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Univerzita má novou fakultu

Vaše Magnificence, spectabiles, ho-
norabiles, vážení hosté, akademická 
obci!

Děkuji vám, že jste se spolu s námi 
sešli, abychom slavnostně zahájili čin-
nost nové fakulty Ostravské univer-
zity, Fakulty sociálních studií. 

Konstituování Fakulty sociálních studií 
Ostravské univerzity je výsledkem dlou-
holetého procesu, který byl zahájen 
založením Zdravotně sociální fakulty 
Ostravské univerzity. Na této fakultě se 
podařilo v roce 1995 akreditovat magis-
terský studijní program Sociální práce se 
zdravotnickým profilem. U jeho zrodu 
stál tehdejší rektor Ostravské univer-
zity prof. Hubáček, který požádal mne 
a pana profesora Hubíka o založení ka-
tedry sociální práce a akreditaci magis-
terského studijního programu Sociální 
práce. K akreditaci významně přispěli 
tehdejší děkan ZSF OU doc. Šimíček 
a proděkan ZSF OU doc. Fišer. 

Pro vzdělávání v sociální práci na ZSF 
OU bylo od počátku typické jeho me-
zinárodní ukotvení. Na koncipování 
oboru se podíleli prof. doktor Detlef 
Baum, dr. hoc. Ostravské univerzity, 
z Německa, prof. Gerd van der Laan 
z Nizozemí a později prof. Peter Erath 
z Německa a prof. Hämälänen z Fin-
ska, rovněž čestný doktor Ostravské 
univerzity. 

V roce 2007 bylo rozhodnuto na zá-
kladě širokého konsenzu stávajících 
fakult Ostravské univerzity připravit 
projekt vzniku Fakulty sociálních stu-
dií. Idea založení fakulty vycházela 
z dlouhodobých základních směrů vý-
zkumu v oblasti společenskovědního 
výzkumu, které schválila vláda ČR 
v roce 2006. Sociální vědy mají podle 
tohoto dokumentu vytvářet znalosti 
nutné pro orientaci v rychle se mění-
cích podmínkách. Společenskovědní 
výzkum musí mít interdisciplinární 
charakter a musí být opřen o meziná-
rodní srovnání. Základním cílem de-
klarovaným v uvedeném dokumentu 
je včasné promítání nových výsledků 
poznání z oblasti humanitních a soci-
álních věd do oblasti vzdělávání. 

Projekt fakulty vycházel ze situace 
v Moravskoslezském kraji, kde neexis-
tovala fakulta, která by koncentrovala 
přípravu odborníků ve společenských 
vědách a jejíž doménou by byl spole-
čenskovědní výzkum. Cílem fakulty je 
nejen přitáhnout zájemce o studium 
společenských věd, ale zároveň nabíd-
nout příležitost k uplatnění mladým 
vědcům, kteří zatím z regionu odchá-
zejí zejména do Brna a do Prahy.

Základem nové fakulty se stala katedra 
sociální práce, která byla vyčleněna ze 
Zdravotně sociální fakulty. Tato ka-
tedra přináší nové fakultě do vínku 
široce založenou mezinárodní spolu-
práci, jejímž základem jsou smlouvy 
o spolupráci uzavřené s 28 univerzi-
tami ve 14 evropských zemích. Sou-
částí Fakulty sociálních studií se stane 
kancelář Express, založená v roce 
1998, jejímž cílem je koordinovat pro-
jekty mezi školami sociální práce v Ev-
ropě. V současné době je členem sítě 
335 škol ze 41 zemí. Kancelář Express 
připravuje pravidelně mezinárodní 
konference a vydává publikace.

Po zahájení výuky na Fakultě soci-
álních studií Ostravské univerzity 
v akademickém roce 2008/2009 bude 
mít fakulta 398 studentů v pětiletém 
magisterském studijním oboru Soci-
ální práce se zdravotnickým profilem, 
v bakalářském studijním oboru Soci-
ální práce, v prezenční i kombinované 
formě; ve dvou navazujících magis-
terských oborech, a to Sociální práce 
a Management organizací služeb soci-
ální práce v prezenční formě. Studenti 
budou rovněž studovat v doktorských 
studijních programech sociální práce 
v českém a anglickém jazyce. Fakulta 
tak bude mít od svého vzniku všechny 
tři stupně vysokoškolského vzdělá-
vání.

Vědeckovýzkumná činnost nové fa-
kulty bude navazovat na vědecko-
výzkumnou činnost katedry sociální 
práce Zdravotně sociální fakulty OU. 
Bude se koncentrovat na zkoumání 
sociálních dopadů modernizace, která 
spolu s globalizací stále více mění ev-
ropský model sociálního státu. V sou-

vislosti s těmito změnami se také mění 
sociální práce. Zkoumat tyto změny 
v mezinárodním kontextu budou také 
pracovníci Fakulty sociálních studií ve 
spolupráci s kolegy z partnerských 
univerzit, které založily na Ostravské 
univerzitě Evropský výzkumný institut 
sociální práce, jehož činnost dnes slav-
nostně zahajujeme.

Nová fakulta Ostravské univerzity chce 
také pokračovat v tradicích katedry 
sociální práce Zdravotně sociální fa-
kulty OU ve spolupráci s praxí. Fakulta 
sociálních studií umožní další rozvoj 
spolupráce s praxí, další zvýšení po-
dílu Ostravské univerzity na přípravě 
koncepcí řešení sociálních problémů 
a rozvoje sociálních služeb v Morav-
skoslezském kraji. Fakulta sociálních 
studií bude v budoucnu působit jako 
základna celoživotního vzdělávání 
sociálních pracovníků a bude poskyto-
vat kvalifikační kurzy pro pracovníky 
v sociálních službách. Do svých vzdě-
lávacích a výzkumných aktivit chce 
i nadále zapojovat odborníky Morav-
skoslezského kraje. 

Založením Fakulty sociálních studií však 
nekončí její vývoj. Stávající struktura je 
pouze základním stavebním kamenem 
fakulty, jejímž cílem je akreditace dal-
ších společenskovědních studijních pro-
gramů. Budeme usilovat o akreditaci 
navazujícího magisterského oboru Soci-
ální politika v prezenční i kombinované 
formě, studijního programu Sociologie 
a studijního programu Veřejná správa. 
Budeme klást důraz na internacionali-
zaci vzdělávání. Ve spolupráci s našimi 
zahraničními partnery připravujeme 

Dne 1. dubna 2008 zahájila svou činnost Fakulta sociálních studií. Jedná se již 
o šestou fakultu Ostravské univerzity. Na zasedání Akademické obce OU, které 
se uskutečnilo 24. dubna 2008, přednesl doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., po-
věřený výkonem funkce děkana fakulty, k jejímu vzniku projev, který uvádíme 
v nezkrácené podobě. 

 Doc. Oldřich Chytil 
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společné studijní obory, v současné 
době je před dokončením příprava spo-
lečného navazujícího magisterského 
oboru Social Work and Social Economy. 
Našimi partnery budou školy ve Vídni, 
v Mnichově, v Lucernu a v Trnavě. 

Existenci Fakulty sociálních studií si 
nelze představit bez úzké spolupráce 
se všemi fakultami Ostravské univer-
zity, jejímž cílem bude rozvoj výzkumu 
a vzdělávání ve společenských vědách 

na Ostravské univerzitě. Chceme spo-
lupracovat s partnerskými školami 
v České republice. Naším nejbližším 
partnerem je a bude Fakulta sociálních 
studií Masarykovy univerzity v Brně.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval 
všem, kdo se na vzniku Fakulty soci-
álních studií Ostravské univerzity po-
díleli. Děkuji všem zástupcům fakult 
Ostravské univerzity a prorektorům, 
kteří pracovali v přípravném výboru 

Centra sociálních studií a výzkumu. 
Děkuji všem členům katedry sociální 
práce Zdravotně sociální fakulty, kteří 
připravovali akreditační spisy. Na zá-
věr děkuji našim zahraničním partne-
rům, kteří nám poskytli neocenitelné 
rady při koncipování Fakulty sociál-
ních studií a kteří jsou zároveň učiteli 
nové fakulty, a to prof. dr. Petru Era-
thovi, prof. doktoru Juhovi Hämäläi-
novi a prof. doktoru Detlefu Baumovi.

-JV-

V dubnu roku 2007 se následující 
evropské vysoké školy dohodly na 
uzavření smlouvy o spolupráci v Ev-
ropském výzkumném institutu soci-
ální práce, který založila Ostravská 
univerzita v dubnu 2008. Smlouvu 
o spolupráci s Ostravskou univerzitou 
v Ostravě podepsali statutární zá-
stupci škol: 
- Catholic University of Eichstätt-In-

golstadt (D)
- University of Hertfordshire (GB)
- University of Kuopio (Fin)
- Trnavská univerzita v Trnavě (SK)
- Catholic University of Nordhein-

Westfalen KFN NW (D)

Cíle Evropského výzkumného institutu 
sociální práce:

a) Zabývat se výzkumem (klást důraz 
zejména na srovnávací výzkumy 
a ucházet se o podporu výzkum-
ných projektů na evropské úrovni).

b) Vytvářet databázi informací (o rea-
lizovaných výzkumných projektech, 
disertačních pracích, publikacích) 
a realizovat vydavatelskou činnost.

c) Podporovat odborný růst nových 
vědeckých pracovníků z řad stu-
dentů i akademických pracovníků 
(participace zakládajících členů 
institutu na realizaci doktorského 
studijního programu Sociální práce 
v angličtině akreditovaného na FSS 
OU, pořádání Jarní školy sociální 

práce pro studenty magisterských 
a doktorských studijních programů, 
spolupráce členů institutu na reali-
zaci magisterských studijních pro-
gramů, pořádání mezinárodních 
konferencí a organizování seminářů 
a workshopů v různých místech Ev-
ropy).

d) Nabízet expertizy politikům i agen-
turám sociální práce po celé Ev-
ropě.

e) Být zdrojem znalostí a dovedností 
pro vytváření dobré praxe sociální 
práce v celé Evropě.

f) Nabízet rozvoj vědomostí a doved-
ností pro managery i sociální pra-
covníky z praxe v Evropě.

g) Publikovat (společným cílem členů 
institutu je produkovat publikace 
jako výsledek spolupráce v mezi-
národních vědeckých časopisech 
v souladu s mezinárodními stan-
dardy pro zveřejňování výsledků 
vědecké práce).

Rektor Ostravské univerzity prof. 
RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., pozval na 
slavnostní zasedání akademické obce, 
při příležitosti zahájení činnosti Evrop-
ského výzkumného institutu v sociální 
práci, zástupce partnerských univerzit. 
S projevy, ve kterých vyjádřili podporu 
spolupráce s Ostravskou univerzitou, 
vystoupili Prof. Peter Erath (Catholic 
University of Eichstätt-Ingolstadt, D), 
Prof. Juha Hämäläinen (University of 
Kuopio, Fin), Prof. Brian Littlechild 
(University of Hertfordshire, GB), Prof. 
Emanuel Jovelin (Université Catholi-
que de Lille, F), doc. Miriam Šramatá 
(Trnavská univerzita v Trnavě, SK), Dr. 
Gabi Wolfsgruber (Catholic University 
of Nordhein-Westfalen KFN NW, D). 

   Oldřich Chytil

 Evropský výzkumný institut sociální práce 
Modernizace a s ní spojená globalizace stále více mění evropský model sociál-
ního státu. V souvislosti s těmito změnami se také mění sociální práce. Sociální 
práce na národní úrovni se potýká s nedostatkem prostředků pro výzkum, který 
je nezbytným předpokladem dosažení vysoké kvality v oblasti teorie i praxe 
sociální práce. 

 Zástupci partnerských univerzit  

(v první řadě) / Foto: E. Kijonka
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Soutěž proběhla ve dvou kategoriích. 
První kategorie byla určena studen-
tům prvních a druhých ročníků, druhá 
pak ročníkům třetím, čtvrtým a pátým. 
Před samotnou soutěží konající se na 
Přírodovědecké fakultě OU proběhla 
na jednotlivých univerzitách předkola, 
ze kterých byli vybráni ti nejlepší. 

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže se 
uskutečnilo ve čtvrtek 3. dubna 2008. 
Studenti převzali ocenění z rukou mís-
tostarosty Městského obvodu Morav-
ské Ostravy a Přívozu Ing. Jiřího Grolla, 
rektora Ostravské univerzity v Ostravě 
prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc., 
a proděkana pro vědu a vnější vztahy 
PřF OU doc. RNDr. Petra Šalouna, 
Ph.D. První místo v první kategorii si 
rozdělilo hned šest studentů - Emil Ru-
menov Baronov (Sofie), Ondrej Budáč 
(Bratislava), Darij Grinberg (Mnichov), 
Jaromír Kuben (Brno), Roland Paulin 
(Budapešť) a Michal Pilipczuk (Var-
šava), všichni obdrželi částku 5 000 Kč. 
V druhé kategorii se umístil na prv-

ním místě Demeter Kiss (Amsterdam) 
s 15 000 Kč. Druhé místo obsadil Artur 
Masis Kirkoryan (Sofie) s částkou 9 000 
Kč 6 000 Kč za třetí místo získal Endre 
Csóka (Budapešť).

Úlohy opravovali členové mezinárodní 
jury v čele s předsedou profesorem 
Jakubem Wojtaszczykem z Varšavy. 
Každá úloha studenta byla opravena 

minimálně třikrát, aby se dosáhlo co 
největší objektivity.

Soutěž je pojmenována po význam-
ném profesorovi Vojtěchu Jarníkovi, 
jehož učebnice matematické ana-
lýzy vychovaly celé generace českých 
a slovenských matematiků. Původně 
začínala jako relativně malá soutěž 
studentů univerzit z Polska a České 
republiky. Během sedmnácti let se 
etablovala na největší a nejstarší sou-
těž univerzitních studentů matema-
tiky v Evropě, její rozsah a odborná 
úroveň neustále roste. Srovnatelná 
soutěž probíhá jen v Londýně, je však 
rozsahem menší, s kratší tradicí.

-DZ-

 18. ročník Mezinárodní matematické 
soutěže Vojtěcha Jarníka

Katedra matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě po-
řádala ve dnech 30. března až 3. dubna 2008 již 18. ročník Mezinárodní matema-
tické soutěže Vojtěcha Jarníka. Do letošního ročníku se přihlásilo 146 studentů 
z 31 univerzit 14 států celé Evropy. 

 Vítěz prvního místa v 1. kategorii  

Roland Paulin (Budapešť) / Foto: Štefan Špic

Sami žáci totiž často nevědí, proč ne-
jsou úspěšní a co by měli zlepšovat. Po-
jetí spravedlnosti je v tom, že právě žáci 
musí vědět, jak na tom ve třídě jsou. Ve 
školách však až donedávna nebyly k dis-
pozici dostatečně propracované postupy 
k tomu, aby samotní učitelé a zaměst-
nanci školy dokázali provádět vlastní 
hodnocení školy (autoevaluaci), a pokud 
byly, školní systém je neuměl využívat. 

„Projekt Zkvalitnění a realizace stu-
dijních programů učitelů počátečního 
a dalšího vzdělávání zavádějících a pod-

porujících procesy autoevaluace ve ško-
lách od ledna 2007 až do června 2008 
ve třech typech kurzů proškolil více než 
čtyři stovky pedagogů,“ uvedla Erika 
Mechlová, vedoucí projektu.

V rámci projektu proběhly tři druhy 
kurzů: praktická autoevaluace, klima 
na školách a efektivní využívání vý-
stupů testování vědomostí žáků. Kurz 
Praktická autoevaluace se věnoval 
v současné době ze zákona povinnému 
vlastnímu hodnocení školy samotnou 
školou. Účastníci kurzu (učitelé na 

školách a studenti učitelství) se nau-
čili, jak hodnotit svou školu. Pokud se 
ve škole vyskytnou problémy, naučili 
se i způsoby řešení, aby se podmínky 
a prostředí ve škole zlepšily.

„V Anglii, Francii, Nizozemsku nebo Ra-
kousku sice není autoevaluace povinná, 
ale většina těchto zemí ji doporučuje, pro-
sazuje, podporuje nebo i přímo provádí. 
Odlišná je situace v sousedním Polsku, kde 
je autoevaluace škol povinná již od 13. 
srpna 1999 na základě ministerského naří-
zení,“ dodala Erika Mechlová.

V kurzu Klima na školách se učitelé po-
mocí psychologického testu naučili vy-
hodnocovat klima nejen ve třídách, ale 
i klima celé školy. Zásadně tak přispějí 
ke změně klimatu tříd a mohou před-
cházet sociálně patologickým jevům, 
které současnou mládež sužují (gam-
blerství, drogy, šikana). Učitelům kurz 
pomohl včas tyto jevy mezi svými žáky 
rozpoznat a přiměřeně na ně reagovat.

 Jak se učí učitelé (o autoevaluaci škol)
I ten zdánlivě nejkonzervativnější učitel se musí celý život učit. Musí neustále 
rozvíjet nejen svou odbornost, ale měl by také umět objektivně hodnotit a kla-
sifikovat výkon jednotlivých žáků, dokázat ohodnotit celou třídu žáků, posoudit 
klima ve třídě, zhodnotit svou roli ve škole a měl by znát celkové klima školy. 
Pomoc v této široké oblasti přinesl učitelům další projekt Ostravské univerzity 
v Ostravě, na jehož spolufinancování se podílel Evropský sociální fond a státní 
rozpočet České republiky.
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Zdravotně sociální  
fakulta OU  

volila děkana
Akademický senát Zdravotně soci-
ální fakulty OU zvolil na svém zase-
dání 16. dubna na volební období 
2008–2012 do čela fakulty doc. 
MUDr. Arnošta Martínka, CSc., do-
savadního vedoucího katedry inter-
ních oborů a současně přednostu 
interní kliniky Fakultní nemocnice 
v Ostravě. -JV-

Třetím kurzem byl kurz s názvem Efek-
tivní využití výsledků testování vědo-
mostí. Kurz prakticky rozšířil jednu 
formu diagnostikování žáků. Po absolvo-
vání kurzu mohli absolventi nejen testy 
navrhovat, tvořit a vyhodnocovat, ale 
i správně interpretovat výsledky testů.

Každý z uvedených tří kurzů proběhl 
ve 40hodinovém bloku, rozděleném na 
prezenční a distanční studium. Učitelé 
měli kurzy i materiály ke kurzům plně 
hrazeny z prostředků projektu. Absol-
ventský certifikát získalo 444 učitelů ze 
300 plánovaných frekventantů kurzů. 

Projekt byl ukončen 28. května 2008 
závěrečnou konferencí, která proběhla 
pod záštitou náměstkyně hejtmana Mo-
ravskoslezského kraje PhDr. Jaroslavy 

Wenigerové. Ve svém vystoupení vysoce 
ocenila myšlenky a nápady projekto-
vého týmu vedeného prof. RNDr. Erikou 
Mechlovou, CSc., z naší univerzity. Zdů-
raznila, že každá podobná aktivita je pře-
devším „o lidech“ a také o hledání cest 
a možností „jak to jde“ a ne ztrácením 
času argumentací „jak a proč to nejde“.

Za partnerskou organizaci Metodické 
a evaluační centrum, o.p.s. (MEC) naší 
univerzity konferenci uzavřel její ředi-
tel RNDr. Martin Malčík, Ph.D., slovy 
Jana Masaryka: „Někdy si myslím, že jsme 
udělali velkou chybu, když jsme nechali 
o svobodě mluvit jenom básníky a tábo-
rové řečníky. Básníci nedefinují věci moc 
přesně a už vůbec nedefinují věci jasně tá-
boroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat 
mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě 

ve škole. Docela vědecky, tak, jako se učí 
číst a psát a počítat. A měl to být povinný 
předmět. Náramně povinný. Každý den 
měli jsme se učit, že svoboda není jenom 
taková ta láska – páska a vlasť-masť, že to 
není jenom to básnické volání po křídlech, 
měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi sku-
tečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu 
je vždycky třeba spojit s kázní. Jak každý 
může udělat, co chce, pokud při tom ne-
šlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma 
je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, 
když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě 
zrovna tak jako o všem ostatním.“ -nar-

Sérii vydařených koncertů má za sebou 
dívčí pěvecký soubor Adash, který vy-
stupuje pod vedením docenta Tomáše 
Novotného. Od počátku března úspěš-
nou pěveckou formaci, kterou v posled-
ních měsících na koncertech doplňuje 
klezmerová skupina Naches spolupra-
cující s jednou z nejlepších interpretek 
jidiš písní v zemi, Barborou Baranovou, 

vidělo publikum na několika místech 
Ostravy, v Kozlovicích, ale také v Praze. 
Zcela poprvé se Adash 22. dubna před-
stavil v prostorech nového kostela sva-
tého Ducha v Ostravě-Zábřehu, tamní 
koncert byl zakončen uvedením no-
vého obrazu ostravského výtvarníka 
a pedagoga Fakulty umění Ostravské 
univerzity Daniela Balabána. 

Byl to opět Adash, který se představil jako 
jeden z prvních účinkujících nového cyklu 
koncertů Čtvero ročních dob – v úvodní 
jarní části cyklu vystoupil v kostele sv. Mi-
chaela archanděla v Kozlovicích a v kostele 
Krista krále v Ostravě-Svinově. V neděli 
13. dubna pak Adash vystoupil ve Vald-
štejnské zahradě Pražského hradu, v sídle 
Senátu ČR, kde se konalo páté pietní shro-
máždění nazvané Všichni jsme lidi orga-
nizované Křesťanským velvyslanectvím 
Jeruzalém. Pěveckému souboru Adash, 
který byl jedním z účinkujících, tleskali 
předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka, 
eurokomisař pro kulturu a vzdělávání Ján 
Figeľ, pražský primátor Pavel Bém, tajem-
ník Federace židovských obcí Tomáš Kraus 
či třeba bývalý předseda Českého svazu 
bojovníků za svobodu Oldřich Stránský, 
který byl za druhé světové války vězněn 
v několika koncentračních táborech.

Markéta Radová

 Adash zpíval v novém chrámu i v senátu

 Adash  při svém koncertním vystoupení  

v kostele svatého Ducha v Ostravě – Zábřehu 

Foto: Vladimír Půlpán

 Vedoucí projektového týmu  

prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc., neustále 

přináší a uskutečňuje nové myšlenky a nápady 

ke zlepšení kvality vzdělávání škol Moravsko-

slezského kraje. / Foto: Ladislav Matějka
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Organizační tým soutěže tvoří peda-
gogové z kateder cizích jazyků FF OU. 
Soutěž má vypsány dvě kategorie: 
překlad neliterárního (odborného) 
textu a překlad literárního (umělec-
kého) textu. 

Soutěžní překlady jsou hodnoceny 
anonymně, pod heslem, jehož to-
tožnost je odkryta až po zpracování 
výsledků. Každá ze zúčastněných 
kateder sestavuje vlastní odbornou 
porotu a k dosažení maximální objek-
tivity hodnocení je jednotlivý překlad 
posuzován nezávisle dvěma porotci. 

V letošním ročníku bylo odevzdáno 
130 překladů, z nichž téměř polovina 
byla z němčiny (69), dále pak z ang-
ličtiny (27), francouzštiny (11) a ruš-
tiny(10). Malé množství prací bylo 
odevzdáno i z dalších jazyků – ze 
španělštiny (7), polštiny (7), ukrajin-
štiny (3) a letos poprvé přibyl i další 
jazyk - švédština (1). Ve srovnání 
s loňským rokem se zvýšil počet ode-

vzdaných studentských prací o více  
než 10 %.

V dopolední, společné části konfe-
rence, která se letos konala 19. března, 
předala děkanka FF doc. Mrhačová, 
pod jejíž záštitou celá akce probíhá, 
čestná uznání nejúspěšnějším účast-
níkům. Poté studenti a pedagogové 
mohli blíže proniknout do problema-
tiky překladatelské teorie i do zákulisí 
tlumočnické praxe, neboť dopolední 
scénář tradičně nabízí přednášky špič-
kových překladatelských a tlumočnic-
kých osobností.

Přednášejícími letošního Dne s překla-
dem byly tyto odbornice:
Přední česká sinoložka doc. dr. Olga 
Lomová, CSc., z Ústavu Dálného vý-
chodu FF UK v Praze, která pronesla 
zajímavou přednášku na téma Čín-
ská poezie česky a česká čínsky, jež 
se setkala s velkou odezvou nejen 
u studentů výběrového předmětu 
čínština.

Druhá přednášející, slovenská ger-
manistka a nordistka doc. dr. Jana 
Rakšányiová, CSc., z FF Univerzity 
Komenského je přední specialistkou 
v oblasti teoretické translatologie. Pu-
blikum zaujala poutavou přednáškou 
Nové žánre prekladu.

Trojlístek přednášejících doplnila doc. 
dr. Lenka Vaňková, Dr., vedoucí ka-
tedry germanistiky z domácí FF OU, 
která v příspěvku Jazyková charakteris-
tika postav v současné německé próze 
a problematika překladu upozornila na 
některé problémy německo-českého 
překladu. 

Studenti jazyků na FF OU již téměř 2 
roky využívají tlumočnickou laboratoř 
včetně šesti kabin. A tak zákonitým 
hostem konference je vždy přední 
český tlumočník. 

 Letos jsme na oblast tlumočení po-
zvali Mgr. Petru Paroubkovou, ex-
celentní vládní tlumočnici, která se 
v praktickém příspěvku Úskalí tlu-
močení. Postřehy z tlumočnické praxe 
podělila se studenty o své tlumoč-
nické zkušenosti. Tlumočí kromě 
angličtiny a ruštiny také aktivně 
z novořečtiny. Při vládním tlumo-
čení se setkala s významnými osob-
nostmi celé Evropy od Blaira až po 
Berlusconiho, tlumočila v OSN v New 
Yorku. V Praze tlumočila americ-
kému prezidentovi Bushovi, americ-
kým delegacím a většině velvyslanců 
akreditovaných v Praze. Tlumočila 
rovněž oběma českým prezidentům 
– Havlovi a Klausovi.

V odpolední části konference, která 
probíhala již v režii jednotlivých kate-
der, se studenti a pedagogové setkali 
s porotci a hosty Dne s překladem 
a společně se věnovali rozborům pře-
kladatelských problémů soutěžních 
příspěvků.

Tečkou za každým ročníkem překla-
datelské soutěže na FF OU je vydání 
sborníku. Letošní příspěvky budou 
publikovány v Translatologica Ostravi-
ensia III.

Jana Bolková

Fakulty a vysokoškolské ústavy

 Posluchárna  obsazená do posledního 

místa, zajímavé přednášky  z oblasti 

překladu a tlumočení, takový byl letošní Den 

s překladem. / Foto: Tomáš Rucki

 Den s překladem na FF již potřetí
Již třetím rokem probíhá v zimním semestru na Filozofické fakultě OU překlada-
telská soutěž, jejímž slavnostním zakončením je celodenní konference s názvem 
„Den s překladem“. Impulsem pro vznik této soutěže bylo zjištění, že studenty 
filologických oborů lákají především překladatelské a tlumočnické disciplíny 
a certifikát z těchto oborů je žádanou devizou u budoucích zaměstnavatelů. Du-
chovním otcem celé akce je dr. Milan Hrdlička z katedry slavistiky. Je potěšitelné, 
že jeho myšlenka se od počátku setkávala s velkým zájmem ze strany studentů 
nejen pořádající Filozofické fakulty Ostravské univerzity, ale i dalších filozofic-
kých fakult v ČR a na Slovensku.
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Projekt KIMKA pokračuje

Využili jsme účasti paní Mgr. Petry 
Paroubkové na celostátní konferenci 
Den s překladem a požádali ji o krátký 
rozhovor.

Paní magistro, i když Vaší hlavní pro-
fesní náplní je tlumočení, věnujete se 
i překladatelské činnosti? 
Věnuji se překladům pouze v případě 
stálých klientů, kterým tlumočím, takže 
dobře znám terminologii. Jsou to pouze 
odborné překlady.

Která vědní oblast je doménou Vaší 
tlumočnické činnosti?
Je to hlavně právní oblast (na tu mám 
i specializaci a kurz, který pravidelně 
organizuje Právnická fakulta UK), pak 
dále chemie, ekonomie, občas také sta-
vební průmysl.

Můžete jmenovat významné osob-
nosti, pro které jste tlumočila?
Z etického hlediska není správné prozra-
zovat klienty – v tomto případě vlastně 
osobnosti, ale mohu prozradit alespoň 
některé, o kterých je známo, že jsem 
pro ně pracovala – T. Blair, G.W.Bush, J. 
Zapatero, J. M.Barroso, K. Karamanlis, 
G. Brown, ale také celá řada jiných –  

hlavně evropských hlav států a vlád 
a také známých businessmanů.

Jaké jsou rozdílnosti v tlumočení pro 
vládní představitele a komerční kli-
enty?
V komerční oblasti je to náročné, ale 
odpadají formality, jako je protokol.
Také nemusíte stát před novináři při tis-
kových konferencích. Hlavně na tisko-
vých konferencích jste nejvíc na pranýři, 
protože vše se nahrává. Někdy se také 
stává, že nedorozumění mezi účastníky 
komunikace se připisuje tlumočníkovi.

Můžete dát návod, jak se dostat 
a hlavně se pak udržet v top žebříčku 
nejžádanějších tlumočníků? 
Pořád na sobě pracovat, být sebekri-
tický a netlumočit oblasti, kterým ne-
rozumí. Nejlepším tréninkem je práce, 
takže na začátku kariéry by se nikdo 
neměl vyhýbat i méně lukrativním na-
bídkám. Zároveň však tlumočník musí 
znát cenu práce, kterou vykonává.

Čeho by se měl tlumočník vyvarovat?
To by bylo na hodinovou přednášku. 
Zase musím zopakovat – důležité je stát 
nohama na zemi a uvědomovat si svoje 

silné stránky a zároveň znát i své ne-
dostatky. Být sebejistý neznamená být 
příliš sebevědomý nebo dokonce aro-
gantní. Vstřícný přístup je v každé práci, 
kde přicházíte do kontaktu s lidmi, ne-
zbytný.

Profese tlumočníka je velmi náročná - 
jak dobíjíte baterky?
Jednoznačně cestováním a dobrou kni-
hou doma v klidu.

Za rozhovor poděkovala  

Jana Bolková

 Vládní tlumočnice Mgr. Petra Paroubková při 

své přednášce na celostátní konferenci  

Den s překladem / Foto: Tomáš Rucki

 Rozhovor s Mgr. Petrou Paroubkovou

 JARO NA FF OU
Synonymem pro jaro na FF OU je tra-
diční pořádání studentských vědec-
kých konferencí, které se letos konaly 
26.3. Jednotlivé katedry je pečlivě 
přïpravily, o čemž svědčí nejen vysoký 
počet účastníků (355) , ale i referují-
cích (67). 

9 kateder, 2 semináře a 4 oddělení - 
to jsou pracoviště Filozofické fakulty, 
která se počtem přednášek, výměn-
ných pobytů, rozmanitých vzděláva-
cích akcí i dalších počinů symbolicky 
v jarním období dají přirovnat k pes-
trobarevné jarní louce.
Rozhodně nemůžeme všechny akce 
vyjmenovat, takže zmíníme jen ně-
které:

Katedra slavistiky byla pořadatelem  �
Mezinárodního vědeckého setkání 
mladých slavistů – Slavica Iuvenum , 
kterého se zúčastnilo 57 referentů 
z tradičních českých a slovenských 
univerzit. Hojně byla zastoupena 
i polská univerzitní pracoviště, Rusko 
reprezentovali studenti z univerzity 

v Nižním Novgorodu, Slovinsko de-
legovalo referenta z Ljubljanské 
univerzity a rovněž zde měla své za-
stoupení makedonská Univerzita sv. 
Cyrila a Metoděje ve Skopje.
Dne 29. května. se konalo pod zá- �
štitou generálního konzula Polské 
republiky setkání představitelů vyso-
koškolských polonistických pracovišť 
z České a Slovenské republiky. Cílem 
bylo prohloubení hlubší spolupráce 
v oblasti vědecko-výzkumné, pe-
dagogické a vydavatelské. Tohoto 
významného setkání se zúčastnili 
kromě členů ostravské polonistiky 
též představitelé Univerzity J. A. Ko-
menského v Bratislavě, Univerzity 
Karlovy v Praze, Masarykovy univer-
zity v Brně a Palackého univerzity 
v Olomouci.

Katedra české literatury nabídla ve  �
spolupráci s Literárněvědnou spo-
lečností při FF OU studentům i ši-
roké veřejnosti mnoho zajímavých 
přednášek, z nichž vybíráme: Lolita 
aneb vášeň osudu, kterou proslovil 
držitel Jungmannovy ceny za nej-
lepší překlad roku 1991 Pavel Do-
minik, a Současný osud pustošivé 

představivosti, v podání čerstvého 
držitele ceny Premia Bohemica za 
propagaci české literatury, maďar-
ského básníka a bohemisty Istvána 
Vöröse. 

Katedra anglistiky pořádala zají- �
mavý interaktivní seminář vedený 
Sharon Ahlquist z Kristianstaad Uni-
versity na téma Storyline- A new me-
thodology of teaching English.

Z četných přednášek pořádaných  �
katedrou filozofie zmiňujeme před-
nášku Ženy v offsidu české politiky, 
jejíž součástí byla diskuse s Ing. 
Věrou Flasarovou, poslankyní Ev-
ropského parlamentu za ČR – mimo-
chodem paní poslankyně umožnila 
našim studentům studijní návštěvu 
Evropského parlamentu, která se 
uskuteční na počátku června.

Tradičním jarním hostem katedry  �
germanistiky byl hostující profesor 
dr. Norbert Wolf z univerzity ve 
Würzburgu, který vedl blokové lin-
gvistické semináře pro studenty ma-
gisterského a doktorského studia.

Katedra psychologie a sociální práce  �
v rámci Dnů romské kultury pořádala 

(Pokračování na straně 8)
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(Pokračování ze strany 7)

 odborný seminář na téma Sociální 
exkluze Romů a fenomén ghet. Jak 
z toho ven? za účasti místostarosty 
Městského obvodu Slezské Ostravy 
Radima Šlachty a odborníků na 
romskou problematiku z ČR a SR. 

Filozofickou fakultu navštívil pro- �
fesor Guy-Armel Le Blanc z Francie, 
expert na obchodní francouzštinu. 
Přednášel studentům francouzštiny 
obchodní právo a ekonomii a slíbil 
zprostředkování pobytu našim stu-
dentům ve francouzských podnicích 
v Bretani. 

 Vedení katedry i fakulty vyslovilo 
panu profesorovi velké poděkování 
za velmi kvalitní přednáškové kurzy. 
Při přijetí profesora děkankou FF 
byla domluvena organizace i ter-
míny jeho dalších pobytů na katedře 
romanistiky FF OU, kde se stane hos-
tujícím profesorem.

U příležitosti 15. výročí vzniku his- �
panistiky na FF OU byla katedra ro-
manistiky hostitelem celostátního 
semináře Asociace učitelů španěl-
štiny v ČR.

Ve spolupráci s pobočkou Jazy- �
kovědného sdružení AV ČR, jejíž 
předsedkyní je doc. PhDr. Naděžda 
Bayerová, CSc., pokračovala katedra 
českého jazyka v obvyklé přednáš-
kové činnost, s hodnotnými před-
náškami vystoupili odborníci z české 
republiky i zahraničí:

 Mgr Žaneta Procházková z Ústavu 
pro jazyk český AV ČR, dr. Miroslav 
Vepřek, Ph.D., a doc. PhDr. Karel Ko-
márek, Ph.D., z FF Univerzity Palac-
kého v Olomouci, prof. dr hab. Halina 
Zgółkowa, prof. dr hab. Zdzisława 
Krążynska z Univerzity Adama Mic-
kiewicze v Poznani.

V dubnu ukončili doktorská studia  �
Jana Grollová a Radek Lipowski 

z katedry historie a Jiří Muryc z ka-
tedry slavistiky.

Před vědeckou radou FF OU úspěšně  �
obhájil habilitační práci na téma Lesk 
a bída obecních samospráv Moravy 
a Slezska 1850–1914. 1. díl: Vývoj le-
gislativy dr. Pavel Kladiwa z katedry 
historie. 

 K získání vědeckých hodností všem 
výše uvedeným srdečně blahopře-
jeme!

Akreditační komise Vlády ČR schvá- �
lila fakultě kombinované studium 
bakalářského oboru Polština ve sféře 
podnikání a dvouoborové prezenční 
bakalářské studium psychologie.

Jana Bolková

Krásným, skoro pohádkovým vstupem 
do exkurze byla návštěva častolovického 
zámku, kde celou skupinu očekávala, jak 
předem domluveno, majitelka zámku 
hraběnka Diana Sternberg. (Stern- 

bergové patří k nejstarší české šlechtě; 
počátky jejich rodu sahají až do 12. 
století; zámek Častolovice vlastní jejich 
rod s přestávkami v letech 1939–1945 
/nacismus/ a 1948–1992 /socialismus/ 

od roku 1684.) Vstupné do zámku bylo 
celé naší skupině prominuto a Diana 
Sternberg vybrala nejlepší průvodkyni, 
která nás zámkem provedla. Hraběnka 
je bytová architektka a bylo úchvatné 
prohlížet si výsledek její 15leté citlivé 
restaurátorské práce v jednotlivých 
místnostech romantického zámku.

 Dále už jsme se pak po celé tři dny 
věnovali jedné „braunovské“ lokalitě 
za druhou: morový sloup a náhrobek 
v Jaroměři a zejména nádherný Kuks, 
kde byl od roku 1694 z podnětu osví-
ceného českého šlechtice a mecenáše 
Antonína Šporka budován velký ba-
rokní areál s lázněmi a zámkem; vy-
nikající Braunova sochařská výzdoba 
areálu se světově proslulou alegoric-
kou řadou Ctností a Neřestí, která stu-
denty velmi zaujala, stejně jako volné 
Braunovy plastiky a reliéfy v nedale-
kém lese (tzv. Betlém). 

 O Matyáši Bernardu Braunovi a české šlechtě
Ve dnech 8.–10. 5. měli posluchači FF OU příležitost zúčastnit se už třetí vzdě-
lanostní exkurze pořádané děkankou fakulty. První (2006) byla věnována za-
kladateli barokní gotiky J. B. Santinimu (vedla ji dr. Marie Šťastná), druhá (pod 
vedením dr. Jany Grollové) sledovala historii moravských arkádových zámků a 
třetí, letošní, připravená a vedená dr. Andreou Pokludovou, byla věnována „ba-
rokním perlám“ sochaře Matyáše Brauna.

 Krásné ráno s hraběnkou Dianou Sternberg 

na jejím romantickém zámku v Častolovicích

 JARO NA FF OU

 Z přijetí prof. Le Blanca na děkanátě FF OU 

Foto: Tomáš Rucki
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I další den byl na poznání Braunova díla 
bohatý: Lysá nad Labem, Stará Boleslav 
a především Praha. Zásluhou dlouhodo-
bého předběžného úsilí dr. Pokludové 
se nám podařilo pobýt celou hodinu 
v tichém prázdném kostele sv. Klimenta 
(jinak je tento kostel patřící řeckoka-
tolické církvi po celý rok s výjimkou 
večerních koncertů uzavřen) a kochat 
se jedinečnou Braunovou sochařskou 
výzdobou, kterou kunsthistorikové řadí 
k vrcholům jeho díla. Robustní Brau-

novy Atlanty na Clam-Gallasově paláci 
by bylo nejlepší prohlížet si v noci, kdy 
bychom možná nemuseli neustále uhý-
bat projíždějícím autům. („Omyl, paní,“ 
pravil kolemjdoucí, který mou po-
známku slyšel, „tady to jezdí nonstop“.) 
Sledovat výklad a prohlížet Braunovy 
sochy na Karlově mostě bylo také velmi 
náročné, po mostě proudí nekončící 
dav turistů všech národností a věkových 
skupin. Krásné odpoledne jsme pak 
prožili s Braunovými figurálními plas-

tikami a dekorativními kamennými vá-
zami v relativním tichu líbezné barokní 
zahrady Vrtbovské. „Zahrada snů,“ řekl 
někdo a měl pravdu.

Práce Braunovy sochařské dílny byly už 
ve své době považovány za mimořádné, 
a tak není divu, že také soused hraběte 
Šporka, hrabě Arnošt Schűtz, se roz-
hodl své sídlo Citoliby vyzdobit sochami 
z téže dílny. Na citolibském náměstíčku 
u statue Nejsvětější trojice a Panny

Marie pod prastarými lipami jsme pro-
žili krásné sobotní dopoledne.

A pak už zbývala jen šestihodinová 
cesta domů… 

 Věřím, že studenti budou na skvěle 
připravenou exkurzi, tak bohatou na 
poznání, vzpomínat po celý svůj život. 
Já pak budu dlouho vzpomínat na dva 
krásné referáty:

Sochy a reliéfy v Novém lese u Kuksu 
Radky Pilařové, studentky 2. ročníku 
oborů odborná historie a latina, a Plas-
tiky v mariánském kostele ve Staré Bole-
slavi Barbory Kolečkové, studentky 2. 
ročníku oboru dějiny umění a památ-
ková péče. 

Exkurze do české umělecké minulosti, 
věnované baroku a renesanci, skon-
čily. Ta příští, seženu-li peníze, bude 
věnována současnosti… Víc neprozra-
dím. Eva Mrhačová

 Vrtbovská zahrada –  

oáza klidu v centru Prahy

 Studna Jákobova v Betlémě u Kuksu

Monumentální osobnost si ke své poctě zaslouží monumentální dílo. Sborník 
„Studia romanistica VIII, který je věnován životnímu jubileu prof. PhDr. Jana Ša-
bršuly, DrSc., rytíře francouzského řádu Čestné legie a představitele druhé ge-
nerace Pražské lingvistické školy, je monumentálním dílem moderní jazykovědy. 
Přispěli do něj vedle domácích lingvistů lingvisté ze všech tradičních českých 
univerzit – Karlovy, Palackého, Masarykovy i z nejstarší slovenské univerzity Ko-
menského, jakož i lingvisté z širokého romanistického světa – z univerzit španěl-
ských, rumunských a polských. 

Slavnostní křest se konal 22. května a kmotrami tohoto duchovního dárku mi-
lému panu profesorovi byly děkanka FF OU doc. Eva Mrhačová a vedoucí ka-
tedry romanistiky dr. Jitka Smičeková.  Jana Bolková

 Dílo moderní jazykovědy
Sborník  Studia romanistica VIII, vydaný u příležitosti  životního  jubilea předního romanisty prof. Jana Šabršuly

Prof. Šabršula ve své pracovně / Foto: archiv prof. Šabršuly
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Pan profesor je člověk nesmírně 
skromný, takže bez publicitv oslavil 
8.4. půlkulaté jubileum. A k němu si 
nadělil dar vpravdě královský- dokon-
čil světově ojedinělý projekt a přeložil 
jako první Čech kompletní Shakespea-

rovo dílo, které čítá celkem 38 her. 
Mimochodem prvním jeho shakespea-
rovským překladem byla v roce 1984 
hra Sen noci svatojánské.

Dům knihy Librex připravil k této 
příležitosti komponovaný večer, kde 
mohli četní návštěvníci zhlédnout 
předpremiérové ukázky ze hry Večer 
tříkrálový (jak jinak než v překladu 
prof. Hilského), která měla následně  
(12. 4.) premiéru v Národním divadle 

moravskoslezském. Herecké ukázky 
byly proloženy poutavým zamyšlením 
nad Shakespearovou osobností a dí-
lem a pan profesor hovořil i o různých 
možnostech pojetí uměleckého pře-
kladu. 

Na otázky z publika prof. Hilský od-
povídal s osobitostí a humorem sobě 
vlastním, vyzařovala z něj velká po-
kora a obdiv k Shakespearovu dílu, 
především k jeho vytříbenému jazyku. 
Většina otázek směřovala k jeho dráze 
překladatele, kde jsme se dozvěděli, 
že nejvíce z českých překladatelů ob-

divuje Jana Vladislava. Na otázku, jaká 
je nejdůležitější vlastnost překlada-
tele, byla jeho odpověď jednoznačná: 
POKORA, přičemž osvětlil, že překla-
datel dílo vlastně znovu píše a každý 
překlad je jiný - ovšem vždy má jakési 
„geny“ originálu.

Na závěr pan profesor sdělil, že 
v letošním roce se i Ostrava připojí 
k významnému česko-slovenskému 
uměleckému projektu, který je znám 
jako Letní shakespearovské slavnosti. 
Od 22 .července do 6. srpna tak i slez-
skomoravští milovníci Shakespeara bu-
dou mít možnost prožít v prostorách 
Slezskoostravského hradu vskutku 
nevšední zážitek – zhlédnout v mis-
trovském provedení předních českých, 
slovenských a polských herců hry Wil-
liama Shakespeara: Komedie omylů, 
Bouře, Richard III. a Jak se vám líbí 
v brilantním a jiskřivém překladu Mar-
tina Hilského a Lubomíra Feldeka. 

 Na počátku nového akademického 
roku jsou pak všichni příznivci pana 
profesora Hilského i Shakespearova 
díla opět zváni na jeho přednášku, 
kterou prosloví v děkančině cyklu 
„Setkání s osobností“ dne 22. října. 
Název je již znám: „Kolotoč anglických 
králů.“

Jana Bolková

 Prof. Hilský s režisérem Langem a členkami 

činohry NDM / Foto: Hana Kunzová

 Profesor Hilský přeložil Shakespearovo kompletní dílo

Úspěch doc. 
Tomáše Novotného
Na mezinárodním festivalu židovské 
hudby v nizozemském Amsterodamu 
získala cenu Miry Rafalowiczové 
pro nejlepšího interpreta jidiš písní 
anglická zpěvačka Hilda Bronstein. 
Ve finále této celosvětové soutěže 
zpívala píseň A vong shikh, kterou 
zkomponoval na slova izraelského 
básníka Avroma Sutzkevera doc. 
Tomáš Novotný, pedagog katedry 
filozofie Filozofické fakulty Ostrav-
ské univerzity a vedoucí známého 
vokálního souboru ADASH.

Jana Bolková 

Vynikajícího překladatele, profesora anglické literatury na FF UK, ale především 
shakespearologa  prof. Martina Hilského určitě nemusím  nijak více představovat, 
neboť je pravidelným hostem  cyklu  děkanky FF OU  „Setkání s osobností“.

 Přísloví stále žijí
Dne 22. dubna byla v Domě knihy Librex slavnostně pokřtěna kniha manželů 
Świerczyńských a Evy Mrhačové Slovník přísloví v devíti jazycích, jedno z prvních 
děl české srovnávací paremiologie. Laudatio pronesli prof. Bartoš a prof. 
Damborský. Jana Bolková

 Eva Mrhačová s exstarostou obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ing. Lubomírem Karpíškem
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Expozice, která je výsledkem týmové- 
ho úsilí pracovníků Galerie výtvarného 
umění a Národního památkového 
ústavu v Ostravě, je komponována 
především z rozsáhlých galerijních 
sbírek. Představuje jedinečnou etapu 
i podobu výtvarného umění na Ost-
ravsku v jeho námětové, stylové, ale 
také kvalitativní výlučnosti. Je i důka-
zem specifičnosti umění Ostravska, jež 
je uměleckým výrazem zaujatě regio-
nální, ale svým významem přesvědčivě 
hranice regionu překračuje. Stálou ga-
lerijní expozici na Dole Michal uvedli 
ing. arch. N. Goryczková, Mgr. P. Berá-
nek a doc. P. Holý, který je rovněž au-
torem studie k této expozici s názvem 
„Lidská práce, technika a průmysl jako 
inspirace výtvarného umění“. 

JB

 Zleva: Doc. Holý, ing. arch. Goryczková, 

ředitelka NPÚ v Ostravě, a Mgr. Beránek,  

řed. GVU / Foto: archiv GVU v Ostravě

 Umění inspirované průmyslem
Po dlouhých a zevrubných přípravách byla v úterý dne 13. května ve třech sálech 
národní kulturní památky Důl Michal v Ostravě – Michálkovicích vernisáží ote-
vřena stálá expozice vybraných výtvarných děl námětově spojených s průmyslo-
vým Ostravskem. Prvotními hybateli záměru vytvořit právě v tomto jedinečném 
prostředí duchovně blízkou expozici výtvarného umění byli doc. M. Matěj a doc. 
P. Holý z Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Doc. Holý je také autorem ko-
nečné koncepce.

Jako většina detektivních příběhů 
Agathy Christie má i tento promyš-
lenou a na první pohled kompliko-
vanou zápletku, jejíž řešení je však 
velmi logické, překvapující a v pod-
statě prosté. Hra byla pro ELTO zvo-
lena vhodně ať už vzhledem ke svému 
rozsahu, či možnosti zapojit poměrně 
dost herců-studentů, kteří ztvárnili 
široký repertoár odlišných charak-
terů a typů. Nelze nezmínit nápadi-
tého vědce dr. Lansena ve zdařilém 
podání Anny Burešové, hloubavého 
inspektora Craye Ivany Molnárové, 
věcného doktora Ginsberga Heleny 
Heryánové či nenápadnou pečova-
telku Naděždu Horkou (v alternaci 
s V. Tobolovou). Diváci měli možnost 

obdivovat bleskurychlé, pohotové 
a jazykově výtečné „přestřelky“ mezi 
elegantním Bryanem Wingfieldem 
(M. Kočí) a temperamentním Willia-
mem Rossem (R. Hovad). Hmatatelné 

napětí se podařilo vytvořit „rivalkám“ 
Emmeline Rossové (B. Sikorová/P. 
Stryková) a Brendě Jacksonové (M. 
Musiolová/ I. Tivodorová). Pochopitel- 
ně hold patří i představitelce paci-
entky samotné Ivě Pavlištíkové, která 
sice kvůli charakteru své role mohla 
verbálně komunikovat pouze ome-
zeně, ale zato doslova „celým tělem“. 
Vzniklo tak představení sympatické 
spontánním, přímým a nezatíženým 
herectvím nadšených studentů a stu-
dentek. Závěrem je třeba poděkovat 
nejen hercům, ale zejména Karle 
Šimčíkové za milý umělecký záži-
tek a popřát mnoho síly a elánu do 
další práce. Možná, že zdařilý výsle-
dek celé skupiny ELTO bude motivací 
pro další potencionální zájemce z řad 
studentů OU zapojit se do divadelní 
skupiny a proniknout do tajů herecké 
profese. gz

 Pacientka Agathy Christie v péči ELTO

Již čtvrtým rokem mohou studenti OU studovat na Filozofické fakultě ojedinělé 
výběrové předměty Romština a Úvod do studia romologických studií. Rok od 
roku se počet zájemců o tyto specifické předměty zvyšuje, takže i to byl jeden 
z důvodů k návštěvě Muzea romské kultury v Brně. Exkurzi pro studenty připra-
vil a vedl vyučující těchto předmětů Mgr. Martin Kaleja. Jejím cílem bylo nejen 
si získané poznatky ověřit, rozšířit si znalosti, ale zejména na vlastní kůži prožít 
romipen (romství).   (Pokračování na straně 12) 

 Studenti romštiny na návštěvě v muzeu 
romské kultury v Brně

Divadelní skupina ELTO působící při katedře anglistiky a amerikanistiky ode-
hrála ve čtvrtek 28. února 2008 v intimních prostorách klubu Atlantik své další 
premiérové představení. Tentokrát režisérka Karla Šimčíková sáhla po jednoak-
tovce světoznámé autorky Agathy Christie The Patient (Pacientka). Hra patří do 
souboru tří jednoaktových her vydaných pod souhrnným názvem Rule of Three, 
česky Trojčlenka. (Kromě The Patient sem patří i The Rats a Afternoon at the 
Seaside). The Patient poprvé uvedl na scénu Peter Saunders, který produkoval 
téměř všechny původní hry i adaptace A. Christie, a to tak zdařile, že si jej i sama 
autorka velmi oblíbila. Premiéra The Patient proběhla 20. prosince 1962 v lon-
dýnském The Duchess Theatre. O tom, že divadelní dílo A. Christie, která je přece 
jen více proslulá svými detektivními romány než divadelními hrami, stojí za to, 
svědčí i fakt, že celá Trojčlenka se v českém prostředí dočkala adaptace napo-
sledy v roce 2002 pod režijním vedením Karla Hoffmanna v Uherském Hradišti. 
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(Pokračování ze strany 11)

V šesti sálech stálé expozice Muzea měli 
studenti možnost zrekapitulovat si his-
torický původ Romů, migrační vlny, vliv 
některých zemí na současnou podobu 
romského jazyka. Nejvíce studenty za-
ujala expozice věnovaná problematice 
holocaustu Romů, kde působivé foto-
grafie, autentické výpovědi pamět-
níků přeživších holocaust zanechaly ve 
všech silný emoční zážitek. 

Posléze se studenti seznámili se součas-
ným postavením Romů ve společnosti, 
zejména s příčinami jejich existenč-
ních potíží, které byly interpretovány 
formou autentických výpovědí členů 
vybraných romských komunit. Násle-
doval krátký dokumentární film o ži-
votě Romů, prohlídka výtvarných děl 
jak uznávaných romských umělců, tak 
i nejmladší generace a samozřejmě 
nemohl chybět poslech krásných rom-
ských písní a melodií. 

Pro všechny účastníky exkurze byla 
návštěva muzea velice přínosná a zají-
mavá. Vřele doporučujeme všem těm, 
kteří se zajímají o historii a kulturu 
Romů, aby neváhali a navštívili Mu-
zeum romské kultury v Brně (http://
www.rommuz.cz).

Od příštího akademického roku na-
bízí Filozofická fakulta jak studentům 
Ostravské univerzity, tak i zájemcům 
z řad široké veřejnosti, kteří se zajímají 
o historii a kulturu romského národa, 
nově studium v dvousemestrálním 
modulu Základy romologických studií. 

Mgr. Martin Kaleja, Jana Bolková

 Studenti romštiny…

Dne 25. dubna byla v Ústí nad Labem slavnostně otevřena tzv. Hernychova vila – 
secesní stavební klenot restaurovaný za finanční pomoci Evropské unie. A hned 
vzápětí, dne 26. dubna, byla ve vile ote-
vřena specializovaná muzejní expozice, 
jejímž významovým vyvrcholením je 
stálá výstava plastik předního českého 
sochaře Quida Kociána (1874-1928), ro-
dáka z Ústí nad Orlicí. Pro Filozofickou 
fakultu OU je ctí, že o zahájení této vý-
stavy byl požádán vedoucí našeho Se-
mináře dějin umění, doc. dr. Petr Holý, 
znalec Kociánova díla (zahajoval a do-
provodil studiemi dvě významné Koci-
ánovy výstavy – soubornou expozici v Galerii plastik 
v Hořicích v r. 2005 a výstavu v pražském Obecním 
domě v r. 2005).

Spolu s prof. Wittlichem z Univerzity Karlovy před-
stavil Petr Holý sochařovo dílo i ve filmu Úděl umělce  
z r. 2005. 

Jana Bolková

 Quido Kocián: Život je boj – zdroj: www.radio.cz  

Foto: Hernychova vila, Lukáš Prokeš, zdroj: www. turistik

 Hernychova vila → sochař Quido Kocián 
→ ostravský kunsthistorik Petr Holý

Dne 26. 3. 2008 bylo na katedře roma-
nistiky FF OU pokřtěno interaktivní 
CD Španělština 1, 2, za přítomnosti 
děkanky FF OU doc. Eva Mrhačové. 

Interaktivní CD Španělština 1,2 jako 
pomůcka pro studium španělštiny 
jako lektorského jazyka na katedře 
romanistiky FF OU (jedná se o kurz 
pro distanční vzdělávání, který však 

je také použitelný jako studijní ma-
teriál pro studenty prezenčního stu-
dia), vznikl z finančních prostředků 
projektu Fondu rozvoje vysokých škol 
(v celkové výši finanční dotace 112 000 
korun). Celý projekt vznikl za spolu-
práce s Universidad de Cantabria, San-
tander, Španělsko.

Kornélia Machová

 Křest interaktivního CD 

 Z exkurze v Muzeu romské kultury 

Foto: Lenka Copková 
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Za zvlášť významné považujeme změny 
v obsahu uvedených kurzů, kde byl 
posílen předmět teorie výchovy (soci-

ální pedagogika). Nově bylo akredito-
váno „Specializační studium prevence 
sociálně patologických jevů“ a první 
kurz, jak již bylo uvedeno, po čtyřech 
semestrech skončil. Upozorňujeme na 
tento nový kurz a zejména jeho ob-
sah. Týkal se: školských poradenských 
služeb a prevence, modelů primární 
prevence, problémů výchovy, zejména 
výchovy mravní a kázně. Rovněž bylo 
pamatováno na problematiku školní 
třídy a jejího pedagogického vedení 
jako elementárních předpokladů pre-
vence sociálně patologických jevů. To 
vše pak bylo propojeno s legislativou 
a požadavky, kladenými na školního 
metodika prevence za zdůraznění 
jeho rolí a funkcí souvisejících s pri-
mární prevencí a aktivitami školy. 

Nezapomnělo se ani na monitorování 
a evaluaci. Po závěrečných zkouškách 
(obhajoba závěrečné práce, pedago-

gicko-psychologické inovace a teorie 
a praxe řešení sociálně patologických 
jevů) absolventi (23 posluchačů) obdr-
želi osvědčení o kvalifikaci pro výkon 
funkce školního metodika prevence 
sociálně patologických jevů. Připo-
meňme, že daná studia jsou určitým 
vkladem a reakcí na současné vý-
chovné problémy. Náš útvar se tak 
podílí (za využití kurzu pro vedoucí 
pedagogické pracovníky, ale i vý-
chovné poradce) na vytváření školních 
poradenských pracovišť.

Naše informace by nebyla úplná, kdy-
bychom nepřipomenuli právě ukon-
čený 60hodinový Kurz pro pracovníky 
nízkoprahových a otevřených klubů 
pro mládež, který se týkal základů pe-
dagogiky a základů psychologie, ale 
i základů pedagogiky speciální, multi-
kulturní výchovy a zájmových činností 
jako prevence. Kurz byl připraven na 
požádání občanského sdružení Duha 
Moravia. Šlo o základní přípravu ve-
doucích pro práci s dětmi a mládeží 
v tzv. nízkoprahových a otevřených 
klubech. I zde připomeňme, že práce 
v uvedených klubech je záslužná 
a týká se prevence negativních jevů.

Centrum dalšího vzdělávání PdF OU 
uvedenými aktivitami reaguje na 
současné otázky a problémy, spojené 
s řešením sociálně patologických jevů, 
a úzce spolupracuje se školami a škol-
skou správou.

Doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc.

ředitel CDV PdF OU

Přímé následky tragické srážky tram-
vají na jednokolejné trati ve Vřesině 
sice už odeznívají, ale většina zúčast-
něných se bude s dopady neštěstí vy-
rovnávat řadu let. Katedra psychologie 
a sociální práce FF spolu s Krizovým 
centrem Ostrava, které je pověřeno 
koordinací psychosociální pomoci 
v této věci, zorganizovaly krátce po 
tragédii podnětnou besedu k této ak-
tuální situaci. 

 Z hlediska střednědobé a dlouho-
dobé pomoci je důležitá připravenost 
široké skupiny podpůrných organizací 
potřebám zasažených osob, což jsou 
v tomto případě kromě cestujících da-
ných tramvají také svědci nehody, oby-
vatelé místa, osoby zasahující přímo 
na místě nehody včetně příbuzných 
a blízkých. Pomoc, která by se mohla 
týkat až 1500 lidí, zahrnuje např. 
rozhovory s psychology a terapeuty 
anebo osobní asistence a poradenství 
při vyřizování úředních záležitostí.

Jak uvedla dr. B. Baštecká, odborná 
garantka Psychosociálního intervenč-
ního týmu ČR, „pro oběti je důležité, 
aby měly pocit, že na ně okolí nezapo-
mnělo, a to i přesto, že se staly invalid-
ními“.  bol

 Krizová intervence  
katedry psychologie 
a sociální práce  
obětem vřesinské 
srážky tramvají

 Několik informací z Centra dalšího 
vzdělávání Pedagogické fakulty OU 
I náš studijní rok 2007/2008 končí závěrečnými zkouškami. V pedagogickém 
studiu pro učitele, vychovatele a speciální pedagogy (učitelé odborných před-
mětů, učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, učitelé 
praktického vyučování, pedagogové volného času, ale i speciální pedagogové 
z řad učitelů praktického vyučování a vychovatelů) postupně končí. V jedenácti 
studijních skupinách absolvovalo 280 posluchačů, rovněž i specializační studia 
výchovného poradenství pro základní a střední školy, ale i studia pro vedoucí 
pedagogické pracovníky a kurzy pedagogiky sociální a nový kurz preventistů 
sociálně patologických jevů (skončil první běh, studium akreditováno v roce 
2005) spějí ke konci. V těchto dnech postupně končí šest skupin specializačního 
studia, kde studuje 196 posluchačů.
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Řešitelé se zamýšlejí nad tím, jak udělat 
výuku historie pro žáky na základních 
školách zajímavější. Dobrým nápadem 
bylo, aby si žáci se svými učiteli znovu 
vytvořili určitou historickou událost, 
sami se zapojili do dějů, které se ode-
hrály před léty. K tomu je třeba znát 
nejen historická data, ale také zjistit, 
co si lidé v té době oblékali, co jedli, 
čím platili, jakými zbraněmi bojovali 
a čím se ve volném čase bavili. Sami si 
připraví rekvizity a sami si v historické 
události zahrají – zkrátka škola hrou.

Aby si děti takto mohly zahrát, neobe-
jdou se bez zkušeného vedení – reži-
séra, dramaturga, odborného poradce, 
skriptky – a kdoví kolik dalších profesí je 
nutných pro přípravu a realizaci divadel-
ního představení či natáčení filmu. Ve 
škole všechny tyto role zastane paní uči-
telka či pan učitel. A aby učitelé nedělali 
takové akce metodou pokus-omyl, po-
kusili se řešitelé projektu Historické re-
kreace pro ně vytvořit metodiku, kterou 
sepsali a vydávají ve formě manuálu.

Příručka je jenom suchý text, zajímavější 
je, když se doporučené postupy prak-
ticky vyzkoušejí. K tomu slouží školní 
projekty, které v této fázi projektu probí-
hají v každé zúčastněné zemi. Řešitelé se 
dali dohromady s partnerskou základní 

školou a společně zvolili historickou udá-
lost. Učitelé, kteří měli zájem na akci par-
ticipovat, prošli kurzem, který se skládal 
z řady seminářů, uchystaných dle spo-
lečné metodiky. Po teoretickém uvedení 
nastaly přípravy na vlastní představení.

Jakou historickou událost či osob-
nost z našich dějin si zvolit? Že to není 
lehké, víme, když jsme nedávno dávali 
hlasy osobnosti Největšího Čecha. Co 
si vybrali ostatní účastníci projektu? 
Kryštofa Kolumba, zámořské objevy, 
minojské období na Krétě, dobu, v níž 
žil don Quichote. U nás nápady jen pr-
šely – jenom namátkou svatý Václav, 
doba husitská, Karel IV. a další. Nakonec 

jsme se rozhodli pro J. A. Komenského 
jako představitele evropanství.

Teď ještě představit partnerskou školu – 
je jí Základní škola na ulici Majakovského 
v Karviné, kde jsme našli zaníceného spo-
lupracovníka, učitele dějepisu a zástupce 
ředitele Mgr. Aleše Homana, Ph.D.

Bylo dohodnuto, že všichni žáci i učitelé 
se na jeden den přenesou do doby Ko-
menského a přímo ve výuce představí, 
jak se v té době učilo a žilo. Rovněž si 
připomenou nelehké životní osudy „uči-
tele národů“ a jeho evropanství. A kdy 
nastane den D? No přece na Den Evropy, 
který je v kalendáři 9. května.

Taková akce samozřejmě neprobíhá 
jen jeden den, přípravy na ni trvají celé 
týdny. Během nich se žáci i učitelé ne-
jen chystali na přenesení do éry Komen-
ského, ale také vytvořili velkou knihu 
Orbis pictus, jejíž jednotlivé stránky 

sami namalovali. Úctyhodná kniha bude 
zapsána do Guinessovy knihy rekordů 
jako největší kniha vytvořená dětmi.

A jak to vše dopadlo? Dobře – počasí se 
vydařilo, všichni zúčastnění byli spoko-
jeni, informace o akci školy se objevily 
v tisku i v hlavních zprávách České televize.

Manuál s metodikou, jak na historickou 
rekreaci s ukázkami průběhu vytvoření 
historických událostí v jednotlivých part-
nerských zemích, najdete v knihovně. 
Třeba se stane dobrou inspirací pro vás 
a vaše školy.

 Jana Kapounová

 Historické rekreace jako pedagogický projekt
Historické rekreace, nebo znovuvytvoření historické události? Jak výstižně pře-
ložit název projektu COMENIUS, který již druhým rokem probíhá pod taktovkou 
portugalského koordinátora a jehož se účastní šest evropských zemí – Portugal-
sko, Česká republika, Řecko, Španělsko, Itálie a Turecko? U nás se na projektu 
podílí Pedagogická fakulta Ostravské univerzity – katedra informačních a komu-
nikačních technologií a katedra společenských věd.

 Účastníci projektu v historických kostýmech 

se starostou města Lagos v Portugalsku

 Příprava na vyučování
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Mgr. Břetislav Kožuszník informoval 
přítomné o záměru zřídit v Ostravě 
Centrum waldorfské pedagogiky 
a o snaze navázat v nejbližší budouc-
nosti na dřívější spolupráci s Pedago-

gickou fakultou v Ostravě při přípravě 
nového vzdělávacího programu pro  
třídní učitele waldorfských škol v Čes- 
ké republice. 

Prof. Hana Lukášová provedla krátkou 
rekapitulaci dosavadní participace 
na přípravě vzdělávání učitelů wal-

dorfských škol v posledních 18 letech 
a přivítala možnost hovořit se zahra-
ničními hosty o situaci v Evropě. Hlavní 
slovo za zahraniční hosty měl prof. Ch. 
Clouder, který zajímavým způsobem 
informoval o stávající situaci waldorf-
ské pedagogiky v Evropě a o podílu na 
společném úsilí změny pojetí vzdělá-
vání učitelů v Evropě. Nabídl kolegům 
z Ostravy spolupráci v budoucím úsilí 
při tvorbě rozšiřujícího vzdělávání pro 
třídní učitele waldorfských škol. 

Za krajský úřad vystoupil vedoucí od-
boru školství PaedDr. Libor Lenčo, 
který zastoupil náměstkyni hejtmana 
PhDr. Jaroslavu Wenigerovou, za měst-
ský úřad vyjádřila podporu Mgr. Pavla 
Gelnarová i jménem primátora Ing. 
Petra Kainara, za Městský obvod Mo-
ravská Ostrava a Přívoz se k budoucí 
spolupráci vyjádřil místostarosta To-
máš Kuřec.

Jednání vyjádřilo podporu vzniku 
Centra waldorfské pedagogiky v Os-
travě a záměru vytvořit nový vzdělá-
vací program pro vzdělávání učitelů 
z celé České republiky ve spolupráci 
s PdF OU v Ostravě.  

Hana Lukášová, Břetislav Kožuszník 

Fakulty a vysokoškolské ústavy

 European council for Steiner Waldorf Education v Ostravě
Čtyři zástupci Evropské rady pro waldorfskou pedagogiku z Bruselu se účastnili 
setkání na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity ve čtvrtek 15. 5. 2008: prof. 
Christopher Clouder (Anglie), Helmut van Renesse (Holandsko), doc. Trevor Me-
pham (Anglie) a Dr. Detlef Hardorp (Německo). Hosty uvítala jménem vedení 
fakulty dr. Jelena Petruciová, CSc. 

Koncem května letošního roku se 
uskutečnilo ve Valašském Meziříčí 15. 
celostátní setkání zástupců Kruhů 
přátel hudby (KPH). Setkání se konalo 
v historii existence KPH ve Valašském 
Meziříčí poprvé a to při příležitosti 
40. výročí založení tohoto zájmového 
sdružení. Dalším výročím, které v nové 
koncertní sezóně 2008/2009 meziříčský 
KPH oslaví, je 30 let nepřetržité spolu-
práce s ostravskými vysokoškolskými 
hudebními institucemi. Nejprve se 
jednalo o Pedagogickou fakultu, poté 
o Ústav uměleckých studií OU a nyní 
o hudební katedry Fakulty umění Os-
travské univerzity (FU OU). Trvalým 
spolupracovníkem všech uvedených in-
stitucí a meziříčského KPH byl klavírista 
prof. Rudolf Bernatík. Díky vzájemným 
kontaktům, pravidelné informovanosti 
a úzké spolupráci měli členové KPH ve 
Valašském Meziříčí vždy velmi dobrý 
přehled o nadějných studentech ost-
ravských hudebních institucí a mohli 
jejich koncerty zařazovat do programů 
koncertních sezón. V mnoha případech 
tak koncertní publikum v Meziříčí mělo 

možnost slyšet začínající ostravské ta-
lenty daleko dříve než v jiných městech, 
a to na samém počátku jejich umělecké 
kariéry. Valašské Meziříčí se tak stalo 
pro řadu začínajících umělců výchozí 
„štací“, do které se již jako renomovaní 
umělci rádi vracejí. Proto také letošní 
setkání zástupců KPH z celé repub-
liky obohatily koncerty ostravských 
umělců. Na slavnostním koncertu 
v pátek 23.května vystoupil komorní 
orchestr Camerata Janáček a v sobot-
ním dopoledním matiné se účastníkům 
setkání představili pedagogové a stu-
denti hudebních kateder FU OU. Vý-

znam této spolupráce zdůraznil svou 
účastí na slavnostním koncertu děkan 
Fakulty umění a její další členové. Uni-
verzitě i KPH se tak dlouhodobě daří 
realizovat jeden z prvotních cílů KPH – 
napomáhat mladým začínajícím uměl-
cům ke vstupu na koncertní pódium, 
objevovat nové talenty a seznamovat 
s nimi koncertní publikum. Pokraču-
jeme tak v dlouhodobé tradici organi-
zování a propagování komorní hudby, 
která je evropským unikátem a kterou 
nám celá Evropa oprávněně závidí. 

 Doc. Ing. Jan Vymětal, CSc. 

 předseda KPH ve Valašském Meziříčí

 Spolupráce meziříčského KPH a Fakulty umění OU

Jarní měsíce byly na katedře hudební 
výchovy Pedagogické fakulty OU na-
plněny událostmi vědeckého i umělec-
kého charakteru. V následujícím textu 
přinášíme přehled těch nejvýznamněj-
ších.

Každoročně v měsíci dubnu pořádá ka-
tedra hudební výchovy Mezinárodní 
studentskou vědeckou konferenci, které 
se pravidelně zúčastňují referující z hu-
debněvýchovných a hudebněvědných 

(Pokračování na straně 16)

 Z katedry hudební výchovy  
Pedagogické fakulty OU

 Zleva: Dr. D. Hardorp, prof. H. van Renesse  

a prof. T. Mepham / Foto: I. Schmejkalová
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Dne 2. května 2008 pořádali studenti 
PřF OU pod záštitou děkanky doc. 
Dany Kričfaluši a studentské komory 

Akademického senátu šachový turnaj 
pod názvem „Táhni“. Dobře zorgani-
zované šachové zápolení probíhalo 

v přátelské atmosféře a bez zbyteč-
ných zádrhelů. Hrálo se švýcarským 
systémem, sedm kol po dvakrát 15 
minutách. Za hladký průběh turnaje 
vděčíme rozhodčímu Richardu Kud-
lovi, který se zúčastnil turnaje bez 
nároku na umístění. Úroveň čtrnácti 
zúčastněných šachistů byla poměrně 
vysoká. Vítězem turnaje se stal stu-
dent Petr Slovák, druhé místo obsadil 
rovněž student Martin Sobek a třetí 
místo patřilo akademikovi docentu 
Václavu Slovákovi.

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže 
se uskutečnilo v odpoledních hodi-
nách. Výherci převzali diplomy a ceny 
z rukou proděkana pro vědu a vnější 
vztahy PřF OU doc. Petra Šalouna. Po-
děkování patří hlavnímu organizáto-
rovi turnaje Ladislavu Šigutovi a jeho 
týmu.

Dana Závorková

Ladislav Šigut

Fakulty a vysokoškolské ústavy

(Pokračování ze strany 15)

pracovišť českých i moravských uni-
verzit. Ta letošní se uskutečnila 17. 
dubna. Ve třech tematických okruzích 
(Hudební vzdělávání v kontextu spo-
lečnosti 21. století, Populární hudba 
jako odraz společnosti 21. století, Ze 
studentských prací) zazněly příspěvky, 
které přinesly nové zajímavé poznatky 
i netradiční přístupy k řešení zvolené 
problematiky. Katedru hudební vý-
chovy PdF OU reprezentovali spolu se 
studenty Karin Vavrošovou a Davidem 
Kozlem také interní doktorandi Mgr. 
Markéta Koptová, Mgr. Věra Marhev-
ská a Mgr. Veronika Radimcová. Jed-
notlivá vystoupení nesporně rozšířila 
vědomostní záběr nejen autorů sa-
motných, ale i pozorných posluchačů.

Jarní koncert posluchačů katedry hu-
dební výchovy (21. duben, sál základní 
umělecké školy na ulici Sokolské v Os-
travě 1) upoutal pestrou dramaturgií, 
v níž byla zastoupena hra na klavír 
(sólová i čtyřruční), housle, violoncello, 
akordeon a dvě flétny (s doprovodem 
klavíru), i výbornými výkony odměňo-
vanými srdečným potleskem auditoria. 
Kateřina Molová se prezentovala jako 
čerstvá držitelka 2. ceny ve hře na klavír 

(1. cena nebyla udělena) z mezinárodní 
soutěže Studentské umělecké činnosti, 
kterou ve dnech 15. a 16. dubna po-
řádala Katolická univerzita v Ružom-
berku. Druhé místo vybojovalo na 
Slovensku také klavírní duo ve složení 
Kateřina Molová, Pavla Olšerová. 

Pro některé další interprety bylo účin-
kování generální zkouškou na Celo-
státní soutěž pedagogických fakult, 
která se konala 6. a 7. května na ka-
tedře hudební výchovy Pedagogické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Své 
umělecké kvality potvrdili naši soutě-
žící ziskem cenných vavřínů. Ve hře na 
klavír byly oceněny dvě posluchačky, 
Iva Manová obdržela 1. cenu a Kate-
řina Skácelová 3. cenu. V houslové hře 
se stala vítězkou Lenka Slavíková a ve 
své kategorii byla hodnocena nejvýše 
i akordeonistka Lada Unčovská. 

Jarní, v pořadí třetí webová konference 
katedry hudební výchovy PdF nabídla 
k řešení dvě tematické oblasti. První: 
Aktuální trendy hudební psychologie, 
hudební pedagogiky a didaktiky hu-
dební výchovy i druhá: Region, regi-
onální hudební kultura a regionální 
umělec v kontextu vývojových proměn 

společnosti II dávají možnost vytvořit 
široké diskusní fórum odborníků nejen 
z oblasti hudební výchovy, ale i z dalších 
oborů s danými tématy souvisejících. 

Vyvrcholením vědeckého dění je 
bezesporu XXIX. ročník Janáčkian 
s názvem Leoš Janáček světový a re-
gionální. Je tedy věnována osobnosti, 
která vtiskla jméno více než třicetileté 
sérii muzikologických konferencí – Le-
oši Janáčkovi, od jehož úmrtí uplyne 
osmdesát let. Tento ročník probíhá 
nově pouze v elektronické podobě. 
Na webovém portálu Ostravské uni-
verzity jsou příspěvky registrovaných 
účastníků veřejnosti dostupné v sekci 
Konference. Tradice tištěného sbor-
níku, jehož vydání je plánováno do 
konce roku 2008, zůstává zachována.

Dne 23. května proběhlo úspěšně před 
vědeckou radou Janáčkovy akademie 
múzických umění v Brně profesorské 
řízení doc. MgA. René Adámka, který 
proslovil přednášku na téma Komorní 
hudba jako fenomén obohacující indi-
vidualitu pianistova uměleckého vy-
jádření. Novému profesorovi srdečně 
blahopřejeme.

 Šárka Zedníčková

 Z katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty OU

 Šachový turnaj „TÁHNI“

 Soutěžící Martin Sobek a Richard Kudla
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 Doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Fakultní nemocnice obecně musí spl-
ňovat tři základní kritéria: 

- Musí být i nadále garanty nejvyšší 
možné úrovně medicíny v rozsahu, 
jaký současná věda nabízí, a to ve 
všech medicínských oborech. Kom-
plexnost poskytované péče s tím 
nepopiratelně souvisí.

- Všechna klinická pracoviště a jejich 
zaměstnanci musí být zapojeni do 
vědy a výzkumu včetně publikování 
výsledků.

- Fakultní nemocnice musí být bází 
výuky lékařských i nelékařských 
zdravotnických profesí v takové 
míře, kvalitě a rozsahu, který bude 
kontinuálně vyplňovat mezery 
vzniklé odchodem pracovníků do 
důchodu, migrací do zahraniční, 
přirozeným odchodem díky vyšší 
moci a dalšími.

Zdravotně sociální fakulta Ostravské 
univerzity již patnáct let garantuje na 
základě smluvního vztahu s Fakultní 
nemocnici Ostrava výchovu a vzdělá-
vání celé řady odborníků nelékařských 
zdravotnických profesí, bez nichž si 
není moderní medicínu možné už vů-

bec představit. Vývoj událostí vede ke 
snaze o založení lékařské fakulty, což 
není v Ostravě žádné novum! První 
pokus se datuje v roce 1991. Pro odpor 
řady oficiálních subjektů se však roz-
běh lékařské fakulty neuskutečnil! 

Chci podotknout, že absolventi naší 
fakulty snadno nacházejí uplatnění 
v praxi a mnoho jich také dnes už 
pracuje v zahraničí, kde úroveň vědo-
mostí a schopnost ihned se plně uplat-
nit v praxi je hodnocena velmi vysoce.

Ve vyspělých ekonomikách jak v Ev-
ropě, tak i v zahraničí je zájem státu na 
edukaci (vzdělávání) odborníků – jak 
lékařů, tak i nelékařských zdravotnic-
kých profesí – prioritní, vlády těchto 
státu vyvíjejí maximální snahu o kva-
litní i kvantitativní reprodukci těchto 
odborníků . Stejný přístup očekávám 
i v České republice. Jinými slovy: při 
jakékoli transformaci sítě zdravotnic-
kých zařízení musí být ze strany státu 
zajištěno vzdělávání lékařů a všech 
ostatních zdravotnických profesí kon-
tinuálně tak, aby nedošlo ke kolapsu 
a snížení úrovně poskytované léčebné 
péče, k níž jsme v České republice do-
spěli. Proto se ptám: lze takové nebez-
pečí zcela vyloučit?

Doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.,

děkan Zdravotně sociální fakulty OU

 Vzdělávání lékařů musí garantovat stát!
Už delší dobu pronikají k veřejnosti prostřednictvím médií zprávy o záměrech 
Ministerstva zdravotnictví České republiky přeměnit fakultní, respektive univer-
zitní nemocnice na akciové společnosti. Těm, kdo jsou většinou pouze konzu-
menty léčebné péče, může uniknout širší a dlouhodobější dopad těchto změn 
na chod a funkci zdravotnických zařízení, jež v zemi garantují léčebnou a pre-
ventivní péči na nejvyšší úrovni možností současné medicíny. Považuji za svou 
povinnost děkana Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity se k této pro-
blematice vyjádřit a pokusit se srozumitelně vysvětlit, co by možné chyby mohly 
při změnách dosavadního stavu znamenat.

Fyzioterapeut – kdo to vlastně je?
Dříve středoškolsky, dnes vysoko-
školsky vzdělaný odborník v oboru 
fyzioterapie; vzdělání dnes získává 
v bakalářských, magisterských a dok-
torandských programech na lékař-
ských a zdravotně sociálních fakultách 
s povinností celoživotního vzdělávání. 
V praxi používá různé léčebné pro-
středky – kinezioterapie, fyzikální 
terapie, edukace – k obnově a zacho-
vání normálních funkcí pohybového 
systému. Fyzioterapeut umí diagnos-
tikovat a léčit funkční poruchy po-
hybového systému a v rámci týmu 

odborníků spolupracuje při léčbě or-
ganických poruch jak pohybového, 
tak i dalších systémů lidského těla.

S kým fyzioterapeut spolupracuje? 
Prakticky s každým medicínským obo-
rem. V pohybovém systému se díky 
reflexním vztahům mezi jednotlivými 
systémy totiž projeví jakékoli onemoc-
nění jak vnitřních orgánů, tak momen-
tální duševní stav člověka. Není-li např. 
pacient klinicky dobře vyšetřen a lé-
čen, důsledky se dlouhodobě projeví 
v jeho pohybovém systému. Pokud je 
pacient léčen dobře, podstoupí zdařilý 

zákrok chirurgický či jiný a jeho lékař 
spolupracuje s fyzioterapeuty, můžeme 
úspěšnou léčbu završit tím, že narušené 
funkce pohybového systému pacienta 
navrátíme do normálního stavu. Dobrý 
fyzioterapeut dokáže pomoci paci-
entovi i v případě, že předchozí léčbu 
neakceptoval. Naopak špatný fyziotera-
peut může lékaři úspěšný zákrok poka-
zit. Usilujeme proto o prohloubení naší 
spolupráce s lékaři i dalšími odborníky 
z oblasti medicíny. Každá informace, 
která přiblíží komplexní problematiku 
pacienta, má ohromnou cenu. Tím by 
získali všichni: v první řadě nemocní, ale 
i lékaři, fyzioterapeuti a další kolegové. 
Osobně toužím po daleko lepší týmové 
spolupráci, než je ta dnes tolik prokla-
movaná.

Jaké vlastnosti má fyzioterapeut mít?
Musí být vzdělaný, velmi kreativní, 
velmi empativní. Empatie, vnímavost 

(Pokračování na straně 18)

 Svět otevírá dveře našim fyzioterapeutům
Úporné bolesti v oblasti bederní páteře, stupňující se bolest kyčelního kloubu, 
problémy s kolenními klouby – to všechno mě předurčovalo k operacím a náhra-
dám postižených kloubů. Stačily však pouhé dva měsíce, kdy jsem se dostal do 
péče fyzioterapeuta, a bolesti se staly minulostí. Žádný zázrak, pouze profesi-
onální zásah odborníka znalého mechanismu lidského těla. Proto jsem požádal 
Mgr. Janu Vyskotovou z katedry rehabilitace Zdravotně sociální fakulty Ostrav-
ské univerzity o rozhovor, abych přiblížil toto zajímavé povolání těm, kdo zatím 
ani netuší…
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sehrává v naší práci významnou roli. 
Úspěšný fyzioterapeut se musí umět 
vcítit do člověka, s nímž pracuje; nejvíce 
se přiblížím této představě asi tím, když 
řeknu, že fyzioterapeut se musí stát 
pacientovým druhým já, vědět o něm 
niterné, privátní podrobnosti. Nejdůle-

žitější však je, aby pacient sám chtěl do-
spět do stavu, který bude splňovat jeho 
představy o plném životě. V tom slova 
smyslu musí být fyzioterapeut psycholo-
gem i zpovědníkem, nesmí s pacientem 
manipulovat proti jeho vůli, ale musí jej 
pozitivně stimulovat v souladu s jeho 

osobností. To na nás klade vysoké od-
borné a morální nároky.

Lidé se mnohdy se svými pohybovými 
problémy, bolestí krční páteře, bolestí 
beder obracejí na maséry. Jaký vlastně 
je mezi masérem a fyzioterapeutem 
rozdíl?

Veliký už ve vzdělání. Masérem se 
může stát kterýkoli laik, jenž se 
v kurzu trvajícím několik týdnů nebo 
měsíců naučí masírovat. Podmínkou 
není předchozí zdravotnické vzdělání; 
kurz končí – většinou – závěrečnou 
zkouškou. Maséři mohou absolvovat 
ještě různá školení v dalších, větši-
nou alternativních postupech. Masér 
pracuje především se zdravými lidmi, 

kteří jsou unaveni po tělesné nebo 
psychické zátěži. Tedy nikoli s paci-
enty, kteří patří do rukou odborníků. 
Čas od času se setkáváme s lidmi, kteří 
mají po neodborném zákroku maséra 
např. v oblasti krční páteře přechodné 
nebo trvalé potíže.

Jak dlouho Zdravotně sociální fakulta 
vychovává fyzioterapeuty?
Náš obor na fakultě existuje už od jejího 
založení, tedy 15 let. Od roku 1996, kdy 
fakultu opustili naši první absolventi, 
působí v praktickém životě už 278 na-
šich fyzioterapeutů. Za dva měsíce při-
budou další.

Kde všude tato profese nachází uplat-
nění?
Náš obor patří k těm profesím, které 
byste marně hledal v evidenci úřadů 
práce. Je po nás velká poptávka. 
Uplatnění nacházíme v nemocnicích, 
ambulancích, lázeňských zařízeních; 
dále jsou to sportovní kluby, wellness 
centra apod. Úroveň vysokoškolsky 
vzdělaných českých fyzioterapeutů 
otevírá dveře do celého světa. V této 
souvislosti zmíním nejznámějšího fy-
zioterapeuta – docenta Pavla Koláře, 
který léčí naše významné sportovce 
a léčil také exprezidenta Václava 
Havla. Tento člověk, který je znám 
v celém světě, udělal pro fyziotera-
pii a její popularitu hodně moc. Naši 
absolventi pracují po celé Evropě, 
v Americe a dokonce na Novém Zé-
landu. A to je ta nejlepší vizitka, s níž 
se může Ostravská univerzita a naše 
fakulta oprávněně pochlubit.

Ptal se

Štěpán Neuwirth

 Mgr. Vyskotová předvádí studentce  

terapii ruky

„Moje rozhodnutí odejít do Nepálu 
ovlivnilo hned několik věcí. Po ukončení 
studia na ZSF OU jsem přesně nevěděl, 
co dál. I když jsem podal několik žádostí 
o přijetí do pracovního poměru, cítil 
jsem, že ve skutečnosti chci dělat něco 
trochu jiného. Představa práce v nějaké 
humanitární oblasti ve mně hlodala už 
dlouho; navštívil jsem tedy jednoho 

dne docenta Maďara. Od něj jsem se 
dozvěděl o činnosti Česko-Slovenské 
organizace International Humanity (IH), 
co tato práce obnáší, na jak dlouho se 
dá do Nepálu vycestovat. Odešel jsem 
s jeho příslibem, že jakmile se naskytne 
nějaká příležitost mého uplatnění v IH, 
dá mi určitě vědět. A skutečně, asi po 
dvou měsících mi pan docent poslal 

e-mail s výčtem možností mé pomoci 
na klinice v Nepálu. Jednak proto, 
že všechny mé žádosti o zaměstnání 
v České republice byly do této chvíle ne-
úspěšné, ale také proto, že jsem se pro 
aktivitu v Nepálu okamžitě nadchl, jsem 
jeho nabídku bez váhání přijal. Již teď 
mohu říci, že svého rozhodnutí nebudu 
nikdy litovat!

Do Nepálu jsem přicestoval 21. listo-
padu 2007. První dny jsem byl vyloženě 
šokován zdejším způsobem života, do-
pravou, zvyky, hygienou – zkrátka vším, 
čím se zdejší každodenní život tolik od-
lišuje od našeho ,evropského světa‘. 
Člověk si ale (dá se říci rychle) téměř na 
všechno zvykne.

 Blahodárné účinky vycestování z Evropy
V minulém roce absolvoval na Ústavu urgentní medicíny a forenzních oborů 
Zdravotně sociální fakulty OU (ZSF OU) Jaroslav Bárta. Věděl jsem o něm právě 
tak málo, jako vím o většině úspěšných absolventů, až do okamžiku, kdy mě 
oslovil docent Rastislav Maďar krátkým sdělením: „Je v Nepálu a stálo by za 
to seznámit s jeho zkušenostmi studenty i akademickou obec Ostravské uni-
verzity.“ Neváhal jsem navázat s mladým mužem kontakt – a tady čtenářům 
předkládám jeho příběh tak, jak ho sám napsal a v březnu 2008 mi elektronickou 
poštou zaslal. 
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 Hlavní náplní mé činnosti je manage-
ment a koordinování projektů kliniky. 
Týká se práce na klinice, zabezpečo-
vání léků a zdravotnického materiálu, 

organizace výjezdů do terénu, řešení 
různých problémů, komunikace s vede-
ním organizace International Humanity 
v České republice a dalších věcí. Personál 
kliniky tvoří Nepálci. Manažérská práce 
mě z počátku nebavila; s narůstajícím 

počtem výjezdů do terénu se však můj 
pohled diametrálně měnil a tato práce 
mě začala skutečně bavit a naplňovat. 
Jsou to totiž nepopsatelné pocity, když 
člověk vidí tak obrovské množství vděč-
ných očí a ví, že k tomu přispěl malou 
měrou i on sám. A právě tyto pocity jsou 
pro mne osobně tou nejlepší odměnou 
a povzbuzením.

 Kulturní rozdíly mezi Evropou a Nepá-
lem se projevují snad úplně ve všem. 
Samotné myšlení místních lidí je zcela 
odlišné od našeho, středoevropského. 
Velkou roli sehrává náboženství (hin-
duismus), tradice, zvyklosti. Způsob 
života je rovněž úplně jiný, neboť 
jen málokdo si může dovolit středo-
školské nebo vysokoškolské vzdělání. 
V důsledku toho velké procento oby-
vatelstva trpí chudobou. Hygienický 
standard je velmi nízký. Země není 
ekonomicky soběstačná, je závislá 
na okolních státech. Tyto skutečnosti 
možná přispívají k tomu, že lidé jsou 
si tu mnohem bližší, srdečnější, vztahy 
vřelejší, lidé si navzájem pomáhají. Na 
první pohled je zjevné, že mezilidské 
vztahy jsou úplně jinde než v Evropě! 
To bych možná označil jako jeden 
z největších rozdílů!!!

Mé původní představy byly, že v Ne-
pálu zůstanu půl roku – a že mi tento 
pobyt přinese obrovskou životní zkuše-
nost. Teď si ale nedokážu představit, že 
bych měl již za dva měsíce odjet a už se 
sem nikdy nevrátit. Nepál mě obohatil, 
zdejší pobyt mi přinesl mnohem více, 
než jsem očekával. Zdejší lidé a tato 
země si mě získali natolik, že bych tu 
chtěl strávit minimálně několik let a – 
možná – tu zůstat i natrvalo. Proto ještě 
přesně nevím, co budu dělat po návratu 
domů. Práci v mém oboru budu v ČR 
shánět asi těžce. Nejraději bych však na-
dále svůj život a práci spojil s Nepálem 
a s pomocí místním lidem. Zdejší pobyt 
úplně změnil můj pohled na svět a žeb-
říček hodnot. Je to prostě jiný svět; po-
byt v této zemi, tak daleko od Evropy, 
je životní šancí a životní zkušeností pro 
každého, kdo tuto příležitost dostane. 
Byl bych nesmírně šťasten, kdyby můj 
příběh oslovil další mladé lidi, protože 
tato země a její obyvatelé si pomoc sku-
tečně zaslouží!“

 Příběh Jana Bárty nepotřebuje žádný 
komentář. Možná je však třeba položit 
otázku: Quo vadis, Evropo? Quo vadis, 
mladá generace tohoto kontinentu?

Štěpán Neuwirth

 Na fotografii Jan Bárta mezi Nepálci. Na jeho 

tričku najdete logo Ostravské univerzity.

Foto: Archiv autora

Vzpomeňte s námi na skvělého člo-
věka, vědce, kolegu, přítele a učitele 
prof. RNDr. Lubomíra Dobiáše, CSc., 
který odešel náhle 23. 4. 2008 ve věku 
57 a půl roku.

Lubomír Dobiáš se narodil 28.10.1950 
v Brně. V jihomoravské metropoli pro-
žil své dětství a mládí v historické části 
města v blízkosti Augustiniánského 
opatství, kde kdysi působil Johann 
Gregor Mendel, jenž se mu stal bada-
telským vzorem.

Po maturitě na gymnáziu vystudoval 
v období 1969–1974 na Přírodovědecké 
fakultě UJEP Brno obor Odborná bio-
logie, specializace mikrobiologie. Stu-
dia završil doktorátem v roce 1975. 
Pracovat začal v Ostravě na Krajské 
hygienické stanici, velmi brzo po ná-
stupu do zaměstnání vyvíjel i vědecké 
aktivity. V roce 1984 obhájil na Příro-
dovědecké fakultě UJEP Brno kandi-
dátskou práci v oboru mikrobiologie 
a v dalším období se věnoval proble-
matice genetiky. V roce 1996 úspěšně 
absolvoval habilitační řízení v oboru 
genetika, tématem habilitační práce 

bylo Monitorování genotoxického po-
tenciálu emisí koksoven. V roce 2000 
mu byla v rámci profesorského inau-
guračního řízení na Přírodovědecké 
fakultě Univerzity Komenského v Bra-
tislavě udělena hodnost profesora ge-
netiky.

Profesor Dobiáš byl uznávaným vě-
deckým pracovníkem, aktivně se po-
dílel na řadě vědeckých projektů. 
V 90. letech 20. století se ve spolupráci 
se zahraničními odborníky U.S.Envi-
ronmental Protection Agency a GSF, 
Institute of Toxicology, Neuherberg 
opakovaně podílel na vývoji metod 
genetické toxikologie a molekulární 
dozimetrie. Publikoval desítky vědec-
kých článků u nás i v zahraničí a jeho 
věhlas dosahoval mezinárodního mě-
řítka. Byl vedoucím ostravské pobočky 
Československé biologické společnosti, 
opakovaně členem výboru České a slo-
venské společnosti pro mutagenezi 
v zevním prostředí, členem komise 
pro genetickou toxikologii Společnosti 
pracovního lékařství ČLS JEP, členem 
European Environmental Mutagen 
Society, za MZ ČR členem Národního 

koordinačního 
výboru pro 
opatření v ob-
lasti biologické 
b e z p e č n o s t i 
v České repub-
lice, členem 
redakční rady 
časopisu České 
pracovní lékař-
ství.

Profesor Dobiáš byl i skvělým pedago-
gem. Zpočátku pracoval na Přírodově-
decké fakultě OU jako vedoucí katedry 
biologie, od roku 2000 na Zdravotně 
sociální fakultě OU, kde rozšířil stáva-
jící katedru vyšetřovacích metod na 
katedru vyšetřovacích metod a lékař-
ské biologie. Jako její vedoucí usiloval 
o úzkou spolupráci s klinickými pra-
covišti, zejména ve Fakultní nemoc-
nici Ostrava. Své bohaté vědomosti 
předával studentům originálním způ-
sobem, dovedl otevřeně hovořit na 
jakékoliv téma, za což byl posluchači 
uznáván a obdivován. Řadu svých ko-
legů dovedl k obhajobě vědeckých 

(Pokračování na straně 20)

 Za Lubomírem Dobiášem
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i pedagogických hodností, dalším ga-
rantoval jejich odborné aktivity, uměl 
to s porozuměním a úsměvem.
Na Lubomíra Dobiáše však nebudeme 
vzpomínat jen jako na vědce a peda-
goga, protože byl nejen odborník, ale 
i dobrý člověk a přítel.

V posledním období se však sám 
dostal do velkých zdravotních po-
tíží, které se mu ani přes veškerou 
snahu nejbližších spolupracovníků 

nepodařilo zvládnout. Je obrovská 
škoda, že člověk takového formátu 
odešel v tak mladém věku. Zůstalo 
ještě tolik nedokončené práce.

Chceme věřit, že náš kolega a přítel 
naplnil větší část svého mladického 
snu úspěšně pokračovat na cestě, kte-
rou vytyčil zakladatel genetiky J. G. 
Mendel.
Čest jeho památce!

Pracovníci katedry vyšetřovacích metod  

a lékařské biologie a vedení ZSF OU

Ve dnech 22. až 26. dubna 2008 se 
v malebném údolí vesnice Čeladná 
uskutečnil 2. ročník Spring School for 
Master- and PhD Students 2008 – mezi-
národní konference studentů sociální 
práce z Německa, České republiky, Slo-
venska, Velké Británie, Polska, Finska, 
Litvy, Francie a Angoly. Konferenci po-
řádal Evropský výzkumný institut so-
ciální práce (ERIS) k 15. výročí založení 
Zdravotně sociální fakulty Ostravské 
univerzity. 

Jarní školy se účastnilo téměř čtyřicet 
studentů a vyučujících, kteří v prů-
běhu konference prezentovali své 
příspěvky a diskutovali o možné bu-
doucí spolupráci. Studenti byli beze-
sporu vděční za možnost konzultovat 
projekty svých diplomových a diser-
tačních prací s předními evropskými 
odborníky na poli sociální práce. 

Program byl obohacen o kulturní 
a vzdělávací akce, mezi které kromě 
vystoupení cimbálové muziky Jagár 
a návštěvy hradu Hukvaldy patřila 
i účast na slavnostním otevření nové 
Fakulty sociálních studií za účasti rek-
tora prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc., 
kdy také došlo k slavnostnímu zahá-
jení činnosti výzkumného institutu 
ERIS (European Research Institute for 
Social Work) při Ostravské univerzitě, 
který bude zapojovat Ostravskou uni-
verzitu v Ostravě, Katolickou univer-
zitu Eichstätt-Ingolstadtu, Univerzitu 
v Hertfordshire, Katolickou univerzitu 
v Lille, Univerzitu v Kuopio, Trnavskou 
univerzitu v Trnavě a Katolickou uni-
verzitu v Severním Porýní-Vestfálsku 
do společné spolupráce na výzkum-
ných projektech. 

 Oldřich Chytil

 2. ročník Spring 
School for Master

Díky programu Erasmus a nové mož-
nosti výjezdu na partnerskou univerzitu 
pro neakademické pracovníky jsem na-
vštívila našeho dlouholetého partnera 
a seznámila jsem se osobně s kolegy 
z mezinárodního oddělení, které jsem 
dosud znala pouze prostřednictvím  
e-mailu. Součástí bohatého pracov-
ního a kulturního programu byly se-
mináře, workshopy, přijetí u starosty 
města Koblenze, tzv. Evropský den se 
seminářem Integrace, který byl uspořá-
dán ve spolupráci se zastupiteli města, 
mezinárodní party s hojnou účastí stu-
dentů z celého světa a nechyběla ani 
ochutnávka vína s vtipným komentá-
řem znalce. Současně probíhal Mezi-
národní veletrh, kde se místní studenti 
mohli seznámit se všemi nabízenými 
možnostmi studia v zahraničí, a to ne-
jen v rámci Programu LLP Erasmus. 

Je zajímavé, že škola nabízí jen ome-
zený počet kurzů přednášených 
v angličtině, přesto zde studuje 650 
studentů ze 70 zemí světa a ani místní 
studenty komunikace v angličtině roz-
hodně nezaskočí. 

Cílem bylo vzájemné poznání, výměna 
zkušeností s organizováním mobilit, 
navázání nových kontaktů, inspirace 
a nápady pro budoucí spolupráci, 
což se organizátorům podle kladných 
ohlasů všech zúčastněných podařilo.

Město situované na soutoku Rýna a Mo-
sely s překrásným okolím, přátelskými 
lidmi a školou se skutečně mezinárodní 
atmosférou mohu po této byť krátké 
osobní zkušenosti vřele doporučit.

Pavla Nemethová

FSS OU – zahraniční vztahy

 Mezinárodní týden  
na Vysoké škole v Koblenci
Německá Fachhochschule Koblenz uspořádala za podpory města a Německé 
akademické agentury pro partnerské univerzity ve dnech 5.–9. května meziná-
rodní týden, jehož se zúčastnili partneři z Evropy, Asie i Afriky. 

 Pyramida na 
Ostravské univerzitě

 Za Lubomírem Dobiášem

V akademickém roce 2007/2008 se 
podařilo s podporou a ve spolupráci 
s vedením Ostravské univerzity polo-
žit základy centra pomoci uchazečům 
o studium a studentům se speciálními 
potřebami. Centrum dostalo název 
Pyramida a nachází se v prostorách 
univerzitní knihovny na Bráfově ulici. 
Centrum Pyramida nabízí služby nejen 
uchazečům o studium a studentům 
se speciálními potřebami, ale také  

 Účastníci mezinárodního týdne v Koblenci 

Foto: autorka
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 Ze studovny  
půjčíme přes noc
Knihovní fond Univerzitní knihovny OU 
je uložen celkem na 78 různých místech 
na celé škole podle nejlepšího předpoklá-
daného využití konkrétních dokumentů. 
Z toho je 8 fakultních a specializovaných 
studoven, v nichž se nachází necelých šest 
procent knih, časopisů a jiných médií. Ty 
by měly být kdykoliv přístupné všem zá-
jemcům, a proto se běžně nepůjčují domů. 
Jelikož je ale provozní doba studoven 
omezená jen na určitou část dne a teplo 
domova bývá často přece jen příjemnější 
než prostory knihovny, nabízíme studen-
tům a pracovníkům univerzity kompromis 
nazvaný krátkodobá výpůjčka. Poslední 
hodinu před uzavřením studovny si může 
interní uživatel žádaný titul půjčit domů 
a vrátit jej následující pracovní den do 10 
hodin. Takže si třeba knihu lze vzít na kolej, 
privát či domů i na víkend. Platí to o většině 
dokumentů ve studovnách, výjimkou jsou 
zvukové a audiovizuální nosiče, časopisy, 
kvalifikační práce nebo jiné dokumenty se 
zvláštním režimem, u nichž absenční vý-
půjčku neumožňuje fyzický stav, nutnost 
jejich ochrany nebo autorské právo.
Jeden den uteče rychle, ale dokument 
z Univerzitní knihovny nyní mohou mít in-
terní zaměstnanci mít vypůjčen i pět let. 
Samozřejmě ne kterýkoli a jen za určitých 
podmínek. Především se musí jednat o titul 
pořízený nákupem z účelových prostředků 
(grantů) či získaný darem nebo výměnou. 
Pro vlastní výzkumné či výukové účely si 
pak dokument mohou tito uživatelé ne-
chat u sebe na pracovišti či doma, pouze 
musí souhlasit se zveřejněním svého jména 
u příslušného exempláře v online katalogu. 
Pět let je již delší čas a jistě by bylo škoda, 
kdyby se po celou tuto dobu k informacím 
nacházejícím se v této dlouhodobé vý-
půjčce nemohl dostat nikdo jiný, i kdyby 
je z vážného důvodu potřeboval. Proto má 
i vypůjčitel povinnost alespoň prezenčně 
v prostorách univerzity zpřístupnit pří-
slušný dokument jinému uživateli, který 
o něj projeví vážný zájem.

Matyáš F. Bajger, Univerzitní knihovna OU

akademickým i neakademickým pra-
covníkům Ostravské univerzity, ně-
které aktivity jsou rovněž adresovány 
širší veřejnosti. Provoz centra Pyra-
mida je zajišťován referentkou centra 
a kontaktními osobami na jednotlivých 
fakultách, provozní doba centra je za-
tím od pondělka do pátku 10.00 -14.00 
hodin. Na poskytování služeb, organi-
zovaných centrem Pyramida, se po-
dílejí rovněž zaměstnanci univerzitní 
knihovny, CIT a externí spolupracov-
níci. Podrobné informace o organizač-
ním a technickém zabezpečení centra 
Pyramida jsou uvedeny na webových 
stránkách http://pyramida.osu.cz. 

Vybavení a provoz centra je financo-
ván z prostředků Rozvojového pro-
jektu na podporu rovných příležitostí 
pro vstup a studium na vysoké škole, 
který vychází ze strategických cílů, for-
mulovaných v Dlouhodobém záměru 
Ostravské univerzity na období 2006 
– 2010. V uvedeném koncepčním mate-
riálu považuje Ostravská univerzita mj. 
za prioritní rozšířit nabídku vzdělávání 
v akreditovaných studijních programech 
studentům se speciálními potřebami 
a zároveň jim vytvořit podmínky ke stu-
diu a jeho úspěšnému dokončení. Tým 
řešitelů uvedeného projektu tvoří proto 
zástupci všech fakult Ostravské univer-
zity, kteří jsou zároveň koordinátory 
celého procesu zpřístupňování studia 
osobám se speciálními potřebami. Tyto 
tzv. kontaktní osoby poskytují uchaze-
čům informace o možnostech studia na 
jednotlivých fakultách Ostravské univer-
zity vždy s ohledem na jejich speciální 
potřeby, vyplývající z jejich zdravotního 
postižení. Konzultace probíhají podle 
zájmu a možností uchazečů jak individu-
álně, tak na pravidelně organizovaných 
seminářích a v přípravných kurzech. Od 
letošního roku mohou uchazeči požá-
dat o zohlednění svého zdravotního 
specifika již v elektronické přihlášce 
ke studiu na Ostravskou univerzitu. Na 
základě identifikace jejich speciálních 
potřeb jsou s těmito zájemci o studium 
dále individuálně projednávány mož-
nosti případného modifikovaného přijí-
macího řízení. Přijatým studentům pak 
zabezpečují kontaktní osoby pedago-
gické poradenství včetně prostředků 
pedagogické podpory v průběhu celého 
studia individuálně v prostorách centra 
Pyramida nebo prostřednictvím webo-
vých stránek centra (knihovnické služby, 
informační služby, tlumočnické a asis-

tenční služby, zajišťování studijních ma-
teriálů v elektronické podobě, přístup 
ke kompenzačním pomůckám apod.).

Průzkum mezi pracovníky Ostravské 
univerzity potvrdil zájem o integraci 
studentů se zdravotním postižením do 
vysokoškolského studia. Vyučující jsou 
ochotni věnovat zvýšenou pozornost, 
popř. uplatňovat individuální přístup 
k těmto studentům za předpokladu 
úpravy vnitřních předpisů Ostravské 
univerzity a vybudování koordinova-
ného systému podpory podobně, jako 
je tomu na jiných univerzitách. Sou-
běžně s tím vyvstává potřeba zabezpe-
čit kvalitní a průběžnou informovanost 
o problematice vyrovnávání příležitostí 
ke vzdělání studentům se speciálními 
potřebami. Centrum Pyramida organi-
zuje proto pro zaměstnance Ostravské 
univerzity kurzy znakového jazyka (na-
bízíme již tři typy kurzů podle vstupních 
znalostí a dovedností uchazečů), semi-
náře o vhodných přístupech ke studen-
tům se speciálními potřebami, semináře 
o zásadách správné komunikace se stu-
denty se smyslovým postižením, indivi-
duální poradenství pro vyučující a další 
aktivity. Postupně jsou budovány v ob-
jektech Ostravské univerzity bezbarié-
rové přístupy a je doplňováno vybavení 
studovny nezbytnými kompenzačními 
technickými pomůckami. Zároveň bu-
deme podporovat zpracovávání distanč-
ních výukových opor v rámci nabízených 
akreditovaných studijních programů, 
aby se maximálně rozšířila jejich nabídka 
pro studenty se zdravotním postižením. 

Vybudováním centra Pyramida a ma-
ximálním rozvojem jeho funkčnosti se 
Ostravská univerzita řadí k těm univerzi-
tám, které považují za prioritní vytvářet 
podmínky ke studiu a jeho úspěšnému 
dokončení všem studentům včetně stu-
dentů se zdravotním postižením. Proces 
integrace vyžaduje zejména osvojování 
schopnosti vnímat, respektovat jejich 
speciální potřeby a porozumět jim.

Mgr. Eva Zezulková, Ph.D. 

 koordinátor projektu za PdF OU

 Univerzitní knihovna / Foto: archiv OU
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Konference, semináře

Konference, jejíž téma vycházelo 
z grantového úkolu GA ČR, předsta-
vila první výsledky týmové výzkumné 
práce lingvistů katedry anglistiky 
a amerikanistiky pod vedením prof. 
Aleše Svobody. Vedle řešitelů vý-
zkumného úkolu (dr. Hopkinsona, dr. 
Tomáškové, dr. Wilamové a Mgr. Za-
pletalové) se jednání zúčastnili také 
noví členové lingvistické sekce KAA 
(dr. Černý, Mgr. Hurtová) a v publiku 
zasedli rovněž interní doktorandi 
(Mgr. Řezníčková a Mgr. Thorovský) 
a externí postgraduální studenti ne-
jen z ostravské anglistiky, ale také 
z Filozofické fakulty MU v Brně a UP 
v Olomouci.

Komunikačním a textovým strategiím 
v různých typech psaných textů i v ko-
munikaci mluvené se ve svých pří-
spěvcích věnovali vedle organizátorů 
konference hosté z katedry českého 
jazyka FF OU (dr. Srpová), z MU v Brně 
(doc. Urbanová, dr. Povolná, dr. Dont-
cheva-Navrátilová, dr. Chovanec), z UK 

v Praze (dr. Pípalová), z UP v Olomouci 
(prof. Tárnyiková, dr. Válková) a také 
ze Slovenska: z PU v Prešově (doc. 
Stašková, dr. Ferenčík, dr. Kačmarová) 
a z UKF v Nitře (doc. Miššíková). 

Cíl konference, který organizátoři 
spatřovali především ve vytvoření pro-

storu pro pracovní a inspirativní diskusi 
odborníků, jejichž výzkumná práce se 
váže k blízkým či shodným oblastem 
lingvistického bádání, byl beze zbytku 
naplněn jak důsledně tematicky zamě-
řenými referáty, tak i v návazných dis-
kusích při jednání a v kuloárech.

Texty referátů budou zájemcům z řad 
specialistů i studentů brzy k dispozici 
v tištěné podobě i na CD v připravova-
ném konferenčním sborníku. 

 Renáta Tomášková

 

 Mezinárodní vědecká konference
katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU
Komunikační a textové strategie v masmediálním, komerčním a akademickém 
diskurzu 10. a 11. března 2008

Ukončení závěrečnou konferencí se 
po 22 měsících úspěšného fungování 
dočkal v uplynulých dnech projekt 
„známkování“ škol. Za účasti zástupců 
kraje, projektového týmu naší univer-
zity v čele s Erikou Mechlovou, Marti-
nem Malčíkem a Jurajem Kalnickým, 

ale především 40 účastníků kurzů ze 
23 škol a jejich lektorů byl uzavřen 
tento projekt s názvem Vývoj a ško-
lení systémů vlastního hodnocení škol 
v Moravskoslezském kraji. Vytvořila 
jej společnost OU – Servis, spol. s r.o., 
k proškolení konzultantů, kteří budou 

na ZŠ, SŠ a VOŠ MSK provádět ze zá-
kona povinné vlastní hodnocení škol. 
Jeho uskutečnění umožnilo spolufinan-
cování Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky.

Jan Netolička z Wichterlova gym-
názia v Ostravě – Porubě neskrýval 
ve svém vystoupení na závěrečné 
konferenci projektu nadšení účast-
níků kurzu. „Učitele kurzy oboha-
tily a vyvolaly v účastnících mimo jiné 
také sebereflexi, která je důležitá pro 
jakoukoli činnost.“ Jak Netolička dále 
dodal: „Obohacení spatřuji také v tom, 
že jsme se na výjezdních školeních ne-
formálně seznámili s účastníky z jiných 
škol a zjistili, jak evaluace funguje na 
dalších typech škol.“ 

Společně s ním pak i další účastníci 
kurzů vyjádřili naději, že spolupráce 
s Ostravskou univerzitou v Ostravě 
bude pokračovat. Ubezpečili, že se 
budou rádi podílet i na případných 
dalších projektech. Lenka Orzelová, 
lektorka, která školila účastníky 

 Učitelé byli dobrými žáky

 Účastníci konference / Foto: autor
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v e-learningu, ocenila ne právě ob-
vyklou aktivitu a pozornost účastníků 
kurzů v celém jejich průběhu. 

Závěrečné konference se zúčastnilo 
i několik studentů Ostravské univerzity, 
které téma evaluace zajímá ze studijních 
důvodů. Studentku Vladimíru Kolářo-
vou konference velmi zaujala, evaluaci 
totiž měla jako jeden z předmětů studia 
na přírodovědecké fakultě.

Podle Bílé knihy vzdělávání musí 
všechny školy samy sebe ohodnotit. 

Kromě toho tuto povinnost ukládá 
školám i vyhláška MŠMT č. 15/2005. 
Školám autoevaluace pomůže v zajiš-
tění žádoucího klimatu včetně před-
povědi jejich dalšího rozvoje. Tento 
projekt ESF vytvořil za podpory ope-
račního programu Rozvoj lidských 
zdrojů mimo jiné i vzdělávací program 
Vlastní hodnocení školy, který je dlou-
hodobým uceleným kurzem připra-
vujícím konzultanty k odbornému 
uskutečňování vlastního hodnocení 
školy. Je tvořen pěti bloky zaměře-
nými na vnitřní evaluaci školy. Jeden 

z bloků řešil například práci konzul-
tantů s dospělými osobami, především 
učitelským sborem. Účastníci vzdělá-
vacího cyklu jsou po jeho absolvování 
sami schopni předávat informace. Do-
spělé osoby umí také motivovat. Kurz 
byl ukončen závěrečnými zkouškami. 
Vzdělávací program navazuje na akti-
vity dalšího projektu ESF Metodického 
a evaluačního centra Ostravské uni-
verzity v Ostravě Podpora efektivity 
vzdělávání v Moravskoslezském kraji. 

-mar-

Úvodem bychom se Vám rády před-
stavily. Jsme tři studentky Ostravské 
univerzity a již třetím rokem se při-
pravujeme na pedagogickou dráhu, 
studujeme učitelství českého jazyka a 
literatury. A protože profesní přípravu 
bereme vážně, nemohly jsme se nezú-
častnit přehlídky SVOČ! Abychom to 
uvedly na pravou míru – tvořily jsme 
publikum, nebyly jsme hlavními ak-
térkami konference, ale právě proto ji 
můžeme hodnotit s jistým odstupem. 
Ale nepředbíhejme! Raději si přečtěte, 
jak to všechno začalo:

Jak již bývá zvykem, visely i tentokrát 
na katedře upoutávky informující o ko-
nání výše zmíněné konference. V oněch 
poutavých textech byli studenti vyu-
čujícími zváni k účasti, podněcováni 
k rozšíření svých (leckdy chabých) vědo-
mostí a celkově k hlubšímu zamyšlení 
nad jistými tématy z oblasti literární, 
jazykové i didaktické. 

My tři jsme ani minutu neváhaly: kon-
ference se zúčastníme. Obzvlášť nás 

pak potěšila zpráva paní docentky 
Höflerové, která nás žádala o pomoc 
při organizaci akce. 

Na katedru jsme ráno dorazily s mír-
ným předstihem, abychom pomohly 
s přípravami a přidaly svou ruku k dílu. 
Když jsem se rozhlížely po přichys-
tané učebně, strachovaly jsme se, zda 
bude počet míst dostačující a nebu-
deme muset celou konferenci odstát 
u dveří. Ovšem naše obavy se zdaleka 
nenaplnily – místa k sezení vyhrazená 
vyučujícím byla sice zaplněna do po-
sledního, ale z řad studentů byla účast 
velmi nízká, takže jsme mohly velmi 
pohodlně zaujmout předem vyhléd-
nuté pozice. 

No nepřejte si vidět tu atmosféru 
uvnitř! Dala by se, s blížící se hodinou 
zahájení, krájet. Přednášející studenti, 
kteří měli na konferenci vystupovat, 
byli nervózní. Ale neměli k tomu se-
bemenší důvod. Připravili si pro své 
publikum velmi poutavé a poučné pří-
spěvky.

Pokud by někdo šel na konferenci 
s představou, že dospí ranní vstávání, 
pořádně by se mýlil. Témata vystou-
pení i jejich prezentace byly natolik 
zajímavé, že si naprosto získaly pozor-
nost posluchačů. Program byl rozdělen 
do tří části. V úvodu se představily dvě 
studentky, A. Kochová a P. Běhalová, 
s literárními tématy (Arnošt Lustig – 
Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou 
a Fráňa Šrámek – Stříbrný vítr). Při 
prezentaci díla Arnošta Lustiga nejed-
nomu divákovi přeběhl mráz po zá-
dech; židovská válečná tematika i po 
letech vyvolává smutek. Naproti tomu 
Stříbrný vítr nám připomněl symbo-
liku věčného mládí a naděje. 

Ve druhé části bylo obecenstvo se-
známeno s jazykovou problematikou 
a zazněl i příspěvek o péči o žáky se 
specifickými poruchami učení. Téma 
z praxe bezesporu zaujalo a v násle-
dující diskusi vyvolalo nejvíce otázek, 
což dokazuje zájem o tuto problema-
tiku nejen u dnešních vyučujících, ale 
také u budoucích učitelů. Závěr konfe-
rence se nesl opět v literárním duchu. 
Dvě studentky – H. Balcarová a J. Po-
lášková – představily svá osobitá po-
jetí hrdiny ze Salingerova románu Kdo 
chytá v žitě. Bylo zajímavé srovnat, jak 
každá pochopila hlavního hrdinu Hol-
dena Caulfielda po svém. U vyučujících 
vyvolaly nostalgickou vzpomínku. 

Po celou dobu panovala v učebně 
velmi příjemná a přátelská atmosféra, 
z přednášejících studentů postupem 
času spadly veškeré obavy, strach i ner-
vozita a mnohé příspěvky nám byly 

(Pokračování na straně 24)

 Studentská vědecká činnost na katedře českého jazyka  
a literatury s didaktikou PdF OU 

 Vnímavé publikum a v popředí autorky článku
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Zdravotně sociální fakulta uspořádala 
k 15. výročí svého založení již IX. stu-
dentskou vědeckou konferenci, která 
se uskutečnila 6. května 2008. V boha-
tém a zajímavém programu zaznělo 
ve čtyřech odborných sekcích celkem 
37 přednášek, z toho 4 z partnerské 
fakulty z Českých Budějovic. 

V sekci Zobrazovací metody byla vy-
hodnocena jako nejlepší přednáška 
kolektivu autorů: Denisy Lošákové, 
Magdalény Hájkové, Jarmily Toma-
nové a Jakuba Pence s názvem Poo-
perační radioterapie u karcinomu prsu 
i přednáška Anety Směšné a Michaely 
Šoustalové zabývající se problemati-
kou mamografického screeningu z hle-
diska propagace pro laickou veřejnost. 
V sekci Ochrana veřejného zdraví a so-
ciální práce zaujala hodnotící komisi 
Bc. Kristýna Drabinová tématem Stra-
vovací režim a zvyklosti středoškolské 
mládeže v Ostravě. Student 2. ročníku 

oboru Zdravotní laborant Filip Cha-
džijski přednesl přednášku na téma 
Aplikace informačních technologií 
v moderní výuce lékařské biochemie 
bakalářských studijních oborů; i jeho 
práce byla vyhodnocena jako nejlepší 
v sekci Vyšetřovací metody a fyziolo-
gie. Ani sekce Ošetřovatelství nezůstala 
pozadu, když Martina Hájková dosáhla 
tématem a zpracováním své přednášky 
s názvem Kvalita života dialýzovaných 
pacientů na metu nejvyšší.

 RNDr. Hana Sochorová, Ph.D., prodě-
kanka pro studium, vyhodnotila orga-
nizaci a kvalitu konference takto: „Po 
organizační stránce patří velké poděko-
vání Bc. Zuzaně Mellenové, jejíž záslu-
hou byla mj. abstrakta všech příspěvků 
vydána ve sborníku. Z odborného hle-
diska mě nejvíce potěšila vysoká aktivní 
účast studentů nižších ročníků, kteří 
svým starším kolegům, prezentujícím 
výsledky výzkumu v rámci bakalářských 
prací, byli rovnocennými soupeři.“ 

 Doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., děkan 
ZSF OU, zdůraznil, že kvalita předná-
šek, jež jsou v průběhu studentských 
vědeckých konferencí fakulty prezen-
továny, je dokladem jednak dobré 
práce pedagogického týmu, ale záro-
veň také odpovědného přístupu stu-
dentů. „Mám radost, když vidím, že 
nová generace nelékařských profesí, 
které jsou na naší fakultě vzdělávány, je 
zárukou kvality péče ve zdravotnických 
i nezdravotnických zařízeních, kam naši 
absolventi přicházejí do praxe,“ uzavřel 
optimisticky pan děkan.

Štěpán Neuwirth

(Pokračování ze strany 23)

zprostředkovány osobitě a s velkým 
nadšením. Závěr se nesl v přátelském 
duchu. Publikum s úsměvem děkovalo 
přednášejícím a po závěrečném slovu 
paní profesorky Jany Svobodové jsme 
spokojeně odcházeli domů. 

Konference byla přínosem pro všechny. 
Někteří přednášející si nanečisto vy-
zkoušeli obhajobu diplomové práce, 
vyučující se seznámili s tématy, se kte-
rými se vzhledem ke své profesní spe-
cializaci běžně nesetkávají. Naše trojice 
si odnesla nevšední zážitek a inspiraci. 
Obohatily nás nejen nové poznatky, 
ale hlavně poznání, které nám vneslo 
do srdcí jistotu, že se na katedře čes-
kého jazyka nacházejí studenti, kteří 
budou jednou dobrými učiteli a dětem 
skvělými rádci a pomocníky.

A. Čechová, M. Andrýsková, V. Kocurová

 Studentská vědecká 
činnost na katedře…

 XI. studentská vědecká konference na ZSF OU

 Doc. Slaný předává ceny studentům, jejichž 

přednášky byly vyhodnoceny / Foto: archiv ZSF OU

 Student Research Conference 

FS-SRC je vědeckou konferencí stu-
dentů bakalářského a zejména magis-
terského studia na PřF OU. Jednotlivci 
či týmy studentů se účastní konfe-
rence s pracemi, ve kterých prezentují 
své původní výsledky.

Konference na celofakultní úrovni je 
v roce 2008 pořádána prvně, nava-
zuje ovšem na předchozí akce orga-
nizované řadu let doc. Kalinou a dr. 

Maršálkem z kateder chemie a fyziky. 
Hlavním cílem je podpořit výzkum stu-
dentů, umožnit jim konfrontovat své 
výsledky s výsledky svých kolegů a těm 
nejlepším zajistit i případný postup do 
příslušných národních konferencí či 
soutěží, kde mohou srovnat výzkumné 
výsledky se studenty jiných univerzit.

Sborník konference obsahuje rozší-
řené abstrakty všech prací přihláše-

ných do sekcí odborně garantovaných 
katedrami PřF OU. Obsahem příspěvků 
je výstižný popis výsledků realizova-
ných v rámci bakalářského či magis-
terského studia (diplomové práce, 
závěrečné bakalářské práce nebo se-
mestrálního či ročníkového projektu). 
Z organizačních a obsahových důvodů 
jsou sloučeny sekce fyzika a chemie, 
podobně je sloučena sekce sociální 
geografie a regionálního rozvoje se 
sekcí fyzické geografie a geologie.

FS-SRC 2008 je výsledkem velkého 
úsilí více lidí. Rádi bychom poděko-
vali zejména členům komisí všech 

Faculty of Science Student Research Conference (FS-SRC), Studentská vědecká 
konference Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity proběhla 7. 5. 2008. 

Konference, semináře
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sekcí FS-SRC 2008 za úsilí a čas, který 
věnovali konferenci, a za posouzení 
příspěvků a vystoupení studentů,or-
ganizátorům konference z kateder 
i děkanátu, děkance doc. Kričfaluši za 
zaštítění a podporu celé akce, spon-
zorům jednotlivých sekcí, vedoucím 
prací za usměrňování a vedení stu-
dentů k výborným výsledkům,a ko-
nečně zejména všem zúčastněným 
studentům – autorům příspěvků 

v tomto sborníku, kteří přispěli svou 
prací prezentující jejich výzkum. 

Výsledky úspěšné soutěže najdete na 
stránkách 
http://prf.osu.cz/index.php?id=3919.

Petr Šaloun

 Sekce chemie – zprava: dr. Peter, L. Kuzněcovová, 

L. Ruppenthalová (3. místo), dr. Maršálek,  

P. Turková (2. místo), M. Mucha (1. místo) 

 Zpráva ze Studentské 
vědecké konference 
katedry psychologie 
a sociální práce
Byla mi dána možnost napsat příspěvek 
o Studentské vědecké konferenci naší 
katedry. Letos jsme se sešli 26. března. 
Všichni máte ten den určitě poznačen 
v diáři. Bývá volno z výuky. Vedení školy 
velmi správně vyhodnotilo katedru 
psychologie a sociální práce jako tu 
nejvýznamnější, neboť jí přidělilo nej-
větší učebnu E24, vybavenou potřeb-
ným přednáškovým zařízením. Účast 
byla velká, především tedy díky prv-
ním ročníkům, které přivábila možnost 
získat nové akademické zkušenosti. 

Pod ostří pohledu odborné poroty slo-
žené z pedagogů katedry se rozhodlo 
předstoupit dvanáct odvážlivců, kteří 
si činili nároky na akademický titul. 
Nejjasněji mezi nimi zazářila slečna 
Veronika Štěpánová, která za své téma 
Prosociální chování u VŠ studentů po-
máhajících profesí sklidila pochvalné 
mručení poroty a byla ohodnocena 
prvním místem, které otřešničkovalo 
patnáct set korun. 

Ovace davu si však zasloužily i další 
příspěvky kolegyň Jiřiny Kochové 
a Ivany Kozelkové, jež se umístily na 
druhém a třetím místě a rovněž byly 
vedle pochvaly před nastoupenou jed-
notkou ohodnoceny i finančně. Kde 
jsou ty časy před dvěma lety, kdy se 
dávala kniha! Miláčkem davu se pak 
jasně stal Aleš Soldán, který se svým 
příspěvkem Specifika extremistického 
hnutí Hooligans vybojoval čestnou 
cenu publika.

Mohu-li svým neškoleným rozumem 
studenta prvního ročníku soudit, cel-
ková úroveň příspěvků byla vysoká. 
Pravda, na některých přednášejících se 
projevovala nervozita, vždyť poprvé 
hovořili před tak velkým publikem, ale 
žádných faux pas jsme svědky nebyli.

Na konci celého klání byly ceny rozdě-
leny, kávička vypita a i tu káru s vědou 
jsme potlačili zase o kousek dál. Nevím 
přesně, jak by měl jednotlivec vzdávat 
čest akademické půdě a projevovat 
spřízněnost s ní, ale ten, kdo to dal 
najevo účastí na Studentské vědecké 
konferenci, rozhodně nepochybil. Tak 
co příští rok, rozdáme si to znovu?

Roman Klčo, 1. ročník PSP KPS FF OU

Ve dnech 26.–27. března 2008 navští-
vilo několik studentů doktorského 
studia z katedry historie FF OU uni-
verzitní město Hradec Králové, kde se 
uskutečnila mezinárodní konference 
na téma České, slovenské a česko-
slovenské dějiny 20. století. V pořadí 
se jednalo již o třetí ročník, který byl 
ozvláštněn tím, že se nesl ve znamení 
„osudových osmiček“ v naší historii. 
Toto setkání bylo určeno především 
mladým vědeckým pracovníkům.

 Konferenci pořádali mladí vědečtí 
pracovníci z Filosofické fakulty Uni-
verzity Hradec Králové UHK, která 
vznikla přejmenováním Fakulty huma-
nitních studií. Nový název je platný od 
1. prosince 2007. Dále spolupracovali 
s Archivem (UHK) a katedrou historie 
Fakulty humanitních vied University 
Mateja Bela v Banské Bystrici. Průběh 
jednání sledovala česko-slovenská ko-
mise historiků AV ČR.

 Zahajovací řeč pronesli rektor a pro-
rektor Univerzity Hradec Králové. Po-

dotkli, že konference má vzestupný 
charakter, a přislíbili zorganizování 
dalších ročníků. Dr. Veronika Středová 
přivítala na půdě univerzity významné 
osobnosti z oboru, např. doc. Ondřeje 
Felcmana, doc. Jiřího Kociána a doc. 
Michala Šmigela. 

 Konference probíhala paralelně ve 
dvou přednáškových sálech a byla roz-
dělena do tematických a periodických 
bloků – Církevní dějiny, Kulturní dě-
jiny, Regionální problematika týkající 
se německých, polských a slovenských 
dějin, Politické dějiny, Problematika 
národnostních menšin, Vojenské dě-
jiny.

 Během dvou dní zaznělo přes pět 
desítek nejrůznějších příspěvků, refe-
rátů a studií. Přednášející byli nejen 
z České republiky, ale také z Polska 
a Slovenska. Při tak velké kvantitě ne-
bylo možné vyslechnout všechny, bylo 
třeba vybírat, kterému příspěvku dát 
přednost. 

(Pokračování na straně 26)

 České, slovenské a československé  
dějiny dvacátého století 

Konference, semináře
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Jak se stane člověk spisovatelem? 
A jak se stane spisovatelem úspěšný 
sportovec?
Já jsem vystudoval angličtinu a tělocvik 
v Brně, a ta angličtina tam sehrála roli. 
Byl jsem reprezentantem ve skoku dale-
kém a neměl jsem na věci kulturní čas. 
Pak jsem ale dostal žloutenku a ptal jsem 
se sám sebe, co dál. Odbíral jsem ang-
lické noviny Daily Worker a říkal si, že by 
bylo dobré tam něco poslat. Zjistil jsem 
ale, že neumím dát dohromady větu. Na-
psat jednu ano, ale ne spojit dvě k sobě. 

Poté jsem začal pracovat v zahraniční 
rubrice Svobody, dělal jsem tzv. kompi-
láty. Pak přišla nabídka pracovat v ČTK, 
odstěhoval jsem se do Prahy a přispíval 
do novin, do Rudého práva a jiných. Za-
čal jsem se v psaní zlepšovat.

V té době se mi dostal do ruky Rea-
der’s Digest, a tak jsem začal překládat 
články do různých novin a časopisů, 
například do Nové svobody nebo Světa 
práce.

To bylo v době, kdy jsem se často bavil 
s mladými lidmi, také sportovci. Jeden 
z těch chlapců, kamarád mého syna, se 
mi svěřil: „Já bych četl, ale kdyby vyšla 
nějaká knížka pro kluky o sportu“. V roz-
hodování, zda se do toho pustit a jak, 
mě hodně ovlivnila moje maminka. Ří-
kala mi: „Vždyť jsi něco prožil, zkus něco 
napsat sám.“

Tedy překlady z angličtiny, moje matka 
a ta otázka mladíka, který chce číst 
o sportu, stály na počátku mé spisova-
telské dráhy.

Jako první vznikla kniha Vysoký cíl, na-
psal jsem ji za prázdniny a pak rok pře-
pisoval na čisto, než jsem ji předal do 
redakce Profilu. vycházel jsem z toho, 
co jsem sám zažil v atletice. Další byla 
knížka Hurá do poháru, to jsem čerpal 
ze svého pobytu na táboře s fotbalisty. 
Ale dobovým kritikům, zejména Ota-
karu Chaloupkovi, se ta kniha vůbec 
nelíbila a doslova ji setřel. Jiný styl psaní 
jsem zvolil pro knihu S devatenáctkou 

Konference, semináře

(Pokračování ze strany 25)

 Zaujal mě jeden z odpoledních bloků, 
proto se o něm zmíním podrobněji. 
Byl zaměřen na „obyčejného člověka“. 
Jakub Machek (FF UK, Ústav hospo-
dářských a sociálních dějin, Praha) 
referoval o periodiku Pražský kurýr. 
Převažovaly obrázky a fotografie, které 
byli doplněny krátkým textem. Tisk se 
snažil oslovit širší veřejnost, proto se 
zaměřoval především na zvláštní a pi-
kantní zprávy, nechyběly ani informace 
ze sportu, kultury, politiky atd. Příspě-
vek Martina Veselého (katedra historie 
FF UJEP, Ústí nad Labem) nesl název 
Cesta mezi osmičkami. Příběh oby-
čejného člověka. Autor poukázal, že 
každý člověk byl více či méně nějakým 
způsobem ovlivněn nejrůznějšími his-
torickými událostmi. Referentka Petra 
Schindler (Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, Praha) se zaměřila na život čes-
kých chalupářů. Ukazovala, že i v této 
oblasti měly „osudové osmičky“ velký 
vliv na „obyčejné“ lidi.

 Z katedry historie se aktivně zúčastnili 
dva studenti doktorského studia. Mgr. 
Eva Chvalová zakončila pozdně odpo-
lední blok referátem pod názvem Kdo 

nakupuje u Židů, zradí národ. Nejprve 
publiku objasnila, z jakých archivních 
pramenů vycházela, a plynule navá-
zala na problematiku Židů z Moravské 
Ostravy. 

 První, náročný den byl zakončen spo-
lečnou večeří, kde se mohli účastnici 
konference více seznámit, navázat 
nové kontakty, vyměnit si znalosti 
a zkušenosti z oboru historie. 

 Ve čtvrtek zasedání probíhalo pouze 
v dopoledních hodinách a opět se 
přednášelo ve dvou sálech. V ranní 
sekci reprezentoval katedru histo-
rie FF OU Mgr. Arkadiusz Markowski 
s příspěvkem Československý únor 
v polském tisku v roce 1948. Snažil se 
nastínit, jak polský tisk prezentoval 
širší veřejnosti politické události v Čes-
koslovensku. 

 Konference vyvrcholila poděkováním 
všem přednášejícím i posluchačům. 
Organizátoři slíbili vydat sborník, 
v němž budou otištěny veškeré refe-
ráty a studie, které zazněly během 
konference.

 Mgr. Lucie Jelínková

MELANCHOLIE

Staré obrysy dávných znamení

a střelců stěn 

visuté úplněnlivosti mámení

rychlých koní vjem.

Uzobnutý pramen smyslna

ve tvaru písmene

rozhánění drze začíná

u ztloustnutého vemene.

Štípnout jen část kusu

nastartovat plán

polít skvrnu od ubrusu

vypětím spolykán.

Snad běžet rychle od vrat 

kýchat jako tik

zkusit zpěvu píseň zahrát

skočit pro tolik.

Hynek Kefír 

(student PřF OU)

 Literatura musí člověka i tvořit
Ve středu 2. dubna 2008 pořádala katedra českého jazyka a literatury s didak-
tikou Pedagogické fakulty OU u příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy 
besedu se spisovatelem Lubomírem Manem. Z bohaté diskuse, která setkání 
studentů se známým autorem knih pro mládež provázela, přinášíme záznam 
několika vybraných otázek a spisovatelových odpovědí.

 České, slovenské a československé  
dějiny dvacátého století 
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do Bernu. Jezdil jsem po městech, kde 
se hrál hokej, a sbíral informace o ho-
kejistech.

K tomu Lubomír Man s úsměvem do-
dává: Setkávání se sportovci ale bylo 
těžké, občas bylo velmi náročné dostat 
z nich nějaké použitelné informace.

Co Vás vedlo k úpravám Vašich knih? 
Čím jste byl ovlivněn a co jste měnil 
nejvíce?
U mě byly důvodem změny ve sportu, 
zejména se měnily ty věci, které jsou 
pravidelné, jako mistrovství, přebory 
a poháry. A také obecné reálie, na prv-
ním místě to byl zánik Československa. 
Takto tedy byl Sokol změněn na Spor-
tovní klub, posléze na Pionýra. Chtěl 
jsem své knihy i stylisticky vylepšit.

Upravil jsem postupně Vysoký cíl, Hurá 
do poháru, S devatenáctkou do Bernu 
a Čekání na rychlou stopu.

Učil jste se stylistiku u někoho, nebo 
jste stylistické úpravy dělal na základě 
své jazykové zkušenosti?
Inspiraci jsem vždy hledal v knížkách. 
Četl jsem Remarqua, abych načerpal ten 
jeho jazyk.

Myslíte na čtenáře, pro kterého pí-
šete? Psal jste vlastně vždy pro ně...
Když jsem objevil tu skupinu sportovních 
kluků, kteří by rádi četli, bylo to pro mě 
impulzem. Ano, na to jsem pak myslel.

Jakého byste si vybral sportovce 
z dnešní doby jako předlohu pro psaní?

Dneska jsou sportovci jenom sportovci, 
nic vedle toho. Asi bych o nich nepsal...

Kterou knížku ze svého dnešního po-
hledu považujete za nejsilnější, Vámi 
nebo čtenáři nejoblíbenější?
Asi Vysoký cíl, tu jsem napsal jako první 
a jako první jsem ji také hodně přepra-
covával. Pak určitě S devatenáctkou do 
Bernu, protože měla úspěch, dala by se 
označit i za legendární, a tu lyžařskou – 
Čekání na rychlou stopu.

Která kniha se Vám nejlépe psala?
Jednoznačně o Ivanu Lendlovi (Jak vy-
hrát pomerančovou mísu). Ta vznikla 
za měsíc. Jinde jsem musel vzpomínat, 
ale zde to bylo odlišné. Šlo v podstatě 
o literaturu faktu. To bylo neuvěřitelné 
– radost z psaní, radost ze setkávání 
s Ivanovým otcem. Ale kniha vyšla až půl 
roku po tom, co Ivan přestal hrát. A to 
bylo komerčně nedobré. I otec Ivana mi 
říkal: „Ta měla vyjít před osmi lety.“ Ale 
tenkrát to bylo zatrženo. Nakladatelství 
Profil bylo sice jedno z nejprogresivněj-
ších v republice, ale pak tam byli do-
sazeni noví lidé, šéfredaktor, ředitel..., 
a vydávali si své knížky.

Máte v současnosti rozepsanou 
knížku?
Nemám, ale mám domluvenou knížku 
o dříve úspěšné gymnastce. Chci to na-
psat jako literaturu faktu i jako prózu 
zároveň. Bude to moje první knížka 
o ženě/dívce.

Měnil jste i zaměření svých knih, když 
lidé dnes berou sport jinak?

Ne, to jsem „dal bokem“. Možná je to 
chyba...

Na závěr Lubomír Man dodává: Psát 
jsem se v podstatě naučil. A myslím si, 
že důležitý je prvek morální, literatura 
musí člověka nejen bavit, ale i tvořit. 

Lubomír Man (1930) strávil dětství nejprve 
ve svém rodišti v Záblatí u Bohumína, od 
1938 žil v Budišově u Třebíče. V Třebíči 
navštěvoval měšťanskou školu a nastoupil 
jako učeň do obchodu s uhlím. Po válce 
se vrátil do Bohumína, zde absolvoval 
gymnázium, pokračoval studiem tělesné 
výchovy a angličtiny na brněnské univer-
zitě. Po dvou letech základní vojenské 
služby učil na gymnáziu v Opavě (1955 až 
1959), poté na průmyslové škole strojní 
v Karviné (1957 až 1959), na průmyslové 
škole stavební v Ostravě (1960 až 1963), 
na katedře jazyků Vysoké školy báňské 
v Ostravě (1963 až 1966), od 1966 na 
Státní jazykové škole v Ostravě. Věnoval 
se i redaktorské práci v ČTK. V letech 
1950 až 1956 byl reprezentantem repub-
liky ve skoku dalekém. V roce 1956 zís-
kal druhé místo na Kongresových hrách 
v Praze. Jeho sportovní kariéru ukončilo 
onemocnění.

Z knih Lubomíra Mana: Hurá do po-
háru (1975); S devatenáctkou do Bernu 
(1976); Čekání na rychlou stopu (1980); 
Vysoký cíl: román o chlapci, který chtěl 
dokázat víc než ostatní (1995); Jak vy-
hrát pomerančovou mísu (1995); Sen na 
dosah (1999); Hrrr na ně!: Dobrodruž-
ství mladých fotbalistů (2003).

Kateřina Homolová

Konference, semináře

Napsali o nás

Primátor Petr Kajnar řekl, že podpora 
rozvoje vysokých škol není podle jeho 
mínění jen úkolem státu. „Nikdy jsem 
neváhal prosazovat materiál, který 
bude dávat peníze na podporu projektů 
vysokých škol. Rozvoj vysokých škol je 
zásadní pro rozvoj města a regionu,“ 
uvedl.

Univerzitu nyní čeká několik zásadních 
úkolů. Musí získat nejen odborníky pro 

výuku, ale i zahájit proces akreditace 
nebo připravit rekonstrukci budovy 
bývalé porodnice v Ostravě-Zábřehu, 
kde by fakulta měla sídlit.

Rektor Ostravské univerzity Jiří Moč-
koř včera řekl, že renovace bude stát 
minimálně 500 milionů korun a uni-
verzita by na ni ráda získala evropské 
peníze. Podle Močkoře by z těchto 
zdrojů mohlo být zaplaceno 85 pro-

cent nákladů, zbývajících 15 procent 
by pak pokryl stát.

Odborníky na výuku chce univerzita 
získat nejen z univerzit v Polsku a na 
Slovensku, ale využít chce také pracov-
níky, kteří už dnes učí na zdravotně 
sociální fakultě univerzity nebo odbor-
níky z ostravské fakultní nemocnice.

Močkoř uvedl, že univerzita zvažuje 
možnost, že než se jí podaří připra-
vit veškeré zázemí, mohla by uzavřít 
smlouvu s jinou lékařskou fakultou, 
kde by se například uskutečnil i první 
rok výuky. Po dokončení rekonstrukce

(Pokračování na straně 28)

Zastupitelé Ostravy dne 28.5. 2008 schválili pětimilionovou dotaci pro Ostrav-
skou univerzitu na přípravu lékařské fakulty. Peníze budou mimo jiné použity na 
vybavení univerzitních bytů budoucích pracovníků, nákup přístrojů a zařízení, 
krytí nákladů týmu připravujícího vznik fakulty a na platy odborníků, které chce 
univerzita získat.

 Město přispěje na přípravu lékařské fakulty
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Napsali o nás

Pedagogické zastavení

Studentská vrátka

 Majáles Ostravské univerzity 2008
Je to za námi. Pro některé to znamená vystřízlivění, pro některé úlevu a pro 
někoho vůbec nic. A o co že vlastně jde? Proběhl Majáles OU 2008, tradiční stu-
dentská akce. Jaký letos byl?

Sledujeme-li ohlas školských a peda-
gogických problémů v naší společ-
nosti, neujde nám skutečnost, že se 
o nich hodně mluví a píše, ale změny 
nastávají pomalu. Nový školský zá-
kon, který měl legislativně nastarto-
vat cíle a postupné reformní kroky, 
budí rozpaky a vyvolává nové dis-
kuze. V názoru na reformní změny 
ve školství se učitelé liší. Nemalé pro-
cento učitelů si změny nepřeje. Jejich 
důvody jsou různé. Malá přitažli-
vost učitelské profese se projevuje 
odchodem mnohých učitelů ze škol 
a nástupem do jiných zaměstnání po 
absolvování učitelského studia (uvádí 
se 30%). V některých s námi srovna-
telných zemích je tomu naopak. Proč 
asi? Protože společnost, a to v celé 
její struktuře (každé město, obec, 
kraj) o své učitele pečuje, dobře je 
platí, vychovávají a vzdělávají je na 
univerzitách a pedagogických fakul-
tách. Zákony, které si schvalují, ne-
musí stále novelizovat a měnit jednou 
přijaté normativy hodnocení výkonů 
každé jednotlivé školy a každého 

jednotlivého učitele. Z legislativy 
také jednoznačně plyne povinnost 
zabezpečovat nezbytné materiální 
i finanční podmínky pro práci učitele. 
U nás se předpokládá, že si učitel vy-
tvoří podmínky sám. Svépomoc dnes 
už nestačí. Musíme ustupovat od 
svých záměrů pod tlaky, které jsou 
na učitele vyvíjeny ze strany rodičů 
i žáků. Agresivita jednotlivců i sku-
pin vůči učitelům roste u žákovské 
i rodičovské populace. Organizování 
neoprávněných stížností zhoršuje 
atmosféru některých škol, jejichž ve-
dení není schopno čelit negativním 
projevům. Pořádek na školách a klid 
pro práci učitele i žáků nemůže být 
narušován. Přibývá škol, do nichž 
přicházejí policisté častěji jako vyšet-
řovatelé než jako vítaní hosté, kteří 
se podílejí na prevenci kriminality. 
Časté jsou také výměny vedení škol, 
nakolik jsou tyto změny důsledkem 
nekompetence ředitele a jeho zá-
stupců a nakolik výsledkem mnohdy 
i mediálně podpořené účelové kam-
paně, se lze jen dohadovat.

V tomto období vychází z univerzit 
tisíce absolventů, kteří se ohlížejí po 
zaměstnání, po uplatnění v profesi. 
Bude se projednávat zákon o peda-
gogických pracovnících. Uznáváme 
akutní nedostatek učitelů určitých 
oborů (hlavně jazykových), může ale 
stačit k jejich kvalifikovanému peda-
gogickému působení 40 hodin peda-
gogické přípravy, jak je navrhováno?!

Slyšíme o návrzích na rušení pedago-
gických fakult na univerzitách. Nechce 
se nám věřit, že tyto návrhy jsou mí-
něny vážně a že by mohly být realizo-
vány. Musíme být optimističtí a věřit, 
že pan ministr a jeho náměstci nás 
ještě před prázdninami uklidní, že si-
tuace není tak špatná, jak se nám ně-
kterým starším zdá, a že nám nebude 
doporučováno, abychom do školství 
už nemluvili a starali se jen o sebe.

Učitelům a všem pedagogickým pra-
covníkům přeji příjemnou dovolenou 
a dostatek odpočinku.

Vladimír Krejčí

 Školství a pedagogika na konci školního roku 2007/2008

(Pokračování ze strany 27)

budovy by se pak studenti přemístili 
do Ostravy.

Pokud by se taková dohoda univerzitě 
povedla, mohla by podle Močkoře 
první studenty přijmout už za dva 
roky.

Rektor očekává, že do prvního ročníku 
by nastoupilo asi padesát studentů. 
„Pravděpodobně se nám nepodaří zís-

kat ani vyšší financování na větší počet 
studentů. Vývoj ukáže, jak budeme dále 
rozšiřovat,“ řekl Močkoř. Pokud bude 
mít Ostrava vlastní lékařskou fakultu, 
ostravská fakultní nemocnice se bude 
moci zařadit mezi budoucí univerzitní 
nemocnice. Rektor už dříve připustil, 
že univerzita reaguje i na tlak minis-
terstva zdravotnictví. To chce fakultní 
nemocnice převést na nemocnice uni-
verzitní pouze v případě, že budou 
mít vazbu na lékařské fakulty.

Není to však podle rektora jediný 
důvod pro vznik nové fakulty. „Mo-

ravskoslezský kraj je natolik velký 
a Fakultní nemocnice Ostrava natolik 
významná, že si zaslouží mít vlastní lé-
kařskou fakultu,“ řekl již dříve rektor. 
Ostravská univerzita v Ostravě byla 
založena 28. září 1991. Poskytuje 
vysokoškolské vzdělání na filozo-
fické, pedagogické, přírodovědecké 
a zdravotně sociální fakultě a na fa-
kultě umění. Před časem vytvořila 
i novou fakultu sociálních studií.

(ČTK)

Mladá fronta DNES – 29. 5. 2008

 Město přispěje…

Začneme číslem 15. Ano, už patnáctý 
ročník majálesů má OU za sebou. Další 
číslo? 650 000 Kč – takový byl rozpočet 
akce, téměř dvojnásobný oproti minu-

lému roku. 7000 – to je odhadovaný 
počet účastníků – skvělé číslo! Ale sta-
tistika nuda je, zkusme si trošku projít 
akci samotnou.

Snažíme se přicházet s novinkami a le-
tos to byla jedna novinka opravdu 
povedená. Díky Simoně Pečírkové jste 
měli možnost navštívit 5 amatérských 
a 2 profesionální představení v rámci 
divadelního týdne. Herci to vzali tak 
poctivě, že diváci ani nepoznali, když 
si jeden zlomil ruku a dohrával poně-
kud omezen. Další novinkou, kterou 
budeme chtít do budoucna vylepšit, 
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byla výstava prací studentů katedry 
výtvarné výchovy z PdF OU.

Hlavní den oslav zahájil průvod ma-
sek. Obvyklou nadstavbu – mažoretky, 
dechovou hudbu, kejklíře a novináře 
doplnily krásné masky v opravdu hoj-
ném počtu, který naše očekávání pře-
konal. Samotný průvod, když došel na 
Slezskoostravský hrad, měl snad 400 
účastníků! Vítězem se stala skupina 
studentek prvního ročníku, jdoucí 
převlečena za skupinu Kiss. 

Na hlavní scéně překvapila kapela Sa-
tisfuction, která to opravdu rozjela. 
Kuličky si vybraly slabší chvilku, ale 
i přesto to byl funky nářez. Post-it a o5 
& Radeček zahrály klasiku a na scénu 
přišli muzikanti ze Sunshinu – rozjeli 

pořádný hukot. Po nich, v poněkud 
zkrácené verzi, nastoupila slovenská 
stálice Polemic. 

Druhá scéna překvapila návštěvností, 
každá kapela měla mraky příznivců 
a hraní si 100% užili. 

Vlastně si majáles asi užil každý, 
kdo chvíli vydržel. Občasný výpadek 
proudu u výčepů, zkrácené hraní Po-
lemiců a sem tam menší kiks v orga-
nizaci nepřebil úžasnou atmosféru 
jednoho z nejlepších majálesů OU. 
Překonáme laťku v následujícím roce? 
Už teď můžeme prozradit, že se o to 
minimálně pokusíme – co byste řekli 
na Hrušku, Do věčnosti a další? 

Na dalším majálesu makáme už teď 
– buďte u toho taky a přidejte se do 
týmu! Pište na sus@osu.cz a pomozte 
s realizací. 

Na závěr bych rád poděkoval všem 
partnerům a především vedení Ost-
ravské univerzity – za důvěru, přímou 
podporu a za ochotu pomoci, Simoně 
Pečírkové, Ondřeji Míškovi, Radce Ja-
níčkové, Naďě Horké, Tereze Veselé 
a dalším členům SUS, bez kterých by 
se akce nekonala. 

A hlavně díky Vám všem, kteří jste při-
šli a bavili se!

P.S. Na www.majales.osu.cz máte hro-
madu fotek z akce a také můžete na 
fórum napsat své návrhy, připomínky 
a cokoliv, co nám chcete sdělit!

Ondřej Haška / Foto: Jiřina Večeřová

Studentská vrátka
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Než jsme se spolužákem odjeli na stáž, 
hodně lidí se mě ptalo, proč právě Rot-
terdam? Program Erasmus – Sokrates je 
výborná šance poznat život na některé 
ze zahraničních škol. I já jsem zatoužila 
odjet „na zkušenou“. S doc. Hališkou 
jsme oslovili tři školy, odpověděly nám 
dvě. Na webových stránkách rotterdam-
ské Codarts conservatoire mě nadchlo, 
jak široký má škola žánrový okruh – vy-
učuje se zde jazz, world music... To, že 
je škola mezinárodní a výuka probíhá 
v angličtině, rozhodlo.

Po bezproblémovém vyřízení papírových 
formalit se objevil první problém – uby-
tování. Škola nemá k dispozici koleje, ve 
studentských apartmánech jsme také 
místo marně hledali (v polovině školního 
roku není divu), naštěstí nám pomohla 
Asia Ross, koordinátorka pro zahraniční 
studenty na hostující škole. Pokoj, který 
pro nás našla, nebyl sice levný, zato však 
prostorný a pěkně zařízený. Blízkost cen-
tra byla výhodou, ušetřila nám peníze za 
jízdenky na dopravu. Stipendium, které 
jsme od Erasmu dostali, nám samozřejmě 
pomohlo, nepokrylo však všechny ná-
klady, i když jsme se snažili šetřit. I pře-
sto jsem se ale po Holandsku mohla 
trochu porozhlédnout, Rotterdam jsem 
prochodila celý, jeden výlet směřoval do 
Amsterdamu a podruhé jsem se jela s ka-
marádkou podívat, jak probíhá konkurz 
do divadla v belgickém Gentu.

První den ve škole jsme se dezoriento-
vaně motali po chodbách, devět pater, 
několik schodišť, výtahy, to na nás bylo 
moc. V prostorném foyer jsme se museli 
poptat na cestu. Tady se studenti každý 
den scházejí na oběd nebo na kafe, 
protože nemají k dispozici podobné 
zařízení, jako je menza u nás, musí vzít 
za vděk předraženou kantýnou, nebo 
si jídlo donesené z domu ohřát v mik-
rovlnce. V blízkosti je místnost s počí-
tači a kopírkou, hned vedle hudební 
knihovna. Ne sice moc velká, z notového 
materiálu jsem ale vždy našla, co bylo 
třeba. Rozsáhlejší notový archiv a půj-
čovna CD nosičů je součástí hudebního 
oddělení městské knihovny.

Andras Czifra, náš profesor hlavního 
oboru, je houslista maďarského původu, 
v 70. letech s rodiči emigroval do Ho-
landska, studoval u Arthura Grumiaux 
v Bruselu. Dnes má svoji početnou třídu 
na rotterdamské konzervatoři, věnuje 
se také dirigování. Každoročně pořádá 
mistrovské kurzy ve Španělsku.

Nyní k hlavnímu programu stáže. Na 
první setkání s profesorem jsem šla se 
smíšenými pocity, počítala jsem se změ-
nou ve výuce, trochu jsem se ale bála, 
jestli budu stíhat. Zbytečné obavy, An-
dras Czifra je milý, veselý člověk, každá 
hodina s ním probíhala v přátelském du-
chu. Je i vynikající pedagog, ke každému 
žákovi má velice osobitý přístup, připra-
vil nám s Petrem každému jiný způsob 
výuky – takřka šitý na míru. Mě napří-
klad zastavoval po pár prvních taktech 
a vysvětloval mi, jak je důležité umět 
se při hraní uvolnit. Často jsme se bavili 
o tom, jak rychlý způsob života rozhodně 
nepřispívá klidné mysli, jak se neumíme 
zastavit a úplně vypnout, občas vydech-
nout. Mít uvolněné ruce, krk, záda jsou 
základní předpoklady pro dobrou hru 
na jakýkoliv nástroj, většinou je to samo-
zřejmost, která se v hodinách moc neřeší. 
Někdy je jasná teorie, nesnadné je ale 
přenést ji do praxe. Přitom volnost, ote-
vřenost pomáhá tónu, vibratu, přirozené 
hře a tím i dobrému pocitu z vlastní hry. 
Czifra mi vždy demonstrativně předvá-
děl, které pohyby jsou při hře na housle 
zbytečné, jaké nám jen škodí. Zakazoval 
mi jakékoliv svírání houslí – pod krkem, 
ramenem, či rukou, snažil se, abych se 
u hraní cítila pohodlně.

Spolužák Petr, o tři třídy lepší houslista, 
s profesorem řešil problémy odpovída-
jící jeho úrovni hry. Interpretaci skladeb, 
detailně rozebírali funkci pravé ruky, 
která drží smyčec a tvoří tón. Petr si 
zkoušel, jak dosáhnout různých zvukově 
– barevných změn a podobně.

Czifra jako jediný na škole pořádal dva-
krát do měsíce tzv. group lessons (ne-
počítám výjimečné master class jiných 
profesorů, jak sólových, tak pro komorní 
hru), kde si každý mohl před publikem 
tvořeným spolužáky obehrát, co právě 
studuje. Nezáleželo ani tak na tom, 
v jaké fázi nácviku se skladba nachází, 
hrály se expozice z koncertů, věty ze so-
nát, šlo především o to, zkusit si zahrát 

před lidmi, většinou je to jiný pocit, než 
s jakým cvičíme mezi čtyřmi stěnami, 
proto je nutné si na něj zvykat.

Jednou za semestr se ve škole koná tzv. 
project week, studenti místo řádné vý-
uky absolvují nejrůznější kurzy, před-
nášky, workshopy, které si předem 
vyberou. Program je vskutku rozmanitý. 
Mě zaujal jazz project a přednášky s ná-
zvem Dealing with stress on the stage. 
Jako dělané přímo pro mě. Autor knihy 
o trémě s námi v několika hodinách de-
batoval o tom, proč má většina muzi-
kantů strach z vystoupení, co to vlastně 
je, jak mu předcházet. Bedlivě jsem po-
slouchala, proto teď vím, že to, že se už 
třetí den budím s divným pocitem v ža-
ludku (příští týden nás čeká zkouška), je 
pouze pocit zodpovědnosti, anebo ne-
dostatečné připravenosti, trémou totiž 
prý trpí hlavně naše ego. 

Za zmínku stojí asi nejvýznamnější akce 
školy, koncert pro královnu. Ve dnech 
30. 4. až 5. května si Holanďané připo-
mínají (nadšeně a bouřlivě) konec války, 
osvobození a také narozeniny královny 
Beatrix. Pro školu byla účast na tak vý-
jimečném festivalu velká čest. Program 
nebyl pro orchestr náročný, vesměs po-
pulární a líbivé melodie, náročná ale 
byla výprava – koncert se konal na řece, 
experimentovalo se se zvukem, jak to 
vše dopadlo, můžete vidět na: http://
player.omroep.nl/?aflID=7005249

Jediným zklamáním pro mě bylo, že po 
našem příjezdu do Rotterdamu byly už 
obsazené všechny teoretické předměty 
a kurzy – zapisují se totiž na zimní se-
mestr, letní semestr je jejich pokračo-
váním. Asii Ross jsem proto asi dost 
komplikovala práci, kvůli mně obvolávala 
vedoucí kateder, aby mi našla aspoň ne-
povinný předmět. Mj. jsem potřebovala 
kredity. Bohužel, kredity jsem nakonec 
nasbírala v orchestrálních projektech – 
pro jeden jsem si dokonce odskočila do 
ostravského univerzitního orchestru. Ja-
zyky, které jsem měla v plánu studovat, 
se na škole vůbec nevyučují, angličtina 
i němčina je v Holandsku slyšet stejně 
často jako jejich mateřština. Brzo jsem si 
ale zvykla, že mám dost volného času, 
který můžu využít výhradně pro sebe. 

S profesorem Czifrou bych chtěla zů-
stat v kontaktu, když finance dovolí, 
ráda bych se zúčastnila jeho kurzů ve 
Španělsku. Pokusím se ho přesvědčit, že 
uspořádat kurzy i v Ostravě není špatný 
nápad.

Monika Skřivánková

Studentská vrátka

 Na zkušené v Holandsku
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Jaký je význam celé organizace Ro-
tary?

Plným názvem Rotary International (RI) 
je nejstarší servisní klubová organizace 
na světě, v současnosti působící ve více 
než 200 zemích a čítající na 32 000 Ro-
tary klubů.

Jaká je náplň činnosti této organi-
zace?

Charakter činnosti nejlépe vystihuje ro-
tariánské motto nebo chcete-li heslo: 
Service Above Self (služba druhému 
před vlastními zájmy). Více jak 1,2 mi-
lionu členů Rotary spojuje dobrovolná 
činnost a využití svých schopností pro 
realizaci významných projektů služby 
nejen ve svých obcích, ale i v meziná-
rodním měřítku. Jako příklad uvedu jen 
jednu akci. Více jak 20 let např. Rotary 
International spolupracuje s OSN na 
vymýcení dětské obrny (Program Poli-
oplus), na němž se RI podílela částkou 
650 milionů US dolarů ( z celkové částky 
4,1 miliardy US dolarů). 

Jaká je historie Rotary ve světě 
a u nás?

Stručně bych jen zmínil, že samotná 
myšlenka se zrodila počátkem 20. sto-
letí v Chicagu v USA, kde si skupina lidí 
okolo advokáta P. Harrise v bouřlivě 
rostoucím městě uvědomila absenci 
základního hygienického zařízení u rad-
nice, a tak z první sbírky v roce 1906 byla 
financována stavba veřejných záchodků.

Už v roce 1925 vzniká první Rotary klub 
v Praze a do nacistického zákazu čin-
nosti Rotary v roce 1939 bylo v tehdej-
ším Československu 49 klubů. Aktivními 
členy klubů byly špičky Baťova koncernu 
či plzeňských Škodových závodů, čest-
nými členy byl i prezident T. G.Masaryk 
či předkové Václava Havla. Po 2. světové 
válce byla činnost Rotary obnovena, ale 
komunistický režim v roce 1948 Rotary 
kluby znovu zlikvidoval. Až v roce 1991 
se opět aktivizovaly některé bývalé čes-
koslovenské kluby.

Vy jste tedy prezidentem Rotary 
klubu Ostrava International. Co je 
základem činnosti tohoto klubu?

Jen bych doplnil, že následnickým 
klubem předválečného Rotary klubu 
(vznikl v roce 1929) je Rotary klub Os-
trava, náš klub vznikl až v roce 2001. 
Od založení klubu (původně jako gol-
fového) jeho činnost gradovala, členové 
se podílejí průběžně formou stanove-
ného příspěvku na celé řadě distrikt-
ních i mezinárodních akcí charitativního 
charakteru. Získávání prostředků na 
charitativní podporu je nasměrováno 
a načasováno na ples našeho Rotary 
klubu Ostrava International, který má 
výrazně benefiční charakter a v únoru 
letošního roku již proběhl v pořadí třetí 
ročník.

Mohu se zeptat na některé konkrétní 
organizace, kterým výtěžek vašeho 
plesu pomohl?

Již po dva roky naše organizace odesílá 
po 100 000 Kč Nadaci umělá ledvina při 
Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě, 
dalších 100 000 bylo věnováno ob-
čanskému sdružení pro pomoc dětem 
s poruchou krvetvorby Haima, každý 
rok byla odeslána stejná částka Hipo-
terapeutickému centru dětského ranče 
v Hlučíně, 50 000 Kč obdržel Ústav pro 
tělesně postižené v Hrabyni apod. Bylo 
by možno pokračovat ve vyjmenovávání 
dalších potřebných subjektů, ke kterým 
naše charitativní pomoc směřovala. Jen 
letošní benefiční ples znamenal rozdě-
lení více jak půl milionu Kč mezi po-
třebné.

Je zajímavé, že o činnosti Rotary 
klubů se běžný občan v tisku, v roz-
hlase či v televizi v podstatě nedo-
zví.

 Zajímavé je také to, že v povědomí ve-
řejnosti bývá Rotary často zaměňováno 
s organizací Svobodných zednářů, což 
je dáno malou informovaností veřej-
nosti. Většina členů Rotary klubů, ne-
jen našeho, se opravdu snaží pomoci 
potřebným. Jejich dobrovolná činnost 
nestojí na okázalosti a veřejném uznání. 
Domnívám se, že vnitřní uspokojení – 
někomu, kdo pomoc potřebuje, jsem 
skutečně pomohl – to je hnacím moto-
rem jejich úsilí. A spojuje je také přá-
telství z pravidelných setkání a dalších 
společných akcí. Faktem je, že řada 

mediálních hvězd a hvězdiček se ráda 
pochlubí založením různých nadací 
a finančními příspěvky pro dětské or-
ganizace. Chvályhodné, v jejich případě 
však s tím musí být seznámena veřej-
nost, aby nadále byly těmi celebritami. 
To hnutí Rotary nepotřebuje.

To s těmi Svobodnými zednáři jsem 
také zaslechla. Jaké jsou Vaše nej-
bližší plány, jako prezidenta Rotary 
Ostrava International, a také plány 
vašeho klubu?

Co je sympatické na organizaci Rotary 
vůbec, je rotace funkcí. Podobně jako 
prezident světové centrály Rotary In-
ternational pan W.Wilkinson v USA, či 
guvernér Česko-slovenského distriktu 
2240 pan P.Pajas z RC Praha City, tak 
i pro mě, jako prezidenta RC Ostrava 
International, funkce v červenci 2008 
po jednom roce končí. Své schopnosti 
a možnosti vyzkouší zase další rotarián. 
A nejbližší akce našeho RC? Ještě v po-
lovině června se podílíme na organizaci 
Velké ceny Hlučína, což se týká krás-
ných moto i auto veteránů. Rád jsem se 
s dalšími kolegy do organizace závodů 
zapojil a je logické, že po dvaceti le-
tech mého aktivního automobilového 
závodění takovou akcí nenechám bez 
povšimnutí. A navíc část výtěžku bude 
věnována některému z paraolympio-
niků, žijícímu v Ústavu pro tělesně po-
stižené v Hrabyni.

Připravila Jiřina Večeřová

 Služba druhému před vlastními zájmy
Na Pedagogické fakultě OU působí ve funkci vedoucího katedry společenských 
věd, doc. PhDr. Jaromír Pavlíček, CSc., ale málokdo tuší, že je také prezidentem 
Rotary klubu Ostrava Internacional.

 Doc. Jaromír Pavlíček
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 Placení školného na českých vysokých 
školách vidím jako nereálné, a to ze dvou 
důvodů. Ten první je ryze pragmatický. 
Jsou mi známy nástupní platy vysoko-
školských absolventů v oblasti zdravot-
nictví, školství, v oblasti kultury atd., také 
výše jejich odměn po deseti, patnácti 
letech praxe. Jsou velmi nízké a často 
nedosahují ani deklarovaných průměr-
ných platů. A tito lidé chtějí zakládat 
rodiny, mají představy o vyžití a určitém 
standardu. Z tohoto pohledu jsem pře-
svědčen, že povinné placení školného je 
v dané chvíli ekonomicky neprůchodné. 
Jistě, až bude mít náš vysokoškolský ab-
solvent zmíněných oborů takový příjem, 
jako mají absolventi v Rakousku, Ně-
mecku, Švýcarsku, USA a jinde ve vyspě-
lých ekonomikách, pak budiž. Proč vláda 
argumentuje existencí školného v těchto 
zemích, aniž by po vysloveném „A“ vy-
řkla i ono – prozatím u nás neexistující 
„B“, tedy nutnost dosáhnout v České 
republice odpovídající výše příjmu? Je 
zřejmé a doložitelné, že ceny benzinu, 
potravin, služeb atd. jsou u našich západ-
ních sousedů mnohdy nižší než v ČR, ale 
naše průměrné platy u velké většiny oby-
vatelstva jsou třikrát, pětkrát a v nemalé 
řadě případů i desetkrát nižší. Zavedení 
školného by bylo jen dalším devastujícím 
prvkem v českém nevyrovnaném systému 
odměňování a cenových relací.

Druhým důvodem odmítání školného je 
etický aspekt. Investovat do sebe sama, 
zhodnotit v budoucnu tuto investici na 
trhu práce – to je pohled vyhraněného 
individualisty, jenž není schopen akcepto-
vat neodmyslitelné souvislosti. Podívejme 
se na problém z opačné strany: Potřebuje 

tento stát a národ kvalitní vzdělané lé-
kaře, kvalitní vzdělané učitele, ale také 
vysoce profesionálně zdatné tesaře, obrá-
běče a další specialisty ve všech oborech 
lidské činnosti? Logická odpověď zní ano! 
Máme přece zájem, abychom byli léčeni 
kvalitními lékaři, vzděláváni kvalitními 
učiteli. Nejedná se tedy o ryze soukromou 
záležitost, ale o potřebu vyšší, potřebu ce-
lospolečenskou, a to z mnoha hledisek, hle-
disko perspektivního rozvoje nevyjímaje.

 Nelze ovšem pominout další zásadní 
otázku: dosažení kvalitního vzdě-
lání musí být podmíněno individuál-
ními schopnostmi každého jedince. 
Je pravda, že finanční závazek by vedl 
k osobní odpovědnosti studenta ke stu-
diu. Takto za současného stavu je na 
přístupu pedagogů a jejich náročnosti 
vůči posluchačům, aby mladí lidé si vybí-
rali školy podle svého skutečného zájmu 
o obor, podle svých schopností, aby ke 
zkouškám přicházeli dobře připraveni, 
dokázali se dobře orientovat v učivu 

a nespokojovali se pouze s přednáškami 
a skripty, ale hledali a bádali v širokém 
spektru dnes už velice dobře dostup-
ných informací.

Dobrý absolvent vybavený pro život kva-
litním vzděláním bude investici, jež mu 
poskytl stát, přece po celý život vracet. 

Tuším, že argumenty proti mému názoru 
se budou opírat o to, že placení školného 
bude motivací každého jedince, aby vy-
dělával co nejvíce, a tak co nejdříve své 
zadlužení splatil. Uvědomujeme si, jaké 
nebezpečí je v tomto trendu skryto? Při-
jmu-li nabízený obchod, tedy že studuji 
za svoje prostředky, pak si také budu 
určovat cenu své práce. Bude-li se takto 
chovat většina odborníků, kdo si bude 
moci dovolit jejich služby? Pouze velmi 
úzká část klientely, nikoli však převa-
žující část populace, která nebude mít 
prostředky, aby si dovolila odborníka 
zaplatit. Konec konců dnes to už platí 
například v oblasti práva. Dlužník může 
ohlásit osobní bankrot, ale ten, kdo 
nemá na splátky, nemá zákonitě na re-
lativně vysoké soudní poplatky atd. 

Jinými slovy: vnést do vzděláváni ryze ko-
merční hledisko může mít na další vývoj 
společnosti katastrofální dopad.

Doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 

 děkan ZSF OU

 Školné je nutno vidět prizmatem reality
Vyžadovat po studentech vysokých škol placení školného – nebo ne? Jaký do-
pad bude mít finanční zátěž na absolventy při vstupu do praktického života? Je 
investice do vzdělání investicí do sebe sama, je zhodnocením člověka na trhu 
práce? Odpovídá výše našich reálných mezd, a tím kupní síla obyvatelstva ce-
novým relacím na současném českém trhu? Tuto a další problematiku je nutno 
vážit při formulování odpovědi na první otázku.

 Promarněná šance
Ve středu 21. května jsem prostřednictvím Portálu OU pozval studenty na v pořadí již třetí Snídani s rektorem. Jelikož 
se tentokrát přihlásil malý počet studentů (pouze 4), plánované setkání jsem zrušil. 

Přitom se jedná o neformální, otevřenou debatu o univerzitě a vysokoškolském životě, kde se mohou studenti dozvě-
dět mnoho nového a naopak se svěřit se svými názory, podněty i stížnostmi. Měl jsem rovněž zájem informovat stu-
denty o opatřeních, která vznikla na základě podnětů z naší minulé schůzky. Věřím, že takovýto dialog má smysl a že 
se nejedná o nezájem ze strany studentů, ale že jsem možná nevybral nejvhodnější termín setkání. 

Domnívám se, že na příští „snídani“, která může proběhnout na konci listopadu, se sejde větší počet aktivních zájemců 
z řad studentů, kterým není lhostejné dění na naší škole.  Jiří Močkoř

Dne 22. května 2008 se v prostorách 
kostela Československé církve husit-
ské ve Slezské Ostravě konal Jarní kon-
cert Ženského pěveckého sboru DUHA 
z Ostravy. Jako hlavní host programu 
vystoupil Komorní soubor Ostravské 
univerzity v Ostravě, jehož členové jsou 
studenty Fakulty umění OU. Koncert 
byl zahájením společně navázané spo-
lupráce těchto dvou hudebních těles.

Pod taktovkou doc. PaedDr. Pavla 
Režného, Ph.D., sbormistra Ženského 
pěveckého sboru DUHA, zazněly 
následující skladby: Velkomoravský 
chorál od J. Pavlicy, Duo Seraphim 
a Domine, non sum dignus od T. L. Vik-
torii, Laudi alla Vergine Maria od G. 
Verdiho a společně, s Komorním sou-
borem OU, nastudovaná skladba G. B. 
Pergolesiho: Stabat Mater. Sopránové 

 Jarní koncert Ženského pěveckého sboru 
DUHA a Komorního souboru OU
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V loni otevřeném kostele Svatého ducha 
v Ostravě-Zábřehu byl dne 22. dubna 
2008 instalován obraz Stvoření od pe-
dagoga Fakulty umění Daniela Bala-
bána. Při této příležitosti malíř uvedl:

„Namaloval jsem ho v nadějném 
ovzduší změn v roce 1992 a něco ze síly 
a očekávání oněch porevolučních časů 
se v něm odráží.

K obrazu mě inspirovala Michelangelova 
nástěnná malba stropu Sixtinské kaple 
ve Vatikánu. Jde o výjev zobrazující 
Boha oddělujícího den od noci, světlo 
od tmy. Ve svém obraze jsem symbo-
licky použil principu skládačky – puzzle. 
Co je to puzzle? Pusle ve staré fran-
couzštině znamenalo být překvapen, 
zaskočen, zmaten či perplektován neře-

šitelnou otázkou. Až později se slovo za-
čalo užívat jako označení pro hlavolam.

A takovou neřešitelnou otázku, otázku 
po Bohu si kladl Michelangelo a vyřešil 
ji po svém. V duchu renesančního hu-
manismu. Jeho Bůh není aristotelovský 
neměnný hybatel, ani byzantský strnulý 
pantokrator, ale bůh, který pracuje, 
tvoří rukama, má až fyzický kontakt 
s člověkem, namáhá se jako režisér, 
který musí hercům vtisknout svou před-
stavu. Nebo jako malíř – Michelangelo 
dotýkající se své rozmalované fresky.

Podobně jako Michelangelo jsem i já pře-
mýšlel, jaký by měl být obraz boha dnes. 
Obraz boha se totiž mění a měnil pod vli-
vem dějinných kataklyzmat. Mění se i bůh 
sám na své cestě s člověkem.Už to není 
předpotopní kreator, ani popotopní bůh 
zákonodárce, bůh nové smlouvy. Už to ne-
bude žádný vousatý zralý muž – homo hu-

manikus. Antropomorfní představa boha 
jako člověka padla po zkušenostech atrocit 
minulých světových válek. V teologických , 
abstraktních definicích jako například: bůh 
jako úběžník vší ontologické reality nebo 
bůh jako pathická nesubstanční pravda 
sklánějící se k člověku, schází zas onen 
osobní akcent božího otcovství.

A ještě další myšlenka, která mě nad ob-
razem napadla. Obraz stvořitele se odráží 
v jeho stvoření. Člověk jako imago dei by 
tedy měl imitovat creatio dei – tvoření 
boží. Občas z toho lidského nesprávně 
uchopeného tvoření vzniknou kreatury 
s rizikem potopy. To by nám však nemělo 
bránit obraz stvořitele znovu skládat. 
Podobně jako skládačka – puzzle bude 
mít jen jedno řešení. Nemyslím si, že by 
na ně jen tak někdo přišel. Boha, jak je 
psáno, nikdo nikdy neviděl. Přesto stojí 
za to vždy znovu se o to snažit. Boha 
nelze poznat pouze nějakou spekulací , 
ale na cestě života, kterou ukazují pro-
roci a Ježíš Kristus. V Janově evangeliu 
nás Ježíš nepřímo vyzývá slovy: Jako můj 
otec činí /tvoří/, i já činím /tvořím/.

A touto výzvou bych rád nás všechny 
povzbudil k dalšímu tvoření a hledání 
boha.“  - JV -

 Obraz Stvoření v ostravském kostele Svatého ducha 

Redakční rada Listů přeje všem 
pedagogům i studentům, zvláště 
čtenářům našich řádků krásné letní 
dny a dovolenou plnou zajímavých 
zážitků. Těšíme se na další spolu-
práci v novém akademickém roce.

sólo zpívala Andrea Škarbová, mezzo-
sopránové sólo Barbora Kadlčíková. 
Komorní soubor OU vystoupil samo-
statně se skladbou W. A. Mozarta: Di-
vertimento D dur.

Koncert byl odbornou i laickou veřej-
ností ohodnocen velmi kladně a oba 
soubory budou spolupracovat i na 
dalších společných koncertech a hu-
debních projektech.

Mgr. Kateřina Kuchtová

ŽPS DUHA

Foto: archiv Daniela Balabána



Diplomová práce Pavla Kozubíka „Ragby – stolní desková hra, autorská kniha“ – studenta
ateliéru grafického designu Fakulty umění Ostravské univerzity (ukázka také na přední 
straně obálky)


