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Události

 Perspektivy studia na OU 

Přijímací řízení každoročně prověřuje, 
zda jsme připravili a akreditovali obory, 
o které má veřejnost zájem, a jestli je 
o nich veřejnost dobře informována, 
zda naši studenti a zvláště absolventi 
vysílají do světa informace o dobrých 
podmínkách studia, o vysokých náro-
cích, které přinášejí dobré uplatnění… 

Hodnotíme-li letošní průběh přijíma-
cího řízení, pak je z celouniverzitního 
pohledu zřejmé, že ověřování ucha-
zečů testem všeobecných předpokladů 

se stalo určující na většině fakult, že 
také nabízíme obory, jejichž charakter 
vyžaduje specifický, nehromadný pří-
stup. Co je ještě zřejmé? Nacházíme se 
na počátku několikaleté odlivové vlny, 
kdy se počet studentů a absolventů 
středních škol bude razantně snižo-
vat. Mělo by nás to podnítit k tomu, 
že naši informační kampaň pro střední 
školy bude provázet výrazná inovace 
a individualizace. Možná se zdá ne-
přípustné, abych své krátké zamyšlení 
nad novým akademickým rokem zaha-
jovala úvahami nad rokem budoucím, 
ale již v tuto chvíli se připravují infor-
mace na veletrhy vzdělávání, takže už 
víme, jakými obory se budeme snažit 
získat zájemce ke studiu na naší univer-
zitě. Měli bychom zřetelně formulovat 
transparentní, ověřitelné a v rozhod-
nutích kvantifikovatelné požadavky 
pro nadcházející přijímací řízení. Snad 
jsou to kroky, kterými snížíme riziko, 
kdy jednotlivé obory budou mít nedo-
statek uchazečů a bude ohrožena je-
jich realizace na OU. 

Akademický rok, který právě začíná, 
přináší několik novinek. Vedle zave-
dení kreditního systému do doktor-
ských studií, inovovaného systému 
DIPL2, hodnocení efektivity a kvan-
tity činností spojených se základním 
určením vysoké školy bych zdůraznila 
následující. Zahajujeme akademický 
rok jako univerzita se šesti fakultami –  

s tradičními filozofickou, pedagogic-
kou, přírodovědnou, s fakultami soci-
álních studií, umění a zdravotnických 
studií. Na detašovaném pracovišti Os-
travské univerzity v Českém Těšíně je 
zahájena výuka dvou nově akreditova-
ných, kombinovaných oborů. Třicítka 
studentů vstoupí do oborů Polský ja-
zyk ve sféře podnikání (garantem je 
katedra slavistiky Filozofické fakulty 
OU) a čtyřicítka zahájí studium v oboru 
Geografie a sociální rozvoj (garantem 
je katedra Sociální geografie a regi-
onálního rozvoje Přírodovědecké fa-
kulty OU). 

Univerzita přijala k dnešnímu dni do 
prvního ročníku 3318 posluchačů. Ve 
všech ročnících bakalářských studií je 
zapsáno 6263 studentů. Dlouhé magis-
terské obory dokončuje 1946 studentů. 
V navazujících magisterských oborech 
zahájilo výuku celkem 1298 studentů. 
Čísla, která budou rozhodující pro roz-
počet univerzity na rok 2009, budou 
jasná v závěru října. Odejdou absol-
venti z mimořádných říjnových ter-
mínů státních závěrečných zkoušek, 
ustálí se počet mezi přijatými a za-
psanými a studujícími. Další nejistota, 
která vždy provází start akademického 
roku, bude proměněna v realitu, s níž 
je potřeba se vyrovnat. 

Již ze zlomku informací, které jsou svá-
zány s těmito dny v oblasti studijní, je 
zřejmé, že perspektiva univerzity vy-
žaduje dlouhodobou a každodenní 
práci každého z nás. Přeji sobě i nám 
všem, abychom měli dostatek energie 
a všechny tradiční i nové kroky zvládali. 

Iva Málková, prorektorka pro studium  

a celoživotní vzdělávání OU

Každé zahájení akademického roku s sebou ve studijní oblasti přináší opětovné 
nastartování již zavedených a prověřených postupů, ale také řadu novinek, a tím 
nejistot. Počet zapsaných a úspěšně studujících posluchačů je hlavním motorem 
výukové činnosti, jedné ze základních povinností, které vysoká škola má. 

 Rektor J. Močkoř předává ocenění  

M. Sidkové / Foto: E. Kijonka

V auditoriu zasedlo 500 pedagogů, 
studentů a přátel univerzity. Rektor 
Jiří Močkoř v úvodu představil novou 
Fakultu sociálních studií, kterou uni-
verzita v letošním roce otevřela. Ve 
svém projevu, který se zabýval mimo 
jiné i tíživou ekonomickou situací, 
která čeká vysoké školy v příštím roce. 

„V situaci, kdy vysoké školy akceptovaly 
politické  zadání  na  razantní    zvýšení 

počtu  studentů,  v  situaci,  kdy  vysoké 
školy jsou dlouhodobě podfinancovány 
a v ekonomické síle zcela nesrovnatelné 
se svými evropskými partnery, se nelze 
divit  našemu  společnému  rozhořčení 
nad  vládou  plánovaným  poklesem  fi-
nancování  vysokých  škol  v  roce  2009, 
nad plánovaným poklesem podílu HDP 
věnovaného na terciární vzdělávání, což 
představuje pro příští rok pokles příjmů 
vysokých škol o cca 2 mld. Kč.

 Akademický den Ostravské univerzity
Ve středu 1. října 2008 uspořádala Ostravská univerzita již v pořadí čtvrtý 
Akademický den. V Domě kultury města Ostravy se sešli prorektoři, děkani 
z vysokých škol, pozvání přijali i zástupci kraje v čele s primátorem Petrem 
Kajnarem. 
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Ano,  musíme  se  ozvat  a  musíme  na 
tyto  problémy  poukazovat.  Na  straně 
druhé  však nesmíme  zapomínat,  že  se 
nemůžeme dostat na úroveň klasického 
podnikatelského subjektu,  jehož hlavní 
snahou je maximalizovat zisk, případně 
stabilizovat ekonomickou situaci.

Co  tedy máme vlastně dělat, abychom 
dostáli  dlouhodobé  tradici  univerzit, 
nadále  udrželi  postavení  univerzit  ja-
kožto  nezávislého  subjektu  garantu-
jícího  rozvoj  svobodného  a  kritického 
myšlení  a  současně  si  ale  zabezpečili 
podmínky pro naši momentální ekono-
mickou existenci?  Myslím si, že jedinou 
cestou jak tohoto cíle dosáhnout je po-
kusit se přesvědčit celou společnost, že 
naši snahou není bojovat o naše výsady, 
výhody  a  uzavřený  akademický  svět. 
To,  o  co  se  snažíme, má  v  zásadě dva 
horizonty.  Jeden,  krátkodobý  horizont 

je  více  spjat  se  současnou  situací  spo-
lečnosti, s  jejími momentálními ekono-
mickými potřebami. V tomto horizontu 
bychom měli aktivně přispívat k rozvoji 
ekonomického potenciálu, měli bychom 
vyhovět přání politické representace na 
reálnou  uplatnitelnost  absolventů,  na 
preferování  aplikovaného  výzkumu  a 
měli  bychom  respektovat  i  kritéria  na-
šeho  financování,  založená  na  těchto 
parametrech.  Ano,  vše  toto  budeme 
respektovat  a  pevně  věřím,  že  i  naše 
univerzita  je  připravena  podpořit  tyto 
požadavky a přizpůsobit se jim.

Na straně druhé však musíme být velmi 
obezřetní  a  důsledně  analyzovat  ak-
tivity  výkonné  moci  a  různých  zájmo-
vých uskupení, mající za cíl dlouhodobě 
změnit strategii chování univerzit,  jejich 
základní poslání a stanovovat, co by uni-
verzity měly dělat a jakým způsobem by 
to měly dělat. Kde se v těchto institucích 
bere jistota toho, že budoucí vývoj celé 
společnosti  bude  vyžadovat  právě  tuto 
požadovanou  změnu?  Z  čeho  vyplývá 
jejich  přesvědčení  o  tom,  že  o  budou-
cím  správném  vývoji  univerzit  toho  ví 
více než samotné univerzity?  Zdá se, že 
jediným  reálným  důvodem  tohoto  pře-
svědčení  je  názor,  že  tak  jak  jsou  poli-
tickým  systémem  řízeny  a  stanovovány 
veřejné finance vynakládané na činnost 
univerzit,  tak musí být  tímto politickým  

systémem  řízeno  i  dlouhodobé  směro-
vání univerzit a jejich poslání. Je pro mě 
velmi  nepřijatelné  se  s  těmito  snahami 
smířit, a to tím spíše v situaci, kdy jsem 
pevně přesvědčen, že univerzitní aktivity 
jsou veřejným statkem, jejichž odběrate-
lem  je  celá  společnost,  a ne  jen  v  čase 
proměnné zájmové skupiny,“  uvedl rek-
tor Ostravské univerzity Jiří Močkoř.  

Poté bylo oceněno Pamětními listy 
16 studentů za vynikající studijní vý-
sledky a reprezentaci školy. Oceněna 
byla i Markéta Sidková, studentka 3. 
ročníku kombinovaného studia oboru 
Ruština ve sféře podnikání Filozofické 
fakulty. Je vicemistryní světa a aka-
demickou mistryní České republiky 
v lukostřelbě handicapovaných spor-
tovců. Zúčastnila se letošních XIII. 
paralympijských her v Pekingu, kde 
získala bronzovou medaili.

Symfonický orchestr Fakulty umění 
přednesl slavnostní předehru Karneval 
od Antonína Dvořáka. Za svůj bravurní 
umělecký výkon byl odměněn dlouho-
trvajícím potleskem.

Fakulta umění v přísálí Domu kultury 
připravila malou výstavu obrazů, kte-
rou si všichni účastnici Akademického 
dne se zájmem prohlédli.

                Jiřina Večeřová

Události

Po roce svého zkušebního provozu 
bylo ve středu 17. září 2008 oficiálně 
otevřeno centrum PYRAMIDA za 
účasti předních představitelů Morav-
skoslezského kraje, města Ostravy,  
zástupců významných podniků, kon-
zulátu a dalších organizací. Pozvání 
k účasti přijali zástupci spolupracují-
cích institucí – vzdělávacích i profesně 
zaměřených. Význam této události 
podtrhli svou přítomností rovněž zá-
stupci hostitelské Ostravské univer-
zity v Ostravě – prorektoři, děkani 
fakult, kvestorka, kontaktní osoby 
pro podporu studentů se speciálními 
potřebami na fakultách, spoluřešitelé 
souvisejících projektů, pedagogičtí 
pracovníci a také studenti, jimž Pyra-
mida poskytuje své služby.

V úvodním projevu deklaroval pan 
prorektor doc. Klimeš zájem Ostrav-
ské univerzity na vytváření podmínek 

pro odstraňování bariér studentů se 
speciálními potřebami, který je jed-
ním z prioritních záměrů rozvoje uni-
verzity. Připomněl, že počátky snah 
OU umožnit vysokoškolské studium 
studentům s vadami sluchu spadají 
už do r. 1991, kdy Přírodovědecká fa-

kulta OU přijala prvních 15 studentů. 
Zdůraznil podstatné příležitosti uni-
verzity pro rozvoj těchto aktivit díky 
dotacím z projektů MŠMT i z evrop-
ských sociálních fondů. Ing. Telna-
rová z Přírodovědecké fakulty OU 

(Pokračování na straně 4)

 Centrum PYRAMIDA vstupuje do povědomí ostravské veřejnosti

 PhDr. J. Wenigerová a doc. C. Klimeš
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(Pokračování ze strany 3)

a současně koordinátorka rozvojového 
projektu „Integrace handicapovaných 
studentů do studia na Ostravské univer-
zitě“ v následujícím vystoupení podtrhla, 
že fungování PYRAMIDY je nedílnou 
součástí široké palety aktivit, které uni-
verzita nabízí studentům s různými 
speciálními potřebami, ale také zaměst-
nancům Ostravské univerzity a zaintere-

sované veřejnosti. Zmínila podstatnou 
roli všech aktérů, kteří se podíleli a podí-
lejí na souvisejících projektech, přípravě 
adekvátních podmínek i realizaci celého 
vzdělávacího procesu počínaje nabídkou 
pro uchazeče o studium. Za spolupracu-
jící instituce vystoupila s krátkou zdravicí 
Edita Janková, vedoucí Tyfloservisu Os-
trava. Ocenila skutečnost, že v Ostravě 
vzniklo další pracoviště věnující své síly 
handicapovaným občanům, a ubezpe-
čila přítomné, že Tyfloservis je připraven 
a s radostí vítá možnost vzájemné spo-
lupráce.

Slavnostní akt ozdobila dvě hudební 
vystoupení studentek Fakulty umění 
OU. Hned v úvodu přítomní vyslechli 2 
věty sonáty G moll pro sólové housle 
Johanna Sebastiana Bacha v podání 
Pavlíny Chudé ze třídy MgA. Luďka 

Capa. Posléze zazpívala Daniela Valíč-
ková ze třídy paní doc. Míčkové a za 
klavírního doprovodu MgA. Motlocha 
písně ze sbírky Moravská lidová poezie 
v písních Leoše Janáčka a dále z cyklu 
Nový špalíček Bohuslava Martinů. 

Symbolického přestřižení pásky k ote-
vření pomyslných bran PYRAMIDY se 
ujala náměstkyně hejtmana Moravsko-

slezského kraje PhDr. Jaroslava Wenige- 
rová a prorektor Ostravské univerzity 
v Ostravě doc. Klimeš. Závěrečný přípi-
tek pronesla paní doktorka Wenigerová, 
která mj. stála již v 90.letech minulého 
století u zrodu komise pro handicapované 
děti. Přivítala skutečnost, že vznik a fun-
gování tohoto centra plně koresponduje 
s programovým dokumentem z r. 2004 
Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání 
příležitostí pro občany se zdravotním po-

stižením a s hrdostí konstatovala, že Mo-
ravskoslezský kraj a město Ostrava patří 
v oblasti komplexní péče o handicapo-
vané k absolutní špičce v České republice.

Poté předvedli pracovníci Univerzitní 
knihovny OU ve spolupráci s Tyfloser-
visem Ostrava, Tyflocentrem Ostrava 
a Sport centrem neslyšících v Ostravě 
ukázky práce se speciální technikou 
a nabídli rovněž možnost vyzkoušet si 
kompenzační pomůcky pro osoby se 
senzorickým postižením: program JAWS 
s hlasovým výstupem pro práci s elektro-
nickými dokumenty včetně prohlížení 
webových stránek, SW ZoomText pro 
zvětšování a úpravu obrazu, paletu ka-
merových lup a v neposlední řadě také 
videotelefon pro komunikaci neslyšících 
prostřednictvím překladatele do znako-
vého jazyka. Ti z účastníků, kteří nemohli 
být přítomni prezentaci výstupů z pro-
jektu EQUAL na mezinárodní konferenci 
Pro plný život, měli příležitost zhlédnout 
různé motivační a instruktážní filmy ur-
čené osobám s vadami sluchu či potěšit 
se záznamem divadelního představením 
neslyšících studentů JAMU v Brně nebo 
působivým pohybovým ztvárněním po-
ezie básnířky Elišky Vyorálkové pod ná-
zvem Verše pro dvě ruce. 

Podle pozitivních reakcí čestných 
hostů, spolupracovníků i příznivců 
věříme, že se tímto oficiálním aktem 
dostalo do povědomí široké ostrav-
ské veřejnosti nejen samotné centrum 
PYRAMIDA, ale že se celá Ostravská 
univerzita prezentovala jako instituce, 
která nabízí a poskytuje vysokoškol-
ské vzdělání nadaným studentům se 
speciálními potřebami a tím přispívá 
k jejich uplatnění ve společnosti a spo-
kojenosti v životě.

Jarmila Krkošková 

Foto: J. Večeřová

Události

 Ukázky práce se speciální technikou 

Foto: J. Večeřová

 Centrum PYRAMIDA vstupuje do povědomí ostravské veřejnosti

 Zpěvačka D. Valíčková a klavírista P. Motloch
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Události

 Ostravská univerzita otevřela novou pobočku v Českém Těšíně

Slavnostního otevření v areálu Zá-
kladní školy na ulici Slovenská v Čes-
kém Těšíně se zúčastnili zástupci 
Ostravské univerzity prorektoři doc. 
Cyril Klimeš a doc. Iva Málková a před-
stavitelé města Český Těšín v čele se 
starostou Ing. Vítem Slováčkem. 

Obecnými trendy současného vysoko-
školského vzdělávání je zpřístupnění uni-
verzitního vzdělání lidem v každém věku 
a pružná reakce na aktuální potřeby po 
vzdělaných pracovnících. Toto s sebou 
přináší i změnu ve strategiích univerzit – 
být co možná nejblíže svým studentům 
nebo dokonce i „vyjít  za  studenty“ do 
míst jejich bydliště. A to s cílem nabíd-
nout vzdělání, které napomůže k no-
vému uplatnění se na trhu práce nebo 
zkvalitní pracovní výkon na dosavadní 
pracovní pozici. Ostravská univerzita se 
k tomuto trendu připojuje a od září ote-
vírá svoji první mimoostravskou pobočku 
v příhraničním Českém Těšíně. 

Zdejší studenti v průběhu studia získají 
řadu teoretických a hlavně praktic-
kých poznatků z oblasti geografických 
a příbuzných věd, které plně využijí na 
trhu práce v dynamicky se rozvíjejícím 
kraji. To potvrzuje i vedoucí katedry 
sociální geografie a regionálního roz-
voje Vladimír Baar: „Velkou  pozornost 
při  studiu  klademe  na  rozvoj  klíčových 
kompetencí,  jako  jsou  znalosti  informač-

ních technologií,  jazykové a komunikační 
dovednosti  a  pokročilá  znalost  projekto-
vého řízení v územním rozvoji. Absolventi 
se tak uplatní v manažerských a referent-
ských  pozicích  veřejné  správy  při  řešení 
problémů rozvoje obcí, měst a regionů.“

Cílem studia tříletého bakalářského stu-
dijního oboru Polština ve sféře podni-
kání je vzdělání odborníků schopných 
komunikovat polsky v různých komuni-
kačních situacích v podnikatelské sféře 
v českém i zahraničním prostředí. Stu-
dijní obor poskytuje jazykové znalosti 
a řečové dovednosti pro praktickou 
realizaci cizojazyčné komunikace. Stu-
dijní obor je orientován na praktické 
osvojení znalostí, které pak student 
uplatní ve své budoucí profesi. Při-
pravenost absolventů na požadavky 
praxe bude proto rozšířena o znalosti 
odborné polštiny zejména pro oblast 
podnikání a cestovního ruchu. Absol-

venti budou mj. schopni vést obchodní 
jednání a korespondenci v polštině. Ve-
doucí katedry slavistiky Blažena Rudin-
cová dodává: „Základ  studijního  oboru 
Polština ve sféře podnikání tvoří předměty 
standardního  lingvistického  studia,  které 
jsou  základem  pro  jazykovou  specializaci 
studentů,  a předměty odborného  zamě-
ření na jazykovou sféru v oblasti podnikání 

a cestovního ruchu. Dále to jsou disciplíny 
kulturologické  nebo  předměty,  v  nichž 
student získá další speciální znalosti a do-
vednosti. Studijní obor tedy propojuje te-
oretickou  složku  vzdělávání  a  aplikované 
disciplíny, které jsou vyučovány v cizím ja-
zyce, přičemž důraz je kladen na uplatnění 
funkčnosti a interdisciplinárních vztahů.“ 

Detašované pracoviště bylo zřízeno 
v objektu Základní školy na ulici Sloven-
ská, v prostorách adaptovaných pro vy-
sokoškolskou výuku. Určitou zvláštností 
skladby nově nastupujících studentů 
je jejich různorodost, co se týče věku 
a dosavadních profesních zkušeností. 
Vedle devatenáctiletého maturanta 
bude studovat padesátiletý strojní inže-
nýr, který si rozšiřuje vzdělání, a k nim 
se přidá maminka v domácnosti, která 
po ukončení mateřské dovolené bude 
hledat nové uplatnění. „Tato  situace  je 
zcela běžná ve vyspělých státech, kde člo-
věk studuje v podstatě celoživotně“, říká 
rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř. 
„Trh  práce  se  proměňuje  prakticky  ne-
ustále  a  univerzity  jsou  těmi  institucemi 
veřejné  služby,  které  mají  svojí  flexibilní 
nabídkou vzdělání vytvořit lepší podmínky 
pro zapojení  se do pracovního procesu.“

 Jiří Muryc, Monika Šumberová

Foto: J. Večeřová

Dne 26. září 2008 slavnostně otevřela katedra sociální geografie a regionál-
ního rozvoje Přírodovědecké fakulty a katedra slavistiky Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě nové detašované pracoviště v Českém Těšíně. 
Do bakalářského studijního oboru Geografie a regionální rozvoj v kombino-
vané formě od září nastupují více než čtyři desítky studentů. Do bakalářského 
oboru Polština ve sféře podnikání v kombinované formě nastoupí třicet tři 
studenti.

NAbíDKA VZDěláVáNí V MORAVSKOSlEZSKéM KRAJI  
SE ROZšíří O SEDM DESíTEK MíST

 Starosta Ing. V. Slováček při projevu

 Doc. C. Klimeš a Ing. V. Slováček při prohlídce 

detašovaného pracoviště
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Léto na Filozofické fakultě bylo horké. 
A to doslova. Okny kabinetů a poslu-
cháren orientovaných do ulice Reální 
se od ranního rozbřesku do pozdního 
odpoledne neúprosně prodíraly slu-
neční paprsky, před kterými nebylo 
úniku. A protože k létu na OU neod-
myslitelně patří zkouškové období, 
tak v horkem zalitých zkouškových 
místnostech prožili nejednu horkou 
chvilku studenti jednotlivých oborů 
při maratónu dílčích a státních závě-
rečných zkoušek. 

Ti, kteří úspěšně prošli sítem státních 
závěrečných zkoušek, se pak se svými 
nejbližšími podělili o pocity štěstí 
a radosti na červencových promo-
cích. Vysokoškolské diplomy zde pře-

vzalo celkem 200 absolventů, z toho 
104 magistrů a 96 bakalářů. Součástí 
slavnostního aktu byla též promoce 
sedmi magistrů, kteří vykonali státní 
rigorózní zkoušku a získali tak právo 

užívat akademický titul PhDr., a osmi 
absolventů doktorských studijních 
programů, kteří dosáhli vědecké hod-
nosti Ph.D. 

Jana Bolková

 V této kritické situaci se vedení FF 
rozhodlo nečekat a pokusit se sehnat 
osvíceného mecenáše, který by po-
skytl finanční prostředky na to, aby-
chom mohli přijmout více studentů 

hospodářských jazyků. S prosbou o fi-
nanční pomoc v nouzi byly osloveny 
největší podniky našeho regionu. Re-
agoval prozatím jediný – hutní gigant 
ArcelorMittal.

 Vedení ArcelorMittalu (indický ge-
nerální ředitel pan Sanjay Samaddar 
i čeští ředitelé jednotlivých rezortů 
tohoto podniku) plně pochopilo, že 
bez znalosti jazyků aplikovaných na 
hospodářskou sféru se nemůže rozví-
jet zahraniční obchod regionu, a roz-
hodlo se finančně podpořit bakalářské 
jazykové studium dvaceti studentů FF, 
především studentů oboru Angličtina 
ve sféře podnikání. Celková finanční 
částka, kterou nám v průběhu tří 
let na skupinu těchto studentů po-
skytne, činí bezmála dva a půl mili-
onu! Smlouva byla právě podepsána. 
V Darovací smlouvě je uvedeno: 
„Dárce  buduje  pozitivní  vztahy  s  ost-
ravským  regionem,  má  zájem  podpo-
rovat  vzdělávací  aktivity  ve  svém  okolí 
a  chápe  jazykovou  vybavenost  jedince 
jako nezbytnost pro  jeho uplatnění  na 
trhu práce.“

Hutní gigant ArcelorMittal, osvícený 
donátor, je nyní největším sponzorem 
Filozofické fakulty Ostravské univer-
zity. Za jeho vpravdě historickou zá-
sluhu mu patří veliké poděkování.

 Doc. PhDr. Eva Mrhačová,

 děkanka FF OU

Fakulty a vysokoškolské ústavy

 Z jednání na děkanátě FF OU: děkanka 

spolu s představiteli  a.s. ArcelorMittal – 

s předsedou představenstva a generálním 

ředitelem Sanjayem Samaddarem (vpravo) 

a personálním ředitelem Ctiradem lolkem 

(vlevo) / Foto: Jana bolková

 Foto: K.Kolowratová

 Obří poděkování hutnímu gigantu 
společnosti ArcelorMittal za velkou 
podporu humanitních oborů
Fakt, že v našem regionu je akutní nedostatek populace se znalostí cizích jazyků 
aplikovaných na hospodářskou sféru, je všeobecně znám. Ve snaze pomoci to-
muto regionu učinilo vedení FF na všechny jazykové katedry dotaz, kolik stu-
dentů jsou schopny přijmout. Získali jsme přesná čísla o kapacitách jednotlivých 
pracovišť a hodlali je naplnit. Když jsme se vzápětí dozvěděli, že MšMT pro 
tento rok prudce snížilo kvóty studentů k přijetí do l. ročníku, nevěřili jsme svým 
uším. Vždyť právě v nejnovějším dokumentu MšMT, bílé knize, se hovoří o tom, 
že Česká republika patří k zemím s extrémně nízkým podílem vysokoškolsky 
vzdělané populace!

 LéTO NA FF OU



7

Prof. E. Hoetzel se setkal s děkankou 
Filozofické fakulty doc. PhDr. Evou 
Mrhačovou, CSc., s vedoucími výše 
zmíněných kateder a se všemi peda-
gogy, kteří budou v novém studij-
ním oboru vyučovat. Nejdůležitější 
součástí jeho pobytu byl odborný se-
minář, který zorganizovala katedra 
romanistiky a na němž pan Hoet-
zel nejprve prezentoval jednotlivé 
studijní obory realizované na ITI-RI 
Univerzity Marca Blocha ve Štras-
burku a poté se seznámil s činností 
jednotlivých jazykových kateder FF 
OU z pohledu jejich připravenosti na 
zavedení studijního oboru překlada-
telství/tlumočnictví. 

Tento nový obor, obsahově zamě-
řený především na překlad odborných 
textů a doprovodné tlumočení, bude 
společným projektem ITI-RI a FF OU. 
Úspěšní absolventi získají dvojí diplom: 
tzv. delokalizovaný diplom Univerzity 

Marca Blocha (Master1) ve Štrasburku 
a magisterský diplom Ostravské uni-

verzity. Společný projekt ITI-RI a FF 
OU bude nepochybně velkým příno-
sem pro rozvoj studia překladatelství 
a tlumočnictví na Filozofické fakultě 
Ostravské univerzity. 

Francouzské velvyslanectví v Praze 
přislíbilo prostřednictvím lingvistické 
atašé paní M. Ch. Thiébaut našemu 
projektu podporu.

 -JS-

 Z přijetí prof. E. Hoetzela děkankou FF OU  

doc. PhDr. Evou Mrhačovou, CSc.,  

(uprostřed) dr.  Smičeková

Fakulty a vysokoškolské ústavy

Projekt KIMKA pokračuje

Několik týdnů před odjezdem in-
formovala doc. Novotného jeho 
známá ze Skotska o vypsání ceny 
Londýnskou univerzitou – kon-
krétně Jewish Music Institute, na 
zhudebnění známé jidiš básně Hes-
sel Street. A protože pan docent má 
výzvy rád, nechal si dotyčnou báseň 
poslat – a po jejím přečtení ho po-
lil studený pot. Zjistil, že se jedná 
o stránku rýmu bez jakékoli pevné 
struktury či pravidelnosti, postráda-
jící sloky a mající každou řádku jinak 

dlouhou. Jedním slovem - text je ab-
solutně nevhodný ke zhudebnění ve 
stylu populární písně.

A tak se pustil do zápasu s textem. 
Podstatnou část dovolené trávil tím, 
že se snažil najít ve slovech básně ně-
jaký systém, o který by se mohl při 
zhudebnění opřít. Inspirace dlouho 
nepřicházela, ale jak už to bývá, nako-
nec přišla – ve spánku. Ihned si nápad 
zapsal a posléze už jen melodii cize-
loval.

Píseň s klezmerovou skupinou Naches 
a sólistkou Johanou Kočvarovou na-
cvičil a odjeli s ní na vystoupení do 
Londýna. Až na místě ale zjistili, že 
všichni přihlášení soutěž vzdali s tím, 
že tato báseň je nezhudebnitelná!

Takže takto „snadno“ přišel pan do-
cent k vítězství.

Když pak zhudebněnou báseň na pře-
hlídce nových písní veřejně představili, 
setkali se s velkým ohlasem a nadšené 
publikum si vynutilo několikeré opa-
kování. 

Vyprávění doc. Novotného  

zaznamenala Jana Bolková

 Pracovní léto Tomáše Novotného aneb trnitá cesta ke hvězdám

Ve dnech 17.–19. června 2008 navštívil Filozofickou fakultu Ostravské uni-
verzity ředitel Institutu překladatelství, tlumočení a mezinárodních vztahů 
(ITI-RI) Univerzity Marca blocha ve štrasburku prof. Eckhart Hoetzel. Cílem 
jeho návštěvy, iniciované vedoucí katedry romanistiky PhDr. Jitkou Smičeko-
vou, CSc., bylo navázání institucionálních kontaktů s vedením fakulty a pra-
covních kontaktů s jazykovými katedrami Filozofické fakulty, které projevily 
zájem o zapojení do projektu, jehož cílem je zavedení navazujícího magister-
ského studia v oboru překladatelství/tlumočnictví.

 Spolupráce Univerzity M. Blocha ve Štrasburku 
a Ostravské univerzity

Stalo se již pravidlem, že léto doc. Novotného je z větší části pracovní. V poslední 
době se zúčastňuje klezmerových přehlídek v zahraničí, letos s naší klezmero-
vou skupinou Naches zamířil do Londýna na Majer Bogdanski Tribute – festival 
a přehlídku současné tvorby jidiš písní.
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 Ze setkání na katedře romanistiky:druhý 

zleva viceprezident Miguel Anxo Seixas 

Seoane, čtvrtý zleva fotograf Xurxo lobato 

Foto: autorka

Fakulty a vysokoškolské ústavy

Univerzita třetího věku (U3V) je zvláštní 
formou celoživotního vzdělávání, kte-
rou Filozofická fakulta OU úspěšně re-
alizuje již 15. rokem. 

Jejím hlavním cílem je umožnit na-
šim starším spoluobčanům získat 
poznatky z různých vědních i umě-
leckých oborů na co nejvyšší úrovni. 
Provozování U3V je současně proje-
vem péče o neustálý duchovní roz-
voj občanů postproduktivního věku, 
kterým se takto nejen rozšiřují je-
jich znalosti, ale především se tím 
stimuluje jejich zájem o současné 
dění, praktické využívání získaných 
vědomostí a o stálý aktivní přístup 
k životu. Studium přispívá význam-

nou měrou k získání a udržení pocitu 
užitečnosti a satisfakce. Není divu, že 
o tuto formu studia je stále velký zá-
jem a nás velmi mrzí, že z kapacitních 

důvodů nemůžeme uspokojit všechny 
zájemce.

Počátkem října bude zahájen již 9. běh 
U3V tentokrát s nosným tématem Spo-
lečenské vědy a česká literatura, k jehož 
studiu se přihlásilo celkem 180 zájemců. 
 Jana Bolková

 Univerzita třetího věku slaví patnáct let svého trvání
Slavnostní promocí v Domě kultury města Ostravy byl zakončen již 8. běh Uni-
verzity třetího věku FF OU. Diplomy převzalo 170 absolventů čtyřsemestrálního 
studia, které mělo název Česká hudba světu, Svět české hudby. 

 Foto: K. Kolowratová

 Ohlédnutí za Španělským létem v Ostravě
Obyvatelé a návštěvníci Ostravy si 
mohli horké prázdninové měsíce zpes-
třit mimo jiné i akcemi, které probí-
haly v rámci festivalu „Španělské léto 
v Ostravě“. Hlavním pořadatelem byla 
galicijská vláda a její kulturní instituce, 
významnou měrou se podílely hlad-
novské gymnázium a katedra romanis-
tiky, jejímž dalším konkrétním počinem 
je právě navázání kontaktů s tajemnou 
a mystickou částí Španělska – Galicií. Sy-
nonymem pro Galicii je Svatojakubská 
cesta – fenomén uctívaný křesťany už 

celá tisíciletí. Kdo chtěl alespoň trochu 
poodhalit kouzlo tohoto mystického 
putování, mohl po celé dva prázd-
ninové měsíce právě v rámci zmíně-
ného festivalu zhlédnout v ostravském 
muzeu výstavu fotografií předního 
španělského fotografa Xurxo Lobata 
s názvem Galicie, nebeská pouť.

Fotograf Xurxo Lobato spolu s Migue-
lem Anxo Seixas Seoanem – viceprezi-
dentem Fundación Castelao byli i hosty 
katedry romanistiky, kde pan Miguel 

Anxo Seixas Seoane proslovil pro stu-
denty a odbornou veřejnost přednášku 
o sociolingvistické situaci v Galicii. 

A aby byl výčet galicijských aktivit 
úplný – v tomto semestru dva studenti 
katedry v rámci programu Erasmus 
studují na univerzitě v Santiagu de 
Compostela a katedra nabízí v rámci 
výběrových předmětů pro studenty 
celé univerzity předmět s názvem Ga-
licie – jazyk a reálie. 

Jana Bolková
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Fakulty a vysokoškolské ústavy

Na Pedagogické fakultě Ostravské uni-
verzity v uplynulém akademickém roce 
úspěšně absolvovalo 922 posluchačů 
všech oborů i typů studia, z nichž výraz-
nou většinu (566) tvoří absolventi kom-

binované formy. Jejich vzděláváním 
přispívá Pedagogická fakulta k naplňo-
vání požadavků školství všech stupňů 
a státní správy nejen Moravskoslezského 
kraje. Dokladem toho je skutečnost, že 

mezi absolventy byli také posluchači 
velmi potřebných specializací, například 
magisterských oborů Informační tech-
nologie ve vzdělávání v kombinované 
formě nebo Učitelství výtvarné výchovy 
pro základní umělecké i střední školy ve 
formě prezenční.

Zaplněné auditorium Domu kultury 
Akord v Ostravě – Zábřehu se zájmem 
vyslechlo závěrečný projev děkana Pe-
dagogické fakulty OU doc. PhDr. Jo-
sefa Malacha, CSc., který neskrýval, že 
uplatnění v praxi s sebou nese obtíže, 
vyslovil však současně naději, že stu-
denti jsou pro jejich řešení dobře při-
praveni, a upřímně jim popřál pracovní 
i osobní úspěchy. 

 Šárka Zedníčková, Ivana Gejgušová

 Studenti Pedagogické fakulty OU promovali
Zářijové dny neodvratně připomínají nástup nového akademického roku a vzbu-
zují očekávání všeho nového, začínajícího. Mnohdy je však vhodné ohlédnout 
se také zpět k pracovním výsledkům uplynulého období, které tradičně ukončují 
slavnostní promoce, jež vnímáme nejen jako akt převzetí oficiálního dokumentu 
o absolvování fakulty, ale jako stvrzení svazku s rodnou alma mater. Slavnostní 
slib je také příslibem celoživotního profesního i osobnostního směřování, zahá-
jeného studiem na fakultě.

 Foto: archiv

Ústav urgentní medicíny a forenzních 
oborů Fakulty zdravotnických studií Os-
travské univerzity, který vzdělává stu-
denty oboru zdravotnický záchranář, 
reaguje na tuto situaci zcela logicky a sys-
témově. Protože se v rámci své činnosti 
věnuje i výuce první pomoci, podporuje 
šíření znalosti jejích základních postupů 
mezi širokou veřejnost. Letos, stejně jako 
v minulém roce, uspořádal velice zajíma-
vou akci s názvem DEN PRVNÍ POMOCI. 

„Jedná se o soutěžní akci určenou žákům 
základních  škol,  studentům  zdravotnic-

kých a  vyšších odborných  škol  a  rovněž 
studentům  vysokých  škol  se  studijním 
programem  zdravotnický  záchranář,“ 
říká Mgr. Sabina Psennerová, která 
je hlavní organizátorkou. „Součástí 
dvoudenní akce je kromě soutěží bohatý 
program s účastí Policie České republiky, 
Hasičského záchranného sboru a Územ-
ního  střediska  záchranné  služby  Morav-
skoslezského kraje. Druhý den proběhne 
seminář zaměřený na neodkladnou resu-
scitaci určený odborné veřejnosti, který je 
registrován a hodnocen Českou asociací 
sester.  (Pokračování na straně 10)

 DEN PRVNÍ POMOCI
Kdyby se v České republice našel jeden jediný den, kdy nemuseli vyjet záchra-
náři, hasiči a policisté k případům vyžadujícím jejich rychlý zásah, museli by 
i ateisté prohlásit, že se jedná o zázrak. Opak je však pravdou. Dnešní doba 
potvrzuje stoupající agresivitu, bezohlednost a zhoršující se mezilidské vztahy. 
Důsledkem jsou mrtví a zranění na silnicích, násilí v rodinách, agresivita na sta-
dionech, střelba v ulicích, ale také náhlé cévní příhody, zranění dětí při hrách… 
Dvě velké tragédie, které se letošního roku staly v Moravskoslezském kraji – 
srážka tramvají na Vřesinské ulici v Ostravě a náraz rychlíku do spadlého mostu 
ve Studénce – jen potvrdily nutnost a oprávněnost existence Integrovaného zá-
chranného systému.

 Významný počin 
FF OU k integraci 
handicapovaných 
studentů
Vedení Filozofické fakulty OU pod- 
poruje projekt integrace handica-
povaných studentů do vysokoškol-
ského studia a pro tyto zdravotně 
znevýhodněné studenty se snaží 
neustále optimalizovat podmínky.

Začátky byly velmi těžké, neboť FF 
OU dostala do vínku dvě staré bu-
dovy bez výtahu, jednu z nich pa-
mátkově chráněnou. V polovině 90. 
let byl ve vnější přístavbě ze dvora 
budovy D (ulice Reální) vybudován 
výtah, a tak řady studentů mohli 
rozšířit i studenti imobilní.

Nyní počátkem září byla realizována 
další etapa bezbariérového zpřístup-
nění budov FF OU – propojení s bu-
dovou E. U výtahu v 1. poschodí byla 
instalována elektrická plošina, která 
vyúsťuje ve 2. poschodí u spojovací 
chodby vedoucí do budovy E. V této 
budově se nachází většina posluchá-
ren, takže naši imobilní studenti už 
nebudou muset spoléhat na pomoc 
svých spolužáků či asistentů a do po-
slucháren se dopraví pohodlně sami. 

-JB-
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(Pokračování ze strany 10)

Čtvrtek 11. září. Areál bývalé krajské 
nemocnice v Ostravě – Zábřehu, kde 
nyní sídlí Fakulta zdravotnických stu-
dií, se plní dětmi i dospělými. Přijíždějí 
sponzoři; policisté, hasiči a záchranáři 
instalují techniku. Na svá místa nastu-
pují figuranti a odborníci, kteří budou 
hodnotit kvalitu poskytnuté první po-
moci. Využívám chvilky před úderem 
hodiny H a ptám se magistry Psenne-
rové na počty účastníků. 

 „V areálu je v této chvíli sedmnáct tří-
členných  družstev  žáků  ze  základních 
škol.  Členy  družstev  jsou  děti  ve  věku 
od  jedenácti  do  patnácti  let.  Vlastní 
soutěž  probíhá  od  osmé  hodiny.  Ná-
ročnější  soutěže  studentů  vyšších  škol 
započnou  ve  tři  hodiny  odpoledne. 
Ti  utvořili  osm  tříčlenných  družstev. 
Mezi nimi jsou studenti z Prešova a Ni-
try.  Z  České  republiky  budou  soutěžit 
kromě našich studentů také jejich kole-
gové z Olomouce, Brna a Zlína.“ 

 V reportážní zkratce není možné po-
stihnout dění na všech soutěžních sta-
novištích a činnosti všech soutěžících. 
Proto jsme věnovali pozornost „dra-
matu“, které je – bohužel – běžnou 
součástí našeho života: střetu automo-
bilu s cyklistou.

Simulace nárazu automobilu, výkřik 
zraněné cyklistky, pád na zem. Zatímco 
se z auta potácí řidič, který se zřejmě 

udeřil hlavou o volant, na asfaltu se 
v bolestech svíjí dívka. K místu nehody 
přibíhají tři zachránci. Krátká porada, 
po níž se rozdělují: jeden se věnuje 
řidiči, druzí dva křičící dívce. Z hava-
rovaného auta vytahují lékárničku, 
ohledávají zranění a po chvíli ošetřují. 
Věrohodně vypadající krvavé zranění 
cyklistky malým záchranářům zřejmě 
rozklepává ruce. Inu, ve skutečnosti 
otevřená zlomenina bérce, krev, šok 
zraněného – to vše by zřejmě rozkle-

palo i dospělého, který se s podobným 
zraněním a utrpením nesetkává běžně. 
Ale naši malí záchranáři se snaží. Des-
infekce, obvazy, uklidňování – to vše 
pod dohledem hodnotitele. Zranění 
jsou ošetřeni, děti mobilním telefonem 
přivolávají profesionální záchranáře. 
Akce končí.

Ptám se hodnotitele, jak děti zvládly 
svůj úkol? David Rektořík, záchranář 
olomoucké zdravotnické záchranné 
služby, odpovídá: „Protože jsou to děti, 
tak nemůžeme očekávat plně profesio-
nální výkon, ale přesto  jejich zásah byl 
v  pořádku.  Zraněnou  odvedli  od  auta, 
které  mohlo  začít  hořet,  nebo  do  něj 
může  narazit  další  auto,  správně  ste-
rilně  ošetřili  zranění,  správně  přivolali 
záchrannou službu na čísle 155.“

Veronika Vilíková, studentka střední 
zdravotnické školy z Ostravy – Vítko-
vic, která sehrála úlohu zraněné, jen 
potvrdila, že děti svůj úkol splnily. „Vi-
dím to jako velmi potřebné, aby znalost 
základů první pomoci byla ve veřejnosti 
chápána jako nezbytná nutnost. Výuka 
na  základních  školách  je  prvním  kro-
kem. A jak se na to dívají děti samotné? 
Aktérky ve věku 12–13 let, které ošetřo-
valy zraněné, měly svá jména: Veronika 
Puchartová,  Lenka  Šarochová,  Stani-
slava  Seidlerová.  „Je  dobré,  že  umíme 
základy první pomoci a víme, kam v pří-

padě autonehody či jiné příhody, jejímž 
důsledkem je zranění, zavolat a co sdě-
lit. Ještě však máme co zlepšovat…“

Dva dny soutěží, dva dny her na téma 
Co dělat, kdyby byla nutná naše po-
moc. Dva dny ukázek práce skutečných 
profesionálů, za nimiž jsou stovky a ti-
síce zachráněných životů a majetků.

„Nebyli bychom schopni  tak  rozsáhlou 
akci uspořádat bez podpory sponzorů,“ 
zdůrazňuje magistra  Psennerová. Naše 
poděkování  patří  statutárnímu  městu 
Ostrava,  které  poskytlo  účelovou  do-
taci, dále pak firmám Olympus, Yoplait, 
Sodexho, Emco, Coca Cola, Zoll, pekař-
ství  Kebisek,  Zdravotní  pojišťovně  mi-
nisterstva vnitra. Blahopřejeme vítězům 
v obou kategoriích a těšíme se na další 
ročník  DNE  PRVNÍ  POMOCI.  Věřím,  že 
tato naše aktivita dojde zasloužené po-
zornosti celé veřejnosti.“

Závěrečné slovo přenechejme RNDr. 
Haně Sochorové, Ph.D., proděkance 
pro studium: „Nejvíce  na  projektu 
oceňuji,  že  myšlenka  vznikla  přímo  na 
pracovišti  Ústavu  urgentní  medicíny 
a  forenzních oborů,  jako  iniciativa  od-
borných  vyučujících  a  studentů  oboru 
zdravotnický  záchranář.  Zajistit  orga-
nizaci  tak  rozsáhlé  akce  si  vyžádalo 
nemalou  práci  a  úsilí.  Vnímala  jsem 
nadšení  samotných  studentů,  kteří  se 
na organizaci  podíleli  a přemýšleli,  jak 
a  co  vylepšit,  jak  soutěže  zdokonalit, 
jak  zkoordinovat  všechny  účastníky. 
Když jsem je pozorovala,  jak se připra-
vovali  na  simulaci  zcela  hodnověrných 
simulací  poranění,  do  jakých  detailů 
domýšleli  situační  atmosféru  jednot-
livých  pracovišť,  tak  jsem  je  hodnotila 
jako naprosto dokonalé. Patří  jim zcela 
zasloužené  poděkování,  stejně  jako 
všem dalším účastníkům a sponzorům. 
Na naší fakultě tak vzniká další aktivita, 
která, jak věřím, bude mít důstojné po-
kračování  ve  třetím  i  dalších  ročnících 
této soutěže.“

Štěpán Neuwirth 

 DEN PRVNÍ POMOCI
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 Prvních 15 let Zdravotně sociální fakulty OU

„Naše začátky byly komplikované; 5. 2. 
1992 byla  rozhodnutím Akademického 
senátu Ostravské univerzity  zřízena  lé-
kařská fakulta, která však nebyla nikdy 
uvedena v život. V tomto směru to ne-
byl první pokus…“

Opravdu? Copak se v minulosti Ostrava 
už o lékařskou fakultu pokoušela?
„Samozřejmě.  První  snahy  o  zřízení 
lékařské  fakulty  byly  hned  po  druhé 
světové  válce,  kdy  ředitelem  přední 
ostravské  nemocnice  Fifejdy  byl  velmi 
vzdělaný  a  osvícený  doktor  František 
Slabihoudek. Jeho snahy o růst úrovně 
nemocnice přivedly do Ostravy nadané 
mladé  lékaře  z  Brna,  kteří  postupně 
vybudovali  všechny  obory  nutné  pro 
existenci  fakultní  nemocnice.  Bohužel, 
tehdejší vedení města se spokojilo s pře-
místěním  Vysoké  školy  báňské  z  Pří-
brami do Ostravy a usoudilo,  že  jedna 
´výška´ stačí. Mohu-li citovat tehdejšího 
primátora Kotase, pak ten se vyjádřil la-
pidárně, že… by stejně nebyly prostory 
a  už  tu  máme  ty  baňáky…  Navíc  po 
roce  1948  stála  v  popředí  politických 

zájmů  industrializace.  I  v  pozdějších 
letech  však  v  Ostravě  na  magistrátu 
scházeli  lidé s humanitním zaměřením, 
kteří by o lékařskou fakultu usilovali. Ta 
podpora, na  rozdíl  od Olomouce, byla 
a je nevýrazná.“

Vraťme se k začátkům Zdravotně so- 
ciální fakulty…
„Na desátém zasedání akreditační komise 
byl  předložen  návrh  Ostravské  univer-
zity  na  studium  bakalářských  oborů  na 
lékařské  fakultě.  Tento  návrh  byl  akre-
ditační  komisí  doporučen  s  podmínkou 
přejmenování  lékařské  fakulty,  a  proto 
Akademický  senát  OU  14.  9.  1993  zřídil 
jako novou Zdravotně sociální fakultu a na 
nátlak akreditační komise dne 12. 9. 1994 
lékařskou fakultu zrušil. Výuka na fakultě 
byla zahájena v zimním semestru 1993 ve 
třech bakalářských oborech: léčebná reha-
bilitace  a  fyzioterapie,  sociálně  zdravotní 
a geriatrická péče a funkční a laboratorní 
vyšetřování ve zdravotnictví. V zimním se-
mestru  1995  zahájil  činnost  magisterský 
obor sociální práce se zdravotnickým pro-
filem. Shrnuto: Zdravotně sociální fakulta 

se  ukázala  být  jedině  možným  řešením 
zřídit v Ostravě vysokou školu se zdravot-
nickým a  sociálním zaměřením. Vývoj  ve 
světě  toto  rozhodnutí  jako  správné  jen 
potvrdil:  počty podobných  fakult  rostou, 
kdežto  počty  lékařských  fakult  stagnují. 
Jen v USA a ve Velké Británii je podobných 
vysokoškolských ústavů více než sto…“

Dnes je ovšem fakulta o hodně dále… 
„Bezesporu.  Odečteme-li  katedru  So-
ciální  práce  se  zdravotnickým  profilem, 
která se od září 2008 změnila na samo-
statnou fakultu, mají naši studenti k dis-
pozici v prezenční a kombinované formě 
studia  celkem  12  studijních  programů.“

Má FZS OU perspektivu i za podmínky, 
že v Ostravě vznikne lékařská fa-
kulta?
„Zcela  jistě  má!  Třebaže  je  ochuzena 
o  sociální  složku.  Otázka  je,  zda  nový 
název  fakulty  bude  odpovídat  jejímu 
zaměření  a  poslání.  Osobně  se  přiklá-
ním  k  názvu  Zdravotnická  fakulta.  Fa-
kulta  zdravotnických  studií  se  mi  jeví 
jako pleonasmus.“

Co byste FZS OU dal do vínku, co byste 
jí popřál do dalších let – doufejme – 
stejně úspěšné perspektivy?

„Aby se podařilo zvýšit odbornou úro-
veň učitelů, a těm pak hodně sil v úsilí 
získávat vědecké hodnosti, aby se pro-
sadili v rámci České republiky  i v rámci 
celého  světa.  Jsem  spokojen  se  zahra-
niční  spoluprací;  například  docentka 
Darja Jarošová  je v tomto směru velice 
činorodá a vyvíjí velké úsilí, jež na první 
pohled snad není tak zřejmé. Jen houšť 
a nepolevovat! V  tomto  směru  fakultě 
a všem, kdo se podílejí na jejím renomé, 
držím palce a přeji hodně zdraví.“

Za rozhovor poděkoval

Štěpán Neuwirth

Patnáct let je relativně krátká doba, ale v životě fakulty, která se v rámci Ostrav-
ské univerzity připojila k těm vysokoškolským ústavům, jež rozšířily humanitní 
obory Moravskoslezského kraje, došlo za tu dobu k rozvoji řady nelékařských 
oborů, bez nichž se moderní medicína nemůže obejít. O krátkou retrospektivu 
jsme požádali prvního děkana Zdravotně sociální fakulty (nyní Fakulty zdravot-
nických studií) doc. MUDr. Jaroslava šimíčka, CSc.

Fakulta zdravotnických studií (dříve 
Zdravotně sociální fakulta) Ostravské 
univerzity letos oslavila patnáct let 
svého trvání (byla založena 14. září 
1993.) Od té doby prošlo jejími učeb-
nami a odbornými pracovišti 8458 stu-
dentů, z nichž ti nejlepší zdárně ukončili 
vysokoškolské studium státními závě-
rečnými zkouškami. Celkem to až do 
letošního roku bylo 1676 absolventů. 
K nim letos přibylo dalších 238 úspěš-
ných studentů, kteří absolvovali v těchto 
oborech: všeobecná sestra (25), porodní 
asistentka (16), fyzioterapie (21), zdra-
votní laborant (25), radiologický asis-
tent (17), zdravotnický záchranář (21), 
ochrana veřejného zdraví (26), odborný 
pracovník v ochraně veřejného zdraví 
(29), laboratorní vyšetřovací metody 
v ochraně veřejného zdraví (29). Napo-
sled pod hlavičkou Zdravotně sociální 

fakulty letos absolvovali studenti oboru  
sociální práce se zdravotnickým profi-
lem. Těch bylo 29. 

Děkan Fakulty zdravotnických studií 
OU doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., 
zdůraznil, že absolventi fakulty nemají 
žádné větší problémy s uplatněním

(Pokračování na straně 12)

 Noví absolventi FZS OU

 Foto: archiv
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Toto píše v posledních letech svého 
života Leoš Janáček o svých rodných 
Hukvaldech. Dne 12. srpna 2008 jsme 
vzpomenuli 80. výročí úmrtí sklada-
tele, jehož originalita umělecká i lid-
ská přemáhala nesmírné překážky. 
Dnes jeho dílo a jméno doslova letí 
světem.

Také letošní hudební festival „Janáč-
kovy Hukvaldy“ se konal ve znamení 
tvorby svého tak významného rodáka.  

Na jeho programu se podílelo v jed-
nom z prvních koncertů Pěvecké ko-
legium Ostravské university, v jehož 
podání návštěvníci vyslechli písně 
ze tří sbírek L. Janáčka: Moravská li-
dová poesie v písních, Ukvalská lidová  
poesie a Slezské písně. Pásmo nazvané 
„Ej, lásko, lásko“ bylo proloženo lido-
vou poesií ze Slezska, kterou ve své 
knize uspořádal J. Mojžíšek. Studenti 
katedry sólového zpěvu tak měli mož-
nost předvést také svou schopnost  

Fakulty a vysokoškolské ústavy

(Pokračování ze strany 11)

v praxi. „Naopak  od  zaměstnavatelů 
stále  dostáváme  požadavky  na  větší 
počty absolventů, a to zejména v obo-
rech všeobecná sestra, fyzioterapie, ra-
diologický asistent, porodní asistentka. 
Řada našich absolventů bezproblémově 
nachází práci i v zahraničí, to znamená, 
že  výuka  na  naší  fakultě  naprosto  od-
povídá  požadavkům  i  velmi  vyspělých 
zemí celého světa!“

 Absolventi Fakulty zdravotnických stu-
dií v řadě případů pokračují ve vysoko-
školském studiu na jiných univerzitách 
jak v České republice, tak i ve světě. 
Výchova a vzdělávání pracovníků ne-
lékařských profesí je pro další rozvoj 
medicínské vědy a klinické praxe ne-
zbytná a životně důležitá. Myšlenka 
zakladatelů FZS OU se v tomto směru 
jeví jako osvícená. Město Ostrava 
a Moravskoslezský kraj tak přispěly 
k rozvoji humanitního vzdělávání. Po-
kud bude realizována myšlenka vzniku 
lékařské fakulty v Ostravě, budou mít 
obě vysokoškolské instituce (FZS a LF) 
dlouhodobou perspektivu v oblasti 
medicínského vzdělávání.  - neš -

 Noví absolventi…

 Informace 
z Fakulty umění OU
Ve čtvrtek 26. června 2008 se uskuteč-
nily první promoce Fakulty umění Ost-
ravské univerzity v Ostravě. 

Slavnostní promoční akt se konal 
v sále Vesmír a zúčastnilo se ho 81 ab-
solventů. 

 Ej, lásko, lásko
„Tož jsem zase v té krásné zdejší krajině. To bychom šli oborou, daňci vlevo, 
vpravo – krásné rodné cesty na dvě hodiny! Starý hrad na vršku, dole čisťounká 
obec. Pod hradem teče horská řeka Ondřejnica. Procházky na starý zámek, po-
sezení nahoře je nádherné. A vše ve starém lesu, lípy až na pět set let staré. A šli 
bychom na Babí Hůru, z vrcholku rozhled na půl světa valašského a lašského! 
A tam mám lavečku, na té sedět a smát se…“

Houslista Jiří Vodička, loňský absolvent katedry strunných nástrojů Fakulty 
umění OU ze třídy prof. Zdeňka Goly, dosáhl dalšího skvělého výsledku, když 
zvítězil ve velké mezinárodní soutěži, která se konala v době od 3. do 9. září 
2008 v Lipsku. Tohoto evropského 
kola celosvětové soutěže, kterou 
pořádá agentura Young Concert Ar-
tis, se zúčastnilo přes 200 interpretů 
z celé Evropy. Jiří Vodička se vítěz-
stvím v této konkurenci dostal do 
finálního kola soutěže, které pro-
běhne v lednu 2009 v New Yorku. 
Takového úspěchu docílil doposud 
jediný Čech, klavírista Martin Kasík 
(před osmi lety).

 Prof. Jan Hališka

 Jiří Vodička s Pražskou komorní filhar- 

monií, dirigoval Jiří bělohlávek / Foto: archiv

 Jiří Vodička opět zvítězil

 Foto: archiv  Účinkující v dobových kostýmech / Foto: archiv
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mluveného slova ve slezském dialektu. 
Na koncertě zazněly dále skladby čes-
kých autorů od baroka až po tvorbu 
20. století, a to v písních umělých, 
operních áriích i ansámblových oper-
ních výstupech. Koncert se setkal 
s velkým ohlasem publika a samotni 
účinkující byli velmi ovlivněni celkovou 
atmosférou – nádvoří hradu Hukvaldy 
v překrásném nedělním červnovém 
odpoledni (29. 6. 2008). Všichni pří-
tomní měli možnost prožít snad to, 
o čem psal L. Janáček před mnoha léty 
svým přátelům.

V podobném duchu se nesl také kon-
cert, uvedený pod stejným názvem, 
ale věnovaný pouze L. Janáčkovi, který 
se konal v pátek 12. září 2008 ve Zvo-
nici nad Velkými Karlovicemi, v rámci 
1. ročníku festivalu „Babí léto na So-
láni“. Také do těchto míst Leoš Janáček 
rád zajížděl. Posluchači byli nadšeni Ja-
náčkovými písněmi a pobaveně srovná-
vali slezské a valašské či lašské nářečí. 
Brilantní klavírní doprovod Mgr. Pavla 
Motlocha jenom podtrhl účinek před-
vedených písní a také ukázek Janáč-
kovy korespondence i jeho fejetonů. 

A když dva z účinkujících v dobových 
kostýmech Leoše Janáčka a jeho životní 
lásky Kamily Stösslové prošli za zvuků 
„Lístku odvanutého“ z jeho klavírního 
cyklu Po zarostlém chodníčku mezi 
obecenstvem až k cestě, která vede na 
Soláň, byl účinek dokonalý. Leoš Janá-
ček se stal pojmem i pro ty, kteří jeho 
dílo neznali nebo pro neznalost opo-
míjeli. A jeho nejoblíbenější píseň „Ej, 
lásko, lásko“ zněla pak dlouho v nád-
herném měsíčním úplňku po celém So-
láni jako dík za všechno, co nám dal.

 Doc. Drahomíra Míčková

Zaměstnanci Ostravské univerzity se školili
Od ledna do prosince roku 2007 absolvovali někteří zaměst-
nanci Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen OU) – akademičtí 
pracovníci, sekretářky, referenti studijních oddělení –  
školení informačních systémů (dále jen IS). Celkem se konalo 
44 školení IS. bylo proškoleno 355 zaměstnanců a 24 školení 
bylo hodnoceno. školení hodnotilo 186 zaměstnanců. Hod-
nocení školení je anonymní a záleží pouze na uživateli, jestli 
dotazník pro hodnocení školení vyplní. Účastníci školení hod-
notili a posuzovali kvalitu poskytovaných služeb, např. jak byli 
spokojeni: a) s obsahem školení, b) s náplní školení, c) se školi-
telem, d) s rozsahem školení, e) s organizací školení. Výsledky 
hodnocení školení IS jsou uvedeny ve Zprávě ze školení IS pro 
zaměstnance OU, která je zveřejněna na univerzitním Portálu 
OU (www.portal.osu.cz).

2007

2006

2005

44 šKOlENí 31 šKOlENí

20 šKOlENí

školení IS na OU v roce 2005, 2006 a 2007

2006

2005
2007

296 ZAMěSTNANCů 355 ZAMěSTNANCů

101 ZAMěSTNANCů

Počet proškolených zaměstnanců OU

Počet hodnocených školení IS na OU  
v roce 2006 a 2007

2006

2007

24 HODNOCENýCH 
šKOlENí

10 HODNOCENýCH 
šKOlENí

V roce 2007 se nejvíce konalo školení pro IS MOODLE (14 ško-
lení). Nejméně se v tomto roce konalo školení pro IS DIPL II. 
(2 školení) a pro školení Základy ovládání notebooku (1 ško-
lení). Nejvíce zaměstnanců v roce 2007 proškolila Mgr. Lenka 
Orzelová (125 zaměstnanců). Nejméně zaměstnanců proškolili 
Ing. Jaroslav Švehlák (2 zaměstnance) a Ing. Petr Svoboda (1 
zaměstnanec).

Školení, které Centrum informačních technologií (CIT) pro za-
městnance OU zajišťuje, jsou zaměřená primárně na posky-
tované IS. Pro některé zaměstnance OU se také v tomto roce 
pořádala školení např. v základech ovládání prezentační tech-
niky na učebnách, nebo v základech ovládání notebooku. Dále 
se pro některé akademické pracovníky a některé zaměstnance 
všech fakult OU konaly hromadné konzultace k využívání mož-
ností univerzitních www stránek a Portálu. Po prázdninách se 
pro sekretářky OU v rámci projektu doc. Ing. Cyrila Klimeše, 
CSc., „Projekt manažerského vzdělávání zaměstnanců OU“ 
konaly kurzy dovedností práce s informačními systémy posky-
tovanými na OU. Školily se informační systémy, se kterými sekre-
tářky pracují, např. IS Magion (Ekonomický informační systém), 
Dipl II. (Databáze vysokoškolských kvalifikačních prací), IS Stag 
(Studijní agenda), GroupWise (Zaměstnanecká pošta). Celkem 
se v rámci tohoto projektu konalo sedm kurzů.

Školení, konzultace a poradenská činnost v oblasti informač-
ních systémů a technologií pro zaměstnance naší univerzity 
provádějí zaměstnanci CIT – odborníci na ICT (Information and 
Communication Technologies – Informační a komunikační tech-
nologie).

Bc. Monika Riedlová, koordinátorka školení IS, CIT
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Po celou dobu byla pravidelnou dopi-
sovatelkou MF DNES, před olympiá-
dou byla požádána, aby opustila Čínu, 
a nyní je redaktorkou zahraničního 
zpravodajství TV Z1. Její zkušenosti 
jsou přebohaté, na její návštěvu na 
děkanátě se vždy velmi těšíme.

Tak trochu odlišný pohled na Čínu 
aneb jak (pře)žít 4 roky v měnícím se 
městě olympiády
Do města olympijských her jsem 
se přestěhovala v roce 2004. Tedy 
v období, kdy se již tři roky vědělo 
o přidělení XIX. letní olympiády, ale 
všechny velké přestavby, které v dal-
ších čtyřech letech zachvátily zemi, se 
teprve plánovaly. Stejně jako já jsem 
procházela vývojem a změnou z nad-
šené turistky plné snů o starobylé 
civilizaci do fáze odpůrkyně čínské 
byrokracie a režimu. Upřímně však 
musím přiznat, že tisíce změn, kte-
rými Čína prochází, jsou většinou po-
zitivní i přes drastický způsob jejich 
prosazování.

Mnohé snahy o změny byly komické 
a pro nás Evropany nepochopitelné. 
Například když se vláda snažila mě-
nit chování obyvatel. Během pří-
prav na slavné hry tak byli místní 
„tepáni“ kampaněmi typu: „Pomáhej 
ostatním“, „Na eskalátorech se stojí 
vpravo“ či „Uvolni místo v dopravním 
prostředku“. Některé z kampaní měly 
dokonce přiřazeny i své dny v měsíci, 
kdy se služby konající pomocníci sna-
žili nově vyžadované chování kontro-
lovat. V metru se například objevili 
organizátoři, kteří se svými ampli-
óny zcivilizovávali při přestupech ne-
zkrotný dav. Den front měl také své 
kouzlo. To se vyrojili oranžově odění 
„frontmeni“ a lidští hadi se tvořili 
předpisově úplně všude – na zastáv-
kách, před obchody, na přechodech 
pro chodce. To vše pod záštitou 
Úřadu pro duchovní kultivaci, rozvoj 

a poradenství komunistické strany 
a jejího centrálního vedení. 

Velkých změn doznal i nezkrotný 
chaos v ulicích. Stále sice vyhrává 
větší, silnější, rychlejší a drzejší 
a platí hierarchie nákladní auto, au-
tobus, osobní auto, motorka a na-
konec kolo. Ale dopravní džungle se 
pomalu krotí novinkami v pravidlech 
silničního provozu a restrikcemi. 
Rychlostní limity jsou vynucovány 
množstvím radarů a kamer. Přísnější 
a častější jsou kontroly řidičů na 
požití alkoholu. „Opilí  řidiči  platí  vy-
soké pokuty, auta jsou jim odtažena na 
sběrná parkoviště, ale tučná obálka do-
ručená další den do  správné kanceláře 
dopravní policie  vše  spraví,“ prozradil 
mi jednou veřejné tajemství taxikář 
Sun. A řidič/hříšník si opět může dát 
při další večeři skleničku místní pá-
lenky – paj-ťi-o. 

Lakmusovým papírkem změn ve 
společnosti před OH byl počet oby-
vatel. Paradoxně ještě předtím, než 
do města přibyli sportovci, se Pe-

king začal systematicky vylidňovat. 
Zhruba od března tohoto roku při-
tvrdila vízová politika Číny. Ze zhruba 
250 tisíc cizinců, žijících dlouhodobě 
v metropoli, se asi třetině, k níž jsem 
patřila i já, nepodařilo obnovit stu-
dentská, pracovní či turistická víza. 
Pomoci jim nedokázaly ani agentury, 
zprostředkovávající tyto služby. Zmi-
zet museli kromě cizinců dokonce 
někteří místní: čínští studenti, nere-
gistrovaní pracovníci, podomní ob-
chodníci, stánkaři, handicapovaní 
občané či žebráci. Ti všichni, kteří ne-
vlastní takzvané chu-kchou Pekingu 
(rezidenční kartu), byli nuceni odejít. 

Tvrdší olympijská pravidla nastolila 
vláda i pro zvířata. Kvůli strachu z in-
fekcí a chorob zmizelo z ulic tisíce ko-
ček a psů. Na ta, co zbyla, čekala další 
omezení. Nově mohli pejskaři venčit 
své čtyřnohé kamarády jen jednou 
denně v určitou, přísně omezenou 
dobu – a s dokumenty dotyčného 
tvora neustále připravenými ke kon-
trole. 

Čínské úřady byly odhodlány zajistit 
bezpečnost a vyhnout se jakémukoliv 
překvapení během her tím, že budou 
mít vše a všechny pod detailním do-
zorem. Ostrý zásah proti všemu – od 
politických demonstrantů a menšin 
až po skoro neviditelné žebráky se 
vyplatil. 

Kolik však úsilí připravit úspěšné hry 
stálo a jak převrátilo život naruby mi-
lionům lidí, lze si jen stěží představit. 
Navenek však prý veškeré přípravy 
a finální hry působily dokonale, po-
tvrdili mi někteří čeští novináři, kteří 
se oné velké události mohli zúčastnit. 
Svůj pobyt v tomto městě ale nazý-
vali „Pobyt v mýdlové bublině.“
 

Kateřina Procházková

Filozofická fakulta měla na olympijských hrách  
v Pekingu dopisovatelku, fotografku i olympionika! 
Na paralympiádě jsme měli olympioničku –  
bronzovou medailistku!
DOPISOVATElKA: 
Mgr. KATEřINA PROCHáZKOVá, naše absolventka oboru Čeština s žurnalistic-
kým zaměřením ( 2003), od mládí pilná studentka čínštiny, která po ukončení 
studia na Filozofické fakultě začala působit na Univerzitě zahraničních jazyků 
v Pekingu jako lektorka českého jazyka a literatury. 
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FOTOGRAFKA: 
Paní Mgr. WEN-XIU PROCHáZKOVá, 
úspěšná lektorka čínštiny na Filozo-
fické fakultě. Čínštinu nabízí naše fa-
kulta v rámci výběrových předmětů již 
pátým rokem a počet zájemců o vý-
uku tohoto velmi složitého jazyka rok 
od roku vzrůstá. Paní Procházková po-
chází z Pekingu, takže si samozřejmě 
nemohla nechat ujít tuto velkolepou 
událost a pořídila pro lISTY několik 
fotografií. 

OlYMPIONIK: 
ERIK RAJOHNSOHN – student 3. roč-
níku Filozofické fakulty OU bakalář-
ského oboru Francouzština ve sféře 
podnikání.

Zúčastnil se závodu na 100 m prsa
Erik pochází ze smíšeného manželství 
– maminka je Češka, tatínek Madagas-
karec.

Plavání se věnuje již od čtyř let – jeho 
domovskou základnou je porubský ba-
zén a klub KPS Ostrava. Olympionika 
jsem po návratu z olympiády krátce 
vyzpovídala.

Eriku – popište nám svoji cestu k no-
minaci na olympiádu:

Jak už  jste zmínila, plavání se věnuji od 
raného dětství. Dosahoval jsem dobrých 
výsledků a v období mezi 15.–18. rokem, 
tj. v letech 2000–2003, jsem byl i členem 
české juniorské plavecké reprezentace.

Tím, že část mé rodiny žije na Madagas-
karu,  kam  pravidelně  jezdím,  oslovila 
mne jejich plavecká asociace, zda bych 
nechtěl reprezentovat Madagaskar.

Zvážil  jsem  to  a  nakonec  souhlasil  – 
v  české  reprezentaci  nás  bylo  hodně 
povolaných, ale málo vyvolených, tudíž 
málo možností se více prosadit . A na-
opak  na  Madagaskaru,  v  domovině 
mého  otce,  je  kvalitních  plavců  méně 
a nabídka  závodnických možností  byla 
přímo snová.

Pravidelně  jsem  se  zúčastňoval  závodů 
na Madagaskaru, obrovskou devizou pro 
mne byla účast na významných světových 
plaveckých soutěžích, kde jsem mohl po-
rovnat svou výkonnost s těmi nejlepšími. 

Ptačí hnízdo

Vodní kostka Peking

Olympijská vesnice

 E. Rajohnsohn při zahajovacím ceremoniálu
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Životní příběh 
úspěšné 
paralympioničky 
je příběhem 
o silné vůli.

Markéta Sidková ve čtrnácti letech 
v důsledku reakce imunitního systému 
zůstala upoutána na invalidní vozík. 
Nerezignovala a tvrdě se začala prát 
s nepříznivým osudem. Odmaturovala, 
začala studovat ruštinu ve sféře podni-
kání na FF OU, ale též se rozhodla ale-
spoň v omezené míře věnovat sportu. 
Jelikož jejím oblíbeným filmem je Pán 
prstenů, kde ji vždy uchvacovalo luko-
střelecké umění hlavních protagonistů, 
přihlásila se do Centra individuálních 
sportů, oddílu lukostřelby TJ Mariánské 
Hory. A to byla trefa do žlutého terče. 

S vehemencí sobě vlastní se pustila 
do tréninku a dobré výsledky na sebe 
nenechaly dlouho čekat. K těm nej-
význačnějším patří titul vicemistryně 
světa v lukostřelbě handicapovaných 
sportovců i titul akademické mistryně 
ČR. Účastnila se předchozích paralym-
pijských her v Athénách, kde obsadila 
7. příčku. Dlouhodobé skvělé výsledky 
ji favorizovaly jako kandidátku na je-
den z cenných kovů na letošní para-

lympiádě v Pekingu, a tak není divu, že 
byla i tváří reklamní upoutávky na toto 
největší světové sportovní klání.. 

V individuální soutěži jí nakonec štěs-
těna opustila, ale vše si vynahradila 
v soutěži družstev, kde spolu s luko-
střelkyněmi Kuncovou a Černou po 
napínavém boji získala vytouženou 
bronzovou olympijskou medaili. 

Na zahajovacím ceremoniálu byla Mar-
kéta Sidková, nejmladší česká paralym-

pionička, vlajkonoškou české výpravy. 
Na tom závěrečném pak osobně dě-
kovala dobrovolníkům z pozice členky 
Rady sportovců Mezinárodního para-
lympijského výboru. Do této významné 
funkce, která je poradním orgánem 
Mezinárodního paralympijského vý-
boru, byla zvolena díky hlasům zú-
častněných sportovců, kteří hlasovali 
po celou dobu XIII. letních paralympij-
ských her v Pekingu.

Příběh Markéty je obdivuhodný, je vý-
zvou pro nás všechny.

Přejeme naší studentce neutuchající 
elán a úspěch ve všech jejích aktivitách.
 Jana Bolková

PARAlYMPIONIČKA – bRONZOVá MEDAIlISTKA: 
MARKéTA SIDKOVá, studentka 3. ročníku kombinovaného 
studia oboru Ruština ve sféře podnikání, zúčastnila se sou-
těže jednotlivců a družstev v lukostřelbě

Na  těchto  kláních  jsem  splnil  madagas-
karský  olympijský  limit  –  a  najednou 
v ruce držel letenku na olympiádu.

Jaké jsou Vaše zážitky ze zahajovacího 
ceremoniálu?
Měl  jsem  to  štěstí,  že  jsem  byl  v  prů-
vodu  madagaskarských  sportovců.  At-
mosféra  během  defilé  zúčastněných 
zemí  a  slavnostní  zažehnutí  olympij-
ského ohně –  to  se nedá  slovy popsat 
– to se musí zažít!

Jak jste Vy z pohledu sportovce vní-
mal olympijskou organizaci? 
Jedním  slovem  skvělá  –  vše  klapalo, 
nesetkal  jsem se s žádným zpožděním, 
vše probíhalo na minutu přesně. Žádný 
zmatek – spousta ochotných organizá-
torů,  kteří  Vás  vždy  dovezli  tam,  kde 
jste chtěl či měl být.

Jak se Vám žilo v olympijské vesnici?

To  nebyla  vesnice,  ale  krásné  nové 
město  s  luxusními  apartmány  a  veške-
rými  službami,  které  potřebujete.  Co 
se  týče  stravování  –  sportovcům  byla 
k dispozici velká restaurace, kde jsme si 
mohli  vybrat  téměř  ze 450 druhů  jídel 
všech kuchyní světa.

Vaše zážitky ze samotného závodu ve 
Vodní kostce?
Neopakovatelné.  Věřím  coubertinov-
skému  „Není  důležité  zvítězit,  ale  zú-
častnit  se“!  Původně  jsem  už  chtěl 
závodění  pověsit  na  hřebík,  ale  olym-
pijská  atmosféra mne  tak nabudila,  že 
budu pokračovat a pokusím se probo-
jovat na OH do Londýna. 

A co fenomenální Phelps ?
Musím  předeslat,  že  jsem  se  s  ním 
v  posledních  letech  setkal  na  různých 
světových  závodech.  Je  to  zázrak.  Též 
se mi  líbila  olympijská  atmosféra  –  jak 

mu všichni fandili a hnali ho ke splnění 
snu.

Nenastaly žádné komunikační bariéry?
Musím potvrdit, že domluvit se anglicky 
či francouzsky nebyl na OH problém. Po 
olympiádě jsem krátce cestoval po Číně 
a zde už problém s dorozuměním byl. 

Jaká byla tedy pekingská olympiáda, 
viděna Vašima očima ?
Všude  bylo  vidět,  že  Číňané  pro  zdar 
olympiády  udělali  maximum  a  nic  ne-
podcenili.  Počínaje  spoluprací  se  svě-
tovými  architekty  –  neboť  jednotlivá 
sportoviště  jsou opravdu architektonic-
kými a technickými unikáty , až po do-
konalou  organizaci  ve  všech  směrech. 
O přípravě čínských sportovců bylo po-
psáno hodně papíru a já mohu potvrdit, 
že jejich jediným cílem je úspěch. 

 Jana Bolková

 M. Sidková s děkankou doc. E. Mrhačovou
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Konference a semináře

Konference byla pořádána v rámci 
projektu CIP EQUAL „Celoživotní vzdě- 
lávání  neslyšících“ pod záštitou dě-
kanky Přírodovědecké fakulty Ost-
ravské univerzity doc. PaedDr. Dany 
Kričfaluši, CSc. 

Jejím hlavním cílem byla výměna zku-
šeností zástupců vysokých, středních 
a základních škol z České publiky, 
Polska a Rakouska, a také zástupců 
ministerstev a organizací zabývajících 
se problematikou podpory osob se 
sluchovým postižením. Velice cenná 
byla také vystoupení samotných slu-
chově postižených studentů a pre-
zentace jejich názorů. 

Pro téměř stovku účastníků bylo zajiš-
těno tlumočení pomocí konferenční 
techniky, všichni přednášející tak 
mohli prezentovat ve svém rodném 
jazyce – češtině, polštině i němčině. 
Příspěvky byly tlumočeny do českého 
znakového jazyka. 

V úvodu programu představila Ing. 
Zdeňka Telnarová, Ph. D., řešitelka pro-
jektu, centrum podpory studentům se 
speciálními potřebami na Ostravské 
univerzitě Pyramida – jeho zaměření 
a služby, obeznámila účastníky také 
s aktivitami, které jsou pořádány pro 
zaměstnance Ostravské univerzity, 
zejména pro referenty studijních od-
dělení, pracovníky centra Pyramida 
a knihovny. Jde o kurzy znakového ja-
zyka a kurzy zásad správné komunikace 
se studenty se sluchovým postižením. 

Hlavní řešitel projektu CIP EQUAL Ing. 
Tomáš Sokolovský, CSc., seznámil účast-
níky konference s dvanácti aktivitami 
projektu a šestnácti produkty, které 
byly v rámci projektu vytvořeny a jsou 
distribuovány ve formě kompletního 
balíku na cca 100 zainteresovaných 
pracovišť v rámci celé České republiky. 

Dále měli účastníci například mož-
nost seznámit se prostřednictvím 
příspěvků kolegů z polských a ra-
kouských vysokých škol s legisla-
tivou sousedních zemí upravující 
práva a možnosti sluchově posti-
žených osob nebo konkrétními 
formami pomoci a spolupráce při 
integraci studentů se speciálními 
potřebami.

Neslyšící studenti z Masarykovy uni-
verzity v Brně se podělili o své vlastní 

zkušenosti a dojmy z působení na vy-
soké škole. 

Na závěr programu vystoupili stu-
denti navazujícího magisterského 
studia oboru Výchovná dramatika 
neslyšících na DIFA JAMU v Brně s va-
riacemi básní od neslyšící básnířky 
Elišky Vyorálkové.

Konference byla zaznamenávána 
na Media Site a její elektronická 
podoba je k dispozici na adrese:  

ht tp://wemsite1.vsb.cz/ou/Catalog/
Front.aspx?cid=b0fff3ca-25db-4106-
a2d4-204b546f0932.  Sborník  konfe-
rence je dostupný na stránkách projektu 
http://proplnyzivot.osu.cz.

Konference Pro plný život 2008 se se-
tkala s nesmírně pozitivními ohlasy 
účastníků, byla vhodným setkáním 
odborníků v oblasti pomoci sluchově 
postiženým studentům a vytvořila 
prostor pro výměnu názorů a zkuše-
ností. 

Na závěr mi dovolte za organizační 
výbor vyjádřit poděkování kolegům 
a studentkám Filozofické fakulty, 
technikům CIT a KIP, zaměstnancům 
menzy a pracovnicím centra Sluneč-
nice při VŠB – TU Ostrava za neo-
cenitelnou pomoc při technickém 
a organizačním zabezpečení konfe-
rence. 

Pavla Janoschová, PřF OU

 Konference Pro plný život 2008

 Studenti brněnské JAMU

 Neslyšící mezi sebou čile diskutovali 

Ostravská univerzita uspořádala ve spolupráci se společností Centrum vizuali-
zace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., Ostrava dne 10. června 2008 v Aule Os-
travské univerzity mezinárodní konferenci věnovanou problematice pomoci 
sluchově postiženým studentům v přípravě a vlastním studiu na vysoké škole.
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Konference a semináře

Tato organizace sdružuje 97 zemí 
světa (z toho 43 s nižším statusem 
jako pozorovatelé). Největší vklad do 
její činnosti vnášejí geografové ze se-
verní Ameriky a z Evropy. Výhodu mají 
anglojazyčné země, a proto právě 
ony jsou nejčastěji reprezentovány 
v komisích a pracovních skupinách 
unie. Jsou to USA, Velká Británie, Ka-
nada a Austrálie, v dalším pořadí pak 
Německo, Japonsko a Čína.

Mezinárodní geografická unie dbá 
na to, aby se v pořádání kongresů 

střídaly kontinenty a země vyspělé 
s méně vyspělými. Proto, když se před 
osmi lety v Soulu rozhodovalo o místě 
konání kongresu v roce 2008, padla 
volba na Tunisko, přestože tato země 
ve světové geografii moc neznamená. 
Ale bylo to po dlouhé době v rozvo-
jové zemi, v arabském světě a navíc 
v Africe, která zatím světový geogra-
fický kongres hostila jen jednou, a to 
v roce 1925 v Káhiře.

Volba Tuniska z hlediska této zá-
sady byla určitě správná, ale z vlastní 
zkušenosti z předchozích kongresů 
mohu potvrdit, že to bylo pro tuniské 

organizátory chvílemi příliš velké 
sousto. Objevovaly se menší i větší 
organizační problémy ve větší míře 
než kdykoliv předtím. Například už 
samotné místo konání ve veletržním 
paláci Kram nebylo optimální. Bylo 
daleko od centra i od hotelových 
komplexů na pobřeží a přímo u něj 
nebyla žádná možnost ubytování. Na 
hromadnou dopravu nebylo možné 
spoléhat, a tak většina účastníků byla 
odkázána na taxíky. Organizátoři po-
skytli sice hromadný odvoz autobusy, 
ale jen ráno tam a vpodvečer zpátky, 

což ne vždy každému vyhovovalo. 
V paláci také nebylo dost menších 
místností na jednání v sekcích, kte-
rých na takových kongresech bývá 
kolem 30. Rozdělení jedné z velkých 
hal na kóje je vhodné u výstav a ve-
letrhů, ale když se ve všech najednou 
začalo přednášet, v hluku nesoucím 
se nad přepážkami nebylo nic slyšet.

Ale i přes tyto potíže kongres pro-
běhl v pořádku. Byl příležitostí pre-
zentovat nejnovější výsledky světové 
geografie, a to nejen v podobě refe-
rátů, ale i výstavy map, atlasů, knih 
a časopisů. Jaká témata dominovala? 
Hodně jich bylo zaměřených na eko-
logická témata, včetně globálního 
oteplování, na proměny kulturní di-

verzifikace a politických struktur, na 
globalizaci, na novou kvalitu komu-
nikace, která mění význam prosto-
rových struktur ve světě apod. Místo 
konání předurčilo soustředění zájmu 
na oblast Středomoří a arabský svět.

Plenární zasedání Mezinárodní ge-
ografické unie zhodnotilo uplynulé 
čtyřleté období a zvolilo nové orgány 
na období 2008-2012. Prezidentem 
se stal významný americký geograf, 
dnes již emeritní profesor Pennsyl-
vanské univerzity Ronald Abler. Do 
výkonného výboru bylo zvoleno 8 
viceprezidentů (3 z Evropy, 2 z Asie 
a po jednom z Latinské Ameriky, 
z Austrálie a z Afriky). Na viceprezi-
denta kandidoval také bývalý prezi-
dent České geografické společnosti 
doc. Ivan Bičík z Karlovy univerzity 
v Praze, ale nedostal dost hlasů. Pře-
sto má ze všech českých geografů ve 
strukturách unie nejvyšší funkci, pro-
tože je předsedou sekce Využití země 
a změn jejího vegetačního krytu.

Jelikož poslední prezident Ital Adal-
berto Vallega zemřel v průběhu svého 
funkčního období (v roce 2006), zů-
stala neobsazena funkce tzv. „past-
presidenta”, tzn. bývalého prezidenta, 
jehož úkolem je zajišťování kontinuity 
organizace. Tuto funkci bude proto 
v období 2008–2012 zastávat mimo-
řádně jeden z bývalých viceprezi-
dentů, Markku Löytönen z Finska. Ve 
své funkci byl potvrzen i generální ta-
jemník Woo-ik Yu z Jižní Koreje.

Kongres měl samozřejmě i společen-
ský program (uvítací recepce a slav-
nostní večeře na závěr s ukázkou 
břišních tanců) a navazující exkurze, 
kterých se účastnili ti, kteří chtěli po-
znat lépe Tunisko a sousední země. 
Já jsem si žádnou exkurzi nevybral, 
ale i přes nedostatek času v průběhu 
kongresu jsem si jako správný geograf 
stačil udělat představu alespoň o tu-
niském hlavním městě. Je mnohem 
evropštější, než jsem čekal, i když 
část Medina je ukázkou typického 
arabského středověkého urbanismu. 
Rozhodně stojí za zhlédnutí. 

Příští kongres v roce 2012 bude v Evropě, 
v Kolíně nad Rýnem. A právě v Tunisu 
jsme rozhodli už také o místě konání 
kongresu v roce 2016. Bude to Peking.

 Doc. Tadeusz Siwek 

 Přírodovědecká fakulta OU

 Postřehy z mezinárodního geografického kongresu
Ve dnech 12.–15. srpna 2008 se v Tunisu konal 31. mezinárodní geografický kon-
gres, kterého se zúčastnilo 1203 geografů ze 72 zemí. Mezi nimi i já jako před-
stavitel České republiky. Od roku 1984 to byl již můj sedmý kongres, ale poprvé 
jsem na něm nebyl jen jako účastník, jehož jediným úkolem je přednést referát, 
ale měl jsem možnost nahlédnout do zákulisí a seznámit se blíže s fungováním 
Mezinárodní geografické unie.

 Účastníci kongresu / Foto: archiv autora
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Akademický sport

Po delší odmlce přinášíme informace z prostředí vyso-
koškolského sportu, kde čtenáře Listů seznámíme s pře-
hledem akcí i s výsledky našich reprezentantů v tomto 
kalendářním roce. Probíhaly zejména kvalifikace v ko-
lektivních sportech, kterými je podmíněna účast na aka-
demických hrách, ale také se uskutečnila samostatná 
mistrovství v mnoha sportovních odvětvích. Největší pro-
stor bude ovšem věnován Českým akademickým hrám 
(ČAH), které představují nejvýznamnější akademickou 
sportovní akci u nás. V závěru příspěvku budou uvedeny 
důležité informace týkající se možnosti reprezentace naší 
univerzity na akademických soutěžích republikového či 
mezinárodního charakteru.

AKADEMICKá MISTROVSTVí ČR

AM v halové atletice družstev – Praha 7. 1. 2008
Družstva: celkově 8. místo, ženy 8. místo, muži 10. místo 

JEDNOTlIVCI 

1500m Bednář Tomáš 1. místo

60m př. Šrámková Veronika 2. místo

koule Spazier Ondřej 3. místo

60m př. Konvalinková Kateřina 4. místo

výška Konvalinková Kateřina 4. místo

60m Šrámková Veronika 5. místo

výška Kotala Jan 5. místo

trojskok Kotala Jan 8. místo

koule Konvalinková Kateřina 9. místo

AM v běžeckém lyžování –  
Nové Město na Moravě 11. 2.–14.2.2008

Volná technika Baďura Jan 17. místo

Volná technika Vytlačil Jiří 47. místo

Klasický běh Baďura Jan 16. místo

Klasický běh Vytlačil Jiří 34. místo

AM ve sjezdovém lyžování – bílá 23. 2.–24. 2. 2008

Obří slalom Hrbáčková Hana 2. místo

AM ve sjezdovém lyžování – špindlerův Mlýn 25. 3. 2008

Superobří slalom Hrbáčková Hana 2. místo

Akademické mistrovství ČR v ledním hokeji –  
Slaný 16.4.–18.4.2008 – 5.–8. místo
Boháč Jakub, Bouša Tomáš, Červenka Adam, Grygar Petr, 
Hrubý Daniel, Koloničný Milan, Korda Pavel, Matejka Mi-
chal, Mlčák Martin, Opačitý Daniel, Rosypal Jan, Sopúch 
Jiří, Wolf Petr, Zedník Aleš

Akademické mistrovství ČR ve squashi – Praha 9. 5. 2008

Dvouhra Bajgar Tomáš 4. místo

Akademické mistrovství ČR v terénním triatlonu –  
Ostrava 24. 5. 2008

Pukovec Tomáš 19. místo

 Sportovní reprezentace Ostravské univerzity
Období leden–srpen 2008

OHléDNUTí ZA VYSTOUPENíM OSTRAVSKé UNIVERZITY 
NA ČAH 2008 V bRNě (14.–20. 6. 2008)

Studenti Ostravské univerzity v Ostravě se účastní našeho 
nejvýznamnějšího vysokoškolského sportovního svátku 
od založení Českých akademických her v roce 2002. Na 
vrcholném setkání našich nejlepších vysokoškolských 
sportovců jsme tedy nemohli chybět ani v letošním roce 
v Brně, kde nás reprezentovalo takřka 60 sportovců v 17 
sportovních odvětvích. Naši studenti a studentky opět 
potvrzovali, že je jim ctí bojovat za svou alma mater, 
a během soutěžních klání podávali hodnotné výkony. 
S mírnou nadsázkou lze konstatovat, že takřka každý 
start se promítl do celkového bodového hodnocení. Zís-
kali jsme deset titulů Akademického mistra ČR, 7 stříbr-
ných a 8 bronzových medailí, celkem tedy 25 umístění na 
stupních vítězů! Za největší úspěch lze ale považovat cel-
kové 7. místo v konečném bodování, kdy jsme byli jako 
jediní schopni konkurovat mnohem početněji zastoupe-
ným vysokým školám.

Jak již bylo zmíněno, medailových ocenění našich stu-
dentů byla celá řada, přesto některé výkony zasluhují 
zvláštní pozornost. Čtvrtých akademických her v řadě se 
účastnil karatista Roman Trnka, který opět ve své váhové 
kategorii nenašel přemožitele. Celkem již pošesté vystou-
pil na nejvyšší stupínek.

Naopak svoje první akademičky absolvovala stolní tenistka 
lenka Harabaszová, a to s velkou parádou, vždyť v každé 
disciplíně, ve které startovala, získala zlato – celkem tedy 
tři! Tento výkon ji určitě zařadil mezi nejúspěšnější spor-
tovce letošního ročníku.

Dalším nováčkem v řadách reprezentace OU byla cyklistka 
Jana ševčíková, která náročné kritérium zvládla mezi že-
nami v nejrychlejším čase.

Soutěž v lukostřelbě ovládli Markéta Sidková a Jakub Mi-
keska, kteří vyhráli své kategorie a v družstvech skončili 
druzí. Potvrdili tak svou úroveň, vždyť Markéta byla na 
paralympiádě v Pekingu a nechybělo mnoho a také Jakub 
jel na olympijské hry!  (Poračování na straně 20)

 Vítěz v lukostřelbě Jakub Mikeska



20

(Pokračování ze strany 19)

V plaveckém bazénu opět zazářila Tamara Stonová, která 
sice nedosáhla na zlatou, ale třemi stříbrnými rozšířila 
svou bohatou sbírku cenných kovů na sedmnáct! A to se 
již bezmála rok nevěnuje plavání, ale triatlonu...

Nesmíme zapomenout ani na kolektivní sporty. Náročným 
sítem oblastních kvalifikací prošly pouze dva týmy – soft-
balistky a tým frisbee. Obě mužstva v těžkých zápasech 
obstála a vybojovala umístění na třetích příčkách.

Na závěr zmiňme další reprezentanty, kteří úspěšně starto-
vali i v předchozích ročnících a ziskem dalších medailí po-
tvrdili, že patří k tradičním oporám – Veronika šrámková, 
Pavel Havlíček, Ondřej Spazier (atletika), Michaela bohá-
čová (judo), Pavel Korda (golf), Hana Vaculínová (tenis).

Všem našim reprezentantům gratulujeme k dosaženým 
výsledkům.  Mgr. Radim Kofránek, KTV PdF OU

Akademický sport

MEDAIlOVá UMíSTěNí

AKADEMIČTí MISTřI ČR – 10 titulů

Atletika skok daleký ŠRÁMKOVÁ Veronika

Cyklistika MTB –CC ŠEVČÍKOVÁ Jana

Judo 57 kg BOHÁČOVÁ Michaela

60kg HORÁK Jakub

Karate Kumite + 80 kg TRNKA Roman

reflexní luk MIKESKA Jakub

SIDKOVÁ Markéta

Stolní tenis dvouhra HARABASZOVÁ Lenka

čtyřhra HARABASZOVÁ Lenka

smíšená 
čtyřhra

HARABASZOVÁ Lenka, 
PAVLOVSKÝ Lukáš

7 STříbRNýCH MEDAIlí

Atletika tyč HAVLÍČEK Pavel

koule SPAZIER Ondřej

100m přek. ŠRÁMKOVÁ Veronika

družstva SIDKOVÁ Markéta, 
MIKESKA Jakub

Plavání 100m P STONOVÁ Tamara

100m PZ STONOVÁ Tamara

50m P STONOVÁ Tamara

8 bRONZOVýCH MEDAIlí

Atletika trojskok HAVLÍČEK Pavel

trojskok MÁLKOVÁ Zuzana

Golf KORDA Pavel

Frisbee Jožák Martin, Kocián Radim, Kopecká Pavla, 
Krčmář Jiří, Mišáková Jana, Skříček Jakub, 
Šteifová Petra, Vaněk Jan, Záhorský Marek, 
Zelenka Filip

Softbal Cigánková Tereza, Gilarová Iva, Hyklová 
Kateřina, Kaplanová Barbora, Langrová 
Martina, Nováčková Michaela, Příkopová 
Petra, Šestáková Monika, Šuléřová Barbora, 
Zpěváková Tereza

Stolní tenis čtyřhra PAVLOVSKÝ Lukáš
Šerm fleret MÁDROVÁ Dagmar
Tenis čtyřhra VACULÍNOVÁ Hana

BODOVÁNÍ ŠKOL – Celkové pořadí ( ze 44 škol )
Místo Body Škola Počet 
1. 176 Masarykova univerzita 301
2. 150 Univerzita Karlova v Praze 352
3. 137.3 Vysoké učení technické v Brně 351
4. 131.3 Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava
264

5. 72.8 Univerzita Palackého Olomouc 169
6. 64 Západočeská univerzita v Plzni 184
7. 60 Ostravská univerzita v Ostravě 60
8. 59 Česká zemědělská univerzita – 

Praha
88

9. 57.5 Vysoká škola ekonomická – 
Praha

103

10. 56.8 České vysoké učení technické – 
Praha

157

 Reprezentační družstvo softbalistek

 bronzový tým frisbee 

Na závěr si dovolím připomenout již tradiční zmínku o mož-
nostech reprezentace Ostravské univerzity na akademických 
hrách či akademických mistrovstvích ČR. Od nového aka-
demického roku bude na webových stránkách katedry tě-
lesné výchovy (http://pdf.osu.cz/ktv/ ) zřízen odkaz věnující 
se sportovní reprezentaci. Budou zde zveřejněny informace 
zahrnující přehled všech sportovních akcí, garanti sportů, 

možnosti registrace studentů, tréninky výběrů, fotogalerie 
našich reprezentantů apod. Žádáme studenty a studentky 
Ostravské univerzity s odpovídající sportovní výkonností, 
aby kontaktovali garanty jednotlivých sportovních odvětví 
a oznámili jim potřebné údaje (jméno a příjmení, datum 
narození, sport, disciplíny, aktuální výkonnost). 

 Mgr. Radim Kofránek, KTV garant sportovní reprezentace

VýSlEDKY REPREZENTANTů OSTRAVSKé UNIVERZITY NA ČAH 2008
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 Z přednášky pro studenty prvních ročníků

SENáTY

Senát je univerzitní orgán, definovaný 
zákonem o vysokých školách. Každá 
fakulta má svůj fakultní senát a uni-
verzita jako celek má univerzitní senát. 
Pravomoci má vcelku velké a zásadní, 
hlavní jsou volba děkana (rektora) 
a schvalování rozpočtu. Co je zásadní 
pro studenty, je např. Studijní a zku-
šební řád, který ovlivňuje celé naše stu-
dium, a jeho podmínky. Pro studenty 
je podstatná „jejich“ část senátu – stu-
dentská komora. Na její členy, které 
volí studenti dané fakulty, se mohou 
ostatní obracet se svými studijními po-
tížemi a dotazy. Řeší různé podněty 
a návrhy. A také je to obrovská zkuše-
nost a výzva, zahýbat životem univer-
zity. Zvolen může být každý a kdo ví 
– třebas to jednou bude někdo z Vás. 

INTERNATIONAl STUDENT ClUb

Hlavním posláním členů klubu je optima-
lizovat integraci zahraničních studentů 
do nového společenského života. Pri-
mární pomocí je poskytnutí základních 
informací potřebných k orientaci v hos-
titelském prostředí. Velké popularitě se 
těší tzv. BUDDY program, jenž je kon-
krétní osobní pomocí domácího studenta 
zahraničnímu kolegovi. Dobrovolníci se 
se svými novými kamarády spojí předem 

ohledně doladění posledních detailů a po 
příjezdu je vyzvednou, aby jim ukázali 
město, univerzitu a doprovodili na koleje. 
Tito “buddies” spolu zůstávají v kontaktu 

po celou dobu pobytu a místní student 
bývá často pro zahraničního kamaráda 
cenným zdrojem rad a informací. 

Členové International Student klubu 
se snaží přijíždějícím studentům nabíd-
nout co nejkvalitnější a nejpestřejší pro-
gram, aby jejich studijní pobyt učinili 
nezapomenutelným. Vědí, jak náročná 
může být integrace do neznámého 
prostředí, a snaží se radami i konkrétní 

pomocí eliminovat možné problémy. 
Nejen studiem živ je člověk, a proto 
ISC OU poskytuje jedinečnou možnost 
poznat hostitelskou zemi i univerzitní 
město a užít si rozmanitých společen-
ských akcí. Společně doufáme, že při 
písničce “Won´t forget these days” od 
skupin Wingenfelder budou “naši” 
Erasmus studenti vzpomínat právě na 
nejlepší dny svého života v Ostravě.

STAVOVSKá UNIE STUDENTů OU

Stavovská unie studentů Ostravské uni-
verzity (SUS OU) vznikla v roce 1994. 
Jedná se o neziskovou organizaci sdru-
žující dobrovolníky z řad studentů OU. 

Hlavní a největší akcí SUS OU je pořá-

dání Majálesu OU, velké hudební akce 
s mnoha nejen hudebními scénami. 
Nejstarší akcí je Hladnovská laťka, která 
kombinuje sportovní výkon – skok vy-
soký – a zábavu. Zvláště pro prváky je 
tady Vítání občánků, akce na pomezí 
zábavy a osvěty. První část je nefor-
mální přednáška pro studenty prvních 
ročníků o fungování OU a poté násle-
duje taneční zábava a koncert, kde se 
máte možnost seznámit a poznat první 
pořádnou akci. Velmi podstatná je pro 
nás webová prezentace. Najdete zde 
univerzitní aktuality, informace o no-
vinkách, různé články a materiál, fó-
rum pro Vaše dotazy (odpovídáme do 
24 hodin) a také fotogalerii akcí. 

Je toho ještě více, bližší Info najdete na 
www.sus.osu.cz. Dotazy směřujte na 
sus@osu.cz.  (Pokračování na straně 22)

Studentská vrátka

 Členové Stavovské unie studentů OU

 Studenti na Ostravské univerzitě
Určitě mnoho z Vás na střední škole zažilo nějakou studentskou organizaci, 
např. studentský parlament, nebo jste pomáhali s přípravou plesu a dalších ak-
tivit. Na OU máte možností dokonce ještě více! Hlavním „orgánem“ studentů 
na univerzitě je senát. Existují senáty fakultní – každá fakulta má svůj, a pak 
jeden „hlavní“, a to senát univerzitní. Senáty řeší např. Studijní a zkouškový 
řád, rozpočty … více v samostatném článku. Pro zahraniční studenty, usnad-
nění jejich pobytu na OU a lepší integraci je zde International students club 
(ISC). Pokud rádi organizujete různé akce, pomáháte ostatním a chcete se něco 
přiučit, je tady pro Vás Stavovská unie studentů. Pro zpěvuchtivé tady máme 
Vysokoškolský pěvecký sbor a také soubor Adash. Také existují různé oborové 
spolky, které se prezentují především na webech. Není toho málo, co?
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(Pokračování ze strany 21)

HlEDáME NOVé ČlENY!
Zaujala Tě činnost SUS OU? 
Chtěl/a by ses také zapojit, naučit se 
něco nového a získat nové přátele? 
Tak neváhej a přidej se k nám! 

TEP

TEP je program pohybových aktivit Os-
travské univerzity, který nabízí všem 

zaměstnancům a studentům možnost 
ovlivnit pravidelným pohybovým reži-
mem své zdraví a životní styl. 
Název programu TEP je tvořen zkrat-
kou slov Tělo – Energie – Pohyb, která 
vyjadřuje rovnováhu vztahu mezi tě-
lesnou schránkou člověka, formami 
jeho vnitřní energie a pohybem jako 
nezbytné součásti života.

Zadýcháváte se, když jdete do schodů? 
Jste unavení, když doběhnete tram-

vaj? Sedíte dlouhé hodiny v lavicích 
nebo u počítače a přitom nechodíte 
sportovat? Nemáte čas na pravidelné 
sportování, protože vždy je něco dů-
ležitějšího? Chtěli byste sportovat, ale 
na sport nemáte peníze? Nejlepší po-
hyb je sledovat sport v televizi? Snažíte 
se zhubnout zázračnými náplastmi? 
V případě, že odpovědi na některé tyto 
otázky jsou ANO, můžete si být téměř 
jistí, že zdravotní komplikace na sebe 
nenechají dlouho čekat. Proto Vám na-
bízíme možnosti, jak těmto komplika-
cím předejít…

 Ondřej Haška, prezident SUS OU 

Když nás 30. července zastihla 
zpráva, že Tom zemřel, považovali 
jsme to za velice špatný vtip. Stále 
jsme nevěřili, že by se něco tako-
vého mohlo stát tak laskavému 
a slušnému člověku, jako byl on. 
Člověku, který se nám nesmaza-
telně zapsal do srdcí, měl na nás 
neuvěřitelný vliv, probouzel (a stále 
probouzí) v nás jen to dobré, vždy 
byl nám ochoten s čímkoliv pomoci, 
kam přišel, tam šířil dobrou náladu, 
zkrátka člověk, který se často nepo-
tkává. Přiznejme si, někdo ho nepo-
tká nikdy… 

Jiskřička naděje v nás pohasla až 
v okamžiku, kdy položili na rakev 
Tomovu přilbu a rukavice…

Tom miloval přírodu, rád zdolával 
hory, ať už pěšky nebo na kole, 
které bylo jeho životní vášní. Kolo, 
přilba a pořádný kopec, to jsou 
věci, které měl neustále na mysli 
a kterými žil. Na našich výletech 
jsme poznali spoustu krásných 
míst. Vidíš, Tome, i u nás v Asii 
(jak Tom rád s nadsázkou říkal: 
„Vše východně za Prahou je Asie.“) 
máme pěkné hory, které stojí za to 
sjet. I když jsme občas zabloudili, 
zmokli, zapadli do bahna, ujel nám 
poslední vlak, Tvá pozitivní nálada, 
chuť riskovat a kapka něčeho dob-
rého na zahřátí nás vždy dovedly 
k cíli.

Tomáš Horák se narodil 23. září 
1982 jako prvorozený syn Lívie 

a Richarda Horákových. Navště-
voval základní školu v Nejdku, 
následovalo studium na Střední 
poštovní škole v Karlových Va-
rech. Po absolvování střední školy 
nastoupil na civilní službu na 
integrovanou mateřskou školu 
Husovka v Nejdku. Po ukončení 
civilní služby začal pracovat na 
poště v Nových Hamrech. Během 
této práce přišel do styku s fir-
mou, která se zabývá tvorbou 
map. Tady se zrodila myšlenka na 
studium kartografie. Poté, co byl 
otevřen na Ostravské univerzitě 
v Ostravě obor Kartografie a ge-
oinformatika a jeho mladší sestra 
Jana nastoupila na vysokou školu 
do Ostravy, myšlenka se promě-
nila ve skutečnost. V roce 2006 na-
stoupil na Ostravskou univerzitu, 
na níž studoval tříletý bakalářský 
obor Kartografie a geoinforma-
tika.

Věřili byste, že může někomu puk-
nout srdce laskavostí? Asi ne. Ale 
neumíme si představit, o co jiného 
mohlo v Tomově případě jít. Laska-
vosti, té měl na rozdávání! My měli 
to štěstí, že jsme s ním strávili dva 
neuvěřitelné roky nejen ve škole, 
ale i mimo ni. Dva roky, které 
utekly jako voda. Dva roky, které 
nám všem změnily život. Dva roky, 
které jsme prožili v přítomnosti 
Toma…. Škoda, že spolu neusku-
tečníme výšlapy, které jsme pláno-
vali. Ale neboj, my je podnikneme! 
A Ty tam budeš s námi, protože my 

si Tě budeme navždy nosit v našich 
srdcích!

Tomův plamen života pohasl náhle 
dne 29. července 2008 ve Vsetín-
ských vrších. Odešel ve věku nedo-
žitých 26 let a zanechal za sebou 
nejen zarmoucenou rodinu a přá-
tele, ale i hlubokou stopu v každém 
z nás. Poslední rozloučení se ko-
nalo 5. srpna na místním hřbitově 
v Nejdku.

A tak jen doufáme, stejně jako 
Tvůj táta, že Ti tam nahoře dali 
pořádné kolo, a věříme, že tam 
jsou parádní kopce ke sjíždění 
„skvělejch trailů“. Vše ostatní jsi 
měl na tu dlouhou cestu sbaleno 
s sebou. A kdyby Ti tam nahoře 
bylo smutno, věř, že jsme stále 
s Tebou a nikdy na Tebe nezapo-
meneme. Jsi naší součástí a nikdy 
jí nepřestaneš být!

Tomáši, čest Tvojí památce. Bylo 
nám ctí Tě poznat!

 Spolužáci a kamarádi

 Za Tomášem Horákem
biker, turista, smíšek, optimista, pohodový člověk, kartograf a geoinformatik, 
člověk se srdcem na dlani, který nikdy nezkazil náladu, který uměl druhé podr-
žet v nejtěžších chvílích… A především výborný kamarád! To vše a mnohem víc 
byl pro nás Tomáš Horák…

 Studenti na Ostravské univerzitě
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 Studenti se seznámili s problemati-
kou pohybové aktivity ve vyšším věku 
a s možností využití různých techno-
logií u starších lidí, na jejichž vývoji 
Finové intenzivně pracují. „Přístup 
Finů ke stárnoucí populaci je velmi po-
zoruhodný.  Velmi  mne  zaujalo,  jak  se 
snaží seniorům usnadnit život a zlepšit 
jeho  kvalitu  u  všech  kategorií  seniorů. 
Do  této doby  jsem  ještě nikde a nikdy 
neviděla sportující devadesátileté i sto-
leté atlety, mohla  jsem poznávat  jejich 
životní styl a bylo to – úžasné,“ netajila 
se nadšením Mgr. Macháčková.

Po tomto úvodu musela přijít otázka: 
V čem – podle vás – spočívá tajemství 
takového pozitivního a aktivního pří-
stupu k životu?
„Finové  dlouhodobě  pracují  na  tom, 
aby  si  lidé  byli  vědomi  odpovědnosti 
za  své  zdraví.  Od  útlého  dětství  jsou 
vedeni  ke  sportu,  k  aktivitě  a  zdravé 
životosprávě.  Například  existuje  státní 
program  v  boji  proti  onkologickým 
onemocněním.  Všechny  jídelny  se  řídí 
programem  zdravého  životního  stylu, 
nabízejí  strávníkům  (vlastně  všichni  Fi-
nové  se  stravují  v  menzách,  jídelnách, 
kde mají pro stravování vyhrazený čas) 
zdravou  skladbu  potravy.  To  platí  od 
školek  až  po  dospělé  strávníky!  A  jak-
koli  se  to  bude  zdát  v  této  souvislosti 
snad nepatřičné, zaujalo mě, jak Finům 
záleží na životním prostředí, jak všichni 
dbají o čistotu,  jak se ohleduplně cho-
vají k přírodě.“

Pojďme ke konkrétním aspektům po-
bytu našich studentů na finské univer-
zitě.
„V prvé řadě šlo o seznámení se v rámci 
mezinárodních  týmů,  vyjasnit  si,  na  jaké 
úrovni  v  té  které  zemi  je  oblast  fyziote-
rapeutické péče o seniory. Český tým byl 
tvořen studenty ze tří oborů: fyzioterapie, 
ergoterapie a protetik-ortotik. Podmínkou 
zařazení  do  skupiny  byly  dobré  studijní 
výsledky  a  dobrá  znalost  angličtiny.  To 
bylo velmi důležité, protože naši studenti 
byli jednotlivě zařazeni do mezinárodních 
týmů, a to bylo pro ně dost stresující. Dů-
vod byl prostý: studenti ze západních zemí 

(byli  tam  kromě  Finů  Holanďané,  Belgi-
čané a Němci) jsou na tom jazykově přece 
jen o dost lépe než ti naši. Na druhé straně 
znalost angličtiny našich studentů ve srov-
nání s Bulhary a Španěly byla přece jen na 

vyšší úrovni. Také systém práce, respektive 
studia, je ve Finsku poněkud jiný; pracovali 
samostatně a každý den si museli vést de-
ník o tom, co se naučili. Každý týden pak 
tuto svou práci museli prezentovat.“

Mohla jste v této mezinárodní skladbě 
srovnávat úroveň jak studentů, tak 
i pedagogů. Jak toto srovnání dopadlo 
pro českou reprezentaci?

„Nejen z pobytu ve Finsku, ale i z An-
glie  a  dalších  zemí,  které  jsem  mohla 
studijně  navštívit,  jsem  získala  jistotu, 
že v takovém srovnání velmi dobře ob-
stojíme.  Z  pohledu  naší  odbornosti  – 

tedy  fyzioterapie  –  nemáme  v  Evropě 
(kromě  Švédska)  konkurenci.  Určitou 
rezervu  však  vidím  v  technickém  za-
bezpečení.  A  co  dál  je  na  západních 
proveniencích  podstatné,  je  skuteč-
nost,  že  jsou  daleko  sehranější  v  tý-
mové  spolupráci  v  klinické  praxi;  teď 
mám  na  mysli  ošetřovatelskou  a  te-
rapeutickou  péči.  Z  pohledu  pacienta 
pak jsou výsledky terapie daleko lepší. 
Díky tomu, že západní země jsou členy 
Evropské  unie  déle  než  my,  sjednotili 
se  i  na  terminologickém  systému  kla-
sifikace onemocnění. Ten se už dostal 
i  do  škol  a na klinická pracoviště,  což 
má rovněž pozitivní efekt.“

Máte nějaké závěrečné doporučení 
vyplývající z tohoto pobytu – a nejen 
z tohoto?
 „V oblasti vysokého školství pokládám za 
důležité, aby stejně jako naši studenti vy-
jíždějí za zkušenostmi do zahraničí, tak by 
zahraniční studenti měli přijíždět na naše 
univerzity. Naše katedra rehabilitace – bo-
hužel  –  zatím  nemůže  nabídnout  zahra-
ničním studentům celý  výukový program 
v angličtině, kromě individuální výuky na 
klinických  pracovištích.  V  tom  vidím  naši 
velkou rezervu.“

Ptal se Štěpán Neuwirth

 Naši studenti ve Finsku
Katedra rehabilitace Fakulty zdravotnických studií Ostravské univerzity se na 
pozvání finské Jyväskylä University of Applied Sciences letos zúčastnila práce 
na mezinárodním projektu v rámci Erasmus/ lifelong learning programme. „Byli 
jsme jednou ze sedmi evropských univerzit, které na projektu spolupracovaly, 
a díky tomu pět našich vybraných studentů po čtrnáct dnů plnilo dané úkoly 
vyplývající ze zadání intenzivního kurzu na téma: Gerontechnology and Thera-
peutic Exercise,“ uvedla Mgr. Kateřina Macháčková z katedry rehabilitace.

 V.S.: „Těšila jsem se na to, že se v prů-
běhu  kurzu  fyzioterapeutické  péče 
o seniory dozvím něco nového, ať už se 
jedná  o  přístup  ke  starým  lidem,  nebo 
své  znalosti  obohatím  o  nové  techniky 
a  metody.  Mohli  jsme  pozorovat,  jak 
např.  lidé postiženi Parkinsonovou cho-

robou  cvičí  na  nářadí,  ale  do  vlastního 
procesu jsme nemohli zasahovat a nikdo 
nám nic k této problematice moc neřekl. 
Stejné to bylo i se skupinou lidí, kteří pod 
dohledem finských studentů cvičili v ba-
zénu. Ani tam nebylo pro nás nic nové. 

(Pokračování na straně 24)

… tentokrát očima studentů. O tom, jaké poznatky si ze studijního pobytu při-
vezly domů, vyprávějí Věrka Střítecká a Veronika Rajnochová z druhého ročníku 
bakalářského studia na katedře rehabilitace FZS OU.

Finsko ještě jednou…

 Foto: archiv
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Zaznamenali jsme

(Pokračování ze strany 23)

Celkově jsem však získala přehled o tom, 
co Finové seniorům z hlediska aktivního 
přístupu  k  životu  nabízejí.  Jsou  to  ze-
jména posilovny nabité různými stroji.“

V.R.: „Naše  skupina  měla  podobné 
zážitky.  Byli  jsme  se  podívat  v  rehabi-
litačním  centru,  setkali  jsme  se  rovněž 
s parkinsoniky, navštívili jsme posilovnu. 
Náš pobyt  jsme však zúročili  z hlediska 
zdokonalení  se  v  komunikaci  v  anglič-
tině. Silně na mne zapůsobilo životní pro-
středí, příroda, a  to celkově. Finové tak 
mají ke sportování ideální prostředí.“

V.S.: „Například  cyklistické  stezky 
a chodníky jsou stejně široké jako silnice. 
Na tří a půl kilometrové trase od našeho 
ubytování do školy jsme potkávali desítky 
cyklistů,  bruslařů  na  kolečkových  brus-
lích, běžce. Sportovali mladí  i staří a za 
každého počasí. Úžasná motivace!“

V.R.: „Finsko  je  veliká  země  s  malou 
hustotou  obyvatelstva.  I  proto  mají  tak 
zachovalou  přírodu.  Každý  má  svou 
chatu  někde  u  jezera  a  široko  daleko 
není  druhá  chata.  Jsou  tedy  zvyklí  žít 
v přírodě a s přírodou, mají tento vztah 
asi zakódován ve své genetické výbavě. 
Na  rozdíl  od  nás,  kde  se  lidé  rodí  pře-
vážně  ve  městě  a  o  přírodě  vědí  velice 
málo, skoro nic.“

 V.S.: „Na naší fakultě nám nic nedaro-
vali  z  hlediska  jazykové  přípravy,  takže 
jsme neměli jazykové problémy. Španělé 
měli  třeba  velice  špatnou  výslovnost 
a menší slovní zásobu, takže s nimi jsme 
se hůř dorozumívali. Naopak Němci a Ni-
zozemci,  kteří  jsou  už  dlouho  v  Evrop-
ské  unii,  byli  na  tom  jazykově  nejlépe. 
Bylo poznat, že v angličtině komunikují 
běžně.“

 V.R.: „Našim  lektorům,  a  z  toho  jsem 
měla  největší  strach,  jsme  však  v  prů-
běhu přednášek rozuměli dobře.“

 V.S.: „Co  by  se  dalo  na  podobných 
pobytech zlepšit? Třeba více praxe. My 
jsme  každý  den  měli  dvě  hodiny  před-
nášek, čtyři hodiny jsme psali poznámky 
do  tzv.  učícího  deníčku  nebo  pracovali 
s  internetem,  tedy s příslušnými odbor-
nými  stránkami,  kam  jsme  mohli  psát 
své připomínky  a návrhy  k  danému  té-
matu. Například  jsme  se  shodli  s  ostat-
ními účastníky kurzu v  tom, že některé 
přístroje nejsou pro seniory vhodné ze-
jména  proto,  že  jim  příliš  usnadňují  ži-
vot, takže jim berou motivaci k činnosti 
a vedou je ke zlenivění. Některé přístroje 
byly  zase  tak  složité,  že  senioři  jejich 
funkci nemohli vůbec pochopit.“

 V.R.: „Vývoj  techniky  jde  rychle  ku-
předu a z mého pohledu je to ke škodě 

věci.  Lidé  díky  tomu  omezí  sport,  zpo-
hodlní.“

 V.S.: „Přišla jsem do Ostravy z vesnice, 
takže vnímám, že lidé jsou vedeni k po-
hybovým  aktivitám.  Proto  můj  optimis-
mus upírám směrem k mladým, snad se 
chytí,  snad  se  situace  v  této  oblasti  do 
budoucna zlepší i u nás.“

 V.R.: „Neumím  si  představit  svou  ba-
bičku v posilovně, ale snad příští gene-
race  budou  mít  díky  vhodné  stimulaci 
jiný přístup k pohybové kultuře.“

 V.S.: „Třebaže  jsme  se  nic  nového  ve 
Finsku nenaučili, stejně měl tento pobyt 
ohromný  přínos,  a  to  po  stránce  jazy-
kové,  dále  jsme  získali  zkušenosti  z  tý-
mové spolupráce, poznali život ve Finsku, 
kulturu stravování a kulturu vůbec.“

V.R.: „Potřebovali bychom sjednotit naše 
postupy, jak to třeba mají v zemích Be-
neluxu.  Vytvořit  v  EU  stejné  standardy. 
Navíc  v  těchto  zemích kladou  větší dů-
raz na ergoterapii, výchovu k soběstač-
nosti!

V.S., V.R.: „Byl  to první  testovací  kurz. 
Nechali jsme vedoucímu kurzu naše de-
níčky, aby získal zpětnou vazbu a mohl 
vše vyhodnotit. Z jeho upřímného zájmu 
usuzujeme,  že  úroveň  dalších  kurzů  se 
bude stále zlepšovat.“

Zaznamenal Štěpán Neuwirth

… a velice zajímavá je kniha, jejímž au-
torem je doc. MUDr. Rastislav Maďar, 
Ph.D., z Fakulty zdravotnických studií 
Ostravské univerzity. Samotný název 
knihy OCHRANA ZDRAVí NA CESTáCH 
napovídá, že ji uvítá každý, kdo se 
chystá na cestu do zahraničí, zejména 
do zemí exotických, vzdálených a bez 
zdravotnického zázemí, na něž je Evro-
pan zvyklý. Autor sám se problematice 
cestovní medicíny a cizokrajných ne-
mocí věnuje více než deset let. Kromě 
jiného je prezidentem Fóra infekční, 
tropické a cestovní medicíny, spoluor-
ganizátorem a lektorem mezinárodních 
postgraduálních kurzů pro lékaře a jiné 
zdravotnické pracovníky v této proble-
matice, kterou rovněž přednáší studen-
tům na několika univerzitách v České 
republice, Slovensku a ve Finsku. Své 
odborné znalosti a zkušenosti načerpal 

z návštěvy (doposud) více než 60 zemí 
všech kontinentů s výjimkou Antark-
tidy. Sám říká: „Znalostí zdravotních rizik, 
způsobů  prevence  a  pohotovostní  samo-
léčby je totiž možné většině nákaz účinně 
předcházet nebo alespoň zmírnit jejich do-
pad na zdraví a život cestovatele.“ 

Kniha je ilustrovaná barevnými fotogra-
fiemi, kapitoly seřazeny tak, aby čtenáře 
provedly formou otázek a odpovědí celou 
problematikou rizik infekčních nemocí 
a nebezpečí plynoucího z konzumace kon-
taminovaných potravin – ovoce, ryb atd. 

Kniha je psaná v českém jazyce, vyšla 
v roce 2008 na Slovensku díky naklada-
telství zdravotnické literatury OSVETA 
v nákladu 5000 výtisků. K dostání je 
běžně ve všech knihkupectvích.

Štěpán Neuwirth

 Praktická, poučná, srozumitelná… 

Finsko ještě jednou…
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Havířovská galerie Maryčka od 4. do 
27. září 2008 představovala ukázku 
z grafické tvorby Pavla Nogy. Autor 
se profesně zabývá užitou i volnou 
grafikou. Grafický design, písmo a po-
čítačovou grafiku učí od roku 1998 
na Ostravské univerzitě. V současné 
době je vedoucím ateliéru grafického 
designu na Fakultě umění. 

V Havířově vystavoval digitální tisky 
plakátů vzniklých jako volná neko-
merční grafika. Jejich zaměření by se 
dalo rozdělit do dvou kategorií. První 
z nich je čistě typografická – grafické 
listy se tematicky vážou k životu au-
tora (odkazy na rodinu – MY3, přátelé 
– FIN, studia – R´dams impressions). 
Druhou tvoří plakáty s nejrůznější 

tematikou: např. genius loci Ostravy 
(Pec1, Michal, Lighthouse), motorkáři 
(Born to be dead). 

Veškeré vystavené práce jsou tzv. ze 
šuplíku – vznikly totiž ve volném čase 
autora a mají pro něj očistně-terapeu-
tickou funkci: „možnost udělat si gra-
fiku podle sebe a pro sebe“ – na rozdíl 
od každodenní komerční práce grafic-
kého designera limitovaného přáním 
zákazníka. Pavel Noga předpokládá 
v další tvorbě postupný odklon od 
využívání fotografie. V minulosti vy-
stavoval např. soubor digitálně mani-
pulovaných fotografií z dolní oblasti 
Vítkovic pod názvem Titanic. V bu-
doucnu se chce více zaměřit na čistě 
typografickou formu. -JV-

 Pavel Noga – plakáty a různá sdělení

Výstava nazvaná Ostrava Art pro-
bíhá v září a říjnu t.r. v šesti ostrav-
ských galeriích. Mapuje ostravskou 
výtvarnou scénu, tak jak se profiluje 
nejméně ve třech generacích autorů. 
Jedná se o největší přehlídku umění 
63 ostravských autorů od roku 1989. 
Kurátorkou výstavy je doc. Michaela 
Terčová, vedoucí Unie výtvarných 
umělců v Ostravě. Cílem výstavy je 

ukázat celé výtvarné spektrum Os-
travy a zastřešit tak různé, mnohdy 
divergentní proudy a skupiny vý-
tvarníků. Výstava je tak kulturní na-
bídkou veřejnosti a zároveň výzvou 
městským autoritám vytvoření ga-
lerie, která v severomoravské met-
ropoli citelně chybí a o jejíž realizaci 
se ostravští výtvarníci po léta marně 
snaží.  Daniel Balabán

 Výstava Ostrava Art

 Proč se tak málo 
hovoří o sebevraždách?
 Proč se Ústav ochrany veřejného zdraví 
Fakulty zdravotnických studií začal za-
bývat problematikou sebevražd, na to 
jsme se zeptali vedoucí ústavu MUDr. 
Mileny Menzlové, CSc. 

„Sebevraždy, jak vyplývá ze statistik WHO 
(Světové  zdravotnické  organizace),  jsou 
tématem,  jež  se  dotýká  nejen  Moravsko-
slezského kraje, České  republiky, ale  i Ev-
ropy a celého světa vůbec. Naše republika 
z hlediska těchto statistik patří k průměru, 
existují  státy  s daleko vyšším počtem do-
konaných  i  nedokonaných  sebevražd. 
Velmi  vysoká  sebevražednost  je  v  býva-
lých postkomunistických státech: v Rusku, 
Litvě, Lotyšsku. Také Maďarsko, ale pouze 

v  jediné  lokalitě,  má  velmi  vysoký  počet 
sebevražd. Současně zde bylo průzkumem 
zjištěno, že 63% obětí sebevraždy v době, 
kdy se pro ni rozhodly, trpělo nepoznanou 
nebo neléčenou depresí. Na druhé straně 
patří  k  těmto  extrémům  rovněž  Finsko. 
V jeho případě se zvažuje vliv klimatických 
podmínek: málo slunečných dnů, což vede 
k zádumčivosti obyvatel a následně u psy-
chicky labilních jedinců k sebevražednému 
pokusu.

Naopak velmi nízká sebevražednost je re-
gistrována v Řecku, což by tuto verzi příčin 
sebevražedných pokusů potvrzovalo.“

Tak jednoduché vysvětlení však zřejmě 
neobstojí?
„Určitě  ne,  protože  na  jednom  z  ost-
rovních  států  v  Tichomoří,  kde  si  na  ne-
dostatek  slunce  nemohou  stěžovat, 
počet  sebevrahů  je  hodně  vysoký.  Život 

(Pokračování na straně 26)
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Z univerzitního diáře

(Pokračování ze strany 25)

tamějších obyvatel je ve srovnání s životem 
nás  Evropanů  velmi  snadný  a  pohodlný. 
Mají  k  dispozici  teplo,  dostatek  potravy, 
překrásné  přírodní  prostředí,  minimum 
starostí. Výzkumy tam vedené došly k po-
zoruhodnému závěru: příčinou sebevražd 
je – nuda!“

Příčin sebevražedných pokusů je zřejmě 
více?
„Příčina  sebevražednosti  není  doposud 
jasně  definována,  faktorů  bude  celá  řada. 
Touto  problematikou  se  zabýval  už  i  T.  G. 
Masaryk ve své habilitační práci.“

Příčinou sebevražd se zabývala i jedna 
z vašich studentek ve své bakalářské práci 
(Jedná se o Kateřinu Cimovou: Sledování 
rozdílů mezi dokonanými a nedokona-
nými sebevraždami ve vztahu k vybraným 
charakteristikám, pozn. autora). 

„Získali  jsme  jedinečnou  příležitost  mít 
k  dispozici  příslušné  soubory  z  policejní 
databáze,  které  nejsou  běžně  dostupné. 
Bohužel, při existenci povinnosti utajovat 
množství  údajů  byly  naše  možnosti  ana-
lýzy omezené. Ale  i  tak byly  její  výsledky 
zajímavé.“

Můžete být konkrétnější?
„Vliv  zdejšího  klimatu  je  zřejmý  zejména 
v  zimním  období,  kdy  je  počet  dokona-
ných  sebevražd  oproti  nedokonaným 
podstatně větší než v jiných ročních obdo-
bích. Počet dokonaných  sebevražd u  žen 
je nejvyšší v sobotu, což je další zajímavé 
zjištění. Dále je ve srovnání s cizinou velký 
rozdíl  u  dokonaných  sebevražd  ve  způ-
sobu provedení. Na prvním místě je obě-
šení, na posledním použití střelné zbraně; 
ty jsou v cizině mezi prioritními.

U dokonaných sebevražd je poměr mezi muži 
a  ženami  čtyři  ku  jedné,  u  nedokonaných 
pět ku jedné. V tomto směru je náš kraj ve 
srovnání se zbytkem republiky průměrný. Na 
území samotné Ostravy vykázal získaný sou-
bor za dva roky celkem 206 sebevražedných 
pokusů; z toho bylo 144 mužů a 62 žen. Do-
konaných sebevražd bylo 98. Ze statistik ČR 
vyplývá, že i když mají sebevraždy lehce se-
stupný trend, jedná se o velmi závažnou pro-
blematiku, a  to nejenom celospolečenskou, 
ale především zdravotnickou.“

Proč se váš ústav začal problematikou 
sebevražd zabývat?
„Iniciátorem  byl  plk.  ing.  Martin  Hrinko, 
Ph.D.,  policejní  ředitel  v  Karviné,  který 

přišel na naši fakultu požádat o spolupráci 
ve  vědecké  oblasti,  která  by  mohla  vést 
k  určitým  preventivním  opatřením.  Řada 
jiných oblastí  je už rozpracována,  i v této 
hodláme pokračovat.“

Jste opravdu přesvědčena, že se jedná 
o problém, který se dá preventivně ovlivnit?
„Zcela  určitě  ano!  Smrt  je  vždy  zdravot-
nický  problém.  V  tomto  případě  musíme 
vzít na vědomí skutečnost, že počet úmrtí, 
jehož příčinou byla sebevražda, je v České 
republice  každoročně  o  něco  vyšší,  než 
jsou úmrtí v důsledku dopravních nehod. 
Když  zvážíme,  jaká  obrovská  pozornost 
a  prevence  je  věnována  dopravní  pro-
blematice,  pak  je  s  podivem,  že  stejná 
pozornost  není  věnována  sebevraždám 
– jejich příčinám a prevenci. Náš ústav ve 
spolupráci  s Policií České  republiky – pří-
padně s dalšími institucemi – hodlá sehrát 
určitou  roli  na  bázi  vědeckého  výzkumu. 
Domnívám  se,  že  stejně  jako  dopravní 
nehody,  tak  i  problematika  sebevražd  si 
zaslouží velkou publicitu, aby tak bylo zru-
šeno existující tabu. Osvěta v pojetí těchto 
problémů je zatím doslova pole neorané. 
Proto náš ústav bude ve spolupráci s PČR 
výsledky  výzkumu  prezentovat.  Perspek-
tiva  tohoto úkolu  je  však  závislá na  tom, 
zda pro nás budou dostupné všechny po-
třebné údaje.“ 

Štěpán Neuwirth

Studentské fórum 2008 21.–23.10.  
Letos poprvé se uskuteční ve třech univerzitních městech 
(Brno, Ostrava, Hradec Králové) akce otevřená pro vás 
a vaše názory – Studentské fórum 2008. Hlavní témata re-
agují na nejčastější otázky a současně můžete ještě hlaso-
vat o dalších tématech, která by stálo za to prodiskutovat 
(studentskeforum2008.cz). Zde najdete také nejaktuálnější 
informace. 

Hlavní řečníci jsou připraveni hledat odpovědi na širokou škálu dotazů a nejspíš 
vám dají nové podněty k dalšímu přemýšlení. 

Do Ostravy přijede Raphael Anzenberger, který vystudovat filozofii a ekonomii 
na francouzských univerzitách a teologii v USA. Pracoval jako finanční ředitel 
nemocnice v Čadu a nyní pracuje s univerzitními studenty. Je spoluautorem 
knihy „Deset nejčastějších otázek o Bohu, které kladou francouzští stu-
denti“. 

Série přednášek, seminářů a také snídaně s Raphaelem se v Ostravě uskuteční 
21.–23. 10. v prostorách VŠB – TU, na kolejích VŠB – TU a na půdě Ostravské 
univerzity. Připravte si otázky, navrhněte témata a přijďte diskutovat nebo jen 
přemýšlet – jste srdečně vítáni a věříme, že se na Studentském fóru 2008 budete 
cítit příjemně a odnesete si nové podněty a postřehy – překlad je zajištěn.     

Záštitu nad konáním Studentského fóra 2008 nabídl rektor VŠB – TU prof. Ing. 
Tomáš Čermák, CSc. Na Ostravské univerzitě spolupracuje s katedrou společen-
ských věd FF OU.

Zve vás  Vysokoškolské křesťanské hnutí SPK 

21.10. Existuje bůh?  
Vedou všechny cesty 
k bohu? 

22.10. Dobrý bůh,  
svět plný utrpení?  
a vámi zvolená témata*  
V 19h Nová aula NA1 – 
VŠB – TU Ostrava.

22.10. Diskuse  
na Vámi zvolená 
témata* V 10h Aula 
Ostravské univerzity, 
Českobratrská 16,1. p.

*navrhujte a hlasujte do 15. 10: 
www.studentskeforum2008.cz

 Proč se tak málo hovoří o sebevraždách?
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Pozvánka na přednášky podzimního cyklu „Setkání s osobností“:

Cyklus děkanky FF OU „SETKáNí S OSObNOSTí“ si za šest let svého trvání získal mezi studenty i širokou veřejností znač-
nou oblibu. Pozvání zde přijímají významné osobnosti vědeckého a kulturního života, které zajímavými přednáškami 

a následnou diskuzí rozšiřují obzory nejen našim studentům.

V PODZIMNíM CYKlU VYSTOUPí TYTO OSObNOSTI:

22. října 2008

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.,
anglista, první Čech,  

který přeložil kompletní Shakespearovo dílo

5. listopadu 2008

Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.,
český egyptolog světového jména

Přednášky se konají vždy ve středu ve velké posluchárně E 304 (dříve E24) ve 14.10 hodin. 

Z univerzitního diáře

21. 10. 2008

Komunistické Československo II. – Filmová podobenství 

HOří, Má PANENKO
Miloš Forman, ČS-IT, 1967, 71 min.
Tragikomedie o jednom hasičském bále odhaluje lidskou hamižnost, po-
krytectví a faleš. 
Syrová zpráva o společnosti, ve které přestávají fungovat kamufláže, ale 
není si schopná přiznat pravý stav věcí.
*česky s anglickými titulky   Friendly to Erasmus students
  *Czech version with English subtitles 

4. 11. 2008

Komunistické Československo II. – Filmová podobenství

-dvojprojekce-

PříPAD PRO ZAČíNAJíCíHO KATA
Pavel Juráček, ČS, 1969, 102 min.
Originální směs absurdity, černého humoru, symbolů, satiry, ironie a 
grotesknosti. Lemuel Gulliver se dostane do tajemného kraje Balnibarbi, 
jehož hlavní město Laputa se odedávna vznáší ve vzduchu, aniž by to 
Balnibarbané věděli.  *česky

POSTAVA K PODPíRáNí
Pavel Juráček, Jan Schmidt, ČS, 1963, 37 min.
Kafkovské podobenství o půjčovně koček je jízlivou úvahou na tehdy 
aktuální morálně společenské téma, kritiku kultu osobnosti.  *česky

11. 11. 2008

Komunistické Československo II. – Filmová podobenství 

AŽ PřIJDE KOCOUR
Vojtěch Jasný, ČS, 1963, 100 min.
Moderní pohádka o kocourovi, jehož pohled zbarvuje lidi podle jejich 
vlastností. Úsměvná moralita o nezkažených dětech a jejich chamtivých 
a pokryteckých otcích.
*česky s anglickými titulky  Friendly to Erasmus students
  *Czech version with English subtitles

18. 11. 2008

Komunistické Československo II. – Filmová podobenství

O SlAVNOSTI A HOSTECH
Jan Němec, ČS, 1966, 71 min.
Skupina sedmi lidí je pozvaná na oslavu uspořádanou blíže neurčenou vý-
znamnou osobou. Cestou lesem je přepadne „fízlovské“ komando, kterému 
velí směšná figurka drze infantilního a zákeřného Rudolfa. Přítomní překva-
pivě přijímají ponižující pozici „hostů“. Velkolepá slavnost u jezera začíná.
*česky s anglickými titulky   Friendly to Erasmus students
  *Czech version with English subtitles

25. 11. 2008 a 2. 12. 2008

projekce se nekoná, vyučující na zahraniční služební cestě

9. 12. 2008

Divné století v malé zemi

SEDíM NA KONáRI A JE MI DObRE
Juraj Jakubisko, 1989, ČS, 110 min.
Film o osudech dvou válečných kamarádů ukazuje s notnou dávkou Ja-
kubiskova magického vidění osudy Československa od osvobození až do 
poloviny 60. let.
*česky a slovensky s anglickými titulky   Friendly to Erasmus students
    *Czechoslovak version with English subtitles

16. 12. 2008

Divné století v malé zemi

KRAJINKA
Martin Šulík, 2000, ČR–SR, 110 min.
Podobenství o malé zemičce, která jako by nebyla, nebo si ji nikdo ne-
pamatuje a nikdo o ní nemluví. Výrazně stylizovaná freska, zachycující 
osudy Slovenska ve 20. století. Namísto uceleného příběhu předkládají 
tvůrci sled rozdílně koncipovaných deseti epizod, odehrávajících se v růz-
ných dobách i v různých ročních obdobích.
*slovensky s anglickými titulky   Friendly to Erasmus students
  *Slovak version with English subtitles

Slunečnice se diví 
KDE: UČEbNA E 24 (budova E Ostravské univerzity, vchod z ulice Čsl. legií)

KDY: úterý od 17.45 hodin

Uzávěrka dalšího čísla je v pondělí 24. listopadu 2008.
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Ukázky z grafických řešení veletržního stánku Ostravské univerzity na veletrhu Gaudeamus 
studentek ateliéru grafického designu na Fakultě umění OU Evy Táslerové (nahoře) 
a Terezy Žurkové (dole)


