vybu-
dovat a vybavit všechny tři počítačové učebny (oddělení Ostrava-Hrabůvka, oddělení 
Ostrava-Janová a oddělení Frýdek-Místek) a na dvou z nich dětem nabídnout on-
-line připojení k internetové síti, čímž byl výrazně zlepšen a zjednodušen přístup dětí 
k dalším informacím potřebným pro jejich školní vzdělávání i zájmovou činnost.

�  Informatika a výpočetní technika v praxi
�  Příprava na European Computer Driving Licence — ECDL

 V průběhu letních prázdnin 2005 proběhlo pilotní ověření všech tří výukových modulů 
projektu, tj. modulů Informační zdroje, Informatika a výpočetní technika a Příprava na 
European Computer Driving Licence. Do tohoto ověřování se zapojili pedagogové i děti 
současně. V případě dětí se jednalo o klienty ústavu, kteří nemohli z různých příčin 
trávit prázdniny ve svých domovech. Jelikož ještě nebyly vybaveny počítačové učebny ve 
výchovném ústavu, proběhlo toto ověření ve specializované učebně Ostravské univerzity. 
Tuto aktivitu děti velmi uvítaly, protože možnost pracovat na PC jim umožnila efektivně 
naplnit volný čas. Vlastní pilotní ověření proběhlo bez jakýchkoliv komplikací a na zákla-
dě takto získaných poznatků a výstupů byly zpracovány metodiky pro speciální podporu 
další části projektu. 
 Projekt je dětmi i pedagogy vysoce hodnocen a ceněn. Děti si nejvíce cení možnosti 
získání nových poznatků v oblasti práce s komunikačními technologiemi, dále získání 
certifikátů o úspěšném absolvování kurzů, možnosti získat ECDL a zvýšení šance na 
získání zaměstnání. Pedagogové na projektu nejvíc vyzdvihují skutečnost, že jim je dána 
možnost zlepšit své znalosti a orientaci v oblasti práce s PC, ale zejména skutečnost, že 
sami budou vyškoleni tak, aby zvládli didaktiku výuky a mohli pokračovat ve vzdělávání 
dětí v budoucnu. 
 Zapojení dětí do pilotního ověření i vlastní realizace projektu bylo snazší, než se 
původně očekávalo. Děti se samy spontánně hlásily do probíhajících kurzů, aktivně 
se jich účastnily a o své nové poznatky se nadšeně dělily nejen s dalšími dětmi, ale 
i s pedagogy, ostatním personálem ústavu a dokonce i se svými rodinnými příslušníky. 
Rodiče/zákonní zástupci zapojení výchovného ústavu do tohoto projektu uvítali a aktivitu 
ústavu a dětí v tomto ohledu velmi podporovali. 
 Od doby startu projektu do dnešního dne se úvodního modulu zúčastnily všechny děti 
a všichni pedagogové výchovného ústavu. V současné době probíhá již výuka druhého 
bloku, kterého se účastní zájemci z řad dětí, a koncem roku 2005 proběhlo první testo-
vání na ECDL u absolventů, kteří prošli pilotním ověřením projektu. 
 Nutno rovněž zmínit, že Výchovný ústav Ostrava—Hrabůvka je velmi aktivní i v oblasti 
propagace daného projektu. Ta probíhá při nejrůznějších odborných pracovních setká-
ních, dále pak při jednání s rodinami dětí a školskými zařízeními pro výkon ústavní či 
ochranné výchovy. Z bezpočtu ohlasů a dotazů z cílových skupin klientů lze usuzovat, 
že se jedná o atraktivní projekt, který je kvalitně řešen. 
 Přestože projekt ještě není ukončen a výuka stále probíhá, již nyní je možno konsta-
tovat, že zapojení výchovného ústavu do projektu bylo velmi přínosné, a to jak pro děti, 
tak i pro pedagogy zařízení. Nelze pominout ani skutečnost, že tímto projektem byla za 
pomoci Ostravské univerzity započata výuka počítačové gramotnosti dětí ve Výchovném 
ústavu Ostrava—Hrabůvka i pro jeho další klienty. MGR. JULIUS KOPČANSKÝ

Poznámka: Autor příspěvku je zástupcem ředitele Výchovného ústavu v Ostravě—Hrabůvce 
na ul. Slezské 23 a je členem řešitelského týmu projektu Ostravské univerzity Phare 2003 
RLZ Systém vzdělávání informačních a komunikačních technologií v zařízeních institucionální 
péče.

že německý překlad Mesuova „Grabadi-
nu“ vznikl na alemansko-švábském pomezí, 
pravděpodobně v okolí Bodamského jeze-
ra. Tak autoři knihy potvrdili dřívější hy-
potézu, že toto dílo bylo původně součástí 
knihovny významného rodu Hohenemsů, 
který měl své sídlo právě v této oblasti. 
Do severomoravského Kunína se rukopis 
dostal pravděpodobně až na počátku 19. 
století, kdy příslušníci rodu Hohenemsů 
v obavách před napoleonskými vojsky pře-
místili část své vzácné knihovny na svá 
česká a později moravská panství.
 Pro zájemce o tento svazek dodáváme, 
že úvodní pasáže a jazykový komentář jsou 
uvedeny jak v českém, tak v německém 
jazyce, připojen je také glosář s českými 
názvy ingrediencí používaných v receptech. 
Do problematiky středověkého lékárenství 
tak mohou nahlédnout jak čeští, tak ně-
mečtí čtenáři. 
 
Poznámka. Křest knihy se konal 1. 12. 2005 
v Knihkupectví ACADEMIA v Ostravě. 
Laudatio proslovil prof. PhDr. Zdeněk Ma-
sařík, DrSc., knihu pokřtila děkanka FF OU 
doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.

-SU-

Aktivity FF OU v Ugandě
(Fagil, Deleila a Esther)

 „Narodí-li se chlapec v Japonsku, má 
šanci dožít se 82 let. Narodí-li se chlapec ve 
střední Africe, má šanci dožít se 32 let...“ 

 Když naše fakulta před více než rokem 
adoptovala tři děti z Ugandy, ozývaly se 
i některé sarkastické a pesimistické hlasy. 
Uběhl rok — a výsledky našeho humanistic-
kého kroku jsou velmi pozitivní. „Naše“ tři 
děti, Fagil, Deleila a Esther, dostaly školní 
uniformy, školní pomůcky, už rok navště-
vují školu, kde velmi dobře prospívají, a je 
jim poskytována i nezbytná lékařská péče.
 Máme velkou radost z toho, že Arci-
diecézní charita Praha založila v Ugandě 
novou organizaci, Uganda Czech Develop-
ment Trust, jejímž cílem je umožnit adop-
tovaným dětem nejen získání základního 
vzdělání, ale i vyučení v konkrétním obo-

DOC. MRHAČOVÁ A PROF. MASAŘÍK KŘTÍ KNIHU



Hosté z Erfurtu v Ostravě
Již tradičně se dne 1. 12. v době od 8.30—12.00 konala ve Studovně katedry germanistiky 
Studentská vědecká konference, spojená s 9. udělením ceny Františka Schwarze za nej-
lepší práci v sekci diachronní lingvistiky. Letos však měla tato konference poprvé rozměr 
mezinárodní. Vedle tří účastníků v sekci diachronní lingvistiky, dvou v sekci literární, 
dvou v sekci didaktické a tří v sekci diachronní lingvistiky se akce zúčastnila delegace 
čtyř německých studentek pod vedením dr. Horsta Ehrhardta z Erfurtské univerzity. 
 Již potud bohatá paleta konferenčních 
příspěvků, sahající od německých středově-
kých traktátů o moru až např. po anglicismy 
v publicistických textech, se tak obohatila 
mj. o vztah obrazu a textu v německé re-
klamě, problematiku odborné terminologie 
v učebnicích pro děti, případně o lexikál-
ní analýzu kriminálního románu. Všichni 
účastníci získali knižní odměny. Odměněni 
byli dále tři nejlepší studenti. První místo si 
ze Studentské vědecké konference odnesla 
Hana Michlovská za příspěvek o anglicis-
mech v německé publicistice, druhé místo 
obhájila Dominika Samiecová se svým didakticky zaměřeným příspěvkem, věnujícím se 
situaci výuky angličtiny v Německu. Třetí místo patří Petru Svatoňovi za příspěvek vě-
novaný struktuře díla H. von Kleista „Prinz von Homburg“. Cenu Františka Schwarze si 
zasloužil Martin Oborný za příspěvek věnovaný jménům rostlin povzbuzujících potenci. 
V příspěvku zúročil jak své znalosti germanistické, tak znalosti z druhého studijního 
oboru, biologie. Nutno podotknout, že tématu příspěvku, svádějícího jistě k mnoha 
asociacím, se zhostil s noblesou. Druhé místo náleží Šárce Vykoukalové za analýzu již 
vzpomenutého Traktátu o moru. Třetí místo patří Kateřině Káňové. Její příspěvek po-
jednával o tématu, zajímavém nejen pro přítomné dámy, a sice o traktátu věnovaném 
péči o vlasy v době středověké. Na tomto místě je třeba vzpomenout na nejmladší 
účastnice konference, studentky I. ročníku Leonu Jebáčkovou a Magdalénu Gérykovou, 
které seznámily plénum se specifiky náboženského jazyka křes�anství, jmenovitě katolické 
a evangelické církve.
 Jak na straně pedagogů, tak studentů mohlo během konference dojít k živé výměně 
názorů. Zejména pro české studenty bylo přínosné seznámit se s metodami vědecké 
práce, tak jak jsou vyučovány na univerzitě v Erfurtu. To však nebylo všechno!
 O struktuře studia v Německu poinformovaly erfurtské studentky na katedře germa-
nistiky dne 30.11., kdy na workshopu uspořádaném katedrou představily mj. současný 
kreditní systém uplatňující se na německých univerzitách. Při této příležitosti vyvstaly 
hlavní shody a rozdíly mezi studiem u nás a v Německu. Je víc než pochopitelné, že 
workshop vzbuzoval po dobu svého průběhu otázky a vedl k diskuzi. Nakolik by ob-
dobný model byl aplikovatelný na české prostředí, může být předmětem ještě dalších 
a delších rozhovorů. Coby účastnice zmíněné akce mohu poznamenat, že a� již máme 
názory na vzdělávání u nás a v cizině nejrozličnější, obdobné rozhovory jsou v každém 
případě potřebné, protože představují nejen poučení, ale i obohacení.

EVA HRDINOVÁ

CENU F. SCHWARZE ZÍSKAL MARTIN OBORNÝ
ru, a tím i získání konkrétního zaměstnání 
v budoucnu. A mít v Ugandě zaměstnání, 
to znamená strmý vzestup kvality života 
se vším, co k ní patří — od materiálních 
statků přes rodinný život, lékařskou péči 
až k samotné délce života. Činnost této 
organizace řídí naše pracovnice přímo na 
místě, takže všechny zprávy o našich adop-
tivních dětech, které dostáváme, jsou nikoli 
zprostředkované, ale z přímého zdroje.
 Je potěšitelné, že počet ugandských dětí 
adoptovaných českými rodiči už dostoupil 
čísla tři a půl tisíce a že jsou to právě 
děti z těžce dostupných nejchudších oblastí 
Ugandy. Díky naší finanční pomoci už tyto 
děti netráví svůj život v jakémsi analfabe-
tickém těkání kolem své chatrče, ale chodí 
do školy, získaly tedy přístup k poznání 
— a poznání, jak známo, patří k nejvyšším 
kvalitám života vůbec. „Náš“ osmiletý Fa-
gil sice ještě neumí anglicky, píše nám za 
něho jeho poručník, ale již hrdě oznamuje, 
že by chtěl být lékařem. Esther je „naše“ 
nejstarší. Píše už samostatně anglicky a je-
jí dopis svědčí o velké vyspělosti tohoto 
dvanáctiletého děvčátka: „Pořád se za mne 
modlete, abych studovala a získala univer-
zitní vzdělání jako vy, moji adoptivní rodiče. 
Trochu smutná zpráva — ztratila jsem mladší 
sestru, umřela náhle po nezávažné nemoci. 
A� její duše odpočívá v pokoji. Mám vás 
všechny ráda.“
 A člověk bezděčně přemýšlí o tom, 
jaké banální onemocnění asi zapříčinilo 
smrt Estheřiny sestřičky, jíž se nedostalo 
lékařské péče… „Naše“ prostřední dítě se 
jmenuje Deleila a hrdě nám ve svém ang-
licky psaném jednoduchém dopise oznámi-
lo, že její zdravotní stav je dobrý.
(Každému z nás se taková zpráva zdá ba-
nální, pro africké dítě je to však zpráva 
prvořadé důležitosti.)
 Zprávy dostáváme i od českých pracov-
nic z ugandské Kampaly. Ze všech infor-

ZE ZÁPISNÍKU NAŠICH ZAHRANIČNÍCH STÁŽISTŮ
Thank you for choosing Presbyterian 
Healthcare Services!
Dostal mě nějaký bacil. Potvora. Zkusil jsem vitamíny, přírodní i umělé, ale nepomohly. 
Pak přišel na řadu paralen, ale došel dřív, než pošel bacil. Protichřipkové bonbónky 
z Walmartu mi akorát na hodinu vyřadily z provozu chu�ové buňky a v krku se mi udě-
lal takový knedlík, že jsem začal uvažovat, jestli si mám zavčasu zavést dýchací trubičku. 
Jak chutnaly bonbónky bacilovi, nevím, ale zřejmě působily jako afrodiziakum, protože 
se vesele miloval a množil dál. Tak jsem se vypravil k doktorovi. Tedy na pohotovost 
do nemocnice, protože v zemi soukromého zdravotnictví je třeba se k lékaři objednat 
několik měsíců předem, což u chřipky není právě ideální. Recepční na pohotovosti si 
zapsala mé osobní údaje a na ruku mi dala umělohmotnou pásku s čárkovým kódem. 
Holt pokrok nezastavíš. Vyzvedl si mne zdravotní sestřic, představil se jako John a struč-
ně se mne vyptal na symptomy mé nemoci. Změřil mi tlak a teplotu a poslal mne do 

ESTHER BRENDA



Centrum dalšího vzdělávání 
PdF OU reaguje na současné 
požadavky pedagogické praxe
Akademický rok 2005/2006 je pro nás ve znamení naplňování a rozvíjení Národního pro-
gramu ve vzdělávání v ČR. Jak jistě víme, jde o dlouhodobější koncepci rozvoje českého 
školství. Tato koncepce je rozpracována i Krajským úřadem Moravskoslezského kraje 
a počítá se i s přínosem vysokých škol. Spojování výchovy a školy se životem společnosti 
předpokládá rozvíjet významný princip české vzdělávací a školské politiky prostřednictvím 
všech subjektů výchovy. Jde například o reakce na sociálně patologické jevy, které nás 
sužují a mají podobu záškoláctví, vulgárního vyjadřování, šikanování a dalších neduhů. 
Domníváme se, že reakce na určité těžkosti ve výchově souvisejí i s přípravou pedagogů 
na jejich řešení a tedy i s rekvalifikačními, doplňujícími, rozšiřujícími a specializačními 

studii. Centrum další-
ho vzdělávání jako sa-
mostatný účelový útvar 
Pedagogické fakulty Os-
travské univerzity na na-
značené projevy nekázně 
reaguje. Připomeňme ně-
které kvalitativní i kvan-
titativní aktivity. 

V edici mimořádných 
forem studia byly vydá-
ny následující význam-
né publikace: Malach, 
J. Teorie a metodika 
výchovy. Jde o reakci 
a zdůraznění záměrně 

další místnosti, kde jsem, převlečen do nemocničního ponča, napjatě očekával lékaře. 
Prostory oddělení právě procházely údržbou a skupinky španělsky mluvících zaměstnanců 
pobíhaly kolem se štětkami v rukou a natíraly vše v jejich dosahu. Když už doktorka 
konečně přišla, byl jsem promrzlý a bledý, to druhé více v předtuše neblahého osudu 
než z nemoci. Mám sice pojištění amerického Ministerstva zahraničí (U.S. Department of 
State), ale v této zemi jeden nikdy neví. Doktorka jako by z oka vypadla komisařce Julie 
Lescaut, jen za pasem měla místo revolveru nějaký podivný přístroj, jehož účel jsem se 
neodvažoval uhádnout. Skoro jsem si přál, aby tam raději měla ten revolver. Poptala se 
co a jak a za pět minut už zmizela někde mezi štaflemi a kbelíky s barvou. Sestřička mi 
znovu změřila tlak a teplotu (když už, tak už) a vyfasoval jsem předpis na antibiotika. 
Po předložení karty pojištěnce lékárnice nejdříve zkontrolovala, zda mi pojiš�ovna léky 
proplatí, a pak už jsem s antibiotiky v kapse uháněl v dešti domů. Moc nezabraly, ale 
vcelku se cítím líp. Tedy cítil. Dneska totiž přišel účet z nemocnice na 402 dolarů. Ač 
už necumlám bonbónky z Walmartu, v krku mám opět knedlík a tiše se modlím, aby to 
pojiš�ovna zaplatila. Thank you again for choosing Presbyterian!

PŘEMYSL MÁCHA

Zápisky z Petrohradu (4)
Je prosinec. V Petrohradě stále není sníh. Těším se na únor — to prý mrzne na ulicích 
vše, co neobsahuje vodku. Budu se muset začít preventivně otužovat. I vnitřně…
 Semestr v Pitěru končí. Finišujeme. Studenti píší písemky, já uděluji zápočty. Nakupu-
ji dárky. Snad to letadlo společnosti ČSA uveze! Den před odletem na vánoční prázdniny 
do Čech se na místní katedře koná vánoční besídka. Referáty, scénky, písně. Téma? Vá-
noce ve slovanských zemích. V závěrečném písňovém bloku se studenty zpíváme Tichou 
noc v bulharštině, češtině, polštině, srbštině a ruštině. Příjemná atmosféra, pěkný večer. 
Jsem dojat. Myšlenka slovanské vzájemnosti se mi velice zamlouvá.
Jsem na skok v Česku. Doma je doma. Můj magický trojúhelník Praha-Znojmo-Ostra-
va se opět rozzářil. Mezi těmito městy skutečně v Česku nejčastěji osciluji. Třítýdenní 
prázdniny si zasloužím. Alespoň doufám. Je to spíš shon než volno. V Ostravě se toho 
tolik změnilo! Na Elektře dokonce přibyla pozoruhodná socha s brýlemi. Blíží se pravo-
slavné Vánoce a tedy i datum mého návratu. Už budu muset končit, abych si to tady 
ještě stihl užít…Příští měsíc se polepším. IGOR JELÍNEK

mací, které nám poslaly, jsou nejradostněj-
ší tyto čtyři:
-  že v loňském roce organizovaly v te-

rénu přednášky pro děti a jejich ro-
diče o HIV/AIDS, o prevenci malárie 
a předčasného těhotenství. Na vzdělá-
vacích setkáních byly dětem předávány 
i dárky z Čech — moskytiéry, a bylo jim 
vysvětleno, jak je používat;

-  že v květnu 2005 začala Arcidiecézní 
charita Praha ve spolupráci s ugand-
skou diecézí stavět první česko-ugand-
skou nemocnici, jejíž provoz má být 
zahájen už v květnu 2006! Bude sloužit 
lidem z oblasti a našim adoptivním dě-
tem. Při nemocnici bude i vzdělávací 
centrum v oboru porodní asistentka! 
Dlouhodobým cílem je také založení 
školy pro zdravotní sestry při nemocnici;

-  že v tomto roce bude zahájena stavba 
česko-ugandské střední odborné školy 
určené zejména „adoptivním dětem“;

-  že novou významnou českou aktivitou 
je vysílání českých dobrovolníků, kteří mají 
zájem učit na ugandských školách. Letos 
už tam vyučuje čtveřice českých studentů 
angličtinu, matematiku, fyziku a ekonomii.

 Po roční velmi dobré zkušenosti s adop-
cí ugandských dětí se ptám kolegů z ostat-
ních fakult: Nechcete rozmnožit řady čes-
kých adoptivních rodičů v Ugandě?
 A pro případ, že byste se pro tento 
humánní čin rozhodli, Vám zde podávám 
informaci, kam se obrátit: Arcidiecézní 
charita Praha, Projekt Adopce na dálku, 
Londýnská 44, 120 00 Praha 2, e-mail: pra-
ha@charita-adopce.cz; tel.: 224 246 573, 
224 246 519.  EVA MRHAČOVÁ

Sborníky z listopadových 
konferencí na Pedagogické 

fakultě
 V závěru loňského roku byly na PdF 
OU publikovány dva samostatné elektro-
nické sborníky z konferencí, které proběh-
ly 10. a 11. listopadu 2005 na katedře 
českého jazyka a literatury s didaktikou. 
První z nich byla Čeština — jazyk slo-
vanský 2, uspořádaná ve spolupráci s ka-
tedrou slavistiky Filozofické fakulty OU. 
Navázala na obdobně zaměřené setkání 
lingvistů v roce 2001 a ukázala, že pojetí 
češtiny v širším rámci slovanských jazyků 
je stále aktuální a nosné. Na konferenci, 
kterou přišel osobně zahájit děkan PdF 
OU doc. PhDr. Josef Malach, CSc., zaví-
tali kromě bohemistů a slavistů z českých 
vysokoškolských pracoviš� také zahraniční 
kolegové ze Slovenska a z Německa. Te-
matické zaměření prezentovaných příspěvků 
bylo velmi pestré, počínaje českou redakcí 
církevní slovanštiny přes češtinu barokní 
po aktuální problematiku spisovnosti a ko-



Zprávy ze Stavovské unie
studentů OU
Ve dnech 12.—14. 10. 2005 se na půdě Slezské univerzity v Opavě uskutečnilo první kolo 
setkání volených zástupců studentů čtyř univerzit (Slezská univerzita v Opavě, Ostravská 
univerzita v Ostravě, Západočeská univerzita v Plzni a Univerzita Pardubice) v rámci 
projektu UNIHELP. 

NA FOTOGRAFII Z ÚVODNÍHO PLENÁRNÍHO BLOKU 
KONFERENCE ČEŠTINA — JAZYK SLOVANSKÝ 2 
(ZLEVA) DĚKAN PDF OU DOC. PHDR. J. MA-
LACH, CSC., MODERÁTORKA VSTUPNÍHO BLOKU 
PHDR. D. SVOBODOVÁ, PH.D., A PROF. A. 
MUSCHNEROVÁ, TRANSLATOLOŽKA Z VYSOKÉ 
ŠKOLY V NĚMECKÉM GÖRLITZ.

vedené výchovy za akcentace 
výchovy mravní, rozumové, 
estetické, tělesné a pracovně 
technické. Mrhač, J. Řízení 
výchovy a vzdělávání — škol-
ský management. Zpracova-
tel zdůrazňuje promyšlené 
vedení lidí, ale i vytváření 
pozitivního klimatu školy 
jako předpokladu úspěchu. 
Vráblík, C. Vytváření vý-
chovného systému školy. Au-
tor toto téma zpracoval jako 
závěrečnou práci ve specia-
lizačním studiu výchovného 
poradenství. Jde nejen o informace, ale i o určitý metodický návod. Kaličinská, J. Práce 
třídního učitele na střední škole. I zde jde o závěrečnou práci zpracovanou v rámci do-
plňujícího pedagogického studia učitelů. Jde o názor na komplexní vnímání rolí a funkcí 
třídního učitele, což může být vodítkem nejen pro začínající třídní učitele. Mezi další 
významné publikace centra dalšího vzdělávání lze zařadit: Hon, J. Šikana na školách 
pohledem dětí; Pavlas, I. Člověk a drogové závislosti. (Vybrali jsme jen několik titulů, 
kterými reagujeme na připomínané problémy související s výskytem sociálně patologic-
kých jevů.)
 V uplynulém studijním roce jsme naše aktivity (několikasemestrální kurzy) rozvíjeli ve 
35 skupinách a za zájmu 1274 posluchačů. Z toho vyplývá, že absolvovalo 106 učitelů 
odborných předmětů, kteří prošli speciální přípravou pro výuku předmětů ekonomických, 
strojírenských, elektrotechnických, stavebních, ale i společenskovědních a přírodovědných 
pro střední školy, dále absolvovalo 74 mistrů odborné výchovy (nyní učitelů praktického 
vyučování a odborného výcviku), kteří byli školeni pro kovo a dřevo řemesla, ale i pro 
stravování, odívání a obchod. Rovněž absolvovalo 106 vychovatelů (nyní pedagogů volné-
ho času a vychovatelů), kteří kromě pedagogickopsychologické přípravy prošli i specific-
kou přípravou zaměřenou na volitelnou metodiku zájmové činnosti typu výchovy literární, 
hudební, tělesné, výtvarné a výchovy pracovní a rukodělné. Speciální pedagogiku pro 
učitele praktického vyučování a vychovatele absolvovalo 85 studentů, kteří pomohou 
s pochopením integračních snah souvisejících s umís�ováním handicapovaných dětí do 
základních škol a přistoupí ke kvalifikovanější práci na odborných učilištích, učilištích, 
praktických školách a dalších institucích tohoto charakteru.

Další naše aktivity souvisejí s kurzy výchovného poradenství pro ZŠ a SŠ (v uplynu-
lém studijním roce absolvovalo 31), ale i s jazykovým vzděláním pro učitele 1. stupně 
základní školy. Sociální pedagogiku zaměřenou na prevenci a resocializaci absolvovalo 
96 studentů, kteří po následném přijímacím řízení nastoupili do 3. ročníku bakalářského 
studia. Mimořádné starosti souvisely s ukončením specializačního studia školského mana-
gementu. Na pokyn ministerstva školství jsme upravovali (dříve schválené) učební plány 
tohoto studia, které bylo za pomocí lektorů z ministerstva školství a z krajského úřadu 
našeho kraje ukončeno pod názvem Studium pro ředitele základních a středních škol 
— funkční studium II. Toto studium ukončilo celkem 168 posluchačů.

Nový akademický rok 2005/2006 zahájilo 35 kurzů za účasti 1109 studentů. Dá se říci, 
že o další profesní vzdělávání je stále zájem (v doplňujícím pedagogickém studiu zahájilo 
24 kurzů, ve specializačním studiu 8 kurzů a v rozšiřujícím studiu 3 kurzy), který vyplývá 
z inovovaných podmínek pro profesní vzdělávání. Jsou dány a stanoveny vyhláškou č. 
317 MŠMT, která lépe než doposud stanovuje požadavky na další vzdělávání pedago-
gických pracovníků. Připomeňme, že podrobnější informace najdeme na internetu, ale 
i v publikaci, kterou lze získat v Centru dalšího vzdělávání PdF OU. Jde o „Informace 
o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2006/2007“. 

DOC. PHDR. JOSEF MRHAČ, CSC.
ŘEDITEL CENTRA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

difikace v dnešní češtině. Prezentovány 
byly současné trendy v jazykové komuni-
kaci (styl sms zpráv a internetových cha-
tů) a zamyšlení nad výukou češtiny. Další 
příspěvky se zabývaly bohemismy v jiných 
jazycích, češtinou pro cizince a češtinou 
jako výchozím jazykem překladu.
 Následujícího dne proběhl na téže ka-
tedře 9. kulatý stůl. Již tradiční a všemi 
účastníky oblíbené diskusní setkání lingvis-
tů, didaktiků a literárních vědců se v cyklu 
Slovo a obraz v komunikaci s dětmi ten-
tokrát soustředilo na aktuální téma Ko-
munikace s dětmi v multikulturním svě-
tě. K problematice multikulturní výchovy 
v rámci výuky českého jazyka, čtení a lite-
rární výchovy se vyjadřovali hosté z Čes-
ké republiky (Univerzity Palackého, Ma-
sarykovy univerzity a Technické univerzity 
v Liberci) i ze Slovenska (Prešovské uni-
verzity a Katolické univerzity v Ružombe-
roku). Ve vystoupeních účastníků a v ná-
sledné diskusi se těšily největšímu zájmu 
zejména otázky začleňování cizojazyčných 
žáků do běžné školní třídy a uzpůsobe-
ní výuky českého jazyka jejich specifickým 
potřebám. Okruh témat zahrnoval i pro-
blematiku soužití majoritní společnosti se 
členy romského etnika ve školním prostře-
dí a v neposlední řadě se prostor otevřel 
prezentacím možné výuky k vědomí regio-
nální příslušnosti ve vztahu k nářečím.
 Oba v úvodu zmíněné sborníky ve 
svých textových částech přinášejí ty pří-
spěvky z konferencí, které byly editorům 
odevzdány, a doplňují je v částech obrazo-
vých fotodokumentacemi jako zajímavými 
bonusy, výmluvně svědčícími o příjemné 
atmosféře, která obě odborná jednání na 
půdě katedry českého jazyka a literatury 
s didaktikou Pedagogické fakulty Ostrav-
ské univerzity v Ostravě provázela.

PHDR. DIANA SVOBODOVÁ, PH.D.
KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

S DIDAKTIKOU PDF OU



CO NOVÉHO NA
FILOZOFICKÉ FAKULTĚ

v měsíci prosinci 2005
—  Dne 1. prosince se v knihkupectví Aca-

demia konal slavnostní křest knihy doc. 
Lenky Vaňkové a prof. Gundolfa Keila 
Mesue a jeho ,Grabadin´. Standardní 
dílo středověké farmacie.

—  Dne 1. prosince se v Domě kultury města 
Ostravy konal s velkým úspěchem kon-
cert souboru ADASH Židovské písně II.

—  Dne 1. prosince ukončila doktorské stu-
dium na FF UP v Olomouci Mgr. Ilo-
na Adámková z katedry českého jazyka. 
Nové doktorce blahopřejeme k získání 
vědecké hodnosti Ph.D.

—  Dne 1. prosince se v pobočce Kruhu 
moderních filologů konala přednáška 
prof. Miloše Zelenky, DrSc., René Wellek 
a Pražský lingvistický kroužek.

—  Dne 12. prosince ukončila doktorské stu-
dium na FF MU v Brně Mgr. Jana Veselá 
z katedry romanistiky. Nové doktorce bla-
hopřejeme k získání vědecké hodnosti Ph.D.

—  Dne 12. prosince vystoupil v děkančině 
cyklu Setkání s osobností předseda Par-
lamentu ČR PhDr. Lubomír Zaorálek 
s přednáškou Morální kodex.

—  Ve dnech 13.—14. prosince se na katedře 
slavistiky-oddělení polonistiky konala me-
zinárodní  vědecká konference ke 100. 
výročí udělení Nobelovy ceny polskému 
spisovateli Henryku Sienkiewiczovi. Zá-
štitu nad konferencí převzali generální 
konzul Polské republiky Antoni Sadowski 
a děkanka FF OU Eva Mrhačová. 

—  Dne 14. prosince se v pobočce Jazyko-
vědného sdružení AV konala přednáška 
dr. Hany Srpové Reklamní hra s jazykem.

—  Dne 15. prosince se na katedře histo-
rie konala přednáška Mgr. Libora Jah-
na, Ph.D., z Historického ústavu FF MU 
v Brně. Téma přednášky: Rituály na dvo-
ře Václava II.

—  Dne 16. prosince ukončili doktorské stu-
dium na FF OU v Ostravě PhDr. Ond-
řej Ševeček a PhDr. Petr Popelka. Novým 
doktorům blahopřejeme k získání vědecké 
hodnosti Ph.D.

—  Dne 19. prosince ukončil doktorské studi-
um na katedře klasické filologie FF MU 
v Brně Mgr. Richard Psík z katedry his-
torie. Je to náš první „latiník“! Novému 
doktorovi blahopřejeme k získání vědecké 
hodnosti Ph.D.

—  Dne 21. prosince se konal vánoční kon-
cert smíšeného Komorního sboru EXIL, 
jehož sbormistrem a uměleckým vedou-
cím je student FF a PdF OU (obory 
Učitelství španělského jazyka, hudební 
výchova a sbormistrovství). Sbor zazpíval 
v několika jazycích.

—  V měsíci prosinci byla fakultě písemně 
potvrzena akreditace navazujícího ma-
gisterského studia Učitelství pro střední 
školy v oborech: český jazyk a literatura, 
francouzský jazyk a literatura, španělský 
jazyk a literatura, polský jazyk a litera-
tura, německý jazyk a literatura, základy 
společenských věd.       EVA MRHAČOVÁ

V průběhu dvou jednacích dnů byla prodiskutována následující témata:
1) Problematika vzájemné komunikace a vztahů na VŠ
Všichni účastníci jednání se plně shodli na tom, že komunikace je jedním z nejdůležitěj-
ších prvků, který do značné míry, a� již pozitivně či negativně, ovlivňuje život na VŠ.
 Jak z jednání a výměny názorů vyplynulo, vztahy a komunikace na VŠ jsou do značné 
míry na nedostatečné úrovni, dlouhodobě klesá zájem studentů aktivně se podílet na 
fungování školy, čehož jsou si všichni zúčastněni plně vědomi. Proto se zavázali k plnění 
a uskutečňování následujících bodů usnesení, které by měly přispět ke zlepšení vzájemné 
komunikace a vztahů na VŠ.
 a)  Komunikace mezi vedením univerzit a studenty se musí řídit heslem „student je kli-

ent“
� �  tomu také musí odpovídat přístup vedení univerzit k řešení problémů a k zájmům 

studentů.
 b)  Vůle k vzájemné komunikaci musí vycházet jak z iniciativy volených zástupců studentů, 

tak i vedení univerzit
� �  organizování setkání s vedením univerzity a jednotlivými součástmi (po vzoru Uni-

verzity Pardubice),
� �  zavedení moderovaných diskusních fór na webových stránkách univerzit nebo fa-

kult, kde by měli studenti možnost se obracet se svými problémy a připomínkami 
na odpovědné pracovníky,

� �  plné zavedení univerzitních a fakultních e-mailů studentů, pomocí nichž by se 
hromadně rozšiřovaly důležité a naléhavé informace.

 c) Zavádění a zdokonalování průběžného hodnocení výuky a vyučujících (evaluace)
� �  měla by probíhat průběžně, aby student mohl v průběhu semestru reagovat na 

všechny významné a podstatné změny ovlivňující výuku,
� �  měla by probíhat na bázi vnitřního informačního systému, aby každý student měl 

možnost se adekvátně vyjádřit,
� �  měla by být sledována v delších časových úsecích, které by poskytly adekvátní 

analytické vyhodnocení,
� �  papírové dotazníky a jejich vyhodnocení jsou zcela nedostatečné,
� �  student i vyučující musí být obeznámen i s výsledkem hodnocení.
 d) Vymezení funkce a postavení volených zástupců studentů
� �  volení zástupci musí být pojítkem mezi studenty a vedením univerzity, ale nemusí 

plně nahrazovat vzájemnou komunikaci,
� �  měli by zlepšovat vzájemné vztahy na VŠ za pomoci všech dostupných a možných 

prostředků,
� �  měli by se plně podílet na zapojení studentů do vysokoškolského života,
� �  měli by podněcovat zájem studentů o aktivní účast na fungování VŠ,
� �  měli by vést studenty k větší samostatnost,
� �  měli by přispět k rozšíření počítačové gramotnosti studentů.

2) Mimoškolní aktivity studentů vysokých škol a zajištění jejich organizace
V otázce mimoškolních a volnočasových aktivit studentů se všichni účastníci plně shodli 
na jejich pozitivním významu pro vysokoškolský život. Organizování majálesů, univer-
zitních plesů, koncertů, přednášek, besed, výletů a jiných doprovodných a sportovních 
akcí jednoznačně pozitivně přispívá k navázání a zlepšení komunikace mezi studenty. 
Zároveň dochází díky těmto aktivitám k prezentaci jednotlivých VŠ a ke zvýšení zájmu 
potencionálních uchazečů o studium. Jako negativní je spatřována rozdílnost přístupů 
a podpory na jednotlivých VŠ, jejichž zástupci se setkání účastnili. Proto se účastníci 
zavázali k naplňování následujících bodů usnesení:
d)  Mimoškolní a volnočasové aktivity studentů přispívají ke zlepšení vztahů a komunika-

ce, a tudíž je nutno je všemi možnými a využitelnými prostředky podporovat a dále 
rozšiřovat za účasti jak studentů, tak i vedení univerzit či jejich součástí.

e)  Vedení VŠ by si mělo dostatečně uvědomit význam těchto aktivit (prezentace školy, 
zlepšování komunikace, upevňování přátelských vazeb mezi studenty, rozšiřování kul-
turních obzorů studentů aj.) a mělo by všechny organizace, které pořádají mimoškolní 
aktivity, plně podporovat, především po stránce finanční a materiální (např. vedení 
Ostravské univerzity poskytuje organizátorům majálesu 50 tis. Kč atd.).

3) Dopad reformy dotací na ubytování na jednotlivých VŠ
V obecné rovině zhodnotili účastníci setkání ideu reformy dotací na ubytování jako 
dobrou a prospěšnou, ale v jejím provedení spatřují mnohé nedostatky, které vedou 
k poškozování poměrně početné skupiny studentů VŠ. Jednotliví zástupci zúčastněných 
univerzit v krátkosti seznámili přítomné s obsahem a uplatňováním stipendijních řádů 



Jarmilovo Desatero
konferenčního turisty

 Název konferenčního příspěvku by 
měl vždy začínat Několik poznámek k…, 
Na okraj…, Ještě k…, Znovu o…, Nad… 
nebo také O… nově, popř. …jinak.
 Pro utříbení myšlenek a vyjasnění 
problému je dobré s jedním příspěvkem 
vystoupit na 3—5 domácích a minimál-
ně 2 zahraničních konferencích. Rada 
mladším kolegům zní: nezapomeňte 
vždy změnit název, možné obměny viz 
bod 1.
 Správný konferenční turista by si měl 
vždy připravit prezentaci v PowerPointu. 
Stylově by s ním ovšem neměl umět 
pracovat. Zvláště doporučujeme výše po-
psanou taktiku těm, kteří sice opravdu 
chtěli příspěvek napsat cestou ve vlaku 
(autobus pro stísněnost a drncání nedo-
poručujeme), ale bohužel neuspěli. Jako 
vhodné se nabízí po celou dobu vyměře-
nou příspěvku zápasit s kabely, klávesa-
mi a disketami, abychom nakonec řekli 
s úsměvem: „Chybička se vloudí.“
 Na konferenci patří k dobrému tónu 
mluvit potichu až zajíkavě, a to z čistě 
praktického důvodu: abychom nerušili 
pospávající publikum.
 Čas, obvykle 10 či 15 minut, strikt-
ně vyměřený pořadateli a stroze hlídaný 
předsedajícím sekce nikdy nerespektujte. 
Dodržení časového limitu je považováno 
za projev nezkušenosti a venkovanství 
přednášejícího, ale také hulvátství ve 
vztahu k hostitelům.
 Pokud jste tedy již zvládli dovednost 
popsanou v bodě 5, k úplné dokonalosti 
vám ještě schází znalost fráze, jíž po 
dvaceti až pětadvaceti minutách, z nichž 
posledních deset až patnáct bylo rytmi-
zováno �ukáním tužky nervózního mode-
rátora, ukončíte své vystoupení. Tato do-
vednost vyžaduje léta praxe a lze ji získat 
jen neustálým procvičováním a opaková-
ním. Přednášející náhle zmlkne, rych-
lým pohybem sesbírá papíry z pultíku 
či stolu a dodá: „Celý text mého příspěv-
ku si budete moct přečíst ve sborníku.“ 
 Pokud se cítíte jako přednášející ne-
uspokojeni, váš čas přichází s každou 
diskusí po příspěvcích ostatních předná-
šejících. Na výzvu předsedajícího reaguj-
te: „Já bych se chtěl zeptat — no vlastně 
to ani není otázka…“ a potom již volně 
přejděte k tématu, o něž se chcete po-
dělit s kolegy. Za únosnou délku „otáz-
ky“ takto kladené se považuje doba 3—6 
minut.
 Protože každá konference je pře-
devším společenskou událostí, během 

Školství a pedagogika
Každý konec roku bývá poznamenán zvláštní atmosférou. Vzpomínáme a hodnotíme 
uplynulé události, úspěchy i nezdařenosti, zamýšlíme se nad očekáváními toho, co se má 
stát a jak nám to život usnadní, nebo také zkomplikuje. 
 Tisk, rozhlas i televize přinášel v prosinci méně informací a zpráv. Jinak tomu bylo 
v odborných časopisech, učitelských novinách. Tam se psalo o různých dílčích problé-
mech při realizaci reformních kroků, diskutovalo se v seminářích k závěrečným zprávám 
výzkumů na fakultách a katedrách a především k návrhům na změny pod vlivem nových 
poznatků. Ze všech zpráv uvedu jen dvě. Angličtina se bude učit od třetí třídy ZŠ, ale 
i už v mateřské „školce“. Diskuse se vede asi takto: Je to nereálné, učitelů angličtiny 
je obecně málo a chudáčci děti, které nejsou výřečné ani v mateřštině. Jsme pod tíhou 
starého myšlení: museli jsme se učit za války němčině, po válce zase ruštině a dnes zase 
angličtině. Kde je možnost volby?
 Druhá zpráva: Učitelé jsou přetěžováni úkolem zpracovat školní vzdělávací programy 
(ŠVP), řešitelé přenášejí odpovědnost na své podřízené a zvláště na učitele s plným 
pedagogickým úvazkem a ti jsou přetíženi a nic za to nedostanou. Mluví se o nových 
osnovách, učebních plánech. Rámcové vzdělávací programy vzniklé pro ZŠ a vznikající 
pro SŠ jsou chápány jako předpis, nikoliv jako příručka pro pochopení změn v řízení 
výchovně vzdělávacího procesu, využití iniciativy materiálních a technických informačních 
systémů a metod interaktivních a motivačních. Jde vlastně o hlubší pochopení pedagogic-
kých a didaktických principů, které vedou k efektivitě učení, které není možné uplatnit 
bez diferenciace podmínek na straně učitele, žáka i prostředí, ve kterém, žijí a pracují.
Koncem prosince zpracovali učitelé pilotních středních škol své školní vzdělávací progra-
my. V dalším období budou analyzovány a hodnoceny, aby vznikly ŠVP pro jednotlivé 
typy středních škol a také RVP pro střední vzdělání, navazující na RVP pro ZŠ.
 Každá tvůrčí profese naráží na potíže a lze je očekávat i zde. Tyto potíže jsou překo-
natelné uváženou pomocí a spoluprací všech zainteresovaných subjektů a institucí. Jsou 
to především Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) se svými pracovišti v krajích 
a Pedagogická centra v bývalých okresech, která jsou nejblíže výchovné a vzdělávací 
realitě naší soustavy. Jsou to i pracoviště vysokých škol vzdělávajících učitele, která jistě 
vytvoří programy pomoci svým absolventům nejen z posledních 16 let, ale i starším 
a zkušenějším učitelům. Brzy vyjde publikace, která bude výsledkem výzkumu této pro-
fesní tematiky na katedře pedagogiky naší Pedagogické fakulty OU.
 Přeji hodně vytrvalosti a zdraví všem učitelům, nebo� na jejich úspěších záleží, zda 
vytvoříme fungující školu budoucnosti, jak o tom snili naši předchůdci již nejméně před 
dvěma sty lety.

VLADIMÍR KREJČÍ

na svých univerzitách. Jako negativní byl hodnocen výklad Pravidel pro poskytování na 
ubytování Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen Pravidla MŠMT) na 
Slezské univerzitě v Opavě, kdy vedení univerzity zabránilo uplatnění návrhu studentské 
komory Akademického senátu, aby byli z poskytování dotace vyloučeni studenti bydlící 
v okrese Ostrava. Přitom tato iniciativa zástupců studentů na Slezské univerzitě v Opavě 
jednoznačně vyplývala z možností, které Pravidla MŠMT pro poskytování dotací umož-
ňovala, a tudíž s nimi nebyla v rozporu. Všichni zúčastnění se shodli, že je nutno pro 
následující období dále vést podnětnou diskusi, která by vedla k větší precizaci jednot-
livých stipendijních řádů za využití všech možností poskytovaných MŠMT. K tomu mají 
sloužit body následujícího usnesení:
 a) Vyloučení ubytovacího stipendia ze skupiny vedlejších příjmů rodiny
� �  tato skutečnost vede k poškozování značné části studentů a v důsledku popírá 

smysl ubytovacích stipendií.
 b)  Poskytování stipendia na ubytování i těm studentům, kteří studují v druhém studijním 

programu
� �  nynější nastavení pravidel nesmyslně trestá studenty, kteří v důsledku nepřijetí na 

jimi požadovanou VŠ studovali na jiné VŠ.
 c)  Poskytnutí stipendia na ubytování i studentům, kteří překročili o jeden rok standardní 

dobu studia
 d)  Navázání bližší spolupráce se Studentskou komorou Rady vysokých škol (dále jen SKR-

VŠ) v řešení problematiky spojené s poskytováním ubytovacích stipendií
� �  SKRVŠ nedostatečně reprezentuje a hájí zájmy studentů VŠ.
 f)  V rámci všech možností, která Pravidla MŠMT poskytují VŠ, zdokonalit a upravit 

stipendijní řády jednotlivých univerzit tak, aby co nejvíce vycházely vstříc zájmům stu-
dentů.
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Kalendárium
2. 12. 1928 narozen náš přední český pedagog prof. dr. Jiří Kotásek, CSc., první polis-
topadový děkan PdF UK v Praze, teoretik vysokoškolské přípravy učitelů. Má mimo ji-
ného podíl na zpracování Bílé knihy, národního programu vzdělávání, a na propracování 
návrhu nového vysokoškolského zákona.
4. 12. 1971 zemřel v Ostravě Valentin Holeček, významný inspektor státních menšinových 
škol v okresech Karviná a Ostrava v době před druhou světovou válkou. Podílel se na 
nedokončené práci Dějiny učitelstva Severomoravského kraje.
4. 12. 1941 byl umučen v koncentračním táboře Mauthausen prof. gymnázií v Místku, 
Přerově a Opavě Antonín Vaculík. Často na něj jeho žáci vzpomínali.
5. 12. 1880 byla v Praze založena Ústřední Matice školská, která zakládala a vydržovala 
školy v místech předcházející germanizace.
6. 12. 1774 byl vydán císařský dekret Marie Terezie nazvaný všeobecný školní řád (All-
gemeine Schulordnung), který ustanovil poprvé v dějinách povinnou školní docházku 
(šestiletou). Učitel měl mít vzdělání na hlavní či normální škole zemské a v tzv. Prepa-
randě (přípravce) učitelské.
7. 12. 1965 narozena Petra Buzková, současná ministryně školství a vědy ČR, profesně 
právnička a politička ČSSD. Za jejího působení byl po dlouhých letech přijat nový škol-
ský zákon, který umožňuje realizaci moderní reformy školství ČR v rámci EU.
9. 12. 1914 narozen prof. PhDr. Jaromír Kopecký, CSc., proděkan pro vědu a výzkum 
PdF UK v Praze, školitel aspirantů z oboru pedagogika v letech 1960—1970. V době tzv, 
normalizace byl propuštěn a zaměstnán manuálně v potravinářském průmyslu. V roce 
1990 byl rehabilitován. Nabídnutou reaktivaci odmítl ze zdravotních důvodů. Snažil se 
přispět k rekonstrukci nového demokratického systému ČSFR. Bylo by záhodno vydat 
jeho poslední práce, které jsou ve strojopisu v jeho pozůstalosti. Zemřel v r. 1996.
11. 12. 1972 zemřela členka katedry pedagogiky PdF v Ostravě JUDr. Olga Nováčková, 
CSc. Zabývala se teorií výchovy. Po roce 1969 byla politicky diskriminována, onemocněla 
a musela opustit fakultu.
12. 12. 1932 zemřel Karel Jaromír Bukovanský, řídící učitel, osvětový pracovník, spolu-
zakladatel Muzea města Ostravy.
13. 12. 1876 se narodil profesor Učitelského ústavu v Kutné Hoře a v Praze Josef 
Kubálek, významný elementarista, spoluautor a vydavatel Čsl. Pedagogické encyklopedie 
(s prof. J. Uhrem a prof. O. Chlupem), vydané v letech 1938—1940 (3 díly). Zasloužil 
se o propracování systému pedagogické praxe u studentů učitelství na Škole vysokých 
studií pedagogických (1921—1939).
17. 12. 1787 se narodil Jan Evangelista Purkyně, lékař a přírodovědec, profesor na 
univerzitě ve Vratislavi a v Praze. Zasloužil se o zakládání středních odborných škol 
v českých zemích.
18. 12. 1848 zemřel Eduard Bolzano, filozof, humanista. V jeho knize O nejlepším státě 
je obsažen systém výchovy občanů ve školách i mimo ně.
20. 12. 1921 počal boj učitelských organizací (ČOU) o tzv. učitelskou paritu, tj. zrovno-
právnění statutu státních zaměstnanců v platovém zařazení. Úspěch se dostavil již 28. 12. 
1921. Zasáhl prezident T. G. Masaryk ve prospěch učitelů proti návrhu tehdejší vlády.
22. 12. 1933 zemřel v Brně Josef Úlehla, reformní pedagog, vůdce mladého moravského 
učitelstva.
24. 12. 1870 se narodil Jan Kranich, biolog, původně učitel na měš�anské škole v Ostra-
vě, vystudoval lékařství a stal se univerzitním profesorem MU v Brně.
26. 12. 1997 zemřel PhDr. Josef Jedlička, docent PdF v oboru pedagogika. Bývalý učitel 
obecné školy, školní inspektor v okresu Český Těšín, později vedoucí odboru školství 
KNV v Ostravě Při zaměstnání vystudoval Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, kde 
získal doktorát filozofie. Tam se také habilitoval v oboru pedagogika. Na PdF v Ostravě 
zastával funkci proděkana. V roce 1976 odešel do důchodu, externě však pracoval ještě 
několik let jako člen katedry pedagogiky a psychologie.
30. 12. 1901 se narodil Karel Špaček, učitel a vlastivědný pracovník v Kopřivnici. Byl 
spoluautorem Hesláře významných učitelských osobností Severomoravského kraje. Praco-
val také v redakci Zpravodaje DÚ a Sborníků DÚ v letech 1966—1988.
30. 12. 1927 se narodil doc. PaedDr. Chrudoš Vorlíček, CSc., člen katedry pedagogiky 
UK v Praze. Historik této fakulty od r. 1946.
31. 12. 1890 se narodil doc. PhDr. Cyril Stejskal. Zasloužil se o výzkum českého dítěte 
a stal se zakladatelem psychologického a sociálního poradenství v první ČSR. Po roce 
1948 byl diskriminován z politických důvodů. VLADIMÍR KREJČÍ

příspěvků účastník živě diskutuje s ko-
legy, žertuje s kolegyněmi, pomrkává 
po mladých asistentkách, řeší problém 
s otevíráním lahví minerálky, vajíčkem 
padajícím z chlebíčku a křupajícími su-
šenkami. Velmi dobře totiž ví, že to, 
co ještě neslyšel (konferenční turisté se 
mezi sebou dobře znají), to si přece 
„bude moct přečíst ve sborníku.“
 Vystoupení je dobré začít nějakou 
„milou“ historkou nebo „dávnou“ vzpo-
mínkou, jež se vztahují k místu koná-
ní konference nebo osobnostem s ním 
spojeným. Začínajícím konferenčním 
turistům nedoporučujeme témata jako 
„Je to už pět let, co jsem byl na ná-
draží v…okraden“, „Pokaždé, když jsem 
v…, vzpomenu si, jak jsem tu napodruhé 
obhajoval disertační spis...“ nebo „Moje 
druhá žena, s níž jsem právě v rozvodo-
vém řízení, se narodila v…“. Začínajícím 
bezradným kolegům nabízíme: Student-
ská léta v…, Léta v zeleném v…, Moje 
žena pochází nedaleko od …, Korespon-
dence s … ze…nebo Už za studií byl 
pro nás, mladé, velkou autoritou…
 Bez ohledu na téma příspěvku do-
poručujeme použít následující obraty 
a spojení: příspěvek vždy přináší „nový 
a neotřelý pohled na problematiku“, nebo 
alespoň „vnáší světlo do“; vždy, i přes 
„zásadní“ a „přínosné“ poznatky, je pří-
spěvek „pouhým nástinem“ nebo „prvním 
pokusem“. Často se zapomíná na sku-
tečnost, že prezentované téma „dopo-
sud nebylo zpracováno“ nebo alespoň „si 
zasluhuje větší pozornost než doposud“.
 Příručku „Desítka dobrých rad aneb 
Jak vystupovat na konferencích“ (na-
kladatelství Lector viaticus, 2003) od 
profesora Miloslava Sjezdila pro vyso-
koškolského čtenáře volně převyprávěl 
a upravil JAROSLAV DAVID.

Dobré rady s. r. o.
5. Vsa�te na osobní kouzlo!
 Zapůsobit svým zevnějškem se v pří-
rodě snaží kdekdo. Zatímco ve světě 
zvířat jsou v tomto směru mistry spí-
še samečci, mezi lidmi je to naopak. 
Studentky před soubornou nebo státní 
zkouškou obvykle zajímá, zda je ko-
mise spíš maskulinní, anebo femininní, 
a podle toho zvolí bu	 výstřih a mi-
nisukni, nebo rolák a kalhoty. Průšvih 
je, když se na poslední chvíli změní 
komise. Popotahování sukně pak zabere 
víc času než příprava na otázky. 
 Pokud mne osobně hluboké výstři-
hy nechávají chladnou, u kolegů si tím 



Mikuláš na Ostravské univerzitě
Chodbu katedry germanistiky ve třetím patře budovy D jsme 6. prosince 2005 kolem 
17:00 hodin nepoznali. Prostor osvětlují svíčky, všude voní perník a cukroví, zní vá-
noční hudba, panuje sváteční nálada. Studenti a učitelé se postupně scházejí a kaž-
dý něco přináší. Jídlo, nápoje a dárek pro obrovský pytel, do kterého by se vešel 
dospělý člověk. Tatjana Reitmann nás zdraví a naviguje k panu Schofferovi, který se 
stará o svařené víno. Dostaneme noty s německými texty a společně zpíváme kole-

dy. Učitelé a studenti si povídají, 
pojídají sladkosti i jiné dobroty, 
například slovenskou domácí tla-
čenku nebo nakládaný camem-
bert. A už je tu malý Leo, syn 
paní Hirschler, a rozdává podkla-
dy pro vánoční kvíz. Rychle si 
najděte něco na psaní, začíná-
me. Otázky se promítají na stěnu 
a studenti si nad nimi dost lá-
mou hlavu. Odpovědi věru nejsou 
snadné. Čekání na výsledek krátí 
nadílka. A dárky jsou pestré! Od 
dekoračních svíček, přes dětské 
vajíčko Kinderei, čokoládu, plyšá-STUDENTI SE SCHÁZEJÍ. PROGRAM ZAČNE KAŽDOU CHVÍLI.

Postřehy ze
zahraniční praxe 
 Jsme studentky 4. ročníku Sociální prá-
ce se zdravotnickým profilem na Zdravotně 
sociální fakultě Ostravské univerzity a rády 
bychom se s Vámi podělily o naše zkuše-
nosti ze zahraniční tříměsíční praxe, kterou 
jsme absolvovaly od srpna do října 2005. 
 Naším cílem bylo město Vídeň a k vý-
konu praxe jsme zvolily: oddělení sociální 
práce s rodinou na magistrátu 21. okrsku 
(Ivona Zlámalová) a vězení pro drogově 
závislé v 10. okrsku (Katrin Wiltschová).
 Volba města a praxe nebyla vůbec ná-
hodná. Již dříve (letní semestr 2004) jsme totiž využily možnosti vycestovat do zahra-
ničí na studijní pobyt, tentokrát v rámci programu Sokrates (Ivona Zlámalová — Vídeň, 
Katrin Wiltschová — Vorarlberg). Jelikož se nám v Rakousku oběma moc líbilo, začaly 
jsme se krátce po příjezdu zajímat o další možnosti zahraničních studijních pobytů. 
Hezké vzpomínky nás táhly zpět mocnou silou.
 Praxi jsme získaly především díky kontaktům Ivony Zlámalové s pracovníky FH 
Campus Wien, kteří nám ochotně zprostředkovali praxe v oborech, o které jsme pro-
jevily zájem, a zajistili ubytování. Také nesmíme zapomenout na vydatnou podporu 
paní Nemethové, referentky pro zahraniční styky na ZSF OU, která řešila všechny 
nesrovnalosti s přijímajícími organizacemi, a Ing. Santariusové, která se ve spolupráci 
se Západočeskou univerzitou v Plzni zasloužila o to, aby studenti Ostravské univerzity 
mohli v rámci programu Leonardo da Vinci do zahraničí vůbec vyjíždět. 
 Díky intenzivní třináctitýdenní praxi jsme získaly cenné zkušenosti, které snad 
uplatníme v rámci své budoucí profese. Na druhou stranu se však nedá říci, že 
nám všichni vyučující vyšli vstříc s omluvením naší částečné nepřítomnosti v zimním 
semestru, což považujeme za negativní vzhledem k tomu, že jsme vycestovaly již 
v době letních prázdnin a reprezentovaly naši univerzitu.
 Domníváme se, že během tříměsíční praxe jsme měly možnost relativně bohatého 
pochopení dané problematiky a nabyly jsme pocitu, že sociální pracovník je v Ra-
kousku, na rozdíl od České republiky, relativně renomovaným povoláním. 
  Na závěr bychom si nemohly odpustit podotknout to, že poznání života a nových 
lidí v cizí zemi je velice obohacující. Vřele všem doporučujeme sebrat odvahu, sbalit 
batohy a na alespoň krátkou dobu jet za poznáním někam „za kopečky“. Člověk má 
také čas si uvědomit, co vlastně znamená „doma“.

KATRIN WILTSCHOVÁ, IVONA ZLÁMALOVÁ

STUDENTKY 4. ROČNÍKU ZSF OU

jista nejsem. Z jejich následných ko-
mentářů usuzuji, že během zkoušení 
stihnou zhodnotit víc než jen znalost 
českého jazyka a literatury. Že by zvo-
lená strategie fungovala? Co má ale 
dělat někdo, kdo by měl o svém mládí 
a půvabu mluvit v plusquamperfektu 
neboli v čase předminulém?
 Pravda, tu a tam se mě zmocní po-
cit, že bych pro sebe měla něco udělat. 
To si takhle v čekárně u lékaře v od-
borné literatuře typu Žena a život pře-
čtu příspěvek o odličování a vzpomenu 
zázračnou vodičku řady Oriflame, kte-
rou jsem před časem dostala k další-
mu výročí svých šestnáctých narozenin. 
A předsevzetí je na světě! Večer se 
podle návodu pustím do předem ztra-
cené záchranné akce — něco na způsob 
Zachraňte Willyho 4 — a začnu se dů-
kladně potírat vatičkou s odličovacím 
ekoproduktem. Po obličeji přichází na 
řadu (tolik zanedbávaný!) dekolt. Je 
fakt, že vodička nějak podezřele lepí 
a nápadně voní po višních, ale pokrok 
se — jak známo — nedá zastavit, a co 
bylo dříve čiré a bez zápachu, může 
být dnes v podobě zcela jiné. 
 S pocitem dobře vykonané práce 
jsem se rozhodla pustit se do nehtů. 
Chvíli jsem hledala odlakovač, ale pak 
mi došlo, že jsem si jej před chví-
li spletla s odličovadlem a použila na 
dekolt a obličej. Lahvičky jsou si totiž 
velmi podobné a k odličování si pře-
ce nebudu brát brýle! Otázku nehtů 
tedy musím vyřešit jinak: zkouším si 
na vlastní nalepit umělé. Kupodivu jde 
to snadno. Nehty jsou impozantní, ale 
na můj vkus poněkud dlouhé. Zastři-
hávat je však nebudu — přišla bych 
o rafinovaný motiv. Vtom zvoní mobil. 
S velkou námahou jej lovím v kabel-
ce, abych pak zjistila, že méně než 
pět tlačítek najednou stejně nemohu 
zmáčknout. Když jsem se kvůli umělým 
nehtům dostala málem do existenčních 
potíží, protože jsem u bankomatu ne-
byla schopna vy�ukat PIN a vybrat si 
tak vlastní peníze, definitivně jsem je 
zrušila.
 A tak jsem pochopila, že plnit před-
sevzetí nemusí být pokaždé ku pro-
spěchu a že investovat do značkové 
kosmetiky se v mém případě nevyplácí. 
Staré nátěry lze přece stejně účinně 
odstranit populárním ředidlem 6006. 
 Takže rozhodně vsa	te na osobní kouz-
lo a otázku, máte-li vůbec nějaké, ne-
řešte!
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ka, průpisku nebo přívěsek na klíče až ke knihám. Studenti si dárky hned prohlížejí 
a vyměňují si je ještě jednou navzájem. Následuje vyhodnocení kvízu. Výherkyně He-
lena Spinová dostává pěkný slovník vydaný v nakladatelství Langenscheidt. Bohužel 
jsme se už ale nedověděli správné odpovědi na kvízové otázky. Večírek pokračuje. 
Pokoušíme se zjistit, jak se tu lidem líbí. Odpovědi se dají shrnout asi takto: Je tu 
moc prima — škoda jen, že není víc místa a času na společenské hry — málo se 
pobavíme se všemi ostatními. Ale pozor, začíná promítání fotografií ze studijní cesty 
do Bonnu. A pak přijde zlatý hřeb večera — karaoke. Většinou se ale studenti stydí 
zpívat, takže zpíváme aspoň společně. I tak je to legrace.
 Na závěr se shodujeme v tom, že takových večírků by se měl člověk vždy zúčast-
nit. Jsou zábavné, poučné, příjemné.
 Přesto jste to nestihli? Nejpozději do roka a do dne dostanete jistě novou příleži-
tost! VERONIKA VALASOVÁ A ALENA DOHNALOVÁ

STUDENTKY KATEDRY GERMANISTIKY FF OU

Na pokraji studijních sil… a jak 
z toho ven
Cítíte se občas už ve škole unavení, vyčerpaní, na pokraji svých sil, jako by vám 
bylo nejméně 100 let a kladete si otázku, kam zmizela vaše počáteční fascinace 
oborem? Tak přesně s tímto problémem jsem se potýkala i já. Najednou něco začalo 
chybět v mém jinak celkem uspokojivém studentském životě. Pobyt na kolejích, psaní 
seminárních prací a plnění dalších povinností mnohdy na poslední chvíli, ale co víc? 
Jednoho dne se naskytla příležitost, u které jinak nešlo než ji chytit všemi deseti: 
studium v zahraničí v rámci programu Socrates/Erasmus. Konkrétně studium v Belgii. 
Docela vzrůšo, udělat na poslední chvíli tak velké rozhodnutí. Prostě se sbalit, vzít si 
pár nezbytných věcí a jet studovat na 5 měsíců do cizí země a ještě ke všemu v ci-
zím jazyce…S tím, že se už nějak poperu s vlámštinou, jsem se tedy ještě s dalšími 
třemi spolužačkami rozjela objevovat krásy západní Evropy. 
 Po 17 hodinách strávených v autobuse jsme se konečně objevily na hlavním 
nádraží v Gentu. Odtud jsme dále pokračovaly vlakem do námi tolik očekávaného 
Torhoutu. Cesta byla docela zábavná. Vidět čtyři zmatené studentky tahající za sebou 
nadměrná zavazadla, v rukách mapu a pokřikující, kterým směrem by vlastně měly 
jít… neznám zábavnější podívanou. Torhout, v představách veliké město, v realitě 
malá vesnička, jejíž velkou část zabírá areál pedagogické fakulty. Setkání s ovcí, 
mulou nebo snad oslem není nic neobvyklého. Naštěstí po jisté době jsme s klidem 
v duších zjistily, že potkat tento druh zvířat je ve Vlámsku naprosto přirozené. I na 
předměstí samotného Bruselu tomu tak je. Odbočme však od popisu místní krajiny 
a vra�me se k tomu, kvůli čemu jsme se tam hlavně vydaly. Po ubytování v jedné 
z belgických rodin jsme se tedy mohly začít věnovat nejen krásám nového a docela 
zajímavého domova, ale i studiu. 
 Jako studentky učitelství pro 1. stupeň ZŠ jsme i zde pokračovaly ve studiu tohoto 
oboru. Nebylo příliš složité si v belgickém studijním plánu najít ekvivalentní předměty. 
Takže se zapisováním předmětů, které by nám byly později uznány, nebyl větší pro-
blém. Jedině snad, že se jako zahraniční student můžete setkat s odmítnutím někte-
rých místních vyučujících. A důvod? Jazyková bariéra. Přece jenom hlavním jazykem 
zahraničních studentů v zemi, jako je Belgie, je angličtina. (Připomínám, že mám na 
mysli vlámsky hovořící část Belgie. Ve Valonsku, druhé části Belgie, se stává hlavním 
a také oficiálním jazykem pro zahraniční studenty francouzština.). A skloubit výuku 
a její hlavní cíle do dvou jazyků tak, aby si všichni studenti z hodiny něco odnesli, 
nebude asi jednoduchá věc. Každopádně my jsme se setkaly pouze s jedním tako-
vým případem. Takže jsme si nakonec výuku vychutnaly plnými doušky také…
 A perličky? Co dělat ve volném čase? Žádný strach. V Belgii je totiž tolik volného 
času, svátků a dalších různých významných dnů, že kolikrát i více než týden se na 
školu díváte pouze zvenku. Cestování vlakem je natolik pohodlné, že procestovat 
v klidu celou Belgii s jejími krásami i těmi horšími stránkami je docela příjemná zá-
ležitost. A že je se na co kouknout! Zajímavější je třeba takové stravování. Krvavé 
masíčko, zeleninové pyré, lilky, dušená mrkev a hlavně šneci na jakýkoliv způsob…
absolutně delikátní…vivat knedlíky… 
 Co říci na závěr? Popisováním všech naprosto neuvěřitelných zážitků vás zatěžovat 
nechci, to možná zase někdy na pokračování… pro veliký úspěch… Mohu jen dodat, 
že a� už jsem se za tu dobu strávenou jako Erasmus-student setkala s čímkoliv, neli-
tuji. Takže poslední chytrá věta z mé strany. Pokud je to jen kapku možné, neváhejte 
a využijte této super příležitosti. Jen kvůli sobě… HANA PACLÍKOVÁ

STUDENTKA 3. ROČNÍKU PDF OU

Název: Parémie národů slovanských II.
Podnázev:  Sborník příspěvků z mezi-

národní konference konané 
v Ostravě ve dnech 10.—11. 
2004

Autor: Kolektiv autorů
Jazyk dokumentu:  Český, slovenský,

polský a ruský
Nakladatel: Filozofická fakulta OU
Rok vydání: 2005
Pořadí vydání: první
Rozsah: 312 stran
Cena:  180 Kč
ISBN 80-7368-100-5

Anotace:
Sborník obsahuje referáty přednesené na 
druhé konferenci Parémie národů slo-
vanských. Úvodní část sborníku je věno-
vána teoretickým problémům ustálených 
slovních spojení a problematice paremií 
v textech různě žánrově diferencovaných 
(Junková, Minářová, Tkaczewski). Dále 
významné místo mají články zabývající 
funkcemi přísloví a ustálených slovních 
spojení v jednotlivých slovanských jazy-
cích a ty, které pojímají problematiku 
komparatisticky. 

�

Název:  Metody a prostředky přesvěd-
čování v masových médiích

Podnázev:  Sborník textů z mezinárodní 
vědecké konference, Ostrava 
13.—15. 9. 2005

Autor předmluvy a editor: Hana Srpová
Jazyk dokumentu:  Český, slovenský, pol-

ský, anglický, ruský
Nakladatel: Filozofická fakulta OU
Rok vydání: 2005
Pořadí vydání: první
Rozsah: 237 stran
Cena:  150 Kč
ISBN 80-7368-101-3

Anotace:
Sborník obsahuje 36 článků českých, 
slovenských, polských a ruských autorů, 
účastníků mezinárodní vědecké konfe-
rence stejného názvu. Tématem jsou me-
tody a verbální i neverbální prostředky 
manipulace a persvaze v komunikátech 
reklamních (marketingových) a žurna-
listických (z médií tiskových i elektro-
nických), některé články se věnují také 
persvazi v komunikátech církevních. Jiné 
texty jsou zaměřeny na obecnou pro-
blematiku — vymezení rozsahu a obsahu 
pojmů persvaze a manipulace, vliv re-
klam na myšlenkový stereotyp příjemce, 
důvěryhodnost persvazivního textu atd.

Vydané spisy, 
skripta a sborníky



Milé čtenářky, milí čtenáři, 
uživatelé moji

Možná právě vy jste si o Vánocích pod stromeček nadělili 
počítač, nebo ho již dávno používáte ve své kanceláři na naší 
univerzitě. 

Vývoj pokročil, vše se ovládá snadno, stačí stisknout tlačítko 
a můžete dělat téměř cokoliv, co se vám zlíbí. Všechny ty, kteří 
si právě s šibalským úsměvem na rtech promnuli ruce, upozorňuji 
na ono slůvko téměř alespoň v univerzitní síti.

Zaplatili jste určitou sumu peněz za domácí počítač, za progra-
my … A mnohdy nechcete utrácet za antivirový program a další 
dodatečné programy. Ovšem jakmile se připojíte k internetu, jste 
on-line, zjistíte tu hrůzu. I když se chytíte za nos, začnete mnohdy 
tápat — chybí vám znalosti a zkušenosti na to, abyste se začali 

účinně bránit. Obě�mi zločinů v síti většinou nejsou technici, správci a znalci počítačo-
vých technologií, ale obyčejní uživatelé. Napadení počítače je pak o to horší, že dnes 
existuje mnoho programů, které jsou pro domácí využití zcela zdarma.
 Internet vstoupil do zlaté éry kriminální vynalézavosti. Stále větší ohrožení na-
šich dat, soukromí, podnikání i samotného internetu dělá z práce na počítači poně-
kud riskantní řemeslo. K dobře známým útočníkům, jimiž jsou viry a SPAM (nevy-
žádaná pošta), se přidávají hrozby ještě zákeřnější — od spywaru a adwaru napadající 
osobní počítač, přes zloděje identity útočící na velké databáze osobních údajů, až 
po organizované zločinecké bandy, které se potulují internetem. Elektronický zločin 
bují v nenasytné touze přijít na obchodní schéma, které by neslo ještě více peněz. 
Na internetu se dnes pohybuje kolem jedné miliardy uživatelů, a tak se z globální 
malé vísky stále více stává spíše velká a chladnokrevná metropole, zamořená zločin-
ci. Na druhou stranu je nutné říci, že internet je prostě takový, jaký si zasloužíme.
 Možná právě nutnost být v obraze vás vedla k prolistování Listů Ostravské univerzity 
a přečtení tohoto článku. V minulém roce jsme zde postupně začali poodkrývat roušku 
z oblasti informační bezpečnosti, nejen co se univerzitních počítačů týče. V tomto roce 
budeme pokračovat a postupně na stránkách Listů naleznete spoustu užitečných rad 
a základních tezí; navíc občas si přečíst něco o tom, co se děje jinde, rovněž neuško-
dí. 
 Referát bezpečnosti IS Centra informačních technologií je tu pro vás a rád vám 
poradí nejen s bezpečností vašeho počítače nebo systému, který využíváte k své práci. 
Máte-li jakoukoliv otázku dotýkající se této oblasti, pak není nic jednoduššího než nám 
otázku zaslat na adresu secure@service.osu.cz.
 Máme tu první měsíc roku 2006. Přeji vám všem úspěšné vykročení do roku nového, 
a pokud možno bezpečnost na co nejspolehlivější úrovni. A� se vám vyhýbá vše zlé.
 ING. PAVEL POMEZNÝ, CIT

 Před časem jsme čtenáře Listů informovali o tom, že vedení FF se rozhodlo začít 
systematicky budovat ve studovně oddělení vzácných tisků jako výraz úcty k trvalému du-
chovnímu i kulturnímu odkazu našich 
předků, jako vzácnou pomůcku k od-
bornému studiu učitelů i studentů, 
filologickému a historickému, a ko-
nečně i jako další naplňování ideje 
humanismu, která stojí v základech 
naší filozofické fakulty.
 Sešel se rok s rokem a studovna 
FF se může pochlubit celou řádkou 
knižních skvostů vydaných před dvě-
ma, třemi, čtyřmi i necelými pěti sta-
letími.
 Soubor čítající prozatím 21 titulů 
získaných starých tisků je pozoruhod-
ně pestrý nejen z hlediska časového, 
žánrového a ideového (humanismus, 
baroko, jezuité, jednota bratrská, čes-
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Zachraňte Adash!
Vokální soubor Adash interpretující 

exkluzivně židovské písně 
se shodou neš�astných okolností dostal 

do „životní krize“.

Dvě zahraniční stáže, dvě dlouhodobé 
nemoci, dva přestupy na jinou školu,

dvojité mateřství. 

A to vše ve třetím hlase!

Pokud jste altistka (nebo o nějaké víte)
a chcete pomoci, a� nemusíme odříkat 
všechny atraktivní nabídky, které máme,
ohlaste se prosím na č. 777 220 904

JIŘÍK PETRMANN ML., HOSPODINA SRDCEM I RTY 
CHVÁLENÍ. DRÁŽĎANY 1748.



Uzávěrka dalšího čísla je v pátek 3. února 2006 do 10.00 hod.
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Růžovými brýlemi Miriam Prokešové
Telefonovala mi kamarádka z Belgie. Chtěla mi popřát vše nejlepší do nového roku, ale hlas se jí po chvilce podivně zlomil. 

Právě v té chvíli, kdy jsem jí mnoho štěstí a zdraví a spokojenosti doma i v práci popřála i já.
Není š�astná. A začala mi vyprávět o poměrech v práci. Jak si na ni zasedl její šéf a jak je proti tomu bezmocná.

Jak takový mobing na pracovišti šéfům obyčejně prochází a jak kolegové nic nevidí nebo nechtějí vidět,
protože se sami bojí o to své. Jak jeho mínění ovlivňuje ostatní, jak ona sama nemůže ani spát a při pomyšlení na to,

že jde do práce, se jí sevře žaludek a roztřesou ruce. Jak je na dně a jak má přitom svou práci ráda,
ale pravděpodobně dá výpově�, protože to psychicky nezvládá. A jestli prý neumím poradit, co vlastně má dělat.

Hmm. Chtělo by to na chvíli odložit své růžové brýle.
Žádný člověk není dokonalý, každý z nás má spoustu chyb. A vzpomněla jsem si, jak silná osobnost je má kamarádka,
se kterou se znám už z dětství. Vzpomněla jsem si, jak obrovské kouzlo osobnosti a charisma měla a patrně stále má;

jak už kdysi dávno byla pracovitá, chytrá a nedostižitelná. A jak asi musí působit na svého, možná zakomplexovaného šéfa… 
Vždy� takto své podřízené ničí a takto se k nim chovají jen slaboši. A že jí za to její trápení ten člověk vůbec nestojí.

„To se dobře radí, ale jak to mám udělat? Vždy� ho nenávidím!“ hlesla, patrně vyděšená sama z toho, co řekla.
„Víš co, odpus� mu to!“ odpověděla jsem ve stylu svých přednášek o tom, jak zabránit zlu, aby se šířilo.

Nenávistí a zlobou zlo nezastavíme. Nezbývá nám nic jiného než odpustit zlému, že je zlý. Odpustit bezpráví, že je bezprávné. 
Odpustit lháři, že je lhář. Protože on v podstatě za to nemůže. Ani my samotní nejsme dokonalí a ctnost sama,

každý máme své chyby. A ani hlupák nemůže za to, že je hloupý. Vlastně je chudák. A že všichni jsme v podstatě chudáci, 
protože určití lidé nás taky jistě vnímají jako hlupáky. Třeba mne, třeba ji.. Mají na to právo.

Odpustíme-li však tomu druhému jeho chyby a nedostatky, kterými možná zrovna nám ubližuje,
pak se na něj nebudeme zlobit, nebudeme se užírat a bude i nám samotným lépe.

A tak mne napadlo: chceme-li být spokojení, š�astní a dokonce i zdraví, nepřejme si tato obehraná slova,
jejichž smysl možná již ani nevnímáme. Přejme si navzájem schopnost odpouštět. A nemusíme druhé ani chápat, stačí,

že pochopíme, že v každém z nás je kus dobrého, ale také zlého; protože nejsme andělé, jsme jen chybující lidé.
A vlastně nám nic jiného než si navzájem svou nedokonalost odpustit nezbývá.

Moc bych tuto schopnost odpouštět i tam, kde je to na první pohled nepochopitelné, své kamarádce,
ale také sobě a nakonec i všem ostatním přála.

Paradoxně to však znamená opět si nasadit své růžové brýle a jen přes ně vnímat tento svět. 

ká a polská reformace), ale i z hlediska jazykového (jsou zde tisky české, latinské, 
německé a polské).
 Naše mladá sbírka starých knižních skvostů obsahuje celou řadu vzácných vydání. 
Vlastníme například vydání Bible Svatováclavská (2 díly z r. 1771, český katolický pře-
klad bible, který vznikal v letech 1677—1715) nebo titul Johann Ireneus, Čest a nevina 
pohlaví ženského (Praha 1584). Jde o mimořádně vzácnou knihu, jednak stářím (knihy 
z 16. století jsou už velmi unikátní), jednak tiskařem — vydal ji slavný Daniel Adam 
z Veleslavína.
 Cennou součástí naší sbírky jsou i dvě díla Jana Amose Komenského: Labyrint 
světa a ráj srdce (Berlín 1757) a Janua linguarum (Praha 1694), jedno z nejstarších 
vydání Brány jazyků. Je pozoruhodné i tím, že tuto jazykovou učebnici Komenského, 
posledního biskupa jednoty bratrské, vydala rekatolizační tiskárna Vojtěcha Jiřího 
Koniáše, otce jezuitského misionáře a odpůrce jednoty bratrské Antonína Koniáše!
 Oprávněnou „regionální“ hrdost budí fakt, že byly získány dvě postily Bohumíra 
Hynka Bilovského, jednoho z nejslavnějších českých barokních kazatelů. Unikátní jsou 
i tím, že patří vůbec k nejstarším česky tištěným knihám ve Slezsku. První postilu 
navíc doprovází pozoruhodná ilustrace (mědirytina).
 Nedávno získalo naše oddělení vzácných tisků románový život Krista od Martina 
Kochema (Velký život Pána Krista, Praha 1746). Knížky tohoto autora patřily k best-
sellerům barokní literatury.
 Všechny zmíněné, ale i další získané knižní skvosty české, latinské, německé i pol-
ské (např. vzácná kniha Johanna Gerhardta Lekarstwo duszne, Toruň 1684) budou 
vystaveny na výstavě publikací FF, jež bude otevřena u příležitosti 15. výročí založení 
Ostravské univerzity a její Filozofické fakulty ve studovně FF v posledním březnovém 
týdnu. 
 Akademická obec se má na co těšit!

 EVA MRHAČOVÁ, JAN MALURA

VÁCLAV JANDYT, GRAMMATICA LINGUAE BOEMICAE, 
PRAHA 1715.
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