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REKTOR PROF. MOČKOŘ SKLÁDÁ SLAVNOSTNÍ SLIB

ZLEVA: PROREKTOŘI OU — ING. P. KAZÍK, DOC. I. MÁLKOVÁ A DOC. Z. 
JANÁČEK

 Dne 3. dubna 2007 se v univerzitní aule konala slavnostní in-
augurace nového rektora Ostravské univerzity prof. RNDr. Jiřího 
Močkoře, DrSc. Za zvuků fanfár zaujali svá místa významní před-
stavitelé našeho politického, veřejného a kulturního života — ředitel 
odboru vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
doc. Ing. Václav Vinš, CSc., velvyslankyně Jihoafrické republiky 
v ČR slečna Nomsa Qhamkie Dube, vedoucí generálního konzulá-
tu Polské republiky v Ostravě paní Anna Olszewska, náměstkové 
hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jiří Veverka a Bc. Petr 
Adamec, náměstek primátora města Ostravy Mgr. Lubomír Pospíšil, 
biskup Ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz, 
starostové městských obvodů Vítkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, 
Mariánské Hory a Hulváky a starosta Hlučína, rektoři, prorektoři 
a děkani VŠ, členové akademické obce OU a její zaměstnanci. 
 Odstupující rektor doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc., který stál 
v čele univerzity tři roky, se zmínil o jejím postavení v okamžiku 
nástupu nového vedení. Poděkoval všem svým spolupracovníkům.
Inaugurace nového rektora se ujal předseda Akademického senátu 
Mgr. Pavel Drozd, Ph.D., z jehož rukou přijal prof. Jiří Močkoř 
zlatý rektorský řetěz jako výraz důstojnosti nejvyššího akademického 
úřadu univerzity a zároveň jako symbol všech práv rektorovi Os-
travské univerzity propůjčených. Rektor poté složil slavnostní slib 
a přednesl svůj inaugurační projev.
 V průběhu slavnostního ceremoniálu byli představeni a rektorem 
prof. Jiřím Močkořem do svých funkcí uvedeni nově jmenovaní 
prorektoři univerzity — doc. PhDr. Zbyněk Janáček (pro řízení vědy 
a vnějších vztahů), doc. PhDr. Iva Málková, Ph.D., (pro studium 
a celoživotní vzdělávání) a Ing. Petr Kazík (pro rozvoj a informati-
zaci).
 O hodnotný kulturní zážitek se postaral dívčí vokální pěvecký 
soubor Adash vedený sbormistrem doc. Tomášem Novotným.

- JV -

Z inauguračního projevu rektora, jehož plné znění je uveřejněno 
na Portálu OU, vybíráme část, v níž si rektor položil tři zásadní 
otázky a nastínil jejich řešení.

Jak lze odhadovat další vývoj českého vysokého škol-
ství?
Myslím si, že tento vývoj bude v nejbližším období 5—8 let význam-
ně podléhat především následujícím paradigmatům:
�  Vysoké školy se stanou významným zdrojem pro růst ekono-

mického potenciálu společnosti. Tomu záměru budou postupně 
odpovídat i preference jak v oblasti vzdělávání, tak i výzkumu.

�  Vysoké školy budou stimulovány k dosahování kvality a excelen-
ce ve všech hlavních oblastech činnosti. Budou vytvářeny takové 
vnější řídící mechanismy, které budou tento vývoj podporovat. 

Rektor s prorektory zahájili nové volební období
Posuzování kvality postupně může vést k výrazné diferenciaci 
českého vysokého školství.

�  Vysoké školy se budou stále více profilovat jako významné 
výzkumné instituce se schopností prosadit se v mezinárodním 
měřítku. Velký důraz bude kladen na transfer výsledků výzkumu.

�  Vývoj českého vysokého školství nebude nadále preferovat re-
lativně jednoduchá kvantitativní hlediska (jako např. počty za-
psaných studentů apod.). Důraz bude kladen na řízení celého 
systému podle dosažených výsledků a kvality.

�  České vysoké školství bude mít v období 2007—12 jedinečnou 
a unikátní příležitost zvýšit své kapacity a kvalitu s využitím 
masivních finančních dotací ze strany EU. Tato příležitost se již 
v tomto rozsahu nebude pravděpodobně opakovat.

 Přizpůsobit se tomuto vývoji nebude zejména pro nově vznik-
lé univerzity jednoduché. Může nastat situace, kdy vysoké školy 
s dominantním postavením v důsledku relativní uzavřenosti akade-
mického prostředí budou schopny utvářet a modifikovat celostátní 
systém řízení a priorit, a to takovým způsobem, který těmto školám 
optimálně vyhovuje, a to bez ohledu na ostatní subjekty. Je to 
praxe pochopitelná a obecně nelze říct, že chybná. Jejím výsledkem 
je však často situace, která zejména menší vysoké školy nutí při-
způsobovat se těmto podmínkách a nevyužívat specifik vyplývajících 
z postavení menších škol, jako je např. vyšší flexibilita, možnost 
přizpůsobení se regionálním podmínkám apod.

Jak tedy za těchto podmínek postupovat dále v roz-
voji naší univerzity?
Abychom mohli dále zvyšovat kvalitu našeho postavení v širším 
kontextu českého a evropského vysokého školství, považuji za nut-
né, abychom se aktivně zaměřili na následující činnosti:

�  Na rozšíření rozvojového potenciálu a kvality hlavních činností.
�  Na podporu součinnosti jednotlivých fakult, a to především v ob-

lasti vzdělávání a zavádění multioborových studijních programů.
�  Na vytváření podmínek pro zajištění vnitřního provozu univerzity.

Pod pojmem rozvojový potenciál univerzity rozumím: 
�  Schopnost univerzity zvyšovat své hlavní výstupy, tj. např. počty 

absolventů, nabídku studijních programů a oborů, výsledky v ob-
lasti výzkumu apod.

�  Schopnost průběžně zvyšovat svou konkurenceschopnost, a to 
jak formou rozšiřování svých hlavních výstupů, tak i systémem 
vnitřního řízení a uspořádání univerzity a zvyšováním efektivity 
všech činností.

�  Schopnost eliminovat případná budoucí ohrožení univerzity.

 Je možné namítnout, že všichni se přece svou činností snažíme 
průběžně tyto schopnosti zvyšovat a zlepšovat tak rozvojový poten-



ciál. Problémem však je, že tyto snahy jsou často nekoordinované, 
založené na individuální a v podstatě náhodné aktivitě jednotlivce 
místo toho, aby byly nedílnou součástí standardního systému řízení 
univerzity a fakult.

V oblasti rozvojového potenciálu univerzity pak chci realizovat pře-
devším následující klíčové projekty:
�  Významným způsobem rozšířit strukturu univerzity jednak dokon-

čením již zahájených prací na vzniku dvou uměleckých fakult, tj. 
Fakulty hudebních umění a Fakulty výtvarných umění, a jednak 
iniciováním vzniku nové Fakulty sociálních studií, která by měla 
reagovat na aktuální a především budoucí poptávku po nových 
specialistech např. v oblasti státní správy, regionálního rozvoje 
a sociálních služeb, a vytvořit tak předpoklady pro další růst 
kapacit univerzity. Tato fakulta musí současně umožnit i diverzi-
fikaci našeho dosti tradičního odborného zaměření a přilákat tak 
širší spektrum jak studentů, tak i akademických pracovníků.

�  Iniciovat vznik dvou nových výzkumných center univerzity, jme-
novitě Evropského centra sociálního výzkumu a Centra inteli-
gentních technologií (na bázi biofyzikálních věd a věd z oblastí 
IT) jakožto špičkových vědeckých pracoviš� vytvářených ve spo-
lupráci se zahraničními partnery. 

DÍVČÍ VOKÁLNÍ SOUBOR ADASH SE SBORMISTREM T. NOVOTNÝM

postupně modifikovat tak, aby všechny fakulty měly možnost využít 
své představy o rozvoji.

Jaké jsou mé základní představy o změně vnitřního 
systému řízení univerzity?
Na univerzitě se provozuje široké spektrum informačních systémů 
s ohromným množstvím vzájemně propojených dat. Efektivní využití 
informací obsažených v těchto systémech by přispělo k racionalizaci 
provozu univerzity a umožnilo by optimalizovat mj. vnitřní systém 
řízení. Jedním z mých cílů je proto pokusit se nastavit takové prin-
cipy vnitřního řízení, které budou založeny na využívání těchto dat 
a budou tak více objektivní.
 Ostravská univerzita získává stále více finančních prostředků 
z různých grantů a rozvojových projektů. Realizace těchto pro-
jektů je většinou závislá na individuálních aktivitách jednotlivých 
pracovníků a provádí se nad rámec jejich standardních činností. 
Na univerzitě v podstatě neexistuje systematická podpora, která by 
usnadňovala jak přípravu, tak vlastní řízení těchto projektů, včetně 
řízení ekonomického. Mým cílem v této oblasti je proto zavést dů-
slednou podporu projektové činnosti na univerzitě vytvořením cent-
rálního útvaru pro podporu celouniverzitní projektové činnosti. Tato 
aktivita je o to významnější, že předpokládané zapojení univerzity 
do Operačních programů bude vytvářet tlak na profesionální řízení 
těchto aktivit. Nový útvar bude financován výhradně z prostředků 
jednotlivých projektů a bude sloužil řešitelům na základě jejich 
požadavků. Významnou složkou činnosti tohoto útvaru musí být 
i vlastní vyhledávání a řešení projektů, a to za spoluúčasti fakult.
 Součástí těchto změn je i zavedení systému práce s absolventy, 
pružné reagování na požadavky praxe a názory absolventů na jejich 
uplatnitelnost. Problematika zpětné vazby ve vzdělávací činnosti je 
jednou z našich slabých stránek. Jen zcela náhodně se zajímáme 
o uplatnitelnost absolventů, o jejich názory na kvalitu a struktu-
ru výuky, o jejich návrhy na zlepšení. A přitom uplatnitelnost po 
ukončení studia je jistě jeden z klíčových aspektů, podle kterých se 
řídí zájem uchazečů o studium. Zavedení této zpětné vazby bude 
vyžadovat jistě zásah do struktury studijních oddělení, do oblasti 

public relation i do činností studentských organizací. Myslím si, že 
tento zásah musíme provést.
 Univerzita je velmi složitý mechanismus, svou podstatou a sty-
lem řízení se často vymyká standardním představám o řízení. Aby 
proto bylo možné úspěšně realizovat výše uvedené záměry, o jejich 
významu je nutné nejdříve přesvědčit jednotlivé fakulty a s jejich 
aktivní pomocí je teprve realizovat. Protože fakulty naší univerzi-
ty již v minulosti mnohokrát prokázaly, že jsou schopny vnímat 
celouniverzitní zájmy nad zájmy partikulárními, pevně věřím, že 
i tentokrát budeme úspěšní.
 Dovolte mi závěrem, abych poděkoval za důvěru, kterou jsem 
zvolením rektorem získal, a současně abych vyjádřil své pevné pře-
svědčení, že Ostravská univerzita plně využije všech příležitostí pro 
svůj další rozvoj. 

 Předpokládám, že tyto projekty budou realizovány za podpory 
nových Operačních programů EU a významným způsobem rozšíří 
jak vzdělávací, tak i výzkumné kapacity univerzity. Kromě těchto 
projektů předpokládám, že v rámci nových Operačních programů 
rozšíříme i prostorové kapacity stávajících fakult, zejména fakulty 
Pedagogické a Filozofické, které se již dlouhodobě potýkají s pro-
storovými problémy.
 V oblasti kvality hlavních činností pak za svůj prioritní cíl 
považuji důsledné a rychlé zavedení pravidelného systému objektiv-
ního hodnocení kvality vzdělávací a vědecké činnosti akademických 
pracovníků, umožňující následné zhodnocení těchto činností na fa-
kultách. Jedním z důsledků tohoto hodnocení je i vytvoření (možná 
nepopulárního) konkurenčního prostředí, stimulujícího další rozvoj 
univerzity. V rámci tohoto hodnocení je však potřeba respektovat 
objektivní specifika jednotlivých fakult. Hodnocení kvality hlavních 
činností musí být rovněž propojeno s náklady na jejich realizaci. 
Univerzita existuje v reálném ekonomickém prostředí, a musí se 
proto i efektivně ekonomicky chovat.
 Současný trend ve vývoji vysokoškolského vzdělávání podporuje 
vzdělávání založené na širších základech s možností pozdější spe-
cializace. Přizpůsobení se tomuto trendu bude vyžadovat vytvořit 
takové podmínky, které umožní efektivní spolupráci jednotlivých 
fakult při společné realizaci studijních oborů, včetně vytváření in-
terdisciplinárních modulárních programů. Mým cílem proto bude 
eliminovat co nejvíce překážek v oblasti řízení, včetně metodiky 
rozdělování rozpočtu, které brání této kooperaci mezi fakultami 
a znemožňují efektivnější přístup ke vzdělávací činnosti. Do tohoto 
procesu budou zapojeny všechny fakulty a metody řízení se budou 

FOTA: EDMUND KIJONKA



ZLEVA: REKTOR PROF. J. MOČKOŘ, DOC. J. HAN-
ČL A PRIMÁTOR MĚSTA OSTRAVY ING. P. KAJNAR

Konferenční centrum FF OU 
bylo slavnostně otevřeno
Ve dnech 20.—23. 3. 2007 pobýval na Filozofické fakultě OU prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Norbert Richard Wolf z univerzity ve Würzburgu, který zde — jakožto hostující profe-
sor katedry germanistiky — vedl blokové semináře zaměřené na textovou a korpusovou 
lingvistiku. Oba semináře měly mezi studenty vynikající ohlas: A není divu, profesor 
Wolf se ne nadarmo pyšní titulem „učitel roku“, který mu v roce 2001 udělilo bavorské 
ministerstvo školství. 
 Zcela mimořádnou událostí se stala přednáška 
prof. Wolfa „Was heißt und zu welchem Ende studiert man 
Philologie?“ („Co znamená filologie a za jakým účelem ji 
studujeme?“), která proběhla ve středu 21. 3. 2007 v bu-
dově Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Přednáška 
prof. Wolfa se totiž stala příležitostí k zahájení činnosti 
konferenčního centra na Ostravské univerzitě. Protože 
byla určena nejen germanistům, ale i dalším filologům 
i široké veřejnosti, byla simultánně tlumočena do češtiny. 
Excelentní tlumočnický výkon, který vzbudil obdiv všech 
přítomných a určitě se stal výzvou pro mnohé studenty 
filologických kateder, přitom odvedla odborná asistentka 
katedry germanistiky Mgr. Eva Hrdinová, Ph.D. 
 Odpově� na otázku, proč je vlastně potřebné studovat filologii, podal prof Wolf velice 
názorně. Ukázal, že výuka filologie má rozvíjet především kompetenci textové analýzy, 

která činí svět, v němž žijeme, srozu-
mitelnějším. Číst texty s filologickou dů-
sledností tak znamená uplatňovat metody 
a techniky rétoriky, textové lingvistiky, 
stylistiky, gramatiky, sémantiky, analýzy 
dialogu atd. Jak přistupovat k analýze 
textů, ukázal prof. Wolf na filologickém 
rozboru výňatku z díla Bertolda Brech-
ta „Kalendářové a jiné historky“ a části 
projevu papeže Benedikta XVI. „Glau-
be, Vernunft und Universität. Erinnerungen 
und Reflexionen“ („Víra, rozum a univer-
zita. Vzpomínky a reflexe“), předneseného 

minulý rok na univerzitě v Řezně. Na závěr přednášky prof. Wolf vyzdvihl následujícími 
slovy důležitost filologického studia: „In einer Welt, die sich vorwiegend aus Texten kon-
struiert, ist die Philologie lebensnotwendig.“ („Ve světě, který je převážně konstruován pro-
střednictvím textů, je filologie životně důležitá.“).

MGR. IVETA RUCKOVÁ, PH.D.

17. ročník mezinárodní
matematické soutěže V. Jarníka
 O první místo 17. ročníku mezinárodní 
matematické soutěže V. Jarníka, pořádané 
Přírodovědeckou fakultou naší univerzi-
ty ve dnech 27. až 29. března 2007, se 
v první kategorii dělilo hned pět studentů 
z různých evropských univerzit. Druhá ka-
tegorie měla vítěze jediného — Bélu Andrá-
se Rácze z Ma�arska. 
 „Ocenění za vítězství v první katego-
rii předal vítězům primátor města Ostravy 
Ing. Petr Kajnar, rektor Ostravské univerzity 
profesor Jiří Močkoř a proděkan pro vědu 
a vnější vztahy Přírodovědecké fakulty OU 
doc. Petr Šaloun. Strenner Balázs z Buda-
pešti, Michal Burger z Bratislavy, Jaromír 
Kuben z Brna, Paulin Roland z Budapeš-
ti a Christian Sattler z Mnichova obdrželi 
za svá vítězství částku čtyři tisíce korun,“ 
uvedl pro Listy hlavní organizátor soutěže 
doc. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc., z Příro-
dovědecké fakulty OU.

 Částkou osm tisíc korun byl oceněn 
vítěz druhé kategorie Béla András Rácz 
z Budapešti. Druhé místo ve stejné kate-
gorii patřilo varšavskému studentovi Mi-
chału Jóźwokowskému a o třetí místo se 
dělili studenti András Jankó ze Szegedu 
a Marcin Pilipczuk z Varšavy, oba získali 
odměnu téměř tři a půl tisíce korun. 
 „Umístění v této soutěži až do desáté-
ho místa znamená pro každého z účastní-
ků velkou prestiž a otevírá mu dveře nejen 
k zahraničním doktorandským stážím, ale 
především k možnosti získat po dostudování 
zajímavou pracovní pozici,“ dodal docent 
Hančl.
 Soutěže se letos zúčastnilo 112 studentů 
z 25 univerzit 12 států celé Evropy. Sou-
těž proběhla ve dvou kategoriích. První 
kategorie byla určena vysokoškolským stu-
dentům prvních a druhých ročníků, druhá 
pak posluchačům ročníků třetích, čtvrtých 
a pátých. Před soutěží se konala na každé 
univerzitě jednotlivá předkola, ze kterých 
ti nejlepší postoupili na ostravskou soutěž. 
Klání je pojmenováno po významném čes-
kém profesoru Vojtěchu Jarníkovi, jehož 
učebnice matematické analýzy vychovaly 
celé generace českých a slovenských ma-

Počty přihlášek na OU pro 
akademický rok 2007/2008
(stav ke dni 5. 4. 07)
Fakulta Bc. NMgr. Mgr. Celkem největší zájem je o obory:

Filozofická 3786 556 25 4367 Poradenství v sociální práci, 
Filologie

Pedagogická 3864 617 606 5087
Sociální pedagogika, prevence 
a resocializace a Speciální
pedagogika

Přírodo-
vědecká 2017 407 0 2424 Ochrana a tvorba krajiny, Geogra-

fie a regionální rozvoj, Informatika
Zdravotně 
sociální 1272 70 104 1446 Všeobecná sestra (v kombinova-

né i prezenční formě studia)
Institut pro 
umělecká 
studia

345 52 0 397
Grafika, Malba, Kresba

Celkem 11284 1 702 735 13 721

PROF. WOLF PŘI PŘEDNÁŠCE

FOTA: J. VEČEŘOVÁ



Stručný přehled nově
akreditovaných studijních 
oborů za poslední rok
Na Filozofické fakultě OU jsou nově akreditovány bakalářské studijní obory Filozofie 
v kombinované formě a navazující magisterská studia v prezenční formě studia. Ve stu-
dijním programu Humanitní studia je akreditován bakalářský studijní obor Latinský jazyk 
a kultura (dvouoborový), který umožňuje studentům zvolit si kombinace s latinou. Ve 
studijním programu Filologie jsou nabízeny nové jednooborové studijní obory Anglický 
jazyk a literatura, Polský jazyk a literatura v bakalářském i v navazujícím magisterském 
studiu a Německý jazyk a literatura v navazujícím magisterském studiu.
 Pedagogická fakulta OU letos důsledně přechází na restrukturalizované obory (učitel-
ství — šance kombinovat obory mezifakultně). Otevírá nové dvojkombinace. Ve studijním 
programu Specializace v pedagogice fakulta nabízí nově studijní obor Sbormistrovství.
 Přírodovědecká fakulta OU nově akreditovala studijní obor Geografie a regionální 
rozvoj v bakalářském i navazujícím magisterském typu studia. Současně nabízí ve spolu-
práci s Filozofickou fakultou a Pedagogickou fakultou OU nové dvojkombinace.
 Zdravotně sociální fakulta OU nabízí nové bakalářské studijní obory Ergoterapie
a Ortotik a protetik, dále nově bakalářský studijní obor Všeobecná sestra v kombinované 
formě studia.
 Institut pro umělecká studia OU restrukturalizoval studijní program Hudební umění 
a nově jsou akreditovány studijní obory v bakalářských i navazujících magisterských ty-
pech studia. Ve studijním programu Výtvarné umění je nově akreditován studijní obor 
Kresba v bakalářském i navazujícím magisterském typu studia. RADMILA ČERNÁ

tematiků. Původně začínala jako relativně 
malá soutěž studentů univerzit z Polska 
a České republiky. Během šestnácti let se 
etablovala na největší a nejstarší soutěž 
univerzitních studentů matematiky v Ev-
ropě. Její rozsah a odborná úroveň ne-
ustále roste. Srovnatelná soutěž probíhá 
jen v Londýně, je však rozsahem menší, 
s kratší tradicí. 

HANA JENČOVÁ, DANA ZÁVORKOVÁ

Den s překladem
Den s překladem byl vyvrcholením druhého ročníku překladatelské soutěže, která byla vy-
hlášena na počátku akademického roku 2006/2007 organizačním týmem v čele s Dr. Mi-
lanem Hrdličkou. Do soutěže se mohli přihlásit nejen studenti OU, ale i jejich kolegové 
ze všech českých a slovenských univerzit. Účastníci museli do stanovené doby (31. ledna 
2007) dodat vyhotovené překlady. Soutěžilo se pod hesly, aby tak byla zajištěna větší 
objektivita při posuzování prací.
 14. března byl Den s překladem zahájen na Filozofické fakultě OU v místnosti E24. 
Na pozvání naší univerzity se sjeli přední odborníci v oblasti vědy o překladu z celé 
České i Slovenské republiky: doc. Ján Vilikovský z Univerzity Mateja Bela v Banské 
Bystrici, doc. Ivana Čeňková z pražské FF UK, doc. Jan Čermák rovněž z FF UK 
a Dr. Josef Fronek, donedávna působící na univerzitě ve skotském Glasgow. Řady od-
borníků posílil i profesor Miesczyslav Balowski z katedry slavistiky FF OU.

Den s překladem zahájila děkanka Filozofic-
ké fakulty doc. Eva Mrhačová, CSc., pod jejíž 
záštitou celá soutěž probíhala, krátkým proslo-
vem a posléze se zhostila velmi důležitého úkolu 
- předávání čestných uznání. Nejvíce účastníků 
měla, stejně jako v minulém roce, katedra ger-
manistiky, následovala romanistika a anglistika se 
slavistikou. Soutěže se zúčastnilo i nemálo stu-
dentů z Prahy, Olomouce, Brna, ze Slovenské 
republiky. Řada z nich dorazila do Ostravy, aby 
převzala čestné uznání. Oceněni byli pochopitelně 
i naši studenti, a to právem. Celou akci poté 
moderoval Dr. Milan Hrdlička. 

Úvodní vystoupení Dr. Fronka, týkající se 
překotné snahy anglických sdělovacích prostřed-
ků o dosažení politické korektnosti výroků, ně-
kolikrát rozesmálo celý sál. Přednášející hovořil 

o Orwellovi, Huxleym a snažil se vystopovat změny ve vnímání některých základních 
pojmů, jako např. marriage, man, elderly v průběhu času.

Profesor Mieczyslav Balowski se ve svém příspěvku zaměřil na problémy, které vzni-
kají při překladu z češtiny a do polštiny a naopak. Poukázal na některé disproporce 
zmíněných jazyků (především v oblasti slovní zásoby) a dále hovořil o problematice 
česko-polské jazykové interference. 

Nová specializovaná
počítačová učebna

pro ZSF OU 
 V červnu roku 2006 přiznalo Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky Zdravotně sociální fakultě OU 
v Ostravě dotaci Evropského sociálního 
fondu ve výši více než 4 milionů Kč, která 
byla určena k řešení projektu s názvem 
ROZVOJ STUDIJNÍCH OBORŮ ZSF OU 
v oblasti zdravotnické informatiky pro 
zvýšení uplatnitelnosti absolventů fakulty 
na trhu práce.
 RNDr. Hana Sochorová, Ph.D., prodě-
kanka pro studium, upřesňuje: „Realizace 
projektu byla zahájena v červnu 2006. Už 
v říjnu téhož roku byla učebna vybavena 
počítači a zprovozněna; do listopadu jsme 
učebnu vybavili didaktickou technikou. Dnes 
mají studenti k dispozici nové, moderní po-
čítače, v učebně je zabudovaný dataprojek-
tor. Náš záměr směřoval k tomu, aby stu-
denti, kteří na vysokou školu často přicházejí 
ani ne se základními znalostmi o výpočetní 
technice, zvládli především oblast zdravotnic-
ké informatiky, která bude nezbytnou součás-
tí jejich profesionální kariéry. Cílem našeho 
projektu je tedy zejména vybudování výu-
kové základny nemocničního informačního 
systému. Zdůrazňuji skutečnost, že studenti 
mají k dispozici rozsáhlé softwarové vyba-
vení, které je upraveno speciálně pro potře-
by výuky a tréninku... Studenti mají rovněž 
možnost připojení k internetové síti. Podle 
oborů, které studují, jsou upraveny jednotlivé 
úlohy tak, aby cíleně vedly studenta v jeho 
budoucí profesi. Od nového akademického 
roku, tedy od září 2007, předpokládáme zá-
sadní změnu způsobu výuky v oblasti infor-
mačních technologií,“ uzavírá proděkanka 
Sochorová. ŠTĚPÁN NEUWIRTH

DĚKANKA FF OU DOC. EVA MRHAČOVÁ 
PŘEDÁVÁ STUDENTŮM ČESTNÁ UZNÁNÍ

FOTO: T. RUCKI

V PRVNÍ KATEGORII SOUTĚŽE SE O VÍTĚZSTVÍ 
DĚLILO PĚT STUDENTŮ FOTA J. VEČEŘOVÁ



 Příspěvek doc. Ivany Čeňkové byl orientován prakticky, což ostatně sama na začátku 
svého vystoupení prohlásila. Mluvila o problémech s nekvalitními překlady, zmínila, které 
jazyky jsou v současné době nejžádanější, a seznámila posluchače s „eurospeakem“, tedy 
se slovy a především pak zkratkami, jichž je nejčastěji užíváno v institucích Evropské unie.
 Doc. Ján Vilikovský se zabýval slovenskými překlady Poeova Havrana, přičemž do-
kázal zaujmout i svým hlasem, když deklamoval Poeovy verše v originále, poukazuje 
tak na jejich zvukomalebnost. Ve svém výkladu zmínil i Nezvalův překlad anglického 
„nevermore“, tedy „víckrát ne“, který je jednou z velmi zdařilých variant, nebo� evokuje 
havranovo krákání.
 Na závěr se dostal ke slovu doc. Jan Čermák, překladatel Béowulfa, který se rozho-
vořil o překládání staroanglické poezie. Dokázal uchvátit pozornost posluchačů a provést 
je úskalími překladatelské práce. 
 Po obědě Den s překladem pokračoval v režii zástupců jednotlivých kateder, tedy 
v jakési „rozptýlené“ podobě. Studenti, kteří se aktivně zúčastnili překladatelské soutěže, 
si mohli vyslechnout kritiky svých překladů, popřípadě s nimi i polemizovat. Všichni 
referující z dopoledního zasedání se těchto diskusí aktivně zúčastnili a rokování se pro-
táhlo až do pozdních odpoledních hodin.
 Organizační tým, tvořený zástupci kateder germanistiky, romanistiky, anglistiky a sla-
vistiky, se již podruhé pokusil realizovat myšlenku Dr. Hrdličky, tedy vytvořit něco 
nového, svěžího, co by zaujalo studenty a také pozvedlo prestiž Ostravské univerzity. 
Je třeba vzdát dík ostatním členům zúčastněných kateder, kteří, ač nebyli členy týmu, 
odvedli svědomitě svůj díl práce a podpořili tuto myšlenku. Naše překladatelská soutěž 
kulminující ve Dni s překladem je v České republice skutečně jakýmsi unikátem. Toto 
si troufám, možná trochu neskromně, tvrdit. MGR. IGOR JELÍNEK

Den s překladem na polonistice
U příležitosti slavnostního zakončení II. 
ročníku překladatelské soutěže FF OU 
(14. 03. 2007) přijal pozvání oddělení 
polonistiky katedry slavistiky přední pře-
kladatel a polonista Václav Burian, kte-
rý si pro studenty polonistiky připravil 
seminář s názvem „O překládání polské 
prózy a poezie“. Ve svém vystoupení ho-
vořil zejména o literárních převodech vy-
braných děl polských básníků — tzv. non-
sensových básní Stanisława Barańczaka, 
Leszka Engelkinga a posledního knižního 
překladu Ryszarda Krynického. Na kon-
krétních příkladech z vlastní tvorby debatoval Václav Burian se studenty polonistiky mj.
o (ne)přeložitelnosti idiomů, ustálených slovních spojení, frazeologismů a volnosti překla-
du v česko-polském kulturním kontextu. Kromě praktických aspektů převodu básnického 
a prozaického literárního díla se diskutovalo také např. o interkulturní ekvivalenci a kul-
turních vlivech v translaci nebo o jazykové kompetenci překladatele. Součástí programu 
bylo také předání certifikátů účasti v II. ročníku překladatelské soutěže FF OU. 

JIŘÍ MURYC

CO NOVÉHO NA
FILOZOFICKÉ FAKULTĚ

v měsících únoru
a březnu 2007?

—  Dne 28. 2. se poprvé konal na FF Por-
tugalský večer (portugalština, portugalská 
hudba a kultura, země, kde se hovoří 
portugalsky; katedra romanistiky).

—  Dne 2. 3. se na děkanátě konala význam-
ná pracovní schůzka děkanky s profeso-
ry DAMU k přípravě výukového modu-
lu Dramatické a scénické umění, který 
bude zahájen v ZS dalšího akademické-
ho roku.

—  Dne 6. 3. úspěšně obhájila svou habili-
tační práci na PdF UP v Olomouci paní 
PhDr. Pavla Zajícová, CSc., z katedry 
germanistiky. Srdečně blahopřejeme!

 —  Dne 7. 3. se v knihkupectví Librex kona-
la slavnostní prezentace publikace Henryk 
Sienkiewicz Tradice — současnost — re-
cepce. Úvodní slovo: prof. dr. hab. Jan 
Malicki (katedra slavistiky).

—  Dne 14. 3. se konal 2. ročník velké celo-
státní překladatelské soutěže Den s pře-
kladem, spojený s vědeckou překladatel-
skou konferencí (participovaly všechny 
jazykové katedry).

—  Dne 19. 3. navštívil FF velvyslanec Maro-
ka v ČR Jeho Excelence pan Mohamed 
Rachid Idrissi Kaitouni. Pronesl přednáš-
ku na téma Maroko — Česká republika 
— EU (ve francouzštině, tlumočeno; ka-
tedra romanistiky a Alliance Française)

—  Dne 21. 3. bylo slavnostně otevřeno Kon-
gresové centrum FF OU s tlumočnickou 
kabinovou laboratoří. Umění simultán-
ního tlumočení vynikajícím způsobem 
předvedla studentům Mgr. Eva Hrdinová, 
Ph.D., z katedry germanistiky.

—  Dne 26. 3. se v klubu Atlantik konalo 
divadelní představení skupiny ELTO (ka-
tedra anglistiky; režie Karla Šimčíková).

—  Dne 27. 3. a 28. 3. se na FF konal již 
14. ročník studentských vědeckých kon-
ferencí. S odbornými referáty vystoupilo 
kolem 60 domácích studentů. Na katedře 
slavistiky opět pojali konferenci jako akci 
mezinárodní (s referáty vystoupili studenti 
z Prahy, Brna, Nitry, Nižního Novgorodu, 
Sankt-Peterburgu, Bielsko-Bialé, Drogobi-
če, Krakova, Glasgow, Bratislavy, Katovic, 
Poznaně a Ostravy). Studentskými vědec-
kými konferencemi uctila fakulta 405. 
výročí narození J. A. Komenského.

—  Dne 29. 3. navštívili katedru slavistiky 
a vedení FF OU: velvyslanec Ruské fe-
derace v České republice Jeho Excelence 
pan Alexej Fedotov a generální konzul 
Ruské federace v Brně pan Viktor Sibiljev.

—  V měsíci únoru a březnu se na FF uskutečni-
la celá řada přednášek a vzdělávacích akcí:

  dne 21. 2. přednáška Mgr. Martina Ko-
váře z PřF OU: Postkoloniální problémy 

Dny Frankofonie na katedře 
romanistiky FF OU
 V celé České republice se  od 16. do 27. března 2007 se uskutečnily Dny Frankofo-
nie. Připomeňme, že Česká republika je jednou ze 13 zemí, které mají statut pozorovate-
le Mezinárodní organizace Frankofonie (Organisation Internationale de la Francophonie).
 Poté co v roce 2006 byly akce v rámci Dnů Frakofonie zaměřeny především na hudbu, 
letos se organizátoři společně s kulturními institucemi rozhodli oslavovat slovy. Aktivity 
se uskutečnily v souladu s filozofií Frankofonie: sdílení a otevření, různorodost a tvorba. 
Katedra romanistiky byla jedním ze spoluorganizátorů ostravských kulturních akcí.
 Tou první byla přednáška Jeho Excelence Mohameda Rachida Idrissi Kaitouni, velvy-
slance Marockého království v České republice, na téma Demokratizace a lidská práva. Pan 
velvyslanec se ve své přednášce zaměřil na postavení marockých žen v historii a v dnešním 
moderním Maroku. Přednáška, která se konala 19. března v aule OU, se setkala s mimo-
řádným zájmem studentů Ostravské univerzity, ale i frankofonní a frankofilní veřejnosti. 
Přednášky se zúčastnili také zástupci Francouzského velvyslanectví, paní Marie-Christine 

PŘEKLADATEL A POLONISTA VÁCLAV BURIAN



Thiébaut a pan Michel 
Wattremez. Za Allian-
ce Française v Ostravě,
spoluorganizátora akce,
se zúčastnila MUDr.
Zdeňka Typovská, pre-
zidentka AF, a pan Xa-
vier Lavry, ředitel AF. 
Tlumočení přednášky za-
jistily studentky katedry 
romanistiky Anna Přího-
dová, Renata Poledníko-
vá a Alice Kovaříková. 
 Milým překvapením 
pro pedagogy katedry 
romanistiky bylo setká-
ní s bývalou studentkou 
Adelou Ostafinovou, 
která Jeho Excelenci pana velvyslance M. Rachida Idrissi Kaitouni doprovázela. 
 S velkým zájmem se setkala také výstava fotografií cestovatele Jiřího Blaty Maroko 
2006, kterou si po ukončení přednášky měli možnost prohlédnout ve výstavních prosto-
rách katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty OU všichni účastníci i naši hosté. 
 Děkujeme za spolupráci a osobní účast kolegům z Pedagogické fakulty a autorovi 
fotografií! 
 Jeho Excelence, pan velvyslanec M. Rachid Idrissi Kaitouni přislíbil v rozhovoru 
s PhDr. Jitkou Smičekovou, CSc. spolupráci Marockého velvyslanectví s katedrou roma-
nistiky FF OU v oblasti vzdělávání. Půjde především o zajištění přednášek z frankofonní 
literatury Maghrebu a zprostředkování kontaktů s některou z Marockých univerzit. Vět-
šina výuky na těchto univerzitách probíhá ve francouzštině (arabština je omezena jen na 
oblasti jako literatura, historie, právo a některé další specificky arabské studijní obory). 
Přestože tyto univerzity tradičně následovaly francouzský model, mnohé z nich rychle 
reagovaly na boloňskou dohodu a přešly na třístupňový systém vzdělávání — BA, MA, 
PhD., někdy dokonce rychleji než univerzity v některých evropských zemích. Spoluprá-

ci s Marockými univerzitami 
podporují i některé programy 
Evropské unie, zaměřené na 
rozvíjení vztahů se zeměmi 
středomořské oblasti (Tempus 
Med).

Přednáška Dr. Petra Fleisch-
manna, tajemníka Výboru pro 
zahraniční věci, obranu a bez-
pečnost Senátu Parlamentu 
ČR, na téma Česká republika 
a Frankofonie  se konala 22. 
března na FF OU. Účastní-
ci získali zajímavé informace 
o vývoji francouzsko-českých 
vztahů od odborníka, který 

prožil část svého života ve Francii a který se sám o prohlubování těchto vztahů za-
sloužil.
 Z dalších akcí připravených Alliance Française v Ostravě připomeneme přednáš-
ku Čokoláda a Frankofonie, spojenou s ochutnávkou této tradiční pochoutky (21. 3.
2007, Klub Atlantik). 
 Dny Frankofonie vyvrcholily regionální soutěží ve zpěvu frankofonní písně (23. 3. 
2007, Klub Boomerang), které se zúčastnily také dvě studentky katedry romanistiky. Mia 
Milada Kunová ve své kategorii zvítězila a v červnu nás bude reprezentovat v  euroregi-
onálním finále. Následně potom na mezinárodní soutěži frankofonní písně ve Splitu. Na 
druhém místě se umístila studentka Lucie Matějková.
 Studentkám za výbornou reprezentaci katedry děkujeme a blahopřejeme k úspěchu! 
 S velkou radostí můžeme konstatovat, že zájem o všechny přednášky, ale i další kul-
turní akce organizované v rámci Dnů Frankofonie v Ostravě byl letos mimořádně velký. 
Těší nás, že se rodina příznivců Frankofonie v našem kraji neustále rozrůstá.
 JITKA SMIČEKOVÁ

KATEDRA ROMANISTIKY FF OU II. ROČNÍK DNE S PŘEKLADEM

států černé Afriky (v rámci Měsíce čer-
nošského dědictví; katedra anglistiky);

  dne 22. 2. Večerní video Antwone Fis-
cher (v rámci Měsíce černošského dědic-
tví; průvodce večerem: Dr. Karla Šimčí-
ková, katedra anglistiky);

  dne 27. 2. Večerní video Black Is — 
Black Ain’t (v rámci Měsíce černošské-
ho dědictví; průvodce večerem: Dr. Karla 
Šimčíková, katedra anglistiky);

  dne 1. 3. přednáška Ing. Petra Kajnara, 
primátora města Ostravy: Mám nápady, 
které město mohou posunout dopředu 
(v rámci cyklu Setkání s osobností; dě-
kanát); 

  dne 6. 3. přednáška JUDr. Gabriely Gue-
vara: Venezuela (ve španělštině, tlumoče-
no; katedra romanistiky);

  dne 7. 3. přednáška doc. PhDr. Naděždy 
Kvítkové z Univerzity Karlovy: Vyšší ba-
rokní standard v díle Valentina Bernar-
da Jestřábského (pobočka Jazykovědného 
sdružení AV);

  dne 8. 3. přednáška Martina Kryla: Tibet, 
Čína a lidská práva (v rámci festivalu 
Pro Tibet; děkanát);

  dne 13. 3. přednáška doc. dr. Jána Vi-
likovského, CSc.: Michal Bosý a jeho 
primát v československých překladech 
Williama Shakespeara (pobočka Kruhu 
moderních filologů AV); 

  dne 21. 3. přednáška prof. PhDr. et 
Dr.h.c. Norberta Wolfa, hostujícího pro-
fesora katedry germanistiky: Was heisst 
und zu welchem Ende studieren wir 
Philologie? (v němčině, tlumočeno; prof. 
Wolf vedl také v březnu na katedře dva 
významné blokové semináře, Textová lin-
gvistika a Korpusová lingvistika); 

  dne 22. 3. přednáška Petra Fleischman-
na, předsedy Výboru pro zahraniční věci, 
obranu a bezpečnost, Senát Parlamentu 
ČR: Česká republika a Frankofonie 
(katedra romanistiky);

  dne 28. 3. přednáška vynikajícího české-
ho sinologa z Masarykovy univerzity doc. 
PhDr. Mirka Čejky: Nekonečnost světa 
a jazyk (pobočka Jazykovědného sdružení 
AV).                   EVA MRHAČOVÁ

FOTOREPORTÁŽ
Z BŘEZNOVÝCH UDÁLOSTÍ 
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Pedagogové katedry výtvarné 
výchovy vystavovali v Kanadě
Ve dnech 16.—27. března realizovala katedra výtvarné výchovy PdF OU ve výstavních 
prostorách Alberta College of Art and Design v Calgary v Kanadě dvě výstavy. Jednalo 
se o kolektivní výstavu pedagogů katedry a samostatnou výstavu Ondřeje Vorla. Obě 
výstavy měly u odborné i laické veřejnosti výborný ohlas a byla jim věnována znační 
publicita. V říjnu letošního roku v univerzitní galerii Student vystaví své práce peda-
gogové z Calgary. 
Úvodní slovo Renaty Skřebské pronesené na výstavě pedagogů:
Výstava prezentuje tvorbu pedagogů katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Os-
travské univerzity. Jedná se o výrazné individuality, což se promítá do jejich tvorby. 
Vedoucím katedry a ateliéru kresby je Ondřej Vorel. Jeho vystavené kresby z cyklu Le-
tokruhy postihují tragické období autorova života. Kresby promlouvají s nebývalou silou 
o tíze osudu a smutku prostřednictvím zobecňujícího příměru lidského těla. Na nehlubo-
kém, uzavřeném prostoru se pohybují deformované, neskutečné protáhlé postavy, postavy 
vysílené a unavené, zjednodušené do krajnosti, až jsou jen obrysy nebo stíny. 
 V ateliéru malby vyučují Milan Cieslar, Karel Lepík a Ivan Titor. Cieslarovu tvorbu 
prezentují malby „Vrchol“ a „Vrcholy“ plné výrazných dominantních barev. Silně abstrakt-
ní projev a přesto podvědomý odkaz k antropomorfní krajině, kterou si nese v sobě. 
Další rovinou těchto snových vizí je rovina meditativní, kde na jedné straně působí jemné 
barvy a na straně druhé emotivní síla koloritu, 
které vybízí diváka k tajemné, zneklidňující hře 
a prožití prostoru prostřednictvím barvy.
 V kresbách Karla Lepíka s názvy „Znak“ 
a „Kapka“ se ocitáme na pomezí mezi meditativní 
a archetypální rovinou, kde pracuje s prapůvod-
ními představami, symboly a „tvary-znaky“. Na 
geometrickém základě snoubí pevnou strukturu 
a magickou barevnost, vnášející do kompozice 
napětí, neklid a posvátno. Zdánlivá vzdálenost 
a nesourodost významu tak při bližším pozorování 
přechází do vzájemné důvěrnosti a intimity spoje-
ní jednotlivých symbolů. 
 Tvorba Lubomíra Anlaufa je představena ilu-
stracemi pohádkové knihy. Autor beze zbytku 
naplnil poslání dětské knihy — citovost, sdělnost 
námětu a fantazie. Postavy rybářů jsou výtvarnou zkratkou postav plných napětí, které 
přináší nerovný boj s mořem. Zvířecí svět zastupuje jímavá a dojemná a také lehce 
komická postava kocoura v protikladu moudrého slona. 
 Práce Ivana Titora jsou skici k obrazům. Autor v této přípravné fázi spojením geome-
trické a organické formy a nepravidelností s pravidelností, spolu s expresivní barevností 
rozehrává napínavou a dynamickou předehru budoucího díla.
 Ateliér sochařské tvorby vede Ivo Chovanec. Z jeho kreseb jednoznačně vyplývá 
schopnost minimalistického pojetí formy a propojení významu. Snoubí se zde formální 
čistota, až jakési hledání absolutna spolu s dráždivou tajemností a rafinovaností obsahu. 
Spor „duše a těla“ — čistota a funkčnost řádu stojí proti citovosti a erotičnosti života. 
Práce „Znamení I, Znamení II a Signál“ jsou stavební konstrukcí nabitou čistou erotikou 
a smyslností.

Ateliér grafiky vede Ivana Kubová. Její tvorba je prezentována pracemi z cyklu „Kruhy 
a Okna“. Znepokojivé, jakoby pohyblivé obrazce a živelnost barev vyvolávají svou živo-
čišností a optickým klamem neklid a dráždivost. 

Ateliér textilu vede Michaela Terčová. Její práce „Zdánlivé vzduchoprázdno I a II“ 
jsou expresivním výtvarným dílem, které nepopírá materiál, ze kterého vzniklo, naopak 
využívá jeho specifik a proměňuje jej v téměř básnickou vizi.
 Výstava prezentuje také práce dvou didaktiček katedry Dagmar Lasotové a Danuše 
Sztáblové. Dagmar Lasotová vystavuje diptych „Haiku beze slov“ inspirovaný zenbudhis-
mem. Práce mají svým odstupem od skutečnosti a emocí evokovat obraz běžné skuteč-
nosti a vybízejí ke zklidnění mysli uprostřed každodenního běhu. 

Grafy Danuše Sztáblové se pohybují v opačné rovině. Autorčina opozita „Čas, pro-
stor, tušení…“ a „Čas, prostor, vidění…“ jsou dle její vlastní interpretace „sítě v kulturně 
symbolické, logické matematické, sociální a jiné interpretace a vizualizace vztažnosti 
světů“. Jedná se tak o složitou řeč významů a významových rovin při komunikaci mezi 
ní a studentem. 

PRIMÁTOR MĚSTA OSTRAVY ING. PETR KAJNAR 
PŘI PŘEDNÁŠCE NA FF OU

NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE RUSKÉ FEDERACE V ČR  
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Děkan naslouchal studentům
Otevřenou neformální debatu se studenty, kteří vystoupením na studentských vědeckých 
konferencích svými pracemi reprezentují svou alma mater, považuje děkan Zdravotně 
sociální fakulty OU doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., oboustranně za velmi podnětnou 
a přínosnou. 
 „Děkan má možnost se setkávat se studenty při oficiálních příležitostech, jako jsou 
např. setkání akademické obce, imatrikulace a promoce, ale vítám, že jste přijali pozvání 
k dnešnímu neformálnímu setkání,“ uvedl doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., při svém 
vstupním oslovení více než desítky studentů ZSF OU. „Je to jedna z významných cest, jak 
mohu získat mnoho informací o tom, co vás trápí, co vás naopak těší, jaké jsou problémy 
v rámci života naší fakulty. Jste navíc skupina, která naši školu reprezentovala 22. listopadu 
v Českých Budějovicích na studentské konferenci. Za vaše vystoupení, o němž jsem byl 
informován, vám chci velice poděkovat. Jsem přesvědčen, že jste nejen důstojně a na vysoké 
úrovni reprezentovali naši fakultu, ale současně vyzvedávám, že jste veřejně prezentovali 
sami sebe, výsledky svého studia, svého zaujetí pro vědu. To je velmi významné, protože jste 
studenty univerzity. A v tomto okamžiku bych chtěl zdůraznit, že od samého vzniku prvních 
univerzit ve 12. a 13. století v Evropě bylo univerzitní prostředí místem pro hledání pravdy 
o životě, o světě, a to cestou vědy. Studenti si tedy nejen osvojují poznatky, dovednosti 
a zkušenosti starších, ale zároveň spolu se svými učiteli bádají. Nedílnou součástí procesu 
bádání je vyhodnocení a prezentace získaných výsledků.“ Děkan Slaný dále pokračoval: 
„Fakulta a univerzita samotná představují jedinečné společenství studentů a učitelů. Latinsky 
— „communio magistrorum et scholarium“, což vystihuje mj. také tu skutečnost, že dříve 
učitelé a studenti spolu dokonce na kolejích bydleli, myslím, že obecně jejich komunikace 
byla o hodně intenzivnější, širší a hlubší než dnes. Proto usiluji o podobná setkání, abychom 
původní myšlenku univerzitního společenství oživovali a naplňovali.“
 V debatě studenti hovořili nejen o svých vědeckých pracích, z nich zmíníme alespoň 
dvě. V listopadu 2005 provedli šetření četnosti zastoupení dětské populace mezi pacienty 
pracoviště rentgenu Fakultní nemocnice Ostrava. Ve své práci určili četnost snímkování 
jednotlivých krajin těla a diskutovali o výši radiačního zatížení. Děti představovaly 25% 
všech pacientů, kteří byli rentgenologicky vyšetřeni. Studenti došli k závěru, že obtíže 
s radiační zátěží vypočtené efektivní dávky jsou alarmující hlavně u skupiny dětských 
pacientů, kteří byli snímkováni pro více oblastí současně nebo v oblasti bederní páteře 
a pánve. Na základě zjištěných skutečností vyplynulo, že je nutné se zvýšenou pozorností 
dodržovat základní principy radiační ochrany a neustále mít na vědomí vysokou míru 
zodpovědnosti za aplikaci ionizujícího záření.
 Další práce se zaobírala problematikou napadání zdravotnických záchranářů při výko-
nu jejich povolání. Zjištěné skutečnosti z roku 2005 jsou alarmující: V každém Územním 
středisku záchranářské služby v České republice bylo za toto období registrováno mezi 80 
až 100 případy psychického napadení. Na území republiky došlo ve stejném období k 53 
případům fyzického napadení záchranáře. Mezi hlavní příčiny vedoucí k napadení se řadí 
alkohol a jiné omamné látky, dále agresivitu projevují sociálně nepřizpůsobiví občané; 
za významný aspekt vedoucí k agresivitě pacientů jsou také považovány — KULTURNÍ 
PODMÍNKY SPOLEČNOSTI!
 Kromě výstižného představení svých vědeckých prací se studenti rovněž dotkli řady 
problémů.
 Děkan Slaný pozorně naslouchal otevřeně vyjádřeným názorům a rovněž otevřeně se 
k nim vyjádřil: „Jestliže hovoříme o společenství studentů a pedagogů, pak musíme mít na 
zřeteli také kvalitu podmínek, ve kterých se tato myšlenka naplňuje. Není to tedy jen o tom, 
jak jsou vybaveny učebny, jak připravení přicházejí pedagogové na přednášky a jak jsou 
připraveni studenti, ale nemohu za nepodstatné považovat i takové otázky, jež se dotýkají 
kvality života studentů na kolejích, otázky stravování, jež je právě v areálu naší fakulty velmi 
problémové. Konečně vaše kolegyně ve své práci zdůraznila, že problém se stravováním je 
na prvním místě ve stresových faktorech studentů; proto také já konkrétně otázku stravování 
se od svého nástupu do funkce děkana snažím řešit.“
 Na závěr setkání vyjádřili studenti své zkušenosti s přístupem fakulty a univerzity 
k jejich potřebám. Shodli se na tom, že škola jim vychází maximálně vstříc a z hlediska 
organizace styku studenta od přihlášky na školu až po uzavření studia ocenili fakt, že 
má Ostravská univerzita a Zdravotně sociální fakulta propracovaný a funkční systém.

-NEŠ-

 Tato výstava byla limitována možnostmi transportu výtvarných děl, přesto podle mého 
názoru dokládá a vystihuje bohatost tvorby pedagogů Ostravské univerzity, která tak 
nabízí studentům a budoucím pedagogům bezprostřední kontakt se širokým spektrem 
výrazových prostředků současného výtvarného umění. RED

Jedinečný úspěch mladé
literární vědkyně

 Karla Šimčíková, absolventka olomouc-
ké filologie (angličtina-francouzština), vy-
studovala doktorské studium na americké 
univerzitě Drew ve státě New Jersey. Její 
doktorská práce To Live Fully, Here and 
Now vzbudila takový zájem, že prestiž-
ní americké nakladatelství LEXINGTON 
autorce nabídlo vydat ji v knižní podobě. 
Kniha spatřila světlo světa v těchto dnech. 
Má skvělé recenze a zpráva o jejím vydá-
ní je zveřejněna i v mezinárodní databázi 
AMAZON. Je to kolosální úspěch, k ně-
muž autorce ze srdce blahopřeji.
Z recenzí: „To Live Fully, Here and Now 
je vědecky cennou, hloubkovou analýzou 
duchovní vize Alice Walkerové v celé její 
složitosti. Šimčíková se v ní zabývá literár-
ní produkcí autorky v letech 1984-2004, ve 
které mapuje její duchovní vývoj a aktivis-
mus, především pak její hledání celistvosti 
lidského já, černošské rasy i naší planety.“ 
(Donna Haisty Winchell, Clemson Univer-
sity, USA)
 „To Live Fully, Here and Now je ob-
sáhlým výkladem duchovní moudrosti Alice 
Walkerové v době zvyšujícího se globálního 
uvědomování, přírodní devastace a duchovní 
krize. Šimčíková v něm vysvětluje, že pro 
pochopení komplexní, mnohavrstvé duchovní 
vize této autorky je nutné překonat fixaci 
na její womanistický model a vzít v úvahu 
všechny aspekty, které její vývoj ovlivnily, 
zejména její zájem o duchovní chápání svě-
ta amerických indiánů. Šimčíková přichází 
s novým modelem, který lze uplatnit při li-
terární analýze autorčiných současných děl, 
a to s trojrozměrným paradigmatem: celist-
vost, spojení a propojení. Tato průkopnická 
studie, postavená na základní etické otázce, 
co je humanita, zcela jistě zaujme čtenáře 
mnoha vědeckých disciplín.“ (Lexington) 

 DOC. PHDR. EVA MRHAČOVÁ, CSC.,
 DĚKANKA FF OU



Stavovská unie studentů
Ostravské univerzity
Kdo že to, co že to? Jelikož se stále setkáváme s neznalostí naší organizace na půdě 
OU, rozhodli jsme se trošku osvěžit povědomí o nás.
 Jsme nezisková studentská organizace, působící na Ostravské univerzitě. Vznikli jsme 
v roce 1994 a procházeli různými stádii, dosáhli jsme úspěchů, ale také se málem roz-
padli. Od roku 2004 již působíme stabilně. 
 Původním posláním naší organizace bylo pořádání kulturních a sportovních akcí pro 
studenty, poskytování rad a pomoci při problémech ve studiu. U pořádání akcí jsme 
zůstali, pokud jde o pomoc s problémy, přenecháváme tyto aktivity Studentské komoře 
Akademického senátu, jelikož je to náplní její činnosti a má v tomto větší pravomoci. 
Samozřejmě, že neodmítáme žádosti o pomoc. 

 Stále se snažíme vymýšlet nové služby, akce a aktivity pro studenty, krom jiného 
máme v plánu pro příští akademický rok zprovoznit přes náš web (sus.osu.cz) nabídku 

volných prostor k pronájmu. Také bychom rádi 
zavedli interní grantový systém pro aktivní stu-
denty a jejich nápady, blíže se o něm rozepíši 
v dalších číslech Listů. 

A jaké akce vlastně pořádáme? Vítání ob-
čánků pro studenty prvních ročníků, Hladnov-
skou la�ku pro sportovce, Mikulášský ples, 
Studentský ples, Setkání studentů s rektorem, 
Majáles. 

V minulosti jsme se také zúčastnili Iniciativy 
týdne neklidu, v Praze jsme reprezentovali OU 
při 15. výročí 17. listopadu a mnoho dalšího. 

Jsme organizace otevřená novým nápa-
dům, lidem, idejím … A hledáme právě 
nové členy, aktivní, mající nápady, chu� 
tvořit, bavit se a učit se novým věcem. 
 Co vám můžeme nabídnout? Každo-
pádně dobrou partu lidí, zkušenosti (prá-
ce v týmu, projektové řízení, fundraising), 
dobrý pocit z dobře vykonané práce… 
 Takže se nebojte a kontaktujte nás! 
Bližší informace najdete na: www.sus.osu.cz 
nebo sus@osu.cz. ONDŘEJ HAŠKA

Majáles studentů
Ostravské univerzity

 Měsíc květen — co mi to jen připomí-
ná? Máchův Máj? Rozkvétající přírodu? 
Maturity? Zkouškové? Již si vzpomínám! 
Majáles… 
 Je to tak, nezadržitelně se k nám blíží 
termín Majálesu Ostravské univerzity. Kdy 
že vlastně začne? Trošku netradičně zahájí 
30. 4. Majálesový týden výstava student-
ských prací, která by měla trvat 14 dní. 
Následovat bude Majálesový kinovečer, vy-
pukne pravděpodobně v 18.00 2. 5. na E24 
filozofické fakulty. A maximální rychlostí 
to rozpálíme 3. 5. ve 14.00. Tradičně vel-
kým průvodem z Husova sadu (každá mas-
ka obdrží poukaz na alko/nealko nápoj) 
se vydáme směrem Slezskoostravský hrad, 
cestou projdeme kolem filozofické fakulty, 
přes Kuří rynek, Masarykovo náměstí, Čer-
nou louku a zaparkujeme před pódiem. 
Mimochodem, v průvodu budou žongléři, 
kejklíři, jízdní policie (koňmo), mažoretky 
a spousty dalšího … 
 Vyhlášení nejlepší masky? Ale no tak, 
co bychom troškařili, rovnou vyhlásíme nej-
lepší masku králem Majálesu OU! Samo-
zřejmě máme připraveny hodnotné ceny. 



Co se děje s Portálem?
(očima studentů)
13. 3. 2007 se změnila podoba základního informačního systému naší školy, Portálu 
OU. Nový Portál skýtá jednu velmi užitečnou novinku. Diskusní fóra. Ale jako každou 
změnu v informačních systémech, i tuto postihlo několik much, které nás studenty 
značně zmátly.
 Centrum informačních technologií obnovilo Diskusní fóra, nejpružnější komunikační 
nástroj pro všechny studenty Ostravské univerzity. Prozatím jsou rozčleněna podle fa-
kult, institutů a ústavů, ale všichni máme možnost zakládat si témata nová. Není tedy 
žádný problém rozvinout s kamarády diskusi ke svému předmětu nebo začít via fórum 
komunikovat s námi, Studentskou komorou Akademického senátu OU. Budeme jen rádi, 
když se na nás touto formou budete obracet. A co je nejlepší, můžete komunikovat 
anonymně, pokud se bojíte vystoupit a nést svou kůži na trh.
 Jenže Portál po změně přestal fungovat zažitým způsobem (a ani s diskusními fóry 
to nebylo ze začátku úplně jednoduché). Odkazy v levé části obrazovky přestaly rea-
govat způsobem, na který jsme byli všichni zvyklí, dostat se k Elektronickému indexu 
vyžadovalo kliknutí na miniaturní symbol vedle menu a po kliknutí na odkaz fóra se nic 
nezobrazovalo. A to nemluvím o problémech při přihlašování se na koleje, ač v jiném 
subsystému. Proto jsme se podle návodu na úvodní straně Portálu, stejně jako mnoho 
našich spolustudentek a spolustudentů, obraceli na Helpdesk. Bohužel se ale nic ne-
dělo, odpovědi nepřicházely a na opravy jsme čekali marně. To nás na počátku dubna 
vedlo k opětovnému zaslání podnětů nejen na Helpdesk, ale také na paní prorektorku 
Málkovou a ředitele CIT Malčíka. Tím začala být komunikace o poznání operativnější. 
Paní prorektorka e-mailem potvrdila, že o problémech ví a snaží se je v nejkratším 
možném čase řešit. V tomto duchu se neslo i ubezpečení ředitele CIT. Věříme proto, že 
ve chvílích, kdy čtete tyto řádky, Portál funguje již bez závad a ke spokojenosti většiny 
uživatelů. A pokud ne, klidně se na nás přes diskusní fórum obra�te.
 Chtěli bychom tímto poděkovat vývojářům CIT za zprovoznění diskusních fór a po-
přát jim i nám, aby se zaváděcích mušek objevovalo co nejméně.
 Za Studentskou komoru Akademického senátu OU                VRATISLAV VOZNÍK

Odpadkobraní
 V okolí Hladnovských kolejí a Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity proběhla 
12. dubna 2007 extrémní soutěž pod názvem Odpadkobraní. Akci pořádala u příležitosti 
Dne Země Stavovská unie studentů OU. Přestože se akce konala poprvé, zúčastnilo se 
jí hned několik desítek studentů.

„Studenti univerzity chtěli svým dílem přispět ke zlepšení životního prostředí, protože jsou 
s jeho znečištěním denně konfrontováni a není jim to lhostejné,“ uvedl Ondřej Haška, 

prezident Stavov-
ské unie studentů. 
Celá akce byla po-
jata jako týmová 
soutěž o ceny. 

Den Země po-
prvé oslavili před 
30 lety američ-
tí studenti. Akce 
Earth Day se v ro-
ce 1970 zúčastnilo 
na dvacet milionů 
občanů USA. Od 
roku 1990 slavíme 
Den Země i u nás 
v České republice. 
V letošním roce 
se očekává, že se 
do oslav zapojí 
500 milionů lidí 
z celého světa. Po 

celém světě včetně naší republiky budou probíhat v tyto dny akce u příležitosti tohoto 
svátku. Lidé budou společně sázet stromy, čistit potoky, uklízet přírodu a pořádat různé 
akce. -SUS, HAJ-

 A co vás tentokrát čeká na hlavní 
scéně? Nevídaná směs naprosto našláplé 
muziky! Tentokrát se vás budeme snažit 
roztančit a myslíme, že se nám to povede 
— Electric mani — to je extra show, Fast 
Food orchestra, hosté z Anglie 100% a vr-
chol večera — Visací zámek … (kompletní 
program na webu Majálesu). 
 A nepolevujeme v nasazeném tem-
pu, druhá scéna — Itlevne.cz talent sta-
ge, nabídne také perfektní zážitky. Glayzy 
— nadějná dívčí kapela, Filip M — kvalitní 
a známá skupina. Sunnyflowers, Cafe indu-
strial a další … 
 Třetí scéna, jak pravidelní návštěvní-
ci vědí, je v klubu Marley. Čeká na Vás 
megapřekvápko — Jamajčan MR. Menti-
on a samozřejmě známí DJ´s ze skupiny 
DvoikaTroika a Cyberfire.
 Máte rádi divadlo? Ani na vás nezapo-
mínáme — od 16.00 2.5. v klubu Atlantik 
začíná divadelní scéna. Představí se jak 
naši studenti, tak i ochotnické soubory. 
 Zní to dobře? To si pište že jo a finální 
verze bude ještě lepší! Přij�te se přesvěd-
čit 3. 5. na Slezskoostravský hrad!
P.S. připravili jsme pro vás zcela nový web 
majálesu — www.majales.osu.cz, kde nalez-
nete soutěže, info ke kapelám, novinky 
a zajímavosti z celého Majálesu! 
2. 5. 2007 16.00  divadelní scéna, 

klub Atlantik
3. 5. 2007 14.00  hlavní program, 

Slezskoostravský 
hrad

FOTA: ARCHIV OU



Lifelong Learning Programme 
— Program celoživotního učení 
— 2007/2013
Akademickým rokem 2006/2007 končí II. etapa programu Socrates/Erasmus. Program 
Erasmus v letošním roce oslaví 20 let svého trvání v Evropě a 10 let v České republi-
ce. Ostravská univerzita v Ostravě se do programu zapojila stejně jako většina českých 
vysokých škol v roce 1997 a bude tedy 10- i 20leté výročí slavit spolu s ostatními 
vysokými školami. Za dobu působení programu Erasmus z naší univerzity vyjelo na za-
hraniční studijní pobyty celkem 824 studentů a na učitelské přednáškové pobyty celkem 
458 pedagogů. 
 Program Socrates končí, ale Erasmus bude pokračovat i nadále, a to jako součást no-
vého evropského programu Lifelong Learning Programme — LLP, Program celoživotního 
učení. Tento program byl schválen 15. 11. 2006 Rozhodnutím Evropského Parlamentu 
a Rady č. 1720/2006/ES a vstoupil v platnost 14. 12. 2006. Do programu je zapojeno 31 
zemí, 27 členských zemí EU, 3 země ESVO (Evropské společenství volného obchodu) 
— Norsko, Island, Lichtenštejnsko, kandidátská země Turecko + otevřená účast v dalších 
letech pro kandidátské země západního Balkánu a Švýcarsko. Švýcarsko bude od roku 
2008 platným členem LLP.
LLP má 4 odvětvové programy:
Comenius — předškolní a školní vzdělávání až po vyšší střední vzdělávání
Erasmus — vysokoškolské vzdělávání
Leonardo — odborné vzdělávání
Grundtvig — další vzdělávání
Jean Monnet — granty pro evropské instituce

ERASMUS
Pro nás nejvýznamnější je program Erasmus. Záměrem tohoto programu je, aby každý 
student vysoké školy studoval minimálně jeden semestr na zahraniční univerzitě. Cílem 
Evropské komise je do roku 2013 dosáhnout počtu 3 mil. studentů (1 milion v roce 
2002/2003). Dosažení tohoto cíle je věnována veškerá podpora, zejména finanční, a Ev-
ropská komise stanovila rozpočet na následujících 7 let ve výši 3,114 mld. EUR. Program 
je podpořen i nemalými finančními prostředky ze státního rozpočtu; pro představu, v ro-
ce 2006 MŠMT dofinancovalo mobility studentů a učitelů částkou 224,137 mil. Kč. 
 Pro studenty je program Erasmus velká příležitost získat zkušenosti ze studia na za-
hraniční univerzitě, zdokonalit se v cizím jazyce, obohatit se o nové zážitky, poznat nové 
země a kultury, nové přátele. Někdy studenti váhají, zda zvolit studium v zahraničí, či 
studovat raději doma. Ovšem pokud se rozhodnou studovat několik měsíců na zahraniční 
univerzitě, nelitují a naopak hledají příležitost vycestovat za studiem znovu. Od příštího 
akademického roku se nabízí ještě jedna možnost pro studenty, a to vyjet do zahraničí 
na stáž — praxi v některé zahraniční instituci. Studium i praxe Vám bude domovskou 
univerzitou plně uznána. 

Aktivity programu jsou:
Mobilita osob
a)  mobilita studentů — za účelem studia na vysokoškolských institucích a za účelem stáže 

v podnicích, školicích a výzkumných střediscích nebo jiných organizacích;
b)  mobilita pedagogických pracovníků vysokoškolských institucí za účelem výuky nebo 

odborné přípravy v zahraniční partnerské instituci;
c)  mobilita jiných pracovníků vysokoškolských institucí a zaměstnanců podniků za účelem 

odborné přípravy nebo výuky;
d)  intenzivní programy pořádané na mnohostranném základu;
e)  granty na organizaci mobilit a jazykové kurzy EILC.
Multilaterální projekty — centralizovaná aktivita, žádosti se posílají na Evropskou ko-
misi
a) vývoj studijních programů
b) spolupráce vysokoškolských institucí a podniků
c) modernizace vysokého školství
Tematické sítě — centralizovaná aktivita

Opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus
Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studen-
tů v programu Erasmus:
—  každý student může obdržet pouze jedenkrát stipendium na studijní pobyt Erasmus na 
zahraniční instituci během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách; 

Ukázky ze soutěže
o nejlepší ERASMUS

fotografii
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Fond pro podporu spolupráce škol
rozšiřuje možnosti spolupráce 
Fond pro podporu spolupráce škol je nový studijní program, který rozšiřuje možnosti 
mezinárodní spolupráce v oblasti školství o tři nečlenské země Evropské unie, a to 
Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Tyto tři země se rozhodly věnovat novým členským 
zemím EU finanční pomoc za účelem sociální a ekonomické koheze v evropském hos-
podářském prostoru. Školství je jednou z mnoha oblastí, kam budou finanční prostředky 
programu FM EHP/Norska v letech 2006—2010 směřovány. Cílem fondu je podpořit 
a zvýšit spolupráci České republiky a tří donorských zemí na poli vzdělávání. Cílová 
skupina potenciálních žadatelů je velmi široká. O finanční podporu individuálních výjezdů 
a projektů mohou žádat české veřejné i soukromé střední školy, vyšší odborné školy 
a vysoké školy bez rozdílu oborového zaměření. Projektových aktivit se mohou účastnit 
i neziskové organizace zabývající se vzděláváním. 
Aktivity programu:
1)  Grant individuální mobility — studijní/pracovní pobyty studentů, učitelů, administrativ-

ních pracovníků na vzdělávacích institucích na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku.
2)  Spolupráce v oblasti vzdělávání — rozvíjení spolupráce mezi školami, vzdělávacími 

institucemi i individuálními osobami v ČR a vzdělávacími institucemi v partnerských 
zemích za účelem pořádání společných aktivit, jako jsou semináře, konference, work-
shopy, projekty atd.

3)  Rozvoj institucí — spolupráce institucí za účelem rozvoje učebních osnov, rozvoje lid-
ských zdrojů a organizace specifických aktivit, jako celoživotní vzdělávání, informační 
centra, studentská centra, rozvoj zaměstnanců atd. 

 Žádosti studentů o grant FM EHP/Norsko musí být podávány přes rektorát — referát 
vnějších vztahů (Pavla Glacová).

Bližší informace jsou dostupné na adrese: www.naep.cz/info@naep.cz.

ESN (ERASMUS Student
Network), Klub studentů OU
Dne 1. března 2007 byl na Ostravské univerzitě založen Klub studentů, který zajiš�uje servis 
pro zahraniční studenty. Náplní klubu je poskytovat zahraničním studentům asistenci při 
jejich příjezdu na univerzitu — doprovod na koleje, seznámení s akademickým prostředím 
a zemí pobytu. Členové klubu budou napomáhat k integraci zahraničních studentů do 
lokálního prostředí a společná setkání budou významná i pro vzájemnou výuku jazyků. 
Pro zahraniční studenty budou organizovány kulturní a poznávací akce, tak aby pobyt 
pro tyto přijíždějící studenty byl zajímavý nejen jejich studiem, ale i kulturním vyžitím. 
 Tím bych chtěla všem našim studentům, kteří jsou do klubu zapojeni a věnují nema-
lou část svého volného času této dobrovolné činnosti, vyslovit velké poděkování za jejich 
pomoc univerzitě, a to nejen jménem svým, ale také jménem všech referátů zahraničních 
vztahů fakult a pracoviš� Ostravské univerzity. PAVLA GLACOVÁ

—  každý student může obdržet pouze jedenkrát stipendium na pracovní stáž Erasmus 
v zahraničním podniku během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných 
školách; 

—  každý student může obdržet pouze jedenkrát stipendium na zahraniční pobyt v rámci 
programu Erasmus Mundus během celého svého studia na vysokých a vyšších odbor-
ných školách; 

—  maximální doba, na kterou může student obdržet stipendium programu Erasmus, je 
24 měsíců; 

tato pravidla se vztahují i na studijní pobyty a pracovní stáže v rámci programů Socrates 
II a Leonardo da Vinci II, které probíhaly od roku 2000 do roku 2006.
 Pokud student již obdržel stipendium na studijní pobyt Erasmus a pracovní stáž Le-
onardo da Vinci, může ještě obdržet stipendium na zahraniční pobyt v rámci programu 
Erasmus Mundus.
 Pokud student již obdržel stipendium na studijní pobyt Erasmus, může ještě obdržet 
stipendium na pracovní stáž Erasmus a na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus 
Mundus.
 Pokud student již obdržel stipendium na pracovní stáž Leonardo da Vinci, může ještě 
obdržet stipendium na studijní pobyt Erasmus a na zahraniční pobyt v rámci programu 
Erasmus Mundus.

Bližší informace k programu LLP je možné nalézt na adrese: www.naep.cz.

H. SCHWENKOVÁ — SKOTSKO
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Realizace projektu v rámci
rozvojového programu MŠMT
Centrum dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty realizovalo projekt pod vedením řešitele 
doc. PhDr. Josefa Mrhače, CSc., s názvem „Vysokoškolská pedagogika a vzdělávací tech-
nologie pro začínající akademické pracovníky a externí spolupracovníky VŠ“. Pro účastníky 
kurzu z řad začínajících pedagogických pracovníků (v počtu 21) a externích pedagogů 
(v počtu 30) Ostravské univerzity. Zkušení 
pedagogové zpracovali studijní opory zamě-
řené na vysokoškolskou pedagogiku:
1.  Doc. PhDr. J. Malach, CSc., Centrum 

dalšího vzdělávání PdF OU: 
 Základy pedagogiky a andragogiky
2.  Ing. M. Mikošek, externí spolupracovník 

CDV PdF OU: 
  Materiálně didaktické prostředky a vzdě-

lávací technologie v práci vysokoškolské-
ho učitele

3. Doc. PhDr. J. Mužík, DrSc., FF UK Praha, externí spolupracovník CDV PdF OU: 
 Andragogická didaktika — uvedení do problému
4. PhDr. A. Schneiderová, CSc., katedra psychologie a sociální práce, FF OU: 
 Psychologie v práci vysokoškolského učitele
5. Doc. PhDr. E. Höflerová, Ph.D., katedra JČ a literatury s didaktikou, PdF OU: 
 Kultura řeči a umění komunikace v práci začínajícího akademického pracovníka
6. Mgr. E. Zezulková, katedra speciální pedagogiky PdF OU: 
 Kapitoly ze speciální pedagogiky pro vysokoškolské učitele

V úvodním setkání autoři přednesli vybraná 
témata a seznámili účastníky kurzu s obsahem 
studijních opor. Svou účastí přispěla a podpo-
řila účastníky kurzu ke studiu ve volném čase 
paní proděkanka RNDr. Renáta Vávrová, Ph.D., 
a ocenila snahu a zájem o sebevzdělávání. 

Na závěrečném setkání proběhla beseda, vý-
měna zkušeností, zodpovězení dotazů autory stu-
dijních opor, kteří vysvětlili problematiku výuky 
v podmínkách VŠ.

Realizovaný projekt doplnil přípravu začína-
jících pedagogických pracovníků VŠ ve vybra-

ných oblastech, seznámil je a podal návodné rady pro vykonávání pedagogické činnosti 
v jejich oborech. Cílem bylo zaměřit se na 
předání zkušeností, přispění k utváření pří-
slušných kompetencí pedagogů působících na 
Ostravské univerzitě. Realizovaný projekt byl 
účastníky považován za inspirativní, otevřel 
cestu k sebereflexi ve vlastní praxi. Vzájem-
ná setkání proběhla s autory studijních opor 
v pracovní tvořivé atmosféře přátelského 
a vzájemného předání zkušeností. 
 Na základě splnění požadavků a uzavření 
kurzu získali účastníci osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání.
 MGR. ALEXANDRA TOMÁŠOVÁ, CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Podpora zvyšování vzdě-
lanosti dětí v zařízeních 

institucionální péče

• Projekt ESF: OP RLZ 3.1 — 2. výzva
• Doba realizace: 10/2006 — 06/2008
• Rozpočet: 3,75 mil. Kč
• Role OU: řešitel projektu
 Stávající projekt, jehož řešení jsme 
s pracovníky Ostravské univerzity připravi-
li, je nejen pokračováním dosavadní dob-
ré několikaleté spolupráce našeho zařízení 
s Ostravskou univerzitou, ale především 
velmi vhodně navazuje i na předchozí již 
realizovaný projekt, a to na projekt „Sys-
tém vzdělávání informačních a komunikač-
ních technologií v zařízeních institucionál-
ní péče“. V předchozím projektu se za 
pomoci speciálně vytvořených výukových 
modulů pro děti ze zařízení institucio-
nální péče podařilo výukou zvýšit jejich 
počítačovou gramotnost a tím zvýšit jejich 
šanci na získání zaměstnání po ukonče-
ní ústavní výchovy. Oba zmíněné projekty 
mají svým zaměřením významnou možnost 
zmírnit možnou nezaměstnanost u těchto 
dětí a získanými znalostmi a dovednostmi 
se lépe uchytit na trhu práce a tím sa-
mozřejmě i v jejich běžném životě. Není 
třeba zdůrazňovat, že děti v institucionální 
péči jsou v tomto ohledu velmi rizikovou 
skupinou. A právě na získání potřebných 
informací a dovedností, a tím snazší zařa-
zení těchto dětí po ukončení ústavní péče 
reaguje zmíněný nový projekt Ostravské 
univerzity, do jehož realizace se kompletně 
zapojila i 2 oddělení Výchovného ústavu 
v Ostravě-Hrabůvce. 
 Zvyšování vzdělanosti dětí s ohle-
dem na budoucí ukončení jejich pobytu 
ve výchovném zařízení je pro náš ústav 
prioritou a plně se tomu v rámci našich 
výchovných činností věnujeme. Realizova-
ný projekt je však i vítaným pomocníkem 
v našem úsilí a dává nám mnohem větší 
možnost na děti v tomto ohledu působit. 
Témata, kterých se projekt dotýká (např. 
komunikační dovednosti, rozvoj sociálních 
kompetencí, práva dětí, prevence patolo-
gických jevů), dětem tentokráte nebudou 
osvětlovat jejich skupinoví vychovatelé, ale 
jednotlivě přímo odborníci na danou pro-
blematiku, a je tedy předpoklad, že děti 
budou jejich přednáškám lépe naslouchat 
a osloví je s větším efektem. Nespornou 
výhodou projektu je rovněž skutečnost, že 
akce bude řešena formou výjezdních po-
bytů pro děti mimo město, což činí z celé 
výuky pro děti velmi atraktivní záležitost. 
Zcela jistě bude přínosem i skutečnost, že 
na uvedených pobytech budou děti z růz-

Mezinárodní konference mladých 
vědeckých pracovníků „České, 
slovenské a československé
dějiny 20. století II.“
Konference se uskutečnila na Univerzitě Hradec Králové ve dnech 7. - 8. března 2007. 
Pořádali ji mladí vědečtí pracovníci z Historického ústavu Fakulty humanitních studií 
Univerzity Hradec Králové spolu s Katedrou histórie Fakulty humanitných vied Uni-
verzity Mateje Bela v Banskej Bystrici pod záštitou Česko-slovenské komise historiků 
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ných výchovných zařízení, protože takto 
dojde k předávání zkušeností a znalostí 
nejen mezi pedagogy (jak tomu doposud 
většinou bylo na různých seminářích), ale 
rovněž (což je velmi důležité) i mezi sa-
motnými dětmi. Takováto výměna názorů, 
varování, zkušeností ze života, upozornění 
na možná rizika ze stran samotných dětí 
mezi sebou bude mít na cílovou skupinu, 
pro výsledky projektu a hlavně pro jeho 
efektivnost nesmírnou cenu. 
 Závěrem je možno konstatovat, že díky 
dobré spolupráci pracovníků Ostravské 
univerzity — prof. RNDr. Eriky Mechlo-
vé, CSc., RNDr. Martina Malčíka, Ph.D., 
a Ing. Kamily Palové, řešitelů z Výchov-
ného ústavu v Ostravě-Hrabůvce a dalších 
zařízení institucionální péče bude projekt 
značným přínosem nejen pro děti samot-
né, ale i pro pracovníky těchto výchov-
ných zařízení, kteří mohou získané zna-
losti a zkušenosti i po ukončení projektu 
dále přenášet do své práce a takto nadále 
i v budoucnu zhodnocovat výsledky celého 
projektu. MGR. JULIUS KOPČANSKÝ 
ZÁSTUPCE ŘEDITELE VÚ V OSTRAVĚ-HRABŮVCE

Zástupci Zdravotně sociální 
fakulty OU byli ve Francii

 RNDr. Hana Sochorová, Ph.D., prodě-
kanka pro studium, a Mgr. Markéta Wol-
fová z katedry rehabilitace se ve dnech 
28. až 31. března t.r. zúčastnily setkání 
evropských škol vyučujících obor ortotik 
— protetik. Druhá mezinárodní konference 
zabývající se vzděláváním v tomto oboru 
(předchozí se konala v roce 2004 v Dort-
mundu) se uskutečnila ve francouzském 
městě Valence. Cílem konference bylo 
sjednocení výuky jak v pregraduálním, tak 
i postgraduálním vzdělávání ortotiků — pro-
tetiků, protože zatím existují velké rozdíly 
v jednotlivých evropských i zámořských ze-
mích. Díky tomu, že ZSF OU akreditovala 
obor ortotik—protetik na úrovni bakalář-
ského vzdělávání, zařadila se naše fakul-
ta a univerzita mezi nemnoho škol, které 
vzdělávají tyto odborníky v tzv. kategorii I. 
Pod touto specifikací jsou zařazováni spe-

PEDAGOG IST MONTPLAISIR NÁS PROVEDL VÝ-
UKOVÝMI PROSTORY — NA SNÍMKU JE UKÁZKA 
PŘIJÍMACÍHO SÁLU, KDE STUDENTI PROVÁDĚJÍ ZÁ-
KLADNÍ MĚŘENÍ PACIENTŮ. FOTO: ARCHIV OU

AV ČR. Konference byla věnována památ-
ce prof. PhDr. Zdeňka Macka, CSc., při 
příležitosti jeho nedožitých sedmdesátých 
narozenin.
 Jednání probíhala ve dvou přednáš-
kových sálech v Objektu společné výuky 
UHK a byla rozdělena do několika sek-
cí: Hospodářské a sociální dějiny, Politic-
ké dějiny, Dějiny a teorie historické vědy 
a Kulturní dějiny. Z katedry historie se 
aktivně zúčastnili tři studenti doktorského 
studia. Mgr. Eva Chvalová zahájila konfe-
renci v sekci Hospodářské a sociální ději-
ny svým příspěvkem „Obchodní domy jako 
„katedrály obchodu a módy“ nejen v éře 
první republiky“. V odpoledních hodinách prvního dne vystoupil v bloku týkajícím se 
Dějin a teorie historické vědy PhDr. Pavel Carbol s přednáškou na téma „Společnost 
Edvarda Beneše v Londýně jako moderní zdroj informací pro soudobé historiky“. Posledním 
reprezentantem katedry historie FF OU byl Mgr. Kamil Rodan, který svým příspěv-
kem „Populární hudba v Československu v období tzv. obrodného procesu a krizových let 
1968/69“ rozpoutal plodnou diskuzi, byl vysoce oceněn doc. PhDr. Ondřejem Felcmanem, 
CSc., a bezpochyby lze jeho příspěvek zařadit mezi nejúspěšnější v rámci celého setká-
ní. 
 První den jednání vyvrcholil společenským večerem, kdy měli účastníci možnost na-
vázat nové kontakty anebo také utužovat ty staré. Druhý den probíhala konference již 
pouze v dopoledních hodinách, opět ve dvou přednáškových sálech a v již zmiňovaných 
sekcích. Organizátoři se nakonec rozloučili poděkováním všem účastníkům konference, 
příslibem brzkého zaslání sborníku a v příštím roce opět doufají v hojnou účast mladých 
historiků.
 Závěrem je snad třeba vyjádřit poděkování pořadatelům konference, kteří zvládli vše 
perfektně připravit, naplánovat a zkoordinovat, takže se již všichni těšíme na další ročník.

LENKA KRÁLOVÁ

Zajímavosti a postřehy z první 
konference Celoživotní
vzdělávání učitelů
Centrum celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Os-
travě ve spolupráci s vedením projektu ESF 104 uspořádalo v krásném malebném 
prostředí Beskyd v termínu od 29. do 30. března 2007 první konferenci na téma — Ce-
loživotní vzdělávání učitelů. Konference se konala pod záštitou náměstkyně hejtmana 
Moravskoslezského kraje PhDr. Jaroslavy Wenigerové a rektorů Ostravské a Slezské 
univerzity. 
 Projekt ESF — Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů 
v Moravskoslezském kraji je řešen Ostravskou univerzitou v Ostravě ve spolupráci se 
Slezskou univerzitou v Opavě. Tento projekt byl schválen v rámci operačního programu 
Rozvoj lidských zdrojů, v opatření 3.2 — Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vý-
voje (číslo projektu CZ.04.1.03/3.215.1/0104).
 V úvodním projevu náměstkyně hejtmana PhDr. Jaroslava Wenigerová zdůraznila 
vlivy změn, kterými školy procházejí (tvorba školních vzdělávacích programů, nové pojetí 
maturitní zkoušky, využití IKT ve výuce) a nutnost dalšího příslušného vzdělávání peda-
gogických pracovníků s cílem zvyšovat jejich profesionalitu a společenské postavení. Pro-
to je nutné zvyšovat podíl škol, které se zapojí do aktivit center celoživotního vzdělávání 
a budou usilovat o získání finančních podpor z projektů ESF. Hlavní řešitelka projektu 
Ing. Eva Burianová, Ph.D., zhodnotila průběh a realizaci hlavních cílů projektu, který 
podpořil vzdělávání učitelů všech typů škol v regionu. V rámci projektových aktivit vznikl 
systém modulárního vzdělávání učitelů v základní a specializační úrovni. Základní úroveň 
kladla důraz na rozšíření kvalifikace učitelů a zvýšení jejich adaptability na stále nové 
poznatky ve vědě a výzkumu. Obsahovala čtyři moduly (Informační technologie ve vzdě-
lávání, Jazykové vzdělávání, Pedagogicko-psychologická oblast a Člověk a zdraví) a byla 
orientována na zvyšování počítačové gramotnosti a na každodenní užívání informačních 
a komunikačních technologií v rámci přípravy na vyučování a ve výuce. Specializační úro-
veň se zaměřila na zvyšování znalostí a kompetencí učitelů ve vlastní specializaci v jed-



cialisté, kteří jsou schopni plnohodnotně 
komunikovat s lékaři, fyzioterapeuty a dal-
šími specialisty v týmové součinnosti při 
péči o konkrétního pacienta.
 „Zdůrazňuji, že jsme se měli možnost 
zúčastnit této konference jako jediná vysoká 
škola z ČR, která obor ortotik-protetik vyu-
čuje,“ řekla RNDr. Sochorová.
 Konference byla pořádána pod záštitou 
ISPO a INTERBOR a uskutečnila se na 
půdě školského zařízení Institut Superieur 
Technologique Montplaisir, kde se ortotici-
-protetici vzdělávají. „Po prohlídce školy 
jsme získali dokonalý návod, jak a čím by 
měla být naše fakulta vybavena, aby vzdě-
lávání studentů odpovídalo požadavkům 
tohoto moderního zdravotnického oboru,“ 
vyjádřila svůj dojem paní proděkanka.
 „Dalším ziskem plynoucím z našeho 
pobytu bylo navázání užitečných kontaktů, 
z nichž mohou studenti ZSF OU v budouc-
nosti profitovat. Na místě samém byly při-
praveny smlouvy v rámci programu Socrates,
které našim studentům umožní pobyty v Nor-
sku a Skotsku,“ dodala Mgr. Wolfová. 

-NEŠ-

Zkvalitnění a realizace
studijních programů učitelů
 v oblasti autoevaluace —

ESF program
 Projektové oddělení CIT OU získa-
lo nový projekt „Zkvalitnění a realizace 
studijních programů učitelů počátečního 
a dalšího vzdělávání zavádějících a podpo-
rujících procesy autoevaluace na školách“. 
Je to zajímavé sdělení převážně pro stu-
denty oboru učitelství, kteří by chtěli rozší-
řit obzory svých znalostí nad rámec studia 
svého oboru. Tyto znalosti se studentům 
budou hodit hlavně po absolvování vyso-
ké školy a nástupu do praxe. Jedná se 
o střednědobé kurzy, které by měly při-
pravit studenta, popř. učitele na události, 
které se netýkají pouze odbornosti ve vyu-
čování, ale také hodnocení školy a v něm 
hodnocení žáků a celkového klimatu ško-
ly. V rámci projektu budeme pořádat tři 
typy kurzů: praktická autoevaluace, klima 
na školách a efektivní využívání výstupů 
testování vědomostí žáků. Kurz Praktická 
autoevaluace zahrnuje vlastní hodnocení 
školy, které je v současné době povinné 
ze zákona na všech typech škol. Student 
se naučí, jak hodnotit svou školu a v pří-
padě problémů pomoci vedení se zlepše-
ním podmínek a prostředí na škole. Kurz 
Klima na školách naučí studenta vyhodno-
covat klima ve třídách nebo v celé škole 
pomocí speciálního psychologického testu. 
Účastníci kurzu následně budou moci změ-
nou klimatu dosáhnout lepších podmínek 
pro žáky, aby se žáci lépe cítili v prostředí 
školy a formovali své hodnotové orienta-

notlivých vzdělávacích před-
mětech. Cílovými skupinami 
projektových aktivit byli tutoři 
vzdělávacích modulů (vzniklo 
celkem 50 distančních výuko-
vých opor a kurzů) a učitelé 
základních a středních škol 
(do 20. 3. 2007 úspěšně ab-
solvovalo kurzy modulového 
systému 950 učitelů). 

Konferenční příspěvky se 
zaměřily na další vzdělávání 
učitelů základních a středních 
škol v období kurikulární re-
formy. Autoři se podělili se 
svými zkušenostmi s využívá-

ním nových metod práce (např. projektové vyučování) ve výuce a se svými zkušenostmi 
při vytváření kurzů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dochází ke změně 
formy vzdělávání nejenom u dospělých, ale i studentů pomocí on-line kurzů v prostředí 
internetové sítě. Autorka příspěvku LMS Moodle na středních a základních školách 
Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D., (Ústav informatiky, SU) upozornila na možnosti 
e-vzdělávání i na těchto typech škol a poukázala na výhody aplikace Moodle. Ukázkou 
on-line kurzu ICT ve výuce českého jazyka a literatury se zabývala ve svém příspěvku 
PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. (katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta 
Západočeské univerzity). Velice diskutovaným tématem dnešní doby „Výuka programování 
na střední škole“ se zabýval ve svém příspěvku Mgr. Rostislav Fojtík, PhD. (katedra infor-
matiky, Přírodovědecká fakulta, OU). Nové metody práce (projektové vyučování, klíčové 
kompetence, mezipředmětové vztahy) byly námětem příspěvku „Současný stav a perspek-
tiva postgraduální edukace učitelů biologie“ PaedDr. Svatavy Kubicové, CSc., a příspěvku 
„Projektová metoda a posilování klíčových kompetencí žáků“ doc. RNDr. Marie Solá-
rové, Ph.D. Příspěvek „Další vzdělávání učitelů v oboru astronomie“ přednesla PaedDr. 
Ivana Marková. 
 Na konferenci vystoupili také zahraniční hosté prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. a Bc. 
Mária Burianová (Univerzita Konstantina filozofa v Nitre) s příspěvkem „E-learning jako 
podpora celoživotného vzdelávania pre oblas� počítačovej gramotnosti“.
 Všechny příspěvky v plném znění jsou uvedeny ve sborníku konference pod ISBN 
978-80-7368-295-8. Prezentace příspěvků, fotodokumentace a další informace o konferen-
ci a všech vzdělávacích modulech jsou dostupné na internetové adrese:

http://albert.osu.cz/oukip/projekty/projekt2/. 
ING. ELIŠKA TRETEROVÁ, KATEDRA INFORMATIKY A POČÍTAČŮ, PŘF OU

S Hermínou Motýlovou zpátky 
do dětství
Každoročně počátkem dubna pořádáme na katedře českého jazyka a literatury s di-
daktikou PdF Ostravské univerzity setkání se zajímavými osobnostmi ze světa kultury 
a literatury, abychom si tak připomněli Mezinárodní den dětské knihy. V tomto roce 
přijala naše pozvání paní Hermína Motýlová, dramaturgyně Divadla loutek v Ostravě, 
a studentům, budoucím učitelům základních škol, představila činnost jediného profesio-
nálního loutkového divadla v severomoravském regionu. 
 Účastníci besedy se napří-
klad dozvěděli, že Divadlo 
loutek vzniklo již v roce 1953, 
že od roku 1999 sídlí v nové 
budově na samém okraji Čer-
né louky, že se tu hraje s vý-
jimkou soboty denně, obvykle 
dvě představení za sebou, že 
je repertoár budován tak, aby 
si své představení vybraly děti 
z mateřských škol i žáci zá-
kladních škol, některé tituly 
zhlédnou i středoškoláci, že 
zájem o představení převyšuje 



ce žádoucím směrem. Na školách neustále 
narůstá šikana a učitel ji potřebuje roze-
znat a správně řešit. I k tomu dopomůže 
připravovaný kurz. Poslední, ale neméně 
důležitý kurz s názvem Testování vědomostí 
žáků na školách prakticky rozšiřuje jednu 
formu diagnostikování žáků. Naším cílem je 
testování jednotlivého žáka tak, abychom 
zachytili, jak se postupně zlepšuje v jed-
notlivých ročnících a pomoci mu konkrét-
ně v případě neúspěchu. Nechceme streso-
vat žáka srovnáváním s ostatními žáky, ale 
srovnávat jeho současné výsledky s jeho 
předchozími předpoklady v dané oblasti. 
 Pokud Vás zaujal některý z kurzů a rá-
di byste si rozšířili budoucí učitelskou kva-
lifikaci v nabízených oblastech tak, abyste 
potom v praxi dokázali podat žákům po-
mocnou ruku, máte možnost se přihlásit 
do kurzů, které začnou probíhat již od 
září 2007. Přihlášky budou v nejbližší době 
k dispozici na webové stránce http://auto-
evaluace.osu.cz včetně podrobnějších infor-
mací o projektu a partnerech projektu.
ALEXANDRA SLOVÁKOVÁ, MANAŽERKA PROJEKTU

ELTO se vrací do klubu 
Atlantik 

(26. 3. 2007)
 Několik okamžiků tmy, které před za-
čátkem představení musí v divadelním sále 
prožít každý divák, jsou významuplné. Ně-
kolik okamžiků ticha této symbolické, ale 
fyzicky působivé pausy zdůrazňují, že brzy 
dojde k něčemu významnému, co s naším 
všednodenním životem příliš nesouvisí, ale 
přece se ho často bytostně dotýká. Proto 
je v této chvíli třeba se ztišit a otevřít 
vnitřně, vzdát se všech očekávání a projed-
nou věřit, že co uvidím, je pravdivé. Tak 
jsem přemítal, až se rozsvítila světla a za-
čalo představení divadelní skupiny katedry 
anglistiky a amerikanistiky ELTO.
 Pásmo složené z úryvků her Davida 
Auburna Důkaz (Proof), Seana O’Connora 
Dům plný miminek (A Whole House Full 
of babies), Arthura Laurentse Lesní mýti-
na (A Clearing in the Woods) a adaptace 
povídky Ernesta Hemingwaye „Kopce jako 
bílí sloni“ (Hills Like White Elephants) na 
mne silně zapůsobilo. ELTu pod vedením 
dr. Karly Šimčíkové se totiž podařilo zlom-
ky jednotlivých her, významově spjatých 

Návštěva z Nepálu
V týdnu před velikonočními svátky navštívila 
Zdravotně sociální fakultu Ostravské univerzi-
ty v Ostravě (ZSF OU) šéflékařka česko-slo-
venské kliniky International Humanity Diastyle 
Free Clinic doktorka Ikcha Shrestha. Klinika 
byla otevřena 2. listopadu 2006 v hlavním 
městě Nepálu Káthamandú. Cílem tohoto hu-
mánního počinu bylo umožnit nejchudším Ne-
pálcům dostupnost bezplatné lékařské pomoci. 
K pěti českým a slovenským lékařům, kteří 
se odborně a organizačně podíleli na realizaci 
projektu, patří také MUDr. Rastislav Ma�ar, 
Ph.D., z Ústavu ochrany veřejného zdraví ZSF 
OU. Ten také — spolu s členem ústřední rady 
International Humanity panem Martinem La-
dýřem — vzácného a velmi sympatického hosta 
doprovázeli.
 Dr. Ikcha Shrestha přijela do České repub-
liky a Ostravy poděkovat za pomoc, které se 
její zemi a zejména nejchudším Nepálcům díky 
tomuto projektu dostalo. Mimo jiné řekla: „Mám možnost prostřednictvím internetu bezplat-
ně konzultovat s vašimi odborníky jakýkoli komplikovaný případ, čímž klinika šetří náklady, 
protože nemusí zaměstnávat odborníky z mnoha medicínských oborů. Kromě toho vaši lékaři 
osobně přijíždějí na kliniku a léčí nemocné. Jak významná tato pomoc je v zemi, kde je 

nedostatek lékařů a nefunguje 
systém zdravotního pojištění, 
nemusím zdůrazňovat. V lednu 
na klinice pracoval pan doktor 
Ma�ar. V současnosti je v Ká-
thmandú zkušený diabetolog 
z Prahy, v srpnu přijede na pět 
měsíců lékařka z Opavy. Spo-
lupráce s evropskými lékaři je 
velmi efektivní.“

Pan Martin Ladýř žije 
v Nepálu a sleduje finanční 
prostředky, které proudí na 
kliniku, a jejich využití. „Dva 
měsíce před otevřením kliniky 
byla za 250 tisíc korun pro-

vedena rekonstrukce budovy, kterou jsme si pronajali. Peníze byly převážně vyloženy na 
materiál, místní lidé nezištně pomáhali s pracemi při budování kliniky. Veškeré prostřed-
ky, z nichž je klinika financována prostřednictvím dvou neziskových sdružení, pocházejí 
z darů a� už jednotlivců, nebo firem, zejména farmaceutických. Všichni občané České 
republiky, kteří pro kliniku pracují, jsou neplacení dobrovolníci, kteří si sami hradí 
i veškeré cestovní náklady.“
 Kliniku navštěvují pacienti nejen z hlavního města, ale i z odlehlých částí země, 
často i deset hodin cesty autobusem. Není divu, protože v nepálském království je to 
jediné zdravotnické zařízení poskytující úplně bezplatnou zdravotní péči a léčbu. Pacient, 
který na kliniku přijde ze vzdálených oblastí a je zcela bez prostředků, získá rovněž od 
kliniky ubytování a jídlo v protilehlém penzionu zdarma. Klinika navíc poskytuje léčbu 
zahraničním turistům, pokud ovšem mají cestovní pojištění. Finance získané následně od 

možnosti divadelního souboru, který se často vydává na mezinárodní loutkářské festivaly 
do různých zemí světa a absolvuje také komerční zájezdy, při nichž propaguje české 
loutkářství.
 Stejně tak jsme si připomněli, že divadlo organizuje bienále SPECTACULO INTE-
RESSE a specializovaný festival Divadelní pou� bez bariér, určený postiženým dětem. 
 A většina z nás přítomných si v duchu položila otázku, kdy byli v loutkovém divadle 
naposled a zda nenastal vhodný čas zavítat znovu do světa, v němž vládnou čisté dětské 
emoce, nespoutaná fantazie a pohádkově krásná, pevná hranice mezi dobrem a zlem. 
Stačí k tomu tak málo! Jen nahlédnout do programu, vybrat si a jít! Za všechny paní 
Hermíně Motýlové děkuje IVANA GEJGUŠOVÁ

DR. I. SHRESTHA ODPOVÍDÁ NA OTÁZKY ČESKÉ TELEVIZE
FOTA: ARCHIV OU

DR. I. SHRESTHA A MUDR. R. MAĎAR VY-
ŠETŘUJÍ NA KLINICE V NEPÁLU PACIENTA



jen obecně tématem mezilidských vztahů, 
provázat v jednolitý celek. Přispělo k to-
mu jistě citlivé režijní pojetí, především 
tomu tak ale bylo díky velmi vyrovnaným 
hereckým výkonům všech členů souboru. 
 Na rozdíl od většiny studentských před-
stavení nebylo toto pojato vesele; odvahy, 
které k tomu bylo jistě zapotřebí, si velmi 
cením. A stejně jako se nelze vyhnout té 
chvíli, kdy v divadle vše ztemní a ztich-
ne, nebylo možné nevnímat vážně míněné 
sdělení tohoto představení. (Nemylme se: 
ne herec je vydán na milost divákovi, je 
to naopak.) A přesto — i když spíše právě 
proto — to byl velmi příjemný podvečer. 

JG

jejich pojiš�ovny jsou pak použity pro nákup materiálů a léků nutných k léčbě chudých 
Nepálců.
 „Pro Evropana je těžké si představit složitost řešení zdravotních problémů obyvatel vzdále-
ných horských osad, žijících v podhůří Himalájí. Než se mnozí dostanou do civilizovanějších 
oblastí, dospěje jejich onemocnění často do neléčitelného stavu. Když jsem v lednu tohoto 
roku otevíral dislokované zdravotnické centrum v osadě Jhor Mahankal, která leží v nad-
mořské výšce 1500 metrů, uvědomoval jsem si význam centra pro více než 30 tisíc obyvatel, 
kteří v této hornaté oblasti žijí. Významnou výhodou nového odlehlého pracoviště, jež má 
ambulantní a menší lůžkovou část, je tedy zásadní přiblížení lékařské pomoci obyvatelům 
vzdálených horských osad a poskytování této péče bezplatně,“ zdůraznil MUDr. Ma�ar.
 Šéflékařku s jejím doprovodem přijal také doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., děkan 
ZSF OU. Vyslechl nabídku spolupráce s fakultou přímo v Nepálu, která by se týkala 
školení porodních bab a sociálních pracovnic o hygienickém vedení porodu, skríningu 
zdravotního stavu populace obyvatel horských vesnic spolu se základní léčbou aj. 
 „Aktivity MUDr. Ma�ara jsou ve shodě s cíli a posláním naší fakulty,“ odpověděl děkan 
Slaný. „Nemůžeme a nechceme se omezovat pouze na nejbližší okolí — tedy Moravskoslezský 
kraj, Českou republiky a země Evropské unie. Uvažujeme, že naši absolventi se mají uplat-
nit na trhu práce i mimo tato teritoria. Samozřejmě nás zajímá situace ve světě, a jsou-li 
v Nepálu vytvořeny kontakty a možnosti spolupráce, jsme ochotni v rámci odborné pomoci 
rozvinout naše aktivity i v této vzdálené asijské zemi. Rád bych při této příležitosti vyjádřil 
poděkování a uznání MUDr. Ma�arovi a rovněž paní šéflékařce, která vážila cestu do Čes-
ké republiky a na naši fakultu, abychom se od ní osobně dozvěděli o významné pomoci 
evropských lékařů nejchudším obyvatelům nepálského království.“
 Díky pochopení a vstřícnosti vedení Fakultní nemocnice Ostrava mohla dr. Ikcha 
Shrestha také navštívit nejmodernější zdravotnické zařízení našeho kraje a prohlédnout si 
některá pracoviště. Zasvěcený výklad Bc. Jiřího Hynčici, vedený brilantní angličtinou, jen 
umocnil dojem nepálské lékařky z ostravského pobytu, který uzavřela návštěvou sanatorií 
v Klimkovicích. ŠTĚPÁN NEUWIRTH

 K dalšímu rozvoji kliniky v nepálském hlavním městě Káthmandú můžete přispět 
jakoukoli finanční částkou na účet kliniky INTERNATIONAL HUMANITY DIASTY-
LE FREE CLINIC: 212 911 674/0300
 Věnujete tak prostředky na pomoc potřebným, chudým a nemocným obyvatelům 
Nepálu, jedné z nejchudších zemí Asie.

Pedagogika a školství 
v březnu 2007

 Měsíc březen je pro učitelský stav poně-
kud výjimečným měsícem, nebo� se v něm 
konají oslavy Dne učitelů. I letos se sešli 
(30. 3.) v hotelu Imperial mnozí současní 
i penzionovaní učitelé OU k družné zábavě 
a k plodným debatám. Setkání zahájili rek-
tor OU prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., 
a předseda odborů prof. RNDr. Ivan Kři-
vý, mj. ocenili, že učitelé mají svůj svátek. 
Pro Den učitelů bylo zvoleno nejvhodnější 
datum, tj. 28. březen, uznávaný i organizací 
UNESCO k poctě J. A. Komenského. Už 
je to 415 let, co se J. A. Komenský narodil 
na Slovácku a ve Fulneku žil jako správce 
jednoty bratrské a její školy. V roce 1992 
jsme se přesvědčili, že celý svět si váží jeho 
odkazu a jeho projektu „Všeobecná porada 
o nápravě věcí lidských“. Je to odkaz aktu-
ální a bude jím zřejmě až do konce naší 
civilizace. 
 V březnu, jak zaznamenáváme ve sledo-
vaném tisku, se událo mnoho univerzitních, 
celostátních i mezinárodních akcí. Nejen na 
vysokých školách, ale i na středních a zá-
kladních školách probíhala řada zajímavých 
činností. Mimořádnou událostí je, že se širší 
veřejnost seznamuje s úspěchem naší absol-
ventky, která získala aprobaci učitelky na 
základní a střední školy v oborech biologie 
a chemie. Po absolvování naší Pedagogické 
fakulty se stala asistentkou na katedře peda-
gogiky a psychologie, nebo� měla mimořád-
ný zájem o studium pedagogiky a psycholo-
gie. Dosáhla plné kvalifikace vysokoškolské 
učitelky pedagogiky až po nedávné jme-
nování profesorkou pedagogiky na Peda-
gogické fakultě v Ostravě. O této osobní 
cestě prof. PhDr. Hany Lukášové-Kantor-
kové, CSc., vyšel rozhovor s prof. Lumírem 
Riesem v Učitelských listech (březen 2007) 
pod názvem „Nová profesorka pedagogiky“. 
Je to opravdu významná událost v historii 
katedry pedagogiky i Pedagogické fakulty 
a Ostravské univerzity. Prvním profesorem 
na katedře pedagogiky byl prof. PaedDr. 

Již v minulém vydání Listů jsme informovali o nezadržitelně se blížícím 6. ročníku Čes-
kých akademických her (29. 4.—5. 5. 2007 Liberec). Na přelomu března a dubna probíhají 
kvalifikace v kolektivních sportech v jednotlivých oblastech ČR a v následujících řádcích 
budeme informovat o již uskutečněných kvalifikačních turnajích. 

Oblastní přebor ve florbale žen — Brno 28. 3. 2007
Koncem března se v Brně uskutečnil oblastní přebor ve florbale žen, který je zároveň 
kvalifikací pro České akademické hry v Liberci. Turnaje se zúčastnilo celkem 7 morav-
ských mužstev, ty byly rozděleny do dvou skupin, z nichž první dvě postupovaly do finá-
lové části. Na ČAH si zajistily postup první tři mužstva z finálové skupiny. Soupeřkami 
našich florbalistek byly týmy Veterinární a farmaceutické univerzity a Mendelovy země-
dělsko-lesnické univerzity v Brně.
 Po loňském úspěchu, kdy se naše dívky staly přebornicemi Moravy, jsme do Brna 
odjížděli s cílem postoupit. 
 Bohužel turnaj pro nás nezačal š�astně. S průměrným týmem domácích (VFU) se 
nám ani přes mohutný nápor v závěru zápasu nepodařilo vsítit branku, a tak jsme pro-
hráli 0:1. V následujícím utkání proti MZLU jsme museli zvítězit, což se po zlepšeném 
výkonu a zvýšené produktivitě podařilo. Postupu ze skupiny jsme tedy dosáhli, nicméně 
do finálových bojů jsme vstupovali bez bodového zisku. Dalším soupeřem byl náš odvěký 
rival — tým VŠB-TU. Toto prestižní ostravské derby vyburcovalo naše ženy ke skvělému 
výkonu a po dramatickém vývoji zápasu nakonec zaslouženě zvítězily 4:2. Před posledním 
utkáním proti týmu UP Olomouc měly naše reprezentantky vše „na svých hokejkách“. 

Sportovní reprezentace
Ostravské univerzity

období březen–duben 2007



Vlastimil Uher, který zakládal v Opavě v r. 
1953 Vyšší pedagogickou školu a stal se 
jejím prvním děkanem. Dnes vede prof. H. 
Lukášová katedru primární a alternativní 
pedagogiky na Pedagogické fakultě OU.
 Měsíc březen není výjimečný z hledis-
ka realizace reformy naší školské soustavy. 
Naplánované reformní kroky se zpomalují 
a je to určité zklamání pro nejvýznamnější 
reprezentanty vytvořeného projektu. Učitel-
ská praxe ukazuje, že sami učitelé žádají 
prodloužení termínu tohoto prvního reform-
ního kroku. Jde hlavně o nový typ stát-
ních maturitních zkoušek. Druhou oblastí 
je zavedení Školních vzdělávacích progra-
mů. Pomůckou pro jejich zpracování jsou 
Rámcové vzdělávací programy, utvořené ve 
Výzkumném ústavu pedagogickém a ve Vý-
zkumném ústavu odborného školství. Jejich 
experimentální ověřování probíhá v progra-
mech Institutu pro další vzdělávání učitelů. 
Důležitými kurzy jsou projekt „Koordiná-
tor“, který má zajistit, aby na základních 
a postupně i ostatních školách byli vyškole-
ni garanti tvorby ŠVP. Vedle toho probíha-
jí i kurzy „Ředitel“, jejichž cílem je naučit 
ředitele škol zvládat proces reformy podle 
nového školského zákona. Speciální kurzy 
jsou také pro jednotlivé aprobační skupiny 
předmětů pro změny v kurikulu vzdělávání 
(obsahu). Učitelé chápou tento proces jako 
utváření nových učebních osnov a učebních 
plánů, to ovšem není tak docela pravda.
 Ministryně školství se brání vládnímu 
návrhu snížit asi o 21 000 počet učitelů, 
omezit finanční prostředky pro školství 
a některým dalším navrhovaným změnám. 
V tom pomáhají i školské odbory.
 28.—29.března 2007 se konala v Brně 
konference „Trendy v přípravě pedagogických 
pracovníků“ a také sjezd České pedagogické 
společnosti. Konference byla zaměřena na 
zkvalitnění vzdělávání a odborné průpravy 
studentů psychologie, sociální pedagogiky 
a poradenství. Byl prezentován projekt spo-
lufinancovaný Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem ČR. Akce se kona-
la ve Spořitelní akademii v Brně. Sjezd 
ČPdS zvolil nové vedení na léta 2007—2009. 
Dlouholetý předseda prof. PhDr. Vlastimil 
Švec, CSc., ukončil svoji činnost a nastínil 
základní funkce ČPdS do budoucna. Jeho 
projev a zpráva o jednání bude publiková-
na v nejbližším čísle časopisu Pedagogic-
ká orientace. Pedagogická společnost bude 
zaměřena na úzkou spolupráci s ostatními 
pedagogickými organizacemi a asociacemi, 
hlavně s Asociací pedagogických výzkumů.

VLADIMÍR KREJČÍ

Pokud by zvítězily, obhájily by loňské prvenství, k postupu na „akademičky“ stačila 
remíza. Avšak při vítězství týmu Olomouce by soupeřky postoupily na náš úkor. První 
dvě třetiny gól nepadl, v závěrečné třetině se ujala vedení Olomouc, ovšem naše dívky 
vyrovnaly takřka ihned po rozehrávce. Závěr zápasu byl velice dramatický, šance se 
střídaly na obou stranách. Naše hráčky se přece jenom více soustředily na obranu, bod 
jim k postupu stačil. Bohužel 32 sekund před koncem zápasu jsme v obranné činnosti 
vyprodukovali hrubou chybu a soupeřky strhly vedení na svou stranu. Nezbývalo než 
zkusit power-play, ale i přes obrovskou šanci v posledních vteřinách se nám již vyrovnat 
nepodařilo.
 Tým naší univerzity se nakonec umístil na nepopulárním a hlavně nepostupovém 
čtvrtém místě. Přesto si naše florbalistky za předvedený výkon a nezměrnou bojovnost 
zaslouží uznání. Příští rok má řada z nich šanci na reparát...

Konečné pořadí finálové skupiny:

1. VŠB 5 : 4 6 b.

2. UP 3 : 3 4 b.

3. VFU 2 : 3 4 b.

4. OU 5 : 5 3 b.

Oblastní přebor ve florbale mužů — Karviná 5. 4. 2007
 Přebor severní Moravy ve florbale mužů se již tradičně konal v Karviné za účasti 
čtyř vysokých škol. V předchozích letech se vždy rozhodovalo o vítězi v přímém sou-
boji mezi naším muž-
stvem a týmem Vysoké 
školy báňské, zbývající 
týmy nemívaly dostateč-
nou výkonnost. Letošní 
turnaj ukázal, že také 
v Karviné a Olomouci 
se úroveň florbalu zna-
telně pozvedla. Bohužel 
náš současný tým po-
strádá kvalitu let před-
chozích, což se potvrdilo 
v konečných výsledcích. 
Navíc jsme se museli 
obejít bez extraligové 
hvězdy Pepina Matěje 
Koňaříka, který se těsně před turnajem zranil. Ukázalo se, že pouze s jedním hráčem 
hrajícím pravidelně naši nejvyšší soutěž (Daniel Tomica) nemůžeme ostatním týmům 
konkurovat. Svědčí o tom i průběh našich zápasů:
SU Opava — Ostravská univerzita 6 : 6 (2:1, 2:2, 2:3), střelci: Stránský 2, Lokša, Ručka, 
Tomica, Vlček
Ostravská univerzita — UP Olomouc 2 : 6, střelci: Lokša, Ručka

Kalendárium — březen 2007 
4. 3. 1932 narozen prof. PhDr. Václav Ko-
váříček, CSc., působí na PdF UP v Olo-
mouci,spolupracoval také s PdF OU v Os-
travě a v Hradci Králové.



VŠB-TU — Ostravská univerzita 12 : 4, střelci: Tomica 2, Barabáš, Dalecký

Konečné pořadí: 1. VŠB — TU Ostrava
2. UP Olomouc
3. SU Opava (OPF Karviná)
4. Ostravská univerzita

Oblastní přebor ve futsale mužů — Ostrava 3. 4. 2007
Dalším kolektivním sportem na ČAH v Liberci bude stále populárnější futsal. V oblasti 
severní Morava se kvalifikačního turnaje účastní pravidelně tři vysoké školy, kromě naší 
také Vysoká škola báňská a Slezská univerzita Opava. Systém turnaje je jednoduchý. 
Hraje každý s každým, postup si vybojuje mužstvo, které se umístí na celkovém prvním 
místě. 
 Náš tým vstupo-
val do turnaje se sna-
hou konečně porazit 
mužstvo VŠB a tím si 
v podstatě zajistit po-
stup. Ovšem soupeř je 
velice silný, vždy� je 
účastníkem naší nejvyšší 
futsalové soutěže. Muž-
stvo OU tvoří jak hrá-
či futsalu, tak velkého 
fotbalu. I když máme 
opravdu kvalitní tým, 
tak v přímém měření 
sil s futsalisty—specialis-
ty stále nemáme šanci na úspěch. Nejlepším hráčem našeho týmu (možná i celého 
turnaje) byl student oboru Rekreologie Josef Cieslar. 
Zápasy našeho mužstva:
VŠB-TU — Ostravská univerzita 7 : 3, Cieslar 2, Hromada
Ostravská univerzita — SU Opava 10 : 2, Cieslar 2, Hromada 2, Řehulka 2, Hanus, 
Košelík, Sedlář, Sostřonek

Konečné pořadí: 1. VŠB-TU Ostrava 6 b.
2. Ostravská univerzita 3 b.

3. SU Opava (OPF Karviná) 0 b.

Gambrinus akademická liga — jarní část
Jarní část jediné dlouhodobé vysokoškolské soutěže, Gambrinus akademické ligy ve fot-
bale, již odstartovala. Po podzimní části, kdy se náš tým prezentoval výbornými výkony, 
jsme na prvním místě v oblasti Morava—Sever. Všichni hráči věří, že se jim konečně 
podaří probojovat na České akademické hry, vždy� v předchozích dvou ročnících jim po-
stup unikl až v posledním zápase. Koncem března jsme předehrávali utkání s SU Opava 
(viz níže). Další dva zápasy, které odehrajeme na domácím hřišti TJ Unie Hlubina, nás 
čekají ve dnech 12. 4. (proti VŠB) a 18. 4. (UP Olomouc) vždy od 11.30. 
Karviná na OU opět nestačila
SU Karviná — OU Ostrava 0:4 (0:1), Branky: Aniol, vlastní, Modelský, Hromada
Tabulka po podzimní části

Pořadí Mužstvo Zápasy Skóre Body
1. Ostravská univerzita 3 4 : 1 7
2. Univerzita Palackého Olomouc 3 10 : 4 4
3. Slezská univerzita OPF Karviná 3 4 : 5 4
4. Vysoká škola báňská 3 3 : 11 1

DAVID SEDLÁŘ, KAPITÁN TÝMU

Akademické mistrovství v ledním hokeji — Brno 2007
Ve dnech 17.—20. dubna proběhne v Brně za pořadatelství FSpS Masarykovy univerzity 
akademické mistrovství ČR v ledním hokeji. Tým Ostravské univerzity se této prestižní 
akce účastní již potřetí. Letos jsme značně rozšířili kádr, mužstvo posílili zejména od-
chovanci ostravských klubů Vítkovic a Sarezy. Naším cílem je tedy minimálně zopakovat 
výkony z let minulých, kdy jsme vždy postoupili ze základní skupiny.

4. 3. 1952 narozena prof. PhDr. Hana Lu-
kášová-Kantorková, vedoucí katedry učitel-
ství 1. st. ZŠ a alternativní pedagogiky na 
PdF OU v Ostravě.
4. 3. 1957 narozen PhDr. Jiří Prokop, PhD., 
působil na katedře pedagogiky PdF v Os-
travě, nyní na PdF UK v Praze.
6. 3. 1937 narozen prof. Rudolf Bernatík, 
býv. děkan PdF OU v Ostravě, nyní ředi-
tel Ústavu uměleckých studií na PdF OU, 
klavírní mistr a hudební pedagog. Životní 
jubileum.
7. 3. 1850 narozen T. G. Masaryk, prezi-
dent ČSR 1918—1935, prof. PhDr., sociolog 
a filozof, přítel českého učitelstva, protektor 
Všeučitelského sjezdu v r. 1920. T. G. Ma-
saryk zemřel 14. září 1937.
9. 3. 1962 zemřel akademik Zdeněk Nejed-
lý, prof. PhDr. FF UK, historik, prezident 
ČSAV, ministr školství po obnovení ČSR po 
2. sv. válce 1945—46 a 1948—50.
13. 3. 1972 zemřel Cyril Hykel, učitel, spi-
sovatel a vlastivědný pracovník, pocházel 
z Novojičínska, podílel se na práci na ději-
nách českého učitelstva od r. 1962.
21. 3. 1937 narozen doc. PhDr. Miroslav 
Malura, CSc., muzikolog a hudební peda-
gog. Působil na katedře hudební výchovy 
PdF OU v Ostravě. Založil v Karviné Ev-
ropský dům, který vedl do smrti 7. 11. 2000.
21. 3. 1807 narozen prof. Alois Vojtěch 
Šembera, český filolog a historik, prof. uni-
verzity ve Vídni a v Olomouci, organizátor 
českého národního života na Moravě a ve 
Vídni. Vystoupil také proti rukopisným pa-
dělkům. Zemřel ve Vídni r. 1882.
22. 3. 1907 narozen prof. PhDr. Gustav 
Pavlovič, DrSc., akademik SAV a prof. FF 
KoU v Bratislavě, jeden z pořadatelů Peda-
gogické encyklopedie Slovenska 1984 a 1985 
a autor významných pedagogických spisů.
24. 3. 2002 zemřel doc. PhDr. Libor Pecha, 
CSc., ved. katedry pedagogiky FF UP Olo-
mouc, znalec díla A. S. Makarenka a jeho 
životních osudů.
24. 3. 2007 zemřel prof. PhDr. Jaroslav 
Sekera, DrSc., vysokoškolský učitel, spiso-
vatel. Působil dlouhou dobu také na PdF 
v Ostravě. 
27. 3. 1967 zemřel prof. RNDr. Jaroslav 
Heyrovský, nositel Nobelovy ceny za pola-
rografii, akademik ČSAV.
27. 3. 1592 narozen Jiří Třanovský, básník 
a učitel, evangelický farář, který po Bílé 
hoře opustil rodný kraj ve Slezsku a žil na 
Slovensku do r. 1637. Nejznámější jeho dílo 
pod vlivem baroka: Cithara sanctorum.
28. 3. 1592 narozen na Slovácku učitel 
národů Jan Amos Komenský. Jeho odkaz 
lidstvu je obsažen v Obecné poradě o ná-
pravě věcí lidských. Zemřel v Amsterodamu 
a pohřben byl v městečku Naarden, kde je 
také Muzeum J. A. Komenského a jeho 
mauzoleum.
29. 3. 1902 narozen prof. RNDr. Rudolf 
Jirkovský, působil na VŠB v Ostravě a po-



čal psát dějiny této významné vysoké školy 
s dlouhou historickou tradicí před rokem 
1945. Zemřel v r. 1989.
31. 3. 1862 narozen prof. PhDr. Jindřich 
Matiegka, antropolog, který prozkoumal 
kosterní ostatky J. A. Komenského v Naar-
denu. Zemřel v r. 1941.

 VLADIMÍR KREJČÍ

Jak vám mohu pomoci?
 Po radostech a starostech spojených se 
studiem a� na střední nebo vysoké škole 
to čeká snad většinu z nás. Hledání práce. 
Říct, že jsem se do této činnosti pustila 
s vervou a nadšením, by byl hodně nadne-
sený výraz. Naštěstí mě uklidňoval fakt, že 
u mě se jedná o provizorní řešení na rok, 
protože mám jiné plány do budoucna. Ne-
dělala jsem si iluze, že platí měřítko vysoká 
škola = žádný problém s prací. Na druhou 
stranu jsem nečekala, že po pročítání inze-
rátů nenarazím na jeden jediný, kde bych 
uplatnila svůj obor.
 Mezi inzeráty byla nabídka na pozici 
pracovník zákaznického centra/operátor. 
Navíc plat byl přijatelný, což mě docela 
překvapilo. Co může být tak těžkého na 
zvedání telefonu a sem tam poskytování 
informací zákazníkům? Ani jsem se neroz-
mýšlela a už letěla přes internet moje od-
pově� se životopisem do firmy.
 Je středa odpoledne a já jsem na brigá-
dě. Zvoní mi mobil a já vím, že bych ho 
neměla zvedat, protože moje nadřízená si 
to nepřeje. Každopádně když tu momentál-
ně není… Příjemný mužský hlas se mě ptá, 
co dělám za týden a zda nechci navštívit 
jejich firmu a přijít na pohovor. Spíš ze 
zvědavosti jdu příští středu v novém kos-
týmku k velké moderní budově, kde má 
být sídlo firmy. Celou cestu si říkám, co 
tam po mně budou chtít, když si mám na 
konkurz vyhradit 4,5 hodiny. Překvapivě ne-
jsem vůbec nervózní, i když se jedná o můj 
první pohovor. Nutí mě zvědavost. Vím, že 
konkurzy probíhaly celý měsíc a já jdu až 
na poslední termín.
 V budově už netrpělivě čeká zhruba de-
set lidí, než si nás vyzvedne onen pán, 
co každého po telefonu zval na pohovor. 
Nejprve nás čekají psychotesty. Dostanu 
zhruba sto úkolů na představivost, inteli-
genci a nevím co všechno. Časový limit je 
omezený a hodnotí se rychlost, přesnost 
a počet správných odpovědí. Další test na 
osobnostní profil mě tedy nemůže už pře-
kvapit. Otevírám sešit s dvěma sty otázkami 
a marně přemýšlím, jestli chci být hokejist-
kou nebo architektkou. Nějak si nemůžu 
vybrat, samozřejmě moje přání, čím bych 
chtěla někdy být, se v testu vůbec nevysky-
tuje. Modelová situace se zákazníkem mi 
dá docela zabrat, stejně jako prezentace 
sebe samé. Tudíž ani moc nevnímám, co 
se po mně chce na zkoušce z počítačů, ale 
není to zas tak hrozné. Po 3,5 hodinách od-

 Tým se sešel na několika trénincích a absolvoval dva přípravné zápasy s mužstvem 
VŠB—TU (loňský akademický mistr). Tato příprava prokázala sílu univerzitního celku, 
vždy� ve druhém zápase jsme po vyrovnaném průběhu nakonec porazili „Báňskou“ 8 : 7 
na samostatné nájezdy. Mezi opory týmu patří hráči druholigové Orlové — Pavel Balajka, 
Petr Grygar, Luděk Lhotský, Ví�a Stránský, Daniel Tomášek a hráč prvoligové Sarezy 
Adam Červenka.
 Letošní ročník přišel s jednou novinkou — zápas mezi Ostravskou univerzitou a Vyso-
kou školou báňskou se bude předehrávat ve čtvrtek 12. dubna. O výsledcích mistrovství 
budeme informovat čtenáře Listů v příštím vydání.

 Na závěr si dovolím připomenout již tradiční zmínku o možnostech reprezentace 
Ostravské univerzity na akademických hrách či akademických mistrovstvích ČR. Žádá-
me studenty a studentky Ostravské univerzity s odpovídající sportovní výkonností, aby 
kontaktovali garanta sportovní reprezentace Mgr. Radima Kofránka z katedry tělesné 
výchovy (e-mail: radim.kofranek@osu.cz) a oznámili mu potřebné údaje (jméno a pří-
jmení, datum narození, sport, disciplíny). Podrobnější informace o Akademických hrách 
(přesný rozpis disciplín, místo konání jednotlivých sportů …) a AM ČR naleznete na 
www.cah2007.sportis.cz nebo http://caus.cz/. MGR. RADIM KOFRÁNEK, KTV

GARANT SPORTOVNÍ REPREZENTACE

Sluchově postiženým otvírá 
dveře univerzit EQUAL
Sluchově postiženým zájemcům o vysokoškolské studium nabízí Přírodovědecká fakul-
ta Ostravské univerzity v Ostravě jedinečnou šanci připravit se na přijímací zkoušky 
a zdokonalit se mimo jiné v počítačové grafice ve speciálních kurzech, které pro ně 
v rámci evropského projektu EQUAL „Pro plný život“ připravila. 
 Únorové vydání oficiálního periodika Evropské unie Newsletter informovalo o nejzají-
mavějších a nejlépe realizovatelných projektech iniciativy společenství EQUAL. Hned na 
druhé místo byl z celkem 65 projektů realizovaných v České republice vybrán projekt 
EQUAL — „Pro plný život“, jehož je OU spoluřešitelem. Projekt je zaměřen na vývoj 
a zavedení systému celoživotního vzdělávání osob s postižením sluchu včetně vzdělávání 
zdravých osob, které s handicapovanými osobami přicházejí do kontaktu. 
 „Náš modul si klade za cíl přípravu sluchově postižených uchazečů na studium na vy-
soké škole s důrazem na snížení vlivu jejich handicapu na budoucí studium především v pří-
rodovědeckých, matematických, informatických, technických a ekonomických oborech,“ uvedla 
pro Listy garantka kurzu Ing. Zdenka Telnarová, Ph.D., z katedry informatiky a počítačů 
přírodovědecké fakulty. 
 „Od roku 1991 přijala přírodovědecká fakulta 15 sluchově postižených studentů, ale jen 
dva z nich studium úspěšně dokončili. Velký počet odpadlíků byl jedním z hlavních důvodů, 
proč jsme přípravný kurz rozjeli,“ dodala Zdenka Telnarová.
 Během roční přípravy oslovila univerzita střední školy, které integrují sluchově postiže-
né studenty, zároveň nabídla kurz speciálním školám ve Valašském Meziříčí, kde studují 
lidé s těžkým postižením sluchu. „Očekávali jsme zájem nejvýše osmi lidí, ale do pilotního 
ověření kurzu ve školním roce 2006/2007 se přihlásilo celkem 16 uchazečů. Dvojnásobek 
předpokládaného počtu zájemců nás velmi překvapil. Pět z nich už také podalo přihlášku 
k letošnímu přijímacímu řízení. Kurz mají zadarmo, veškeré jeho náklady jsou hrazeny 
z projektu EQUAL, tedy financí Evropské unie a státního rozpočtu ČR,“ dodala Zdenka 
Telnarová. V příštích letech má být nový systém vzdělávání sluchově postižených finan-
cován z prostředků Rozvojových programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
 Přípravný kurz se skládá ze čtyř modulů - čeština, angličtina, matematika a výpočetní 
technika. Každý z modulů obsahuje 28 hodin přímé výuky a výuku nepřímou, která se 
realizuje přes Internet. Řešení úkolů konzultují studenti s vyučujícími prostřednictvím 
eLearningové podoby kurzu, která je dostupná na www stránkách projektu (http://kiqi.
osu.cz). 
 „Všichni účastníci obdrží učební materiál v tištěné i elektronické podobě, na jehož tvorbě 
se podíleli pedagogové Ostravské univerzity ve spolupráci se specialisty ze Speciálních škol 
pro sluchově postižené,“ sdělila Zdenka Telnarová. 
 Součástí kurzu je informační seminář o studiu na Ostravské univerzitě, zaměřený na 
nabídku studijních oborů jednotlivých fakult. Uchazeči jsou informováni o průběhu při-
jímacího řízení a jsou seznámeni s možnostmi modifikace přijímací zkoušky s ohledem 
na specifické potřeby sluchově postiženého uchazeče.                   -HAJ, ZTE, DAZ-



cházím unavená a děsím se toho, že takový 
bude každý pohovor.
 Je pondělí večer, pět dní po konkurzu. 
Zvoní mi telefon a ženský hlas se mě ptá, 
jestli můžu ve středu nastoupit. Jsem z toho 
hodně překvapená, paní dokonce pozname-
ná, že snad nemám ani radost, což v danou 
chvíli přesně vystihovalo moje pocity. Nako-
nec jsem ve středu ráno kráčela k té samé 
budově jako před týdnem. Je nás asi dvacet 
a čeká nás měsíční školení, což mě docela 
uklidnilo. Jen do té doby, než jsem zjistila, 
kolik se toho budu muset naučit. Nové in-
formace, nový počítačový program a hlavně 
školení odborné komunikace, které, jak se 
později ukázalo, je nejpodstatnější. 
 Práce operátora je slovíčkaření. Zákaz-
ník nic nemusí, u něj je nutné něco udělat. 
Každý týden chodí operátor na hodnocení 
svých hovorů, které ovlivní jeho plat. Stejně 
tak se píší každý týden písemky, a pokud 
je někdo nenapíše, tak je píše tak dlouho, 
až je má správně. Všechno je o rychlosti, 
přesnosti a zvládání stresu. Jsou nastaveny 
normy, kolik musí operátor zpracovat za 
den hovorů, kolik minut by měl hovor ma-
ximálně trvat a za jak dlouho má být hovor 
zpracován. Vše se sleduje pověřeným člově-
kem, a pokud je člověk trošku déle mimo 
telefon, musí svoji nepřítomnost obhajovat. 
 Operátor je voják v přední linii. Na 
jeho hlavu padají stížnosti zákazníků, on 
je tím, kdo reprezentuje společnost. Říkám 
si, jestli mám zapotřebí nechat po sobě 
křičet, a v kontaktu s takovým zákazníkem 
zapomínám na všechny poučky, které nám 
dávali na školení. Na druhou stranu musím 
říct, že kdybych čekala hodinu na přepojení 
s operátorem a chtěla vyřešit nějaký pro-
blém, také bych z toho nebyla nadšená.
 Říká se, že životnost operátora je jeden 
rok. Po mých zkušenostech vím, že to není 
tak jednoduchá práce, jak jsem si nejprve 
myslela. Až se vám stane, že budete volat 
doktorovi a zeptáte se ho, jak mu můžete 
pomoci, je nejvyšší čas s prací operátora 
skončit. Mně už se to sice podařilo, ale 
i tak se své práce nevzdávám. Aspoň pro-
zatím.                               -HS-

STUDENTSKÁ KONFERENCE 
U LITERÁTŮ —
„viděno přes ze�“
Vlahý předvečer Dne učitelů. Jarmilovi bylo jasné, že tento nebo nějaký blízký večer 
před uzávěrkou dubnového čísla Listů OU strávil nejeden z kolegů nad klávesnicí počíta-
če, hledaje neotřelé přívlastky pro popis studentské vědecké konference své katedry. Ale 
většinou to dopadne stejně. Účast byla hojná, příspěvky zajímavé nebo přínosné, jejich 
úroveň vyrovnaná, porota přísná, leč spravedlivá a její rozhodování bylo těžké. A ceny, 
tak ty vždycky a jedině hodnotné. Ale jako nezaujatý host na studentské konferenci spřá-
telené katedry, tedy někdo „zpoza zdi“, snad Jarmil může napsat pár svých postřehů. 
 Bylo to příjemně strávených téměř šest hodin mezi kolegy, studenty i učiteli z ka-
tedry české literatury, literární vědy a dějin umění. Vydat se do Světa lesních samot, 
s Janem Skácelem odměřovat čas nebo se dívat do tváře gotické madony, přičichnout 
k mystické Roze Lymenské, realitu smýt mýty Bryczových textů a volně pak vydechnout 
na vrcholcích Švantnerových hô�, slyšet zvučnou slovenštinu demýtizovat Jánošíka. Jako 
tomu bývá na každé konferenci, i zde někdy čas plynul rychle a jindy se vlekl. Vedle jas-
ných a výborně napsaných a přednesených textů některá, naštěstí jen některá, vystoupení 
uvízla na pozitivistickém výčtu a uspávala svou monotónností posluchače i přednášejícího. 
Dobrá zkušenost, zpětná vazba pro vysokoškolské učitele sedící za porotcovským stolem 
a mezi diváky. Uvědomění si, že student, který za den musí zvládnout třeba šest hodin 
přednášek za sebou, čtených, pronášených uspavači nebo naopak rychlostí blížící se té 
nadzvukové, to opravdu nemá lehké. 
 PowerPointové prezentace, dnes nezbytná součást každého konferenčního vystoupení, 
ukázaly, že stále ještě nechápeme jejich podstatu. Účelem není promítat barevné obráz-

Sledujeme cestu Vítězslava 
Dostála
 Dnes k vám promlouvá můj přítel Ví�a Dostál.
 Přátelé a kamarádi, sny jsou od toho, abychom se z nich nakonec vždy probudili. 
Dobrodružství nazvané „Panamericana, má láska“ čtvrtkem 8. 3. 2007 ve 21.00 hodin 
skončilo. Poslední dějství se odehrálo na trase Cerro Sombrero, San Sebastian, Rio 
Grande, Tolhuin, Ushuaia a národní park Sierra del Fuego. 
 Hotovo.
 Té asfaltové 
krasavici, zdá se, 
došel dech a jako 
každá velká a po-
řádná řeka i ona 
nakonec ukončila 
svoji předlouhou 
pou� a utopila se 
v moři. Stala se 
tak pro mě slepou 
ulicí s mrtvým 
koncem. Po pří-
jezdu do Ushuaie 
(kousek za) roze-
vřela paže a řek-
la: „Že Ti to ale 
trvalo! Plných 223 
dnů“. Já jí stačil 
v té hřejivé náru-
či jenom pošeptat: 
„A víš vůbec, kolik 
měříš? Neskutečných 26 233 kilometrů. Jsi těžká, ale moc krásná“.
 Děkuji všem, kteří sledovali moje úsilí, a těším se na viděnou.
 V pondělí 2. 3. 2007 v 13.30 hod. jsme Ví�u Dostála přivítali na letišti v Moš-
nově. Následovala tisková beseda, kterou střídavě moderovali Ing. Miroslav Zikmund 
a RNDr. Jiří Grygar, CSc. Moc jsme si to užili. R.H.

Z TISKOVÉ BESEDY NA MOŠNOVSKÉM LETIŠTI. ZLEVA: V. DOSTÁL, ING. M. 
ZIKMUND A RNDR. J. GRYGAR, CSC. FOTO: AUTOR

Ještě jedna cenná
publikace ze Slovenska

 V březnovém čísle Listů byli čtenáři in-
formování o nedávném křtu antologie Sou-
časná slovenská literatura pro děti a mládež, 
na níž se autorsky podílela prof. Sv. Urba-
nová z FF Ostravské univerzity a prof. Z. 
Stanislavová z Pedagogické fakulty Prešov-
ské univerzity. Na zmíněném slovenském 
vysokoškolském pracovišti vznikají průběžně 
mnohé publikace, které neunikají naší po-
zornosti a jsou cennou inspirací pro peda-
gogickou i výzkumnou činnost. Z poslední 
produkce katedry komunikační a literární 



Možná si na chvíli sundám své růžové brýle a kouknu se na svět prostýma, dost 
možná i trošku vytřeštěnýma očima.

Koho potkám, ten spěchá. Nikdo nemá čas. Všichni máme práce tolik, že je až 
trapné říkat těm ostatním, kolik jí vlastně my samotní máme a že nestíháme. Já 

nevím, připadá mi to divné. A někdy až přemýšlím, kdo skutečně má čas ještě na 
věci jiné a kdo ne. Píšu si poslední dobou, co mám udělat, v podobě jednodenní-
ho časového plánu a odškrtávám si takových dvacet bodíků denně. To abych měla 
přehled a opravdu na nic nezapomněla. Nějak se toho nakumulovalo příliš. Nebudu 
vypisovat, co všechno (všichni to známe), ale čeho je někdy moc, toho je někdy 

opravdu dost. 
Sedávám si pak tak doma v noci u počítače, nehledím na dobu duchů, a pracuju 
a pracuju a pracuju. Naši pejskové mi leží u nohou, pochrupkávají a jsou asi spo-
kojení. Oknem se sem dere měsíc — je v těchto dnech úžasně veliký a prosvětluje 
celou místnost. Jako sluníčko. Tam někde venku je možná jaro, květiny a tak… 
Píšu a přemýšlím a píšu a nepřemýšlím — a najednou cítím něčí pohled. A pak 

další. 
Dvě naše „májová ko�átka“ si vyhlídla do noci svítící okno a usídlila se na jeho 

parapetu. Sedí tam a čtyři oči mě bedlivě pozorují. Reagují na jakýkoliv můj pohyb. 
Zpočátku jsem z toho byla značně znepokojená. Je to takové divné, pracovat pod 
dozorem. Nejsem na to zvyklá. Když už náš vedoucí v práci nám dává dostatek 
prostoru, proč mi jej najednou nedopřejí vlastní kočky? Ale ony si to místo prostě 
oblíbily. A asi i mne. A tak píšu a povídám si s nimi tam za tím oknem. Dívají se 
na mě, protahují se, dají si hlavičku na pacičky a jsou spokojené. Když odškrtávám 

poslední splněný bodík dne a vypínám počítač, řeknu jim dobrou noc či dobré 
ráno… a mám divný pocit z toho, že je opouštím. 

Já vím, že život je asi o něčem jiném. O práci, o starostech, o konfliktech, o úspě-
chu a neúspěchu. Ale možná je také o ránech, kdy se probouzí zahrada a okolní 
svět je ještě zahalen v mlžném oparu. O probouzejícím se městě, lidech, o pocitu 
volnosti a možná i o trošce radosti. A také o všem tom ostatním, co k němu patří 

— třeba i o těch nočních dýchánkách s kočkami na parapetu. A také o měsíci 
nebo o temné noci, která je všude kolem.

A ani v návalu práce tak člověk prostě nezapomíná především na to, že žije. Jen 
mít na to čas.

A tak svou práci věnuji těm ko�atům tam venku. Protože, co si budeme namlouvat, 
- pokud podlehneme svému spěchu, kvůli kterému si ani neuvědomíme, že žijeme, 

je všecko ostatní nakonec stejně jen a jen pro kočku…

Růžovými brýlemi Miriam Prokešové

Uzávěrka dalšího čísla je ve čtvrtek 3. května 2007 do 10.00 hod.
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ky na ze� za zády a číst přitom celý text z papíru. PowerPoint, a v tom je jeho síla, 
uvolňuje přednášejícímu ruce a dává mu prostor být aktivním komentátorem.
 „Podivuhodní kouzelníci“ budovatelské poezie, „nememoárová“ Krajina s nábytkem, 
topos Ostravy a dělnické party na obrazech Rudolfa Prokopa... Program se svižným tem-
pem dostal ke svému závěru. A potom studentka z katedry filozofie přednesla poslední, 
čtrnáctý příspěvek věnovaný sprejerské komunitě. Vystoupení, které vyvolalo největší 
diskusi. Učebna E15 až do této chvíle obsazená seriózními studenty a jejich učiteli se 
proměnila v místo skandálních odhalení. Jarmil měl najednou pocit, že snad každý někdy 
držel v ruce sprej odolávaje pokušení čerstvě omítnuté zdi. Vše vyvrcholilo doznáním 
doktora Hrtánka, že první české grafitti vzniklo v Orlové již počátkem osmdesátých let 
20. století a jeho původcem byl právě on, a to barvou šípková červeň ve spreji.
 V nejlepším se má přestat. Moderátor Martin Tomášek pamětliv této pravdy ukončil 
vášnivou výměnu názorů. Účastníci se rozešli. Vyučující jistě s pocitem, že zorganizovat 
konferenci stálo za tu námahu, studenti si krom cen odnesli především pocit, že ve 
svém prvním veřejném vystoupení obstáli. A Jarmil odcházel s vědomím, že akademická 
obec je opravdu společným prostorem pro výměnu myšlenek mezi studenty, vyučujícími, 
katedrami, disciplínami... Ze� z titulku se proměnila v pouhou efektní hru se slovy.

JARMIL

výchovy PdF PU je třeba připomenout 
také publikaci dr. Bibiany Hlebové Žánre 
detskej literatury v čítaní s porozumením. 
Príručka pre asistenta učite�a, která je vý-
stupem řešení státního projektu Zvyšovanie 
úrovne socializácie rómskéj komunity pro-
střednictvom systémov vzdělávacích a misij-
ních pracovníkov a asitentov učite�ov. Je 
dokladem toho, že naši slovenští kolegové 
se intenzivně věnují řešení aktuálních spole-
čenských problémů a že se slovenské škol-
ství snaží pomocí nových přístupů reintegro-
vat romské žáky ze speciálních základních 
škol do škol běžného typu. Přesun alespoň 
části těchto dětí do majoritního školského 
prostředí dává šanci na jejich vymanění se 
ze začarovaného kruhu, který je tvořen ne-
dostatečným vzděláním — sníženou šancí na 
získání zaměstnání — závislostí na sociální 
podpoře státu. Začlenění romských dětí do 
majoritního školství s sebou nese pro žáky 
i učitele mnohé problémy, k jejichž řešení 
mohou podstatně přispět kvalitně vyškolení 
asistenti učitelů. A právě Prešovská univer-
zita od roku 2005/2006 nabízí zájemcům 
externí bakalářské studium oboru asistent 
učitele, mezi jehož posluchači jsou ve velké 
míře zastoupeni studenti romského půvo-
du. Pro potřeby daného studijního oboru 
vznikla výše uvedená publikace, která vy-
chází z multikulturního principu a skrze 
nesporné hodnoty vybraných literárních tex-
tů posiluje nejen čtenářské, ale i jazykové 
a komunikační schopnosti studentů, příštích 
asistentů na základních školách, v jejichž 
silách je spojovat majoritní a minoritní část 
společnosti. 
 Autorka B. Hlebová využila svých pe-
dagogických zkušeností i odborné erudice 
k vytvoření publikace, která jistě inspiruje 
uživatele k novým, neotřelým pohledům na 
literaturu, její využití ve výuce mateřského 
jazyka a stejně tak podnítí tvořivost a ak-
tivity budoucích asistentů. Práci funkčně 
zahájila úvodní teoretickou částí, která je 
věnována obecným otázkám komunika-
ce i specifikům komunikace s uměleckým 
textem. Další dvě kapitoly pak představu-
jí jakýsi kánon slovenské a romské lido-
vé slovesnosti a literární tvorby pro děti 
a mládež. Závěrečná část, tvořená opět 
literárními ukázkami a doplněná o rozma-
nité úkoly, nabízí četné různorodé náměty 
k aktivitám, které na základě komplexního 
přístupu k uměleckému textu posilují čte-
nářskou gramotnost, rozvíjejí komunikační 
dovednosti a výrazně obohacují osobnost 
studujících. IVANA GEJGUŠOVÁ



Ukázka plakátu Michala Puhače z ateliéru grafiky Ipus — výtvarná umění.


