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Události

„Ostravská univerzita zajišťuje studen-
tům cizojazyčný dodatek k diplomu – 
Dipploma suplement, který je uznávaný 
v Evropské unii. Škola v Luganu tento 
dodatek díky tomuto projektu pro své 
studenty může získat,“ podotkla pro-
děkanka pro studium a celoživotní 
vzdělávání Fakulty zdravotnických 
studií Ostravské univerzity Mgr. Ivona 
Závacká. Luganská univerzita na 
oplátku nabízí českým studentům po 
ukončení studia prakticky okamžitou 
možnost zaměstnání ve švýcarských 
zdravotnických zařízeních, včetně 
ubytování.

Do projektu se zapojilo 17 českých 
a 46 švýcarských posluchačů. „U nás 
je jich většina ve třetích ročnících, čili 
v červnu budeme mít první absolventy. 
Samozřejmě pokud vše zvládnou bez 
problémů. Věříme, že ano, protože 
přijímací řízení bylo poměrně náročné 
– studenti museli prokázat kromě dob-
rých studijních výsledků i kvalitní ja-
zykové znalosti, neboť jako oficiální 
komunikační jazyk obou stran byl sta-
novený jazyk anglický. Státní závěrečná 
zkouška i obhajoba diplomové práce 
bude vedena v angličtině,“ dodala  
I. Závacká. 

Studijní plány obou univerzit zpuštění 
projektu ulehčily, neboť si byly velmi 
podobné. Přesto existovaly odlišnosti. 
Ve Švýcarsku chybí například před-
mět ergoterapie, pracovní lékařství 
či ergonomie, na Ostravské univer-
zitě zase speciální terapie řeči, kte-
rou potřebují například pacienti po 
mozkových příhodách, rehabilitace 
v nefrologii a onkologii nebo vývoj 
jazyka a psycholingvistika. Vše bylo 
nejdříve nutné sjednotit pod jeden 
společný studijní program. V praxi to 
bude znamenat, že chybějící před-
měty budou jezdit přednášet vyuču-
jící z Lugana k nám a naši pedagogové  
do Švýcarska.   Eva Kijonková

Jako jedna z prvních v České republice vstoupila Ostravská univerzita do neob-
vyklého projektu dvojdiplomového česko-švýcarského studia. Vedení školy spolu 
s pedagogy Fakulty zdravotnických studií vyjednalo unikátní spolupráci s uni-
verzitou ve švýcarském Luganu. Studenti fyzioterapie obou škol mají teď šanci 
získat takzvaný double dipploma, budou se moci uplatňovat ve své profesi nejen 
v zemích EU, studentům z Čech se navíc otevírá možnost pracovat ve Švýcarsku.

 Slavnostního zahájení studia se zúčastnil 

Prof. J. C. Pantaleoni z Lugana

 Ostravská univerzita se pustila do neobvyklého projektu

 Studenti fyzioterapie FZS OU / Foto: J. Večeřová

 Prorektorka pro studium doc. I. Málková zodpověděla  

v průběhu setkání řadu dotazů / Foto: J. Večeřová

Přijímací řízení pro akademický rok 2009/2010 běží naplno a jeho 
hlavní část uzavře konec února. Otázky, jak představit pestrý vějíř 
studijních oborů, které nabízí šest fakult univerzity, jak zprostřed-
kovat tyto informace studentům středních škol, provází naše pre-
zentace na veletrzích, v tisku, v rozhlase, televizi. Uskutečňují se 
„spanilé jízdy“, zástupci fakult a oborů navštěvují konkrétní školy 
a setkávají se s maturanty. V pátek 5. 12. 2008 jsme současnou po-
dobu a nabídku studijních oborů představili také vedení středních 
škol Moravskoslezského kraje. Na setkání jsme pozvali ředitele 
a jejich zástupce z více jak devadesátky středních škol. Třetina po-
zvaných se s námi setkala. Prorektorka a proděkanky pro studium 
ve svých vystoupeních upozorňovaly na proměnu univerzity, na 
nově akreditované obory, na možnosti studia na OU. Chceme tato 
neformální setkání každoročně opakovat, abychom rozšiřovali 
a upevňovali kontakty se školami, z nichž mohou vzejít budoucí 
posluchači univerzity.  Iva Málková 

 Mikulášské setkání s představiteli středních škol 
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Magnificentia Vestra, spectabiles, ho-
norabiles, cives academici, hospites 
nostri, dovolte, abych v úvodu svého 
inauguračního projevu poděkoval pře-
devším Akademickému senátu Fakulty 
zdravotnických studií Ostravské univer-
zity v Ostravě za důvěru, kterou vyjá-
dřil volbou mé osoby na post děkana. 

Dovolte mi, abych poděkoval doc. 
MUDr. Jaroslavu Slanému, CSc., za ve-
dení fakulty v minulých třech letech. 
Chci poděkovat proděkanům fakulty, 
členům kolegia a Vědecké rady za úsilí, 
které vynaložili při rozvoji naší fakulty. 

Na otázku, čím může k pozitivnímu 
směrování naší společnosti přispět 
české vysoké školství a v jeho rámci 
svým dílem také Fakulta zdravotnic-
kých studií, lze ve stručnosti odpově-
dět následovně.

Především bychom se měli vyhnout 
riziku izolace našich oborů. Taková 
izolace může sice podporovat pocit 
vlastní výlučnosti, v rámci společnosti, 
která bude muset řešit stále kom-
plexnější problémy, však není příliš 
funkční. Bude naopak třeba prohlubo-
vat stávající spolupráci a hledat nové 
a efektivnější formy.

Zlepšená spolupráce mezi katedrami, 
ústavy a mezi fakultami, kterou na-
bízím, s sebou přináší nejen možnost 
dosáhnout lepších výsledků v odborné 
činnosti, ale může také významnou 
měrou přispět ke zlepšení hospodár-
nosti všech našich aktivit. Odstraněním 
duplicity či multiplicity prováděných 
činností a hospodárnějším využitím stá-
vajících odborných týmů bude možno 
dosahovat stejných, anebo i lepších vý-
sledků s nižšími náklady.

Analogický přínos lze očekávat od 
rozšíření a prohloubení spolupráce 
s externími vysokými školami a s pra-
covišti poskytujícími praktickou výuku 
a odborné zázemí, zejména s Fakultní 
nemocnicí v Ostravě.

S ekonomickou efektivitou velmi úzce 
souvisí organizační účinnost. Riziko 
zbytečných třecích ploch by mělo být 
snižováno zlepšením a prohloubením 
spolupráce se senátem jako kontrol-

ním orgánem vedení fakulty. V tomto 
směru budu usilovat o průběžnou 
a průhlednou informovanost senátu 
ze strany vedení školy. Součástí této 
snahy zcela přirozeně bude racionální 
zdůvodnění všech navrhovaných a při-
pravovaných opatření.

Aby bylo možno realizovat zmíněné 
cíle, bude zapotřebí přizpůsobit tomu 
celkový proces řízení. Především mám 
na mysli přenos některých rozhodo-
vacích pravomocí, který ale současně 
musí být doprovázen i přenosem pří-
slušné míry zodpovědnosti na jednot-
livé články řízení.

Tímto způsobem bychom měli dosáh-
nout žádoucí průhlednosti veškerého 
rozhodování. Bez takové průhlednosti 
není možné optimalizovat toky peněz, 
jimiž budeme disponovat v již příslo-

večně napjatém rozpočtu. Bez takové 
průhlednosti není ani možné zodpo-
vědně nastavit politiku odměňování, 
která by neměla budit pocity křivdy 
či závisti, ale měla by odpovídat re-
álnému přínosu jednotlivců a celých 
pracovišť pro chod naší fakulty.

Největším kapitálem každé školy – 
a pro školy vysoké by to mělo platit 
dvojnásobně – jsou její učitelé. Peda-
gogická činnost patří k těm oborům 
lidské činnosti, ve kterých je jedinou 
alternativou k neustálému profes-
nímu růstu pouze stagnace a kvalifi-
kační úpadek. Učitelé, kteří z povahy 
věci stárnou, si musejí neustále udr-
žovat vědomostní náskok před svými 

studenty, kteří jsou stále stejně mladí. 
To vyžaduje vysokou míru motivace 
a zaujetí pro věc. Jako určitý, ne zcela 
zanedbatelný doplněk k této moti-
vaci budou sloužit stimulační pobídky, 
které by měly sehrát svoji roli ve zvy-
šování erudice našich pedagogů.

Personální rozvoj ve vědecky ná-
ročných oborech není pochopitelně 
možný bez doprovodného rozvoje 
v oblasti diagnostické a další tech-
niky, což je stále více náročné ne-
jen finančně, ale také prostorově. 
Je samozřejmostí, že využití drahé 
techniky by mělo být mezioborové, 
dostupné pro všechny fakulty naší 
univerzity, neboť jen tímto způsobem 
je možné do budoucna zajistit jejich 
ekonomicky racionální využití. S výše 
uvedeným souvisí také zvažování 

(Pokračování na straně 4)

Události

 Doc. MUDr. A. Martínek, CSc.

 Největším kapitálem každé školy jsou její učitelé
Do prvního funkčního období na post děkana Fakulty zdravotnických studií OU 
nastoupil dne 1. 11. 2008 doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. Ve zkrácené verzi 
přinášíme projev, který přednesl na své inauguraci dne 9. 12. 2008.
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(Pokračování ze strany 3)

zřízení a získání akreditace pro obor 
všeobecného lékařství. Získání akre-
ditace v tomto oboru je přínosem pro 
stávající Fakultu zdravotnických stu-
dií a pro celou Ostravskou univerzitu 
v Ostravě, a to z několika důvodů. 
Vedle toho, že obor všeobecného lé-
kařství rozšíří stávající škálu fakult 
Ostravské univerzity, je uvedený obor 
i odborně a společensky prestižní 
pro každou univerzitu. Nemalým pří-
nosem v případě jeho získání je také 
udržení statutu Univerzitní nemoc-
nice v Ostravě-Porubě úzkou vazbou 
oboru na klinické zázemí této nemoc-
nice. Uvedené spojení a dosažení nej-
vyššího odborného statutu nemocnice 
umožní poskytovat nemocným našeho 
regionu diagnostickou a léčebnou 
zdravotní péči na nejvyšší úrovni.

Neztratit kontakt s úrovní poznání 
v odborně a technicky tak náročných 
disciplínách, jaké představují obory 
vyučované na naší fakultě, nutně 
předpokládá budovat a udržovat me-
zinárodní kontakty. To platilo vždycky 
a dvojnásob to bude platit v době, 
která směřuje i přes místní turbulence 
ke stále užšímu propojení celé Evropy. 
Pokud nebudeme schopni udržovat 
intenzivní kontakty s cizinou a pokud 
nebudeme připraveni vnášet do této 
spolupráce svoji vlastní iniciativu, od-
soudíme se jednoduše a prostě k pře-

žívání na periferii. V oblasti politiky to 
možná tolik nevadí, v oblasti vědění 
by to však bylo zcela fatální.

Posledním a nejvyšším cílem všech 
opatření, která budu ve svém funkč-
ním období navrhovat a prosazovat, je 
zkvalitnění naší pedagogické činnosti, 
jež by se mělo promítat do kvality na-
šich absolventů. V této oblasti nemám 
nic proti tomu, budeme-li působit do-
jmem jisté výlučnosti. O totéž by se 

přece měly snažit naprosto všechny 
fakulty a vysokoškolská pracoviště.

Pro nás konkrétně vidím správnou 
cestu v důrazu na kvalitativní rozvoj 

spíše než na pouhé zvyšování kvantity. 
Budoucnost mají ty fakulty, kterým 
se bude dařit uchovávat a posilovat 
své badatelské kapacity. Bez toho 
není možná ani kvalitní pedagogická  
činnost.

Součástí tohoto úsilí je budování ma-
gisterských studií s perspektivní mož-
ností rozvoje studia doktorandského.

Proděkankou pro zahraniční vztahy 
byla jmenována doc. PhDr. Darja Ja-
rošová, Ph.D., Mgr. Ivona Závacká 

proděkankou pro studium, MUDr. Da-
vid Feltl, Ph.D., proděkanem pro vědu 
a výzkum a JUDr. Antonín Blahuta 
proděkanem pro výstavbu a strategii.
 - JV -

Události

 Gaudeamus International

 Největším kapitálem každé školy…

Ve dnech 27. a 28. ledna 2009 se konal 
na výstavišti  v Praze-Holešovicích ve-
letrh pomaturitního a celoživotního 
vzdělávání Gaudeamus International 
2009. Veletrh proběhl v Praze již po-
druhé a navazuje na dlouholetou tra-
dici veletrhu Gaudeamus v Brně, který 
má za sebou 15 úspěšných ročníků. 

Veletrhu se zúčastnily české i zahra-
niční univerzity, vysoké školy, vyšší 
odborné školy, jazykové školy, agen-
tury zajišťující vzdělávání v zahraničí 
a instituce zabývající se přípravou na 
přijímací zkoušky a poradenstvím. Le-
tošního Gaudeamu se zúčastnilo 101 
vystavovatelů z 8 zemí.  - JV -

 O studium na OU byl značný zájem  

Foto: J. Večeřová

 Zprava: I. Závadská, D. Jarošová, D. Feltl a A. Blahuta  / Foto: E. Kijonka
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Fakulty a vysokoškolské ústavy

Jak už napovídá název, zajímavá pu-
blikace se věnuje fenoménu podni-
kání a podnikatelstva jako výrazné 
společenské skupiny v českých zemích 
v období od 18. do poloviny 20. století 
i problematice nové šlechty v otázkách 
udělování šlechtických titulů v českých 
zemích v 18. a 19. století. 

Na jedné straně to byla šlechta jako 
moderní podnikatel a zároveň před-
stavitel dobové elity habsburské mo-
narchie, na straně druhé se úspěšní 
moderní podnikatelé snažili pro-
střednictvím nobilitací (povyšováním 
do šlechtických stavů) proniknout do 
velmi prestižní šlechtické společnosti. 

Tato éra naší historie je velice zajímavá 
a není bez zajímavosti, že výzkum hos-
podářských a sociálních dějin té doby 
má na Ostravské univerzitě téměř pa-
desátiletou tradici, neboť první vědecké 
práce vznikaly již v počátcích existence 
Pedagogické fakulty. Po založení Ost-
ravské univerzity se této problematice 
cíleně věnují pracovníci katedry histo-
rie Filozofické fakulty OU. 

Křest této publikace byl rovněž prv-
ním oficiálním odborným výstupem 
nově vzniklého pracoviště - Centra pro 
hospodářské a sociální dějiny, které 
bylo založeno rozhodnutím rektora 
v dubnu 2008 jako excelentní praco-

viště výzkumu s mezinárodně srovna-
telnou kvalitou činnosti. 

Centrum vzniklo po kladném posou-
zení projektu Ekonomické a sociální 
faktory historického procesu moderni-
zace. K řešení uvedeného projektu byl 
vytvořen kolektiv interních a několika 

externích vědeckých pracovníků, kteří 
již v minulosti řešili témata související 
s hlavním projektem a získávali pro 
jejich realizaci granty z různých vě-

deckých pracovišť. V závěru roku 2007 
se uskutečnila první mezinárodní vě-
decká konference Šlechtic podnikate-
lem – podnikatel šlechticem. Šlechta 
a podnikání v českých zemích v 18.–19. 
století, která byla vlastně předpremi-
érovou akcí nově vznikajícího praco-
viště.

Pokřtěná publikace je tedy završe-
ním několikaletého vědeckého úsilí 
pracovníků katedry historie i jejich 
externích spolupracovníků a shrnuje 
příspěvky z konference na toto histo-
rické téma. 

Centrum chce v nastolené koncepci 
intenzivně pokračovat. Založilo vol-
nou ediční řadu Nobilitas in historia 
moderna, jejímž cílem je soustředit 
historiky podobného badatelského 
zájmu a poskytnout jim adekvátní 
publikační podmínky. Základním te-
matickým svorníkem plánované ediční 
řady je problematika studia novověké 
šlechty v českých zemích, resp. v rámci 
habsburské monarchie, chápaná v ma-
ximální šíři. Tento sborník je prvním 
svazkem nové ediční řady a my pevně 
věříme, že se ediční řada stane po-
zvánkou k účasti na projektu i k dal-
šímu bádání o této zajímavé kapitole 
našich dějin. 

Jana Bolková

 Šlechtic podnikatelem – podnikatel šlechticem
Slavnostní křest publikace Šlechtic podnikatelem – podnikatel šlechticem 
(šlechta a podnikání v českých zemích v 18.–19. století) přilákal 13. ledna do 
Domu knihy Librex řadu zájemců z řad odborné i laické veřejnosti. 

Ve dnech 27.-28. listopadu 2008 pořá-
dala Sekce pro jazykovou politiku Rady 
Evropy ve Štrasburku (Language Policy 
Division of Council of Europe) seminář 
zaměřený na výuku romského jazyka, 
tvorbu evropského jazykového port-
folia a evropského referenčního rámce 
pro romský jazyk. V budově Rady Ev-
ropy jednali představitelé ze 16 zemí 
(Rakousko, Bělorusko, Bulharsko, Česká 
republika, Finsko, Maďarsko, Itálie, 
Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, 
Rusko, Slovensko, Švédsko, Turecko, 
Kosovo). Českou republiku zastupo-
vali: ředitelka odboru předškolního, 
základního a základního uměleckého 
vzdělávání MŠMT ČR PaedDr. Jiřina 
Tichá, asistentka Semináře romistiky 

při Ústavu jižní a centrální Asie FF 
UK Mgr. Helena Sadílková a odborný 
asistent pro obor romologie z FF Ost-
ravské univerzity v Ostravě Mgr. et Bc. 
Martin Kaleja.

Cílem semináře bylo mezinárodní se-
tkání, výměna aktuálních informací 
o postavení minoritního jazyka ve 
vzdělávací soustavě v jednotlivých 
zemích. Evropské jazykové port-
folio a evropský referenční rámec 
pro romský jazyk byl prezentován 
jeho hlavními editory prof. Davidem 
G. Littlem a Dr. Barbarou Lazenby 
Simpson z Centra pro jazykové a ko-
munikační studie Trinity College 
(Dublin).

Středem zájmu byly také otázky samot-
ného významu romského jazyka pro 
komunitu Romů, jeho uchování a další 
vývoj. Jazyk patří ke kulturním elemen-
tům národa, a proto je nezbytně nutné 
uchovávat jeho podobu a vytvářet jeho 
rovnocenné postavení v celé společ-
nosti. Znalost romského jazyka nesmí 
člověka znevýhodňovat či vytvářet 
jakékoli jiné společenské bariéry. Hod-
nota tohoto etnického jazyka je stejná 
jako hodnota všech jiných jazyků. 

Dalším významným tématem setkání 
byla problematika pomáhající profese 
v kontextu romského společenství. Dis-
kutovalo se zejména o profesi učitele, 
jeho vzájemné interakci s romským žá-
kem, jejich vztahu a vzájemnému poro-
zumění. Hovořilo se rovněž o učitelově 

(Pokračování na straně 6)

 Zprávy ze Štrasburku 
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Intenzivní kurz, na který se studenti 
vždycky velmi těší, má už tradiční struk-
turu: v jeho první části jsou studenti 
seznámeni s ukrajinskou abecedou, se zá-
klady ukrajinské výslovnosti a gramatiky, 
dostanou modely skloňování a časování 
i základní slovní zásobu a bezprostředně 
vše procvičí. 

V druhé části kurzu studenti získávají zá-
kladní komunikační schopnosti v ústním 
i písemném projevu v rámci vymezených 
tematických okruhů. Studenti píší dik-
táty, čtou lidové pohádky a básně vý-
znamných ukrajinských básníků, k nimž 
patří T. G. Ševčenko, M. P. Rylskyj, P. G. Ty-
čina, a také prózu I. J. Franka a M. M. Ko-
cjubynského. Pracují také s ukrajinskými 
periodiky. Ve vybraných článcích si osvo-
jují obraty z publicistického stylu. Celkem 

si student v průběhu intenzivního kursu 
osvojí 1100 až 1200 lexikálních jednotek 
ukrajinského jazyka (včetně jednotek 
frazeologických a synonymických).

V průběhu kurzu získají studenti také 
základní informace o ukrajinských re-
áliích (v porovnání s reáliemi českými 
a ruskými), naučí se asi 10 lidových 
ukrajinských písní a koled a po lexikální 
přípravě zhlédnou několik ukrajinských 
videofilmů.

Kurz tradičně končí přípravou ukrajin-
ských jídel pod vedením PhDr. Kupcevi-
čové. A co se připravovalo letos? Ukrajinský 
boršč – polévka ze zeleniny a červené 
řepy, „lenyvi varenyki“ – knedlíčky z tva-
rohového těsta s máslem, kysanou sme-
tanou a cukrem a „vinegret“ – tradiční 

ukrajinský sálat z vařených brambor, 
mrkve, červené řepy, kysaného zeli, kva-
šených okurek a oleje. 

Všichni přiložili ruce k dílu, dobře se při 
tom (ukrajinsky) bavili, zpívali a ještě si 
pochutnali na dobrém ukrajinském jídle.  
  - JK -

Fakulty a vysokoškolské ústavy

(Pokračování ze strany 5)

znalosti základů romského jazyka, což 
by mohlo dítěti velmi pomoci překonat 
interkulturní překážky. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR v současné době již má 
zřízenou Jazykovou skupinu pro rom-
ský jazyk, která se aktivně zabývá 
výše uvedenými otázkami týkajícími 
se romského jazyka. Výhledově lze 
očekávat, že bude ministerstvem 
školství vítána implementace rom-
ského jazyka, případně romologie do 

nově akreditovaných studijních pro-
gramů, zejména v oborech pomáha-
jících profesí. 

Jsme rádi, že Filozofická fakulta OU 
má v těchto otázkách značný náskok. 

Již pátým rokem realizuje v rámci 
nabídky výběrových předmětů vý-
uku romského jazyka pro studenty 
všech oborů Ostravské univerzity. 
Jelikož se toto studium těší od po-
čátku velkému zájmu, reagovali jsme 
na poptávku z řad studentů a široké 
veřejnosti a v letošním roce jsme 
otevřeli studium modulu Základy 
romologických studií, kde zájemci 
mohou hlouběji proniknout do pro-
blematiky romského jazyka, kultury 
i historie. 

Mgr. et Bc. Martin Kaleja  

odborný asistent pro obor romologie FF OU

Foto: Archiv

Skutečnost, že se stále širší skupiny lidí do-
žívají díky obecným vědomostem o zdraví 
a schopnostem současné lékařské vědy 
vyššího věku, je obrovským triumfem lid-
skosti a skvělou známkou demokracie. 
Univerzity třetího věku (U3V) patří ve 
vyspělých státech ke standardním a vy-
hledávaným službám, kterými univerzity 
přispívají ke zkvalitnění života seniorů. 
Kromě přínosu vzdělávacího plní pro lidi 
této věkové kategorie stejně tak roli spo-
lečenskou. Je dobře, že v posledních letech 
se tento trend začíná výrazně uplatňovat 

i v České republice. Filozofická fakulta 
Ostravské univerzity obdržela od Česko-
slovenské obchodní banky finanční dar 
v hodnotě 50 000 Kč na vzdělávání seni-
orů. Pro U3V byly zakoupeny dva počítače, 
které jsou umístěny ve studovně fakulty. 
Senioři mají výhradní právo na jejich uží-
vání. Dále byly pořízeny průkazy o studiu 
pro studenty U3V a studijní materiály, 
které budou seniory využívány i v dalších 
letech. Zdravotní stav, sociální kontakty 
a přiměřené finanční zdroje považují seni-
oři za nejvýznamnější životní hodnoty. Dů-

stojné místo v hierarchii hodnot přisuzují 
sebeutváření, vzdělávání a sebevýchově, 
hledání optimální životní cesty v situacích 
rozhodování a volby. Senioři, kteří usedají 
do univerzitních lavic, aby se zapojili do 
programu celoživotního vzdělávání, před-
stavují dnes již nepřehlédnutelnou vitální 
skupinu s obrovskou sociální potencí. Jsme 
rádi, že U3V na Filozofické fakultě OU dává 
šanci seberealizace starším lidem, kteří 
jsou schopni akceptovat vysokou školu 
s jejími výraznými atributy a jsou otevřeni 
učení a vzdělávání. Vzdělávání se svou 
dimenzí časovosti se stává celoživotním 
programem překračujícím meze institucí, 
programů a metod, kterými je ohraničila 
staletí. PaedDr. Jaroslav Kozelský

 Finanční dar Filozofické fakultě OU  
od Československé obchodní banky

 Ukrajinština teoreticky i prakticky
Již patnáct let vždy v měsíci lednu probíhá na katedře slavistiky intenzivní kurz 
ukrajinštiny. Výuku vedou pravidelně hostující prof. dr. Anderš, DrSc., z Filozofické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a PhDr. Jelena Kupcevičová, odborná asis-
tentka katedry slavistiky FF OU.

 Příprava salátu / Foto: archiv

 Zprávy ze…
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Přes své značné pracovní vytížení 
zahájil v prosinci spolupráci s Filozo-
fickou fakultou a podílí se na výuce 
v modulu Základy žurnalistické práce. 
I když probíhal zápočtový týden a Vá-
noce klepaly na dveře, byla největší 
posluchárna FF opět zcela zaplněna. 
Není divu, téma novinářské etiky, 

které podrobně rozebíral na kauze 
poslance Moravy, je stále žhavé, a tak 
následnou živou diskusi ukončil jen 
nepřítel čas. Nezodpovězených otázek 
zůstává stále mnoho a my se těšíme na 
odpovědi při následných přednáškách 
Václava Moravce v letním semestru. 

 Jana Bolková / Foto: Archiv

Fakulty a vysokoškolské ústavy

 Další hodnotný dar Japonské nadace Již pátým rokem Filozofická fakulta 
v rámci výběrových předmětů nabízí 
studentům všech oborů Ostravské 
univerzity výuku japonštiny. O tento 
exotický jazyk, vyučovaný rodilou 
mluvčí, studenti projevují stále větší 
zájem. Jsme moc rádi, že v těžkých 
začátcích nám významně pomohla 
a nadále pomáhá Japan Foundation 
– organizace, jejímž cílem je rozvíjet 
kulturní styky Japonska s ostatními 
zeměmi. Výsledkem je v pořadí již 
třetí objemná knižní zásilka, která 
kromě výkladových a frazeologic-
kých slovníků, zpěvníků a cvičebnic 
tentokrát obsahuje i japonskou be-
letrii a publikace o japonské historii, 
životním stylu a v neposlední řadě 
i 17 dílů japonského vydání ency-
klopedie Britannica. Všechny tyto 
hodnotné publikace najdete ve stu-
dovně Filozofické fakulty. Příznivcům 
japonštiny můžeme slíbit, že v blízké 
budoucnosti bychom rádi otevřeli 
modul s pracovním názvem Základy 
japonského jazyka a kultury. 

 Jana Bolková

Foto: Archiv

Ve čtvrtek 22. ledna.2009 se na ka-
tedře germanistiky konalo již druhé 
setkání učitelů němčiny ze středních 
a základních škol severomoravského 
regionu. Tentokrát mělo toto se-
tkání mezinárodní charakter, neboť 
se ho zúčastnili také členové týmu 
evropského projektu programu Co-
menius TIPP (Teachers in practice 
and process, www.teachers-ipp.eu) 
zastupující 6 evropských zemí (Ně-

mecko, Rakousko, Polsko, Finsko, 
Litvu a Českou republiku – za tu se 
na řešení projektu podílí doc. Pavla 
Zajícová). Poté, co byli hosté přiví-
táni vedoucí katedry doc. Lenkou 
Vaňkovou a děkankou FF OU doc. 
Evou Mrhačovou, přešla komunikace 
z českého jazyka do němčiny a pod 
taktovkou německého koordiná-
tora projektu TIPP Bernda Trennera 
následoval workshop, kde lektor 

interaktivní formou seznámil účast-
níky se základy zvládání konfliktů ve 
školské praxi. 

Přítomní pedagogové ocenili nejen 
workshop, ale i následnou volnou 
diskusi, kdy měli možnost besedo-
vat se členy katedry o problémech 
ve výuce němčiny, které je tíží a na 
jejichž řešení by se pedagogové 
z vysokých škol mohli podílet. Vě-
říme, že podobné příležitosti jsou 
užitečné pro obě strany a že setkání 
na katedře germanistiky jistě nebylo 
posledním.

 Eva Hrdinová

 Ohlédnutí za druhým setkáním učitelů  
němčiny na katedře germanistiky 

 Václav Moravec přednáší v modulu Základy žurnalistické práce 
Jak jsme již informovali v prosincových Listech, Václav Moravec byl hostem 
podzimního cyklu děkanky Filozofické fakulty OU Setkání s osobností. Tehdy 
tento brilantní moderátor všechny nadchl, a tak jsme si přáli, aby zavítal na 
naši fakultu opět. A to se podařilo. 
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Fakulty a vysokoškolské ústavy

Ve čtvrtek 27. listopadu 2008 se na ka-
tedře tělesné výchovy Pedagogické 
fakulty OU uskutečnilo setkání se součas-
ným proděkanem Dr. Malcolmem MacLe-
anem z Faculty of Sport, Health&Social 
Care, University Of Gloucestershire (An-
glie), který je uznávaným odborníkem 
v oblasti sociologie a historie sportu. 

Dr. MacLean byl oficiálně pozván na 
přednáškový cyklus pro postgraduální 

studenty Fakultou tělesné kultury Univer-
zity Palackého v Olomouci, pobyt doplnil 
o jednodenní setkání s vedením ostravské 
KTV, kde mimo jiné přednesl studentům 
přednášku na téma The Absence of Clubs 
from the History of Sports Organisations.
V současnosti probíhají jednání o možné 
spolupráci v oblasti výměnných pobytů 
jak studentů, tak i odborných pracov-
níků katedry tělesné výchovy. 

Martin Černek, katedra tělesné výchovy 

 Vzácný host na Pedagogické fakultě OU

Výzvy se týkaly Prioritní osy 1 – počá-
teční vzdělávání. 

Fáze hodnocení Počet 
projektů

Počet předložených 
projektů

8

Počet projektů po formální 
kontrole

8

Počet projektů po 
hodnocení přijatelnosti

4

Počet projektů schválených 
k financování

4

V listopadu 2008 byla zahájena reali-
zace 4 úspěšných projektů. Tři řešitelé 
projektů jsou z Pedagogické fakulty, 
jeden řešitel je z Přírodovědecké fa-
kulty.

V květnu 2008 byly Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
vyhlášeny individuální projekty Pri-
oritní osy 2 – Terciární vzdělávání, 
výzkum a vývoj, oblast podpory  
2.2 – Vysokoškolské vzdělávání. Pro-
jekty podávané v této oblasti měly 
charakter celouniverzitní. Byly zamě-
řeny na inovace studijních programů, 
realizaci výuky v cizích jazycích, pod-
poru praxí a stáží studentů, podporu 
spolupráce VŠ se základními a střed-
ními školami a dále pak na vzdělávání 
pracovníků VŠ. 

Fáze hodnocení Počet 
projektů

Počet předložených 
projektů

14

Počet projektů po formální 
kontrole

14

Počet projektů po 
hodnocení přijatelnosti

13

Počet projektů schválených 
k financování

únor 
2009

Hodnocení těchto projektů stále pro-
bíhá. Projekty jsou ve fázi hodnocení 
individuálními hodnotiteli. Věcné hod-
nocení by mělo být ukončeno 31. ledna 
2009. Poté do 10 pracovních dnů bude 
zasedat výběrová komise, která roz-
hodne o konečném pořadí projektů 
doporučených k financování, resp. 
těch, které „spadnou“ do tzv. „zásob-
níku projektů“. Ministerstvo školství 
předpokládá, že konečné výsledky by 
tedy mohly být vyhlášeny v průběhu 
února 2009. 

V říjnu 2008 byla vyhlášená výzva pro 
oblast podpory 2.3 – Lidské zdroje ve 
výzkumu a vývoji. Ostravská univer-
zita předložila 4 projekty, které splnily 
podmínky formální kontroly. V tuto 
chvíli probíhá hodnocení ve fázi při-
jatelnosti – je posuzován soulad žá-
dosti se základními podmínkami výzvy 
k předkládání žádostí.

Kromě prostředků z Evropského soci-
álního fondu (projekty OP Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost) žádala 
Ostravská univerzita také o finanční 
podporu z Evropského fondu pro regi-
onální rozvoj (ERDF). Úspěšná byla OU 
jako partner v projektu z Operačního 
programu přeshraniční spolupráce 
Slovenská republika – Česká republika 
(žadatel MEC, o.p.s.). Projekt byl schvá-
len v září 2008 a je zaměřen na diagnos-
tiku stavu znalostí a dovedností žáků. 

Další dva projekty byly podávány do 
Operačního programu přeshraniční 
spolupráce Polská republika – Česká 
republika. Žádný z projektů nebyl pod-
pořen finanční dotací z tohoto fondu.

Oddělení pro podporu projektů je 
zapojeno zejména v projektech ce-
louniverzitního charakteru, dále pak 
poskytuje konzultace fakultám, které 
nemají zřízeno vlastní projektové od-
dělení. Jeho hlavním úkolem je zajistit, 
aby projekty prošly formálním hod-
nocením a splnily podmínky přijatel-
nosti. Zda navržené aktivity projektu 
jsou v souladu s cílovými skupinami 
dané výzvy, cílové skupiny jsou v sou-
ladu s požadavky výzvy, jsou dodrženy 
stanovené limity rozpočtu. Z výše uve-
dených statistik plyne, že projektové 
oddělení je v tomto směru úspěšné, 
a nezbývá než si přát, aby to stejně 
dobře fungovalo i v roce letošním.

Všem řešitelům, kteří čekají na výsledky 
hodnocení, přejeme hodně štěstí.

Kamila Palová, 

oddělení pro podporu projektů

EVrOPské PrOJEkty – jak byla OU úspěšná v roce 2008?

Po roce fungování projektového oddělení jako samostatného rektorát-
ního pracoviště nastává čas k souhrnné rekapitulaci toho, co se za ten rok 
povedlo. První výzvy, do kterých se Ostravská univerzita zapojila, byly 
vyhlášeny v dubnu 2008. Jednalo se o grantové projekty, které vyhlásil Mo-
ravskoslezský kraj v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost. 
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Fakulty a vysokoškolské ústavy

V červnu 2008 jsme závěrečnou kon-
ferencí ukončili projekt ESF „Podpora 
zvyšování vzdělanosti dětí v zařízeních 
institucionální péče“ a „zatlačili“ po-
myslnou slzu společně s celým projek-
tovým týmem, řediteli a vychovateli 
z dětských domovů, diagnostických 
a výchovných ústavů, jejichž svěřenci 
se do projektu zapojili. A nebylo jich 
málo – za 21 měsíců prošlo kurzem 
celkem 122 dětí. Děti se dozvěděly 
v kurzu „Život mimo ústavní zařízení“ 
něco o tom, jak získat byt, jak si půjčit 
peníze v bance a jak naopak výhodně 
spořit. Dva dny v Ostravě diskutovaly 
s lektory o svých právech, ale také po-
vinnostech; prošly počítačovým kur-
zem; navštívily protidrogové centrum 
a úřad práce. Za další 3 týdny s námi 
odcestovaly do příjemného prostředí 
Beskyd, kde tři dny formou her řešily 
s našimi psychology agresivitu svých 
kamarádů, šikanu, některá úskalí me-
zilidských vztahů, nacvičovaly některé 
životní situace. V Ostravě jsme dětem 
zpříjemnili pobyt rautem s přednáš-

kou „Jak na raut“ a v Beskydech si 
mohly zařádit v krytém bazénu. Ta 
zmíněná pomyslná slza je skutečně 
doslovná, protože jsme navázali ve-
lice hezkou spolupráci se zapojenými 
institucemi a odezvy vychovatelů, lek-
torů a především samotných dětí byly 
velice pěkné a pro nás potěšující. Jako 
většina znalých této problematiky 
víme, že děti v zařízeních institucio-
nální péče hmotně v žádném případě 

nestrádají, ale co jim schází, je právě 
ta lidská stránka, kterou jim i přes 
veškerou snahu, kterou můžeme jen 
potvrdit, nejsou vychovatelé schopni 
dát. A jak sami vychovatelé říkají: „My 
dětem všechny informace předáváme, 
ale ony to od nás už „neberou“, tak 
jsme vděčni, že tyto pro ně důležité 
rady do života mohou slyšet i z úst ji-
ných fundovaných lidí.“ 

Jsme si dobře vědomi, že práce 
v tomto směru není nikdy dost. Právě 
proto jsme velice rádi, že ve spolupráci 
s Pedagogickou fakultou naší univer-
zity můžeme v dobře započaté práci 
pokračovat v novém projektu v rámci 
Operačního programu Vzdělávání 
a konkurenceschopnost „Příprava dětí 
a mladých lidí na vstup do samostat-
ného života“ a přispívat nadále k pře-
dávání cenných rad takto sociálně 
znevýhodněným dětem a mladým 
dospělým, kterých se vstup do života 
bezprostředně dotýká.

Doba realizace nového projektu je 
listopad 2008 – říjen 2010 a poskyto-
vatelem dotace Moravskoslezský kraj, 
podle jehož údajů funguje na území 
MSK celkem 26 zařízení pro výkon 
ústavní a ochranné výchovy. V minu-
lém projektu jsme navázali pěknou 
spolupráci se 14 z nich a věříme, že do 
nového projektu se zapojí i ostatní. 
Projekt předpokládá proškolení 100 
dětí. S odborným týmem, do kterého 

se z vlastní iniciativy zapojili také vy-
chovatelé z dětských domovů a výchov-
ných ústavů, již připravujeme nový kurz 
„Můj nový život“. Ceníme si velice jejich 
nenahraditelných zkušeností z praxe 
a jsme si vědomi, že z nich je potřeba 
vycházet, aby pro děti a mladé dospě-
láky byly naše kurzy co nejpřínosnější. 
Některé informace budou převzaty 
a zaktualizovány z minulého projektu 
– oblast ekonomiky, bydlení, zaměst-
nání, protidrogová problematika, počí-
tačový kurz. Nově budou připraveny ve 
spolupráci s Městskou policií modelové 
situace kriminality, násilí (role pacha-
tele, role oběti); dále bude zařazena 
exkurze na soudu ve věci vyhlášení 
osobního bankrotu; kurz digitální fo-
tografie; diskuse s psychology na téma 
rodina, násilí v rodinách a jeden z mo-
dulů bude zaměřen na děti a mladé 
dospělé se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Kurz je čtyřdenní, z nichž 
2 dny účastníci stráví v Ostravě a dva 
dny opět v Beskydech. V rámci pro-
jektu bude vytvořen také informační 
systém „Fiktivní domácnost“ – systém 
umožňující virtuální správu rozpočtu 
domácnosti, na kterém si děti odzkouší 
různé situace, které mohou při vedení 
domácnosti nastat, a budou samy na-
vrhovat jejich řešení. Celý kurz „Můj 
nový domov“ bude, tak jako kurz z mi-
nulého projektu, převeden do e-lear-
ningové podoby, aby si děti mohly 
pomoci krátkých testů vyzkoušet, co si 
z našeho kurzu odnesly.

Touto cestou děkujeme všem akade-
mickým i neakademickým pracovníkům 
zapojeným do projektu za jejich úsilí 
a těšíme se na úspěšný průběh a pokra-
čující spolupráci se všemi dětskými do-
movy a výchovnými ústavy v rámci MSK.

Kamila Palová a Gabriela Matýsková

oddělení pro podporu projektů

Fota: Archiv

 Příprava dětí a mladých lidí  
na vstup do samostatného života
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Fakulty a vysokoškolské ústavy

Jak je zřejmé z nabídky (viz dále) a pře-
hledu, věnujeme pozornost studiu pe-
dagogickému pro učitele všeobecně 
vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ 
a SŠ, učitelů odborných předmětů, 
učitelů praktického vyučování a od-
borného výcviku, vychovatelů a pe-
dagogů volného času, speciální 
pedagogice pro učitele odborného 
výcviku a praktického vyučování, ale 
i pro vychovatele a pedagogy volného 
času. Významnou oblastí je studium 
specializační, zaměřené na přípravu 
vedoucích pedagogických pracovníků, 
výchovných poradců, preventistů so-

ciálně patologických jevů, učitelů 
anglického jazyka primární školy, 
koordinátorů informačních a komu-
nikačních technologií. Zdůraznění vý-
znamu komunikace je dáno studiem 
„kultura řeči a umění komunikace“, 
což se netýká jen učitelské profese. 

Novými kurzy jsou koordinátor škol-
ních vzdělávacích programů pro SŠ 
a kurz pro začínající učitele vysokých 
škol a externí spolupracovníky těchto 
škol. Obsahem studia je akcentace pe-
dagogickopsychologické kompetence 
a vědomé řízení a vedení studentů vy-
sokých škol. Setkávání bude mít cha-
rakter konzultací a řízené samostatné 

práce. Budou rozvíjeny moduly: Zá-
klady pedagogiky a andragogiky, 
Psychologie v práci vysokoškolského 
učitele, Materiálně didaktické pro-
středky a vzdělávací technologie, Zá-
klady speciální pedagogiky, Kultura 
řeči a umění komunikace. Závěrečná 
zkouška bude mít charakter obhajoby 
závěrečné práce.

Rozsah studia je různý a pohybuje 
se v rozmezí 2 až 6 semestrů, a to ve 
vztahu k pojetí, charakteru a rozsahu 
jednotlivých kurzů.

CDV se věnuje i rozšiřujícímu studiu, 
které souvisí se speciální pedagogi-
kou. Bližší informace najdete na we-
bových stránkách OU.

Absolvováním uvedených kurzů lze 
získat příslušnou kvalifikaci a tedy 
i základní pedagogickopsychologické 
předpoklady pro záměrné a vědomé 
vedení výchovně vzdělávacího pro-
cesu ve vybraných typech škol a škol-
ských zařízení. Výuka je organizována 
o sobotách a absolutoriem se získává 
příslušné osvědčení, jež ctí zákon č. 
563/2004 Sb. o pedagogických pra-
covnících. Všechna naše studia jsou 
akreditována MŠMT ČR. Výuka je 
realizována zkušenými vysokoškol-
skými učiteli. Externě spolupracujeme 
s učiteli vysokých škol v Praze, Brně, 

Olomouci a Zlíně, ale i s odborníky 
z dalších resortů. 

Rádi uvítáme všechny zájemce a zařa-
díme je mezi naše studenty. Přijímací 
řízení probíhá na základě stanovených 
podmínek, klasické přijímací zkoušky 
se u nás nekonají. 

Naše vzdělávací programy respektují 
zákon č. 563/2004 Sb. MŠMT ze dne 
24. září 2004 O pedagogických pra-
covnících a o změně některých zá-
konů a tomu odpovídající vyhlášku č. 
317/2005 Sb. 

Předkládáme Vám přehled kurzů pro stu-
dijní rok 2009/2010:
Pedagogické studium pro učitele 
všeobecně vzdělávacích předmětů 2. 
stupně ZŠ a SŠ (PS-UVVP); pro učitele 
odborných předmětů (PS-UOP); pro 
učitele praktického vyučování a uči-
tele odborného výcviku (PS-PV a OV); 
pro vychovatele a pedagogy volného 
času (PS-Vy); speciální pedagogiky pro 
učitele praktického vyučování, odbor-
ného výcviku a vychovatele (PS-SpP). 

Rozšiřující studium speciální peda-
gogiky pro absolventy vysokých škol 
učitelského směru (nebo jiné VŠ s pe-
dagogickým studiem).

Specializační studium pro vedoucí 
pedagogické pracovníky – školský 
management (ŠM); pro výchovné po-
radce ZŠ a SŠ (VP); prevence sociálně 
patologických jevů (PSPJ); jazykové 
studium pro učitele 1. stupně ZŠ – ja-
zyk anglický (JA); kultury řeči a umění 
komunikace; koordinátor informač-
ních a komunikačních technologií; pro 
vysokoškolské učitele a externí spolu-
pracovníky vysokých škol; koordinátor 
školních vzdělávacích programů pro 
SOŠ a SOU.

Přihlášky (tiskopis přihlášky k vysoko-
školskému studiu) zasílejte na adresu 
centra do 20. března 2009.

Studium bude zahájeno v září až říjnu 
2009. Přijímací řízení má podobu vý-
běrového řízení na základě předlo-
žené přihlášky na VŠ a požadované 
dokumentace (absolventi SŠ přiloží 
ověřenou kopii maturitního vysvěd-
čení, absolventi VŠ ověřenou kopii 
vysokoškolského diplomu, doklad 

 Centrum dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty OU 
chystá 18. akademický rok 
Naše účelové zařízení, které je součástí Pedagogické fakulty, se zabývá dalším 
profesním vzděláváním pedagogů. Své aktivity rozvíjí sedmnáctým rokem. Za 
tuto dobu svou kvalifikaci v našem zařízení rozšířilo více jak 6000 učitelů, a to 
vesměs záměrným zdokonalováním pedagogických a psychologických kompe-
tencí.

 Foto: Archiv
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o zaplacení administrativního po-
platku 300 Kč). 

Všechna uvedená studia jsou podmí-
něna úhradou školného.

Podrobné informace najdete na we-
bových stránkách http://pdf.osu.cz/
cdv/ telefonicky informace poskytují 

L. Němcová (tel. 597 09 2698) a O. 
Knejzlíková (tel. 597 09 2699)

Význam dalšího profesního i občan-
ského vzdělávání roste. Naše instituce 
má zájem o naplňování zásad školské 
a vzdělávací politiky ČR, proto svými 
dlouhodobě a systémově uplatňova-
nými aktivitami zdůrazňujeme nosný 

princip Komenského pedagogiky, za 
který považujeme celoživotní vzdě-
lávání. Usilujeme o to, aby byla pěs-
tována radost, chuť a úcta k životu, 
ale i klid pro výchovně vzdělávací čin-
nost.

Doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc.

ředitel CDV PdF OU

Fakulty a vysokoškolské ústavy

 Z jednání zástupců FSS OU a jejích hostů

Foto: Archiv

Program byl zahájen příspěvkem doc. 
PaedDr. Oldřicha Chytila, Ph.D., o roz-
voji fakulty a její vědecké činnosti. 
Dále Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D., 

představila katedru metod sociální 
práce a vizi dalšího rozvoje a Mgr. To-
máš Šobáň informoval o katedře so-
ciální práce. Druhá část setkání byla 

zaměřena na oblast odborných praxí 
studentů sociální práce. Zkušenosti 
studentů prezentovala studentka 5. 
ročníku Veronika Raszková, která po-
ukázala na problematické aspekty, 
ale i velké příležitosti odborných 
praxí. Pojetí odborného praktického 
vzdělávání fakulty představila Mgr. 
Věra Holasová a nastínila možné spo-
lečné aktivity v této oblasti pro rok 
2009.

Záměrem tohoto setkání byla výměna 
informací, objasnění potřeb a očeká-
vání ze strany vzdělavatelů i zaměst-
navatelů. Lze říci, že tento záměr byl 
naplněn a fakulta bude i do budoucna 
intenzivně pracovat na propojování 
požadavků praxe s teoretickou přípra-
vou budoucích profesionálních sociál-
ních pracovníků. 

Věra Holasová

 Vánoční setkání zástupců Fakulty sociálních studií  
a organizací sociálního sektoru
Fakulta sociálních studií uspořádala v úterý 16. 12. 2008 setkání zástupců vy-
soké školy a organizací sociálního sektoru z ostravského regionu. Tématem 
setkání byla identifikace možných forem spolupráce mezi vzdělavateli a za-
městnavateli sociálních pracovníků. 

Konference a semináře

Hlavní cenu za nejlepší ústní prezen-
taci si odnesl student 3. ročníku oboru 
rekreologie Radek Ludvík za svou ba-
kalářskou práci na téma Vztah pohybo-
vého programu k funkční zdatnosti mužů. 
Jako nejlepší poster byl odbornou 
komisí vyhodnocen poster studentky  
3. ročníku oboru rekreologie Kate-

řiny Chovančíkové na téma Chyba 
přesnosti měření složení těla tetra po-
lární bioimpedanční váhou TANITA BC 
418 MA.

Odborná komise se jednoznačně 
shodla na stoupající úrovni baka-
lářských a diplomových prací, a to 

zejména u těch studentů, kteří pro 
řešení problémů svých prací vyu-
žívají možností, které jim posky-
tuje Centrum diagnostiky lidského 
pohybu. Právě prací v Centru dia-
gnostiky lidského pohybu prohlu-
bují studenti své znalosti, osvojují 
si nové dovednosti a tím pronikají 
hlouběji do problematiky vědního 
oboru kinantropologie, jenž tvoří 
základ jejich dalšího profesního 
růstu.

Mgr. Roman Farana

katedra tělesné výchovy, 

Centrum diagnostiky lidského pohybu

 studentská vědecká konference kinantropologie
Dne 3. prosince 2008 se na katedře tělesné výchovy konala tradiční student-
ská vědecká konference kinantropologie. Studenti oborů učitelství tělesné 
výchovy a rekreologie měli možnost prezentovat své diplomové a bakalářské 
práce ve dvou formách, a to jako ústní prezentaci a formou posteru. Výkony 
mladých vědců v oboru kinantropologie hodnotila odborná komise pedagogů 
katedry tělesné výchovy v čele s prorektorem pro řízení vědy a vnějších vztahů 
Mgr. Igorem Fojtíkem, Ph.D. 
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Projekt si klade za cíl zastavit pokles 
znalostí žáků základních a středních 
škol v příhraničních regionech České 
a Slovenské republiky. Řešitelem pro-
jektu je Metodické a evaluační cen-
trum, o. p. s., partnery projektu jsou 
Ostravská univerzita v Ostravě a Uni-
verzita Konštantína Filozofa v Nitre. 
Projekt bude realizován na území 
Moravskoslezského, Ži-
linského, Trenčianského 
a Trnavského kraje od září 
2008 do srpna 2011.

Konference proběhla za 
účasti zhruba 80 osob 
z řad odborných pracov-
níků a realizátorů pro-
jektu Ostravské univerzity 
a Metodického a evaluač-
ního centra, ředitelů a uči-
telů základních a středních 
škol, zástupců hlavního 
přeshraničního partnera 
(Univerzita Konštantína 
Filosofa v Nitre) a další od-
borné veřejnosti.

„Kromě testování znalostí 
a měření relativního pří-
růstku znalostí sleduje pro-

jekt i širší sociální souvislosti vycházející 
z genia loci (tedy specifické atmosféry) 
této příhraniční oblasti,“ řekl ředitel 
MEC RNDr. Martin Malčík, PhD.

Příhraniční regiony České a Slovenské 
republiky jsou si v mnohém podobné, 
postupně se kulturně ovlivňovaly, což 
mělo vliv na vzdělávání a následně na 

trh práce. Rozdělení Československa 
roku 1993 roztrhlo existující vazby 
a tím způsobené problémy zvolna 
narůstají. Efektivnost celého vzdě-
lávacího systému na obou stranách 
hranice je na nízké úrovni. Situaci 
v počátečním vzdělávání ilustruje vý-
zkum OECD PISA a IEA TIMMS 2008. 
Vyplývá z nich, že znalosti žáků zá-
kladních a středních škol v regionu 
jsou v některých oblastech hluboko 
pod evropským průměrem. Neře-
šení těchto problémů může vést ke 
stále většímu zaostávání přeshraniční  
oblasti. 

Projekt se v rámci svých aktivit snaží 
odhalit příčiny nízké úrovně vzdělání 
žáků příhraničních regionů a pomocí 
implementace nových přístupů do 
vzdělávacího procesu je vylepšit. Jed-
nou z aktivit je např. vstupní a výstupní 
testování úrovně znalostí, které pro-
běhne na vzorku zhruba 12 tisíc žáků 
příhraničních regionů a s jehož pomocí 
budou identifikovány problémové 
body ve vzdělávání, následně navrženy 
změny ve způsobu výuky a ty zavedeny 
do vzdělávacího procesu. V rámci pro-
jektu dojde k vyškolení asi 800 učitelů. 
Školy budou navzájem srovnávány 
podle zjištěných výsledků testování 
a ty budou prezentovány mj. i v rámci 
tří pořádaných konferencí. 

V konečném důsledku projekt usiluje 
také o zvyšování úrovně kvality škol, 
pedagogů a zároveň o nastavení pod-
mínek k posílení konkurenceschop-
nosti regionu prostřednictvím rozvoje 
lidských zdrojů. 

Více na www.mecops.cz

Konference a semináře

 Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků  
v česko-slovenské příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj

 RNDr. Martin Malčík, PhD.  / Foto: Archiv

V předvánočním období, dne 17. 12. 2008, se uskutečnila v aule Pedagogické 
fakulty Ostravské univerzity na Českobratrské ulici úvodní mezinárodní kon-
ference k projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v česko-slo-
venské příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj. Projekt je realizován 
v rámci Programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007–2013 a spolufinancován 
prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu 
České a Slovenské republiky. Příspěvky, prezentované na konferenci, byly vě-
novány česko-slovenské přeshraniční spolupráci při výchově žáků, vazbě testo-
vacích aktivit na rámcové vzdělávací programy, teorii testování jako fenoménu 
hodnocení vzdělávacího procesu kvalitní školy. Prezentován byl také harmono-
gram projektu a pohledy participujících partnerů. Účastníkům konference byla 
přiblížena celková koncepce projektu, nastíněn jeho širší dopad. Prostor byl 
ponechán také pro diskusi, která pokračovala v neformální poloze i po skon-
čení konference.

 studentská vědecká konference na katedře historie

 Jednání započalo v 10 hodin úvod-
ním slovem vedoucí katedry historie 

profesorky Niny Pavelčíkové. V dopo-
ledním bloku vystoupilo pět soutěží-

cích. První referent seznámil publikum 
s Písemnými prameny k dějinám cechů 
na severní Moravě a ve Slezsku. Stu-
dentka univerzity v Banské Bystrici 
Jarmila Sedláková, která působí na OU 
v rámci erasmovského pobytu, využila 
ve svém referátu část své bakalářské 
práce nesoucí název Banské mapy na 
Španej Doline. Studie Veroniky Čá-
pové se zabývala Analýzou dvou svazků 

Jako každoročně tak i v letošním zimním semestru uspořádala katedra historie 
FF OU studentskou vědeckou konferenci. Konala se dne 11. prosince 2008 v aule 
Pedagogické fakulty na Českobratrské ulici, její organizaci a vedení převzal do-
cent Aleš Zářický. Konference se aktivně zúčastnilo patnáct soutěžících, přede-
vším studentů odborné historie, ale také posluchačů kombinovaných oborů. 
Referenti dostali příležitost seznámit početné publikum s výsledky svého vě-
deckého výzkumu. 
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Konference a semináře

Kvaternů majestátů Desk zemských 
moravských. Do nich byly zapisovány 
všechny panovníkovy přípisy, které se 
týkaly stavů, nobilitační listiny, úpravy 
erbů apod. S Tomášem Řehou jsme si 
zacestovali v čase. Seznámil nás se zá-
pisky ze studijní cesty Jana Nepomuka 
z Mitrovic z května roku 1785. Refe-
rentka Jana Suchá vycházela z mate-
riálů své diplomové práce – Židovská 
kartounkářská podnikatelská rodina 
Porges-Portheimů ze Smíchova (1790 
až 1900). Neopomněla připomenout 
postavení židovského obyvatelstva 
v dané době. 

Odpolední jednání zahájil refe-
rát Renáty Morawiecové Historie 
Prochaskovy tiskárny v Těšíně. Po-
sluchače seznámila s genealogií ma-
jitelů firmy a s technickým vývojem 
tiskařské dílny. Nebyla opomenuta 
ani církevní tematika, které se vě-
noval David Mandát ve své studii 
Mužské kláštery v Olomoucké arci-
diecézi v letech 1848–1918. Student 
Adam Žídek přednášel o Významných 
osobnostech podnikatelského rodu 
Wiesnerů v druhé polovině 19. a ve 20. 
století, kteří působili ve východočes-
kém městě Chrudim v oboru strojní 
výroby. Velmi zajímavým způsobem 
analyzovala kontroverzní roli kato-
lických spisovatelů v období po Mni-
chovu Jana Davidová-Glogarová pod 

názvem Postoje a názory českých kato-
lických spisovatelů v období tzv. druhé 
republiky. Student Lukáš Vaculík se 
věnoval Historii výroby likéru v Opavě 
do znárodnění. Dějiny likérek začlenil 
do celkového kontextu vývoje liho-
varnictví v Rakouském Slezsku. 

Podvečerní blok zahájila Romana 
Bondarenková studií Každodenní ži-
vot dětí za Protektorátu Čechy a Mo-
rava v krásné literatuře. Poukázala 
zejména na to, že umělecká próza 
obsahuje množství údajů, kterým 
odborná literatura nevěnuje to-
lik pozornosti. Markéta Šustková 
svému příspěvku dala název vysti-
hující poválečnou situaci na Jese-
nicku – Jepičí život českých živností na 
Jesenicku. (Nástin hospodářské situace 
na Jesenicku po druhé světové válce 
s důrazem na problematiku českých 
živností). Následovalo pojednání Ivo 
Marušáka Vývoj průmyslu a živností 
v Otrokovicích ve 30. a 40. letech 20. 
století s důrazem na léta 1945–1948. 
O bytové nouzi v Moravské Ostravě 
v období po první světové válce po-
hovořil Drahoslav Malík (Správní ko-
mise města Moravské Ostravy a bytová 
krize). Poslední vystoupení věnoval 
Lukáš Kollarčík pokusu o vysvětlení 
složitého pozadí dodnes aktuálního 
právního sporu: Případ Aloise Sere-
nyiho a konfiskace jeho velkostatku 

v Luhačovicích jako jeden z příkladů 
postupu soudů, státní správy a samo-
správy v kontextu revoluční atmosféry 
doby (1945–1948).

Po zaznění příspěvků poděkovala 
vedoucí katedry všem soutěžícím za 
pečlivou přípravu vystoupení, která 
přinesla řadu nových poznatků. 
Všichni účastníci byli odměněni dvou-
dílnou publikaci katedry Encyklopedie 
podnikatelů. Po skončení vlastního 
programu stála porota, složená ze 
zástupců katedry, před nelehkým 
úkolem stanovit pořadí soutěžících 
a určit dva postupující do celostátního 
kola studentské historické soutěže. 
Při hodnocení se kladl důraz nejen 
na odbornou hodnotu a aktuálnost 
příspěvků, ale také na celkový pro-
jev vystupujících, kvalitu prezentace. 
Po delší diskusi porota rozhodla, že 
Ostravskou univerzitu budou repre-
zentovat vítězné příspěvky Jany Da-
vidové-Glogarové Postoje a názory 
českých katolických spisovatelů v ob-
dobí tzv. druhé republiky a Jany Suché 
Židovská kartounkářská podnikatelská 
rodina Porges-Portheimů ze Smíchova 
(1790–1900). Třetí místo obhájil David 
Mandát s příspěvkem Mužské kláš-
tery v Olomoucké arcidiecézi v letech  
1848–1918.

Lucie Jelínková

Studentská vrátka

Ondřej Haška je studentem Filozo-
fické fakulty, oboru Management pro 
neziskový sektor. V SK RVŠ působí již 
třetím rokem. Na Ostravské univerzitě 
působil např. v Akademickém senátu 
Ostravské univerzity a Stavovské unii 
studentů Ostravské univerzity. 

Náplní jeho činnosti bude především 
organizace práce komory, kontrola 
činností, správa projektů a vytváření 
analýz a procesů.

„Jedním z mých prvních úkolů bude vy-
budovat funkční strukturu řízení SK RVŠ 
a předávání informací. Podstatné také 
bude zahájení rozvojového projektu, 
který Komora získala s Akademickým 
centrem studentských aktivit. Nejdůleži-
tějším úkolem Komory jako takové bude 
spolupráce s MŠMT na věcném záměru 
nového zákona o terciárním vzdělávání, 
který nahradí zákon o vysokých školách,“ 
dodal O. Haška.

Komora je jediným celostátním orgá-
nem, který zastupuje studenty všech 
veřejných, státních i soukromých vy-
sokých škol. Představuje partnera při 
vyjednávání o záležitostech studentů 
vysokých škol pro Radu, Českou kon-
ferenci rektorů, Parlament ČR, vládu 
ČR, jednotlivá ministerstva a další 
orgány veřejné správy. Reprezentuje 
také studenty českých vysokých škol 
ve vztahu k orgánům Evropské unie 
a úzce spolupracuje s evropskými stu-
dentskými organizacemi (ESU, Euro-
Doc) a studentskými reprezentacemi 
zemí Visegradu.

Bližší informace naleznete na www.
skrvs.cz. - red -

Studentská komora Rady vysokých škol (Komora) na své ustavující schůzi 
zvolila nové vedení. Předsedou SK RVŠ se stal Bc. Ján Říha, delegát Univer-
zity Karlovy v Praze. Místopředsedkyní pro program a zahraniční záležitosti 
byla zvolena MgA. Lucie Šilerová, delegátka Janáčkovy akademie múzických 
umění v Brně, místopředsedou pro organizaci a řízení pak Ondřej Haška, de-
legát Ostravské univerzity v Ostravě.

 Ostravská univerzita má zástupce ve vedení  
studentské reprezentace Čr
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Studenti bez hranic

 Náměstí Grande-Place

V červnu loňského roku využili stu-
denti Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity skvělé nabídky a zúčast-
nili se stáže v Evropském parlamentu 
v Bruselu. Jak se to vše událo?

V rámci cyklu Setkání s osobností, 
pořádaném děkankou Filozofické fa-
kulty, mají studenti možnost seznámit 
se s různorodými názory představi-
telů z oblasti vědy, kultury i politiky. 
Při přednášce europoslankyně paní 
Věry Flasarové mohli hlouběji na-
hlédnout do problematiky diskrimi-
nace mladých žen a dívek v procesu 
vzdělávání.

Protože toto téma studenty velmi 
zaujalo, česká zástupkyně v Evrop-
ském parlamentu ing. Věra Flasarová 
oslovila paní děkanku s nabídkou 
studentské stáže v Evropském parla-

mentu. Co slíbila, splnila. Odjezdu, 
který byl stanoven na počátek června 
2008, předcházelo vyřizování náročné 
agendy, ale díky spolupráci s tisko-
vým oddělením paní europoslankyně 
se vše zvládlo.

Program naší stáže byl velmi rozma-
nitý a pestrý. Jeho vyvrcholením byla 
účast na zasedání Evropského par-
lamentu, kde je bohužel zakázáno 
pořizovat jakékoliv fotografie. Navíc 
v době naší návštěvy došlo k mimo-
řádné situaci, – ke stávce rybářů, což 
mělo za následek zvýšená bezpeč-
nostní opatření.

Byli jsme také přítomni prezentaci 
tématu diskriminace dívek v procesu 
vzdělávání, kterou provedla europo-
slankyně V. Flasarová. Vytváření sítě 
spolupracovníků, způsoby zajišťování 
potřebných materiálů a hledání ne-
zbytných podpor pro vlastní záměr, 
proces vzniku dokumentů, to vše 
nás velmi zaujalo. To, že jsme dostali 
možnost detailněji proniknout do 
každodenní práce našich zástupců 
v Evropském parlamentu, bylo pro 
nás velmi přínosné.

Program stáže nám nabídl i sezná-
mení s hlavním městem Evropské 
unie, které vyniká krásnou histo-
rickou architekturou. Ke stavebním 
skvostům patří především ústřední 
náměstí Grande-Place s cechovními 
domy. A hned za náměstím najdete 
slavnou sošku proslulého Čurajícího 

chlapečka (Maneken Pis), starého více 
než 6 století. Měli jsme velké štěstí, 
že v době naší stáže byl tento „malý 
velký muž“ obnažen, což se nestává 
často, většinou bývá oblečen do jed-
noho ze svých více než 700 oblečků. 

Nedílnou součástí naší poznávací 
cesty byla i návštěva Atomia, obřího 
modelu atomu, který zde byl po-
staven při příležitosti výstavy EXPO 
1958.

Stáž, které jsme se mohli zúčastnit, 
byla pro nás velmi cennou zkušeností, 
všechny pojmy, s nimiž jsme díky člen-
ství a současnému předsednictví v EU 
neustále v kontaktu, pro nás nabyly 
jasného a srozumitelného obrazu. 
Práce, která v Evropském parlamentu 
čeká na každého zástupce z České re-
publiky, je velmi náročná a bez spolu-
pracovníků, kteří se profilují zejména 
z absolventů českých filozofických fa-
kult, by byla zcela nemožná. 

Byla bych ráda, kdyby i další studenti 
naší fakulty dostali možnost poznat 
přímo náročnou práci poslanců Ev-
ropského parlamentu. 

Ida Gančarčíková, studentka FF OU

 stáž v Evropském parlamentu v Bruselu  
aneb Proč jsou studenti FF nepostradatelní

Napsali o nás

Prestižní postavení mezi vysokými 
školami, které ve východní Evropě 
vzdělávají budoucí ortotiky a prote-
tiky, chce získat Ostravská univer-
zita.

Pokud se jí podaří získat mezinárodní 
osvědčení, o něž usiluje, bude teprve 
šestou školou na světě, která ho 
vlastní, a její studenti specializující se 
na výrobu umělých náhrad lidských 
končetin najdou uplatnění na všech 

světových kontinentech. „Nelékařský 
obor ortotik-protetik učí Fakulta zdra-
votnických studií Ostravské univerzity už 
třetí rok, letos vyjdou první bakaláři. O 
práci se však zatím budou moci ucházet 
jen v zemích Evropské unie,” říká mluvčí 
univerzity Eva Kijonková.

Jelikož přibývá diabetiků s amputo-
vanýma nohama, ale také pacientů, 
kteří potřebují protézu po úrazu, 
obor nabývá na významu.

“Každý pacient by se měl setkat s nejlepší 
péčí, od správně provedené amputace 
končetiny po získání co nejvhodnější ná-
hrady. Proto je stále více potřeba kvalit-
ních odborníků,” říká Sandra Sexton ze 
skotské Strathclyde University v Glas-
gow, která pomáhá zdejší univer-
zitě k získání prestižního osvědčení. 
Rektor univerzity Jiří Močkoř doufá, 
že škola ho získá do tří let. „Musíme 
mimo jiné získat nemalé peníze na vyba-
vení laboratoří,” uvedl J. Močkoř.

 (les) 

 Mladá fronta DNES – 23.1.2009 

 Univerzita nabídne lepší vzdělání

 Budova Evropského parlamentu
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Další okruh problémů se týká reali-
zace školského zákona na středních 
školách, které by se měly lépe zhos-
tit přípravy studentů na vysokoškol-
ské studium. Ukazuje se, že dnešní 
maturanti nemají potřebné základy 
všeobecného vzdělání, zlepšení situ-
ace by měly přinést státní maturity 
ve dvou variantách obtížnosti, aby 
se respektovala odlišnost vzdělání 
na gymnáziích a středních odbor-

ných školách. Překvapivě se ozývají 
názory, že prý učitelé nejsou na plá-
nované změny připraveni. Myslím si, 
že to není pravda, že jde spíše o re-
akce na něco nového, dosud neově-
řeného. 

Třetím aktuálním problémem je fi-
nancování vysokých škol a zohled-
nění jejich vzdělávací i výzkumné 
činnosti. Celosvětová finanční krize 

zřejmě přiostří nedostatek pro-
středků i v oblasti vysokého školství. 
Hovoří se o podílu studentů na fi-
nancování vysokoškolského studia 
formou školného. Již dnes si však 
mnozí studenti přivydělávají a ně-
kteří mladí lidé, které nemohou 
rodiče finančně podporovat, na vy-
sokoškolské studium rezignují. Pro 
nadané studenty ze sociálně slabých 
rodin mají být schválena stipendia, 
ale také studijní půjčky, které by stu-
denti spláceli po absolvování vysoké 
školy. 

 Celkově se ve školství projevuje 
množství dalších problémů, které 
jsou diskutovány v mediích (drogy, 
šikana, kriminalita, uvolněná kázeň 
a odpovědnost), mnohdy zatěžují 
atmosféru v pedagogických sborech 
a oslabují tvořivé schopnosti učitelů 
v konkrétních podmínkách. Přejeme 
pedagogům, aby problémy překonali 
a pocítili radost ze svého povolání, 
jehož výsledky tvoří budoucnost 
dnešní mladé generace. 

 Vladimír Krejčí

Pedagogická zastavení

V úvodních týdnech roku 2009 bylo nesporně o čem přemýšlet při hodno-
cení stavu vzdělávání u nás, neboť reforma školství se dostává do poslední 
fáze. Tou je projednání a schválení nového zákona o vysokých školách ve 
vládě a zákonodárných sborech. První krok byl vytvořen předložením tzv. 
Bílé knihy terciárního vzdělávání v široké diskusi. Byly formulovány cíle, ob-
sah a hlavně funkce, organizace, materiální a finanční zajištění vysokoškol-
ského vzdělávání. Nelze skrývat, že někteří experti tento fundamentální 
dokument tvrdě kritizovali. Patří mezi ně i bývalý ministr školství prof. Petr 
Piťha, který Bílou knihu nazval „velikou iluzí českého školství“. Text kolo-
val po vysokých školách od dubna minulého roku, diskuse se však netýkala 
jen Bílé knihy, ale také kritiky prof. Piťhy. Četl jsem výtisk ze l7. 4. 2008 
s poznámkami na okraji, na mnoha místech nesouhlasnými. Podle mne však 
glosátor nebyl pevný v kramflecích, přesto obviňoval pedagogickou vědu 
i samotného pana profesora dost hrubě a nevěcně z neznalosti věci. Bílá 
kniha byla již schválena vládou, jistě i zásluhou současného ministra, který 
má dar přesvědčit své kolegy a kolegyně o kvalitě dokumentu. Uvidíme, jak 
se budou vyvíjet další kroky a jak kvalitní bude výsledné znění zákona.

 Školství a pedagogika na přelomu roku 2008 a 2009 

Nové publikace

 slyšet, cítit a dotýkat se...
Na podzim 2008 Universem OU 
v Ostravě vydaná reprezentativní, 
společensky aktuální vědecká mo-
nografie Slyšet, cítit a dotýkat 
se… (s podtextem Romská hudba 
a hudebnost Romů jako pozitivní 
kulturní stereotyp a dominantní kul-
turní konfigurace) docentky Vero-
niky Ševčíkové prezentuje výběrový 
souhrn výsledků intenzivní dlouho-
dobé cílevědomé studijní, badatel-
ské a pedagogické činnosti autorky.

Bez předsudků, mýtů a vžitých spo-
lečenských stereotypů, s kritickou 
objektivitou otevírá téma „romství“ 
a poskytuje vhled do složité proble-
matiky možného soužití minority 
s většinovou společností. Výzkum-
ným šetřením (analytickým, explo-
račním, observačním, testací výkonů, 
komparací a experimentální výukou) 
sahajícím do oblasti sociologické, 
kulturologické, muzikologické a hu-

debněpedagogické autorka proniká 
do vnitřního řádu a zákonitostí spe-
cifik a jedinečností romského etnika 
a projevů jeho duchovní kultury. 

Vedoucí ideou odborně erudované 
publikace s precizní formulací pojmů 
a charakteristik zkoumaných a inter-
pretovaných jevů je zprostředkovat 
poznání a skrze porozumění posilo-
vat vědomí vzájemné tolerance a re-
spektu i úcty ke kulturní a hudební 
svébytnosti Romů.

Úctyhodný souhrn komentovaných 
informací, doplněných četnými ilu-
stračními příklady a bohatým rejst-
říkem odkazů na zahraniční a české 
publikované písemné, auditivní, 
audiovizuální studijní materiály, 
nesporně rozšiřuje tematický fond 
vědecké literatury. Svým široce kon-
cipovaným víceoborovým pojetím se 
může stát též inspirací, výzvou pro 

vědecká pracoviště OU v jejich vý-
zkumné profilaci reagující na (před-
pokládaně nadčasové) problémy 
regionu. 

Zora Stiborová 
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Snad si někdo z pravidelných čtenářů 
našeho časopisu  všimne, že v někte-
rém z prvních čísel každého nového 
ročníku se objevuje v záplavě nej-
různějších úvah, informací apod. též 
článek  o naší ostravské pobočce Jazy-
kovědného sdružení AV ČR. Proč tomu 
tak je? Pobočka má totiž dlouholetou 
historii. Vznikla už v roce 1964 na 
katedře českého jazyka a literatury 
tehdejší Pedagogické fakulty, a to 
za značného úsilí jejího proděkana 
prof. PhDr. Aloise Knopa, CSc., který 
byl i jejím prvním předsedou. Její za-
ložení přispělo k odborné i vědecké 
činnosti nejen katedry, ale i fakulty, 
neboť i ostatní katedry se snažily svou 
odbornou prací ukázat tehdejší ost-
ravské veřejnosti, že Ostrava vysokou 
školu opravdu potřebuje. Tuto snahu 
podpořily všechny kamenné univer-
zity i ostatní vědecká pracoviště. Do-
šlo tak k tolik potřebné spolupráci.

Pokud jde i již zmíněnou pobočku, 
prvními jejími přednášejícími byli 
přední lingvisté uvedených pracovišť, 
pánové, kteří se dnes už znají jen z li-
teratury, jako např. Šmilauer, Skalička, 
Jedlička, Dokulil, Filipec, Lamprecht, 
Kopečný, Daňhelka  aj. Pro nás,  tehdy 
mladé asistenty, byly jejich přednášky 
velkým přínosem nejen po stránce od-
borné, ale i společenské. Snad nebude 
zbytečné ještě připomenout, že čin-
nost pobočky nebyla nikdy přerušena. 

Tyto údaje uvádím vždy záměrně, ne-
boť jsou určeny některým kolegům 
a posluchačům, kteří nastoupili již na 
Ostravskou univerzitu a o tom, s ja-
kými potížemi vznikala před léty naše 
vysoká škola, mnoho nevědí.

A nyní tedy k samotné činnosti po-
bočky v uplynulém roce. Přednášely 
u nás dvě kolegyně z Polska, obě po-
cházely u téže univerzity, která nese 
název Uniwersytet im. Adama Micki-
ewicza (w Poznaniu). 

Dne 16. dubna přijala naše pozvání 
Prof. hab. Halina Zgólkowa, předná-
šela na téma Stav polské lexikografie na 
přelomu století a dne 23. dubna pak 
Prof. dr. hab. Zdislava Kražynska na 
téma Současné skladby z historické per-
spektivy; obě zajistil a provázel je prof. 
Baťovský, rovněž člen naší pobočky, 
který částečně působí na katedře 
polonistiky naší Filozofické fakulty. 
Další přednášející byli členové našich 
domácích vědeckých pracovišť. Z ono-
mastického oddělení Ústavu pro jazyk 
český k nám přijel 12. listopadu jeho 
vedoucí PhDr. Milan  Harvalík, Ph.D., 
který svou přednášku nazval Onomas-
tická terminologie – snahy o systemizaci, 
nebo respektování pluralismu? Z téhož 
oddělení Ústavu měla dne 5. března 
přednášku Jméno postav v próze (po-
známky k teorii literární onomastiky) 
Mgr. Žaneta Procházková. Téměř kaž-

doročně přijíždějí k nám přednášet 
kolegové z katedry bohemistiky Filo-
zofické fakulty Palackého univerzity 
v Olomouci. Tentokrát jsme uvítali 
30. dubna doc. PhDr. Karla Komárka, 
Ph.D., a vyslechli jeho přednášku Češ-
tina v současné římskokatolické církvi. 
Rovněž z této katedry byl i Mgr. Mi-
roslav Vepřek, Ph.D., který dne 19. 
března přednášel na téma Modlitba sv. 
Řehoře v kontextu českocírkevněslovan-
ského písemnictví 10. a 11. století. Z naší 
pobočky vystoupili dva její členové; 
22. října Mgr. Jaroslav David, Ph.D., 
s přednáškou z onomastiky Havířov – 
soutěž na název socialistického města 
očima onomastika. Posledním, který 
uzavíral uvedený cyklus přednášek, 
byl emeritní prof. PhDr. Jiří Dambor-
ský, DrSc. Pozvala jsem ho osobně, byl 
velmi rád, a tak jsme si 10. prosince, 
tedy už v době předvánoční, vyslechli 
jeho rozjímání, které nazval Sváteční 
etymologické rozjímání.

Na závěr bych chtěla připomenout 
velmi dobrou spolupráci kateder čes-
kého jazyka Filozofické a Pedagogické 
fakulty. Děkuji všem, kteří se přičinili 
o dobrou úroveň naší pobočky, ze-
jména pak členkám výboru, a to PhDr. 
M. Grygerkové, Ph.D., a PhDr. D. Svo-
bodové. Ph.D.

Doc. PhDr. Naděžda Bayerová, CSc.

předsedkyně pobočky

 k činnosti ostravské pobočky Jazykovědného sdružení  
AV Čr v minulém roce

Zaznamenali jsme

Jistě jste si všimli, že spojnice ulic Re-
ální a Poštovní dostala v závěru loň-
ského roku novou tvář. Donedávna 
fádní vstup na pěší zónu nyní ozvlášt-
ňuje 135 cm vysoké umělecké dílo aka-
demického sochaře Čestmíra Sušky, 
zakladatele výtvarné skupiny Tvrdo-
hlaví. 

Avantgardní bronzová plastika nese 
sice název Hvězdice, ale má daleko ke 
klasickým tvarům. Její doménou je ne-
přehlédnutelná zakulacenost a právě 
atypičnost tohoto artefaktu určitě 
přispívá k výraznému oživení centra 
Ostravy. 

Jana Bolková

 Zakulacená hvězdice dominuje ulici reální

 Blíží se Den učitelů
Na konci března (28. 3.) v roce 1592 se 
narodil J. A. Komenský. Vlastenec, ka-
zatel, spisovatel a věhlasný pedagog. 
Při této příležitosti připomeňme, že 
naši univerzitu tvoří více jak 65% poslu-
chačů učitelství. Proto i na naší vysoké 
škole se ke Komenskému vracíme, stu-

dujeme názory a vnímáme jeho přínos 
pro školu, učitele, děti, pro vlastenec-
kou výchovu a celkovou kultivaci člo-
věka. Jeho zdůraznění přípravy všech, 
ve všem a všestranně je stálým výcho-
diskem pro školu života.

V rámci pedagogického studia učitelství 
odborných předmětů, organizovaného 
CDV PdF OU a ve spolupráci s VŠB-TU, 
byla zadána samostatná práce, esej. 
Jednu z ukázek předkládáme k zamyš-
lení a jako připomenutí svátku učitelů.

(vybral a po souhlasu s autorkou zveřejnil J. Mrhač).
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MůJ OBLíBENý UČITEL

Nad tématem „můj oblíbený učitel“ 
jsem delší čas přemýšlela, musela jsem 
zalovit v paměti a vzpomenout si na své 
začátky ve školních lavicích až po sou-
časnou dobu. Vzpomínky jsem zaměřila 
na každého svého vychovatele, učitele, 
pedagoga, profesora atd. Musím se 
přiznat k tomu, že bych ty své nejoblí-
benější učitele mohla spočítat na prs-
tech jedné ruky, a to mohu říci, že jsem 
poznala spoustu rozdílných učitelů.

Samozřejmě můj první a nejoblíbenější 
učitel byla paní učitelka Pchalková, ta 
byla mou třídní učitelkou od první po 
čtvrtou třídu prvního stupně základní 
školy. Té musím vlastně poděkovat za 
můj prvotní pozitivní vztah ke škole, 
který mě neopustil až dodnes. Ona 
byla tou první osobou (samozřejmě 
po rodičích), která nám vštěpovala do 
těch našich ještě nerozumných hlav 
prvotní moudra a znalosti. Vážím si na 
ní, že nás dokázala motivovat k práci, 
k píli a radosti ze školy. Začátky nebyly 
pro nikoho jednoduché, byl to velký 
zlom přejít z bezstarostného dětství 
do života plného povinností, zodpo-
vědnosti a úkolů. Ona svou úlohu uči-
tele zvládla na výbornou, každému 
byla dobrým posluchačem a rádcem, 
byla takovou naší „druhou matkou“. 
Byla laskavá, milá, přátelská a hlavně 
spravedlivá. Dokázala si poradit s da-
rebáky, provokatéry i lenivci. Věděla 
přesně, co na koho použít, možná 
i proto, že nás všechny tak moc dobře 
znala. Myslím, že kdybych se zeptala 
svých bývalých spolužáků, kdo byl ten 
jejich oblíbený učitel, tak myslím, že by 
se u většiny objevilo právě její jméno. 
Ona byla teda mým prvotním vzorem 
dobrého a laskavého učitele, kterého 
si neustále nesu v srdci.

Na druhém stupni základní školy, který 
jsem prožila v matematické třídě, mi 
utkvěla v paměti opět naše třídní uči-
telka paní Antonínová, byla mou uči-
telkou jen tři roky, jelikož jsem pak 
odcházela na šestileté gymnázium, ale 
přesto na ni opět nikdy nezapomenu. 
Ona byla úplně jiná než má první třídní 
učitelka. Tahle nás učila matematiku, 
byla přísná, precizní a dbala na pořá-
dek. V jejích hodinách panoval respekt 
a ticho, ostatní třídy z ní měly strach. 
My byli její třídou, proto jsme byli její 
„děti“, i když to nedávala najevo, že 
nás má ráda, tak jsme to všichni věděli. 
Stála za námi a vždy nás podporovala, 
jezdívala s námi na školy v přírodě, kde 

se o nás starala a bála se o nás. Byla tou 
osobou, která nás chce něco naučit, 
procvičovala s námi tak dlouho, dokud 
jsme tomu nerozuměli. Všichni jsme 
věděli, že chce, aby z nás v životě bylo 
něco pořádného, když se ohlédnu zpět, 
tak se jí to podařilo. Vychovala z nás 
ctižádostivé studenty, kteří za sebou 
už nějaký úspěch nechali a dokázali 
vystudovat vysoké školy. Dodnes na ni 
ráda vzpomínám, byla bych ráda, kdyby 
i mé budoucí děti měly tak dobrou paní 
učitelku jako já. Pro někoho by byla až 
moc přísná, ale pro mne to bylo, jak se 
říká, „pravé ořechové“. Dodnes mám 
všechny sešity z matematiky a také 
v živé paměti vzpomínky na její hodiny. 
Byla sice náročná, ale dokázala nás toho 
spoustu naučit, byla spravedlivá a kaž-
dému měřila stejně, a tak to má být. 
Pro mě je dodnes učitelkou s velkým U. 

Na gymnáziu to bylo už jiné, brali nás 
jako samostatné a zodpovědné osoby, 
a taky tak s námi jednali, prostě jako 
bychom už byli dospělí. Panoval tam 
jiný řád a atmosféra. Byl tam režim 
a spousta učení. Když jsem byla na 
gymnáziu, tak jsem toho často litovala, 
že jsem tam šla. Vadilo mi, že mám 
více práce do školy než mí kamarádi, 
kteří chodili na odborná učiliště, kde 
toho tolik neměli. Teď vím, že to byla 
dobrá škola života a že mě to naučilo 
být pilnou, zodpovědnou a cílevědo-
mou osobou. Na gymnázium jsem při-
šla jako dítě a vyšla jako samostatný, 
do života připravený dospělý člověk. 
Vystřídala se tam řada učitelů, ale mi 
utkvěli v paměti tři. Nejprve to byla 
opět naše třídní, teď už paní „profe-
sorka“ Rostková. Byla to paní, která už 
toho měla hodně za sebou, my jsme 
byli její poslední třídou, s naším ukon-
čením studia odcházela do zaslouže-
ného důchodu. Jelikož byla starší, tak 
nás měla jako vlastní děti, byla milá, 
usměvavá a strašně hodná. Byla tak 
hodná, že jsme toho občas zneužívali, 
není to asi ta nejlepší vlastnost, kterou 
by měla mít, ale proto jsme si jí vážili. 
Pokud jsme něco provedli, tak nám to 
pak bylo strašně líto, jelikož ona si to 
nezasloužila, ale bohužel byla taková. 
Snažila se na nás občas rozzlobit, ale 
nešlo jí to. Ona byla opora, která nám 
pomáhala řešit naše problémy, doká-
zala vyslechnout, co nás tíží, a pak se 
to snažila vyřešit. Respektovala, když 
nám nebylo dobře nebo byl problém 
v osobním životě. Stála za námi, ať se 
dělo cokoli. Nebyla přísná, proto jsme 
se moc na hodiny nepřipravovali, před 
písemkou nás vždy upozornila, tak 

jsme se naučili. Vím, že to nebyla její 
nejlepší vlastnost, jak nás učila, ale vy-
hrála to u nás jako kamarádka a pevná 
opora, což je mnohem důležitější, teda 
podle mého názoru.

Další pro mě výraznou osobou byla naše 
profesorka biologie paní Nasadilová. 
Učila už jen pár hodin, jelikož už byla 
v důchodu. Na tuhle osobu opravdu ni-
kdy v životě nezapomenu, byla pro mne 
ze všech již zmiňovaných učitelů tím 
nejlepším. Ona měla v sobě charisma, je 
člověkem, který žije naplno a s ničím se 
nepárá. Přišla mi jako učitel ze „staré“ 
doby, nezajímaly ji poučky, definice, 
učení se nazpaměť a nějaké podlézaní. 
Byla prostě sama sebou, rázná a ener-
gická. Když o ní teď píšu, tak se mi line 
úsměv do tváře a zároveň můj neustálý 
obdiv k ní. Ona prožívala vše naplno, 
když nás učila biologii, tak jsme z ní měli 
strach, jelikož byla tak od rány, nikdy ji 
nevadilo říct, co si myslí. Na jejích hodi-
nách panoval respekt, byli jsme potichu 
a s obdivem jsme jí naslouchali. Její ho-
diny nebyly o čtení z knih a bezduchém 
vyprávění. Doslova jsme seděli s otevře-
nou pusou, jak jsme hltali její příběhy 
ze života, které se týkaly vždy probírané 
látky. Dodnes si doslova pamatuji, co 
nás naučila. Je to stále tak živé, že mi 
to snad z paměti nikdy nevymizí. Pokud 
s námi měla laboratoře, tak s námi pit-
vala různá zvířata a dělala pokusy, do-
nutila nás na cokoli sáhnout a ničeho 
se neštítit, byla prostě úžasná. Teda as-
poň pro mě. Když zkoušela, tak jsme se 
klepali, kdo přijde na řadu, nikdy jsme 
nevěděli, co na nás vymyslí, zkoušela 
z praxe, takže kdo uměl zpaměti a ne-
dokázal předvést, že věci rozumí, tak 
neuspěl. Byla prostě „ranař“ a to jsem 
milovala. Uměla jednoduše učit a to jí 
nikdo nemůže upřít, kromě toho byla 
spravedlivá, její hodiny byly praktické 
a plné humoru, takže pro mne byla tím 
ideálním a oblíbeným učitelem. Doká-
zala jednoduše zaujmout, i přes svou 
energickou povahu. Dodnes mám díky 
ní velmi kladný vztah k biologii.

Poslední, koho bych chtěla zmínit, je 
bývalý ředitel gymnázia pan Bárta. 
Bohužel musel odejít ze zdravotních 
důvodů do důchodu, což byla pro 
většinu studentů velká rána, jelikož 
byl, jak jsme říkali, „frajer“. Učil nás 
chemii, pro nás byl velkou osobností, 
měl totiž velké srdce otevřené pro 
každého. Nikdy se neodvrátil zády, 
vždy nás vyslechl a řešil jakékoli pro-
blémy. Byl takový velký kamarád,

(pokračování na straně 18)
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Oslavili jsme svátek sv. Valentýna. Tak 
nějak si již i my starší zvykáme, že se 
prostě a jednoduše slaví tento svátek 
všech zamilovaných, a začínáme ho 
brát na vědomí. Aniž možná chceme. 
Ale nakonec proč ne. Vždyť je hezké být 
zamilovaný. Je hezké dotýkat se srdce 
druhého člověka a sdílet s ním, třeba 
jen chvíli, myšlenky a svět. Nebo se jen 
domnívat, že jde právě o toto sdílení 
sebe samotných s někým druhým.

Je krásné být slovy Komenského fas-
cinován pohledem druhého člověka 

a spojit tak, jak on říká, ducha s du-
chem. Pohled očí proniká až do srdce, 
ve kterém roznítí požár. Je asi moc 
hezké být spalován očima druhého 
a hořet v srdci…

Někdy přemítám, je-li to skutečně 
jen výsada mladých a čerstvě zami-
lovaných, zaláskovaných lidí. A ně-
kdy mne napadá, jak je smutné, jak 
smutně to někdy končívá. Ne pro ty 
zamilované, ale hlavně pro děti, které 
často z těchto „požárů“ srdce, které 
tolikrát někdy rychle vyhoří, zůstanou 

samotné, jen se svou vlastní láskou. 
A nevědí, co s ní, a mnohdy ji ani ne-
mají komu dát. 

I přesto je však skvělé být zamilovaný 
a snít si, a to v jakémkoliv věku, o tom, 
že nás má někdo rád a že pro někoho 
něco znamenáme, stejně jako ten druhý 
pro nás.

Mne však napadá – co takhle zavést 
svátek přátelství? Vždyť je stejně tak 
spalující a krásné a navíc – nepřináší 
tolik bolesti a beznadějně smutných 
srdcí… 

 Miriam Prokešová

 O lásce a přátelství

(pokračování ze strany 17)

na kterého jsme se mohli spolehnout 
a věřit mu. Vždy byl spravedlivý a uměl 
naslouchat. Byl rádcem, posluchačem, 
učitelem, kamarádem v jednom. Kdyby 
byli všude na školách ve vedení takoví 
lidé, tak by byli asi všichni studenti spo-
kojeni a byli by jen oblíbení učitelé.

Co se týká vysoké školy, tak tady jsem 
svého oblíbeného učitele bohužel ne-
nalezla. V paměti mi nikdo výrazným 
způsobem neutkvěl, asi díky tomu, že se 
na každý předmět střídal jiný pedagog. 
Nikoho jsme neměli delší dobu a také 
si nás nemohli pamatovat osobně, jak 

to bylo na předchozích školách. Na 
vysoké škole je to jiné, pedagogové 
neznají studenty většinou osobně, je-
likož jich mají spoustu. Podle mého 
názoru se na vysokých školách těžko 
navazují vztahy mezi studentem a pe-
dagogem, je to velmi obtížné. Odnesla 
jsem si z vysoké školy, že pedagogové 
většinou jen přednášeli, málo mluvili 
z praxe, málo zapojovali studenty do 
diskuzí a také nás nebrali jako „kama-
rády“, ale jen jako cizí lidi. Takže o ně-
jakých vztazích nejde vůbec mluvit. 
Pro mě ty vztahy byly chladné a bez 
zájmu, bohužel, ale je to můj názor. 
Myslím si, že zkoušení kolikrát nebylo 
taky spravedlivé a z odpřednášených 

přednášek jsem si taky moc neodnesla. 
Podle mě by tomu mělo být jinak.

Závěrem bych chtěla říct, že jsem si 
asi nejvíce vědomostí zapamatovala 
díky mým starším a zkušenějším uči-
telům, kteří byli zároveň mými vzory. 
Vždy je budu nosit v srdci a budou mě 
hřát vzpomínky na ně. Učitel by měl 
být jednoduše kamarádem, poslucha-
čem, rádcem, učitelem, osobou, která 
ukazuje správný směr chování, oso-
bou, která je inteligentní, vzdělaná, 
rozumí svým emocím, dokáže řešit 
situace s chladnou hlavou a také oso-
bou spravedlivou. To vše jsou pro mne 
vlastnosti, kterými by měl oblíbený pe-
dagog disponovat

Ing. Petra Laňková

 Blíží se Den učitelů
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17. 2. • Edgar Allan Poe (1809–1849)

HOUSE OF USHER – ZáNIK DOMU USHERů
Roger Corman, 1960, USA, 80 min. 
Hrozná kletba visí nad ponurým rodovým sídlem Usherů. První Corma-
nova adaptace Poeova textu.
anglicky s českými titulky *Friendly to Erasmus students

24. 2. • Edgar Allan Poe (1809–1849)

PIT AND THE PENDULLUM – JáMA A KyVA-
DLO
Roger Corman, 1961, USA, 1963, 80 min. 
Mladý Francis se vydává na panství svého švagra Nicholase, který mu 
zašle stručnou zprávu o smrti své ženy Elizabeth. Postupně se však uka-
zuje, že smrt Francisovy sestry nebyla jediným podezřelým úmrtím na 
temném zámku. 
Jeden z nejlepších hororů ve stylu staré školy.
anglicky s českými titulky *Friendly to Erasmus students

3. 3. • Jedinec a moc

HANUSSEN
István Szabó, 1988, MAĎ/RAK/NĚM, 140 min. 
Tragický příběh jasnovidce Hanussena (Klaus Maria Brandauer), který 
se stal nástrojem i obětí nacistické propagandy.
německy s českými titulky *Friendly to Erasmus students

10. 3. • Jedinec a moc

SPALOVAČ MRTVOL
Juraj Herz, 1968, ČS, 95 min.
Pan Kopfrkingl (Rudolf Hrušínský) je obětavý zaměstnanec pražského 
krematoria a vzorný otec rodiny, který důsledně dbá o řádný chod do-
mácnosti a všestrannou výchovu svých dětí. 
Spolupráce s nacisty jej však zbavuje zábran. Kopfrkingl nemilosrdně 
likviduje vše, co mu překáží, včetně členů vlastní rodiny. Jeho velká 
a hrůzná kariéra začíná... 
Temná hororová adaptace groteskní prózy Ladislava Fukse.
česky s anglickými titulky *Friendly to Erasmus students

17. 3. • Jedinec a moc

SCHINDLER’S LIST – SCHINDLERůV SEZNAM
Steven Spielberg, 1993, USA, 197 min.
Dramatický a rozporuplný příběh hochštaplera a kariéristy Oskara 
Schindlera (Liam Neesen), který s pomocí svého účetního (Ben Kings-
ley) zachránil stovky Židů z krakovského ghetta. 
anglicky s českými titulky *Friendly to Erasmus students
!!Začátek mimořádně v 17:30 hodin!!

24. 3. • Jedinec a moc 

HLíDAČ
Ivan Renč, 1970, ČS, 90 min.
Bachař Josef Vildomec (Jiří Hrzán) je doma poslušným synem a ve věz-
nici zodpovědným a úslužným vykonavatelem příkazů. Tajně si však vy-
bíjí vztek a ponížení na svém psu, jediné bytosti, která je slabší než on.
Česky

31. 3. • Něco lehčího

KONEC AGENTA W4C  
PROSTŘEDNICTVíM PSA PANA FOUSTKy
Václav Vorlíček, ČS, 1967, 87 min.
Znepřátelené špionážní agentury ze všech koutů Evropy vysílají své 
nejlepší muže do Prahy, kam přilétá proslulý svůdce žen Cyril Juan 
Borguette (Jan Kačer) alias agent W4C. W4C má za úkol vyhledat 
špionku Alici (Květa Fialová) a zmocnit se hotelové slánky, ve které 
se skrývají plány na vojenské využití Venuše. Situaci ovšem neustále 
komplikuje zmatený účetní pan Foustka (Jiří Sovák) vybraný praž-
skou tajnou službou pro nedostatek skutečných špionů. 
Jedna z nejlepších parodií na bondovky a filmy se superšpiony.
česky s anglickými titulky *Friendly to Erasmus students

7. 4. • Něco lehčího

HAPPy END
Oldřich Lipský, ČS, 1967, 71 min.
Komedie Oldřicha Lipského a Miloše Macourka je nezvyklým a odváž-
ným experimentem, vypráví totiž děj pozpátku. 
Lidé chodí pozpátku, koně skáčou přes překážky pozpátku, smrt 
se stává zrozením a naopak, při jídle vycházejí potraviny lidem 
z úst na talíř… Jen tak se může stát, že po dopadu se ostří gilotiny 
zvedne, odsouzencova hlava opět sedí na krku a odsouzenec – 
řezník Bedřich Frydrych (Vladimír Menšík) obživne, neboli podle 
jeho vlastního komentáře „se za poněkud zvláštních okolností 
narodí“. 
česky

14. 4. • Zločin trochu jinak

A FISH CALLED WANDA –  
RyBA JMéNEM WANDA
Charles Crichton, John Cleese, USA/VB, 
Parta čtyř lupičů provede dokonalou loupež vzácných klenotů. Vše se 
zkomplikuje až v momentě, kdy chorobně nedůvěřivý George ukryje 
lup jinde, než bylo domluveno, a je dopaden policií. Wanda má však 
nápad, jak zjistit místo úkrytu šperků... Začíná sled intrik, nedorozu-
mění a bláznivých honiček. 
V hlavních rolích Jamie Lee Curtis a skvělí montypythoni Michael Palin 
a John Cleese.
108 min. 
anglicky s českými titulky *Friendly to Erasmus students

21. 4. • Zločin trochu jinak

MATCH POINT –  
HRA OSUDU
Woody Allen, 2005, USA/VB, 124 min.
je drama o společenském vzestupu mladého muže a děsivých ná-
sledcích jeho ctižádosti. Hlavní hrdina se nedokáže rozhodnout mezi 
dvěma ženami a dvěma způsoby života. Uchýlí se tedy k extrémnímu 
řešení ... 
anglicky s českými titulky *Friendly to Erasmus students

Slunečnice se diví 
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Plakáty ze soutěže studentů vysokých uměleckých škol „Europe without barriers. 
Autorkami plakátů jsou Ludmila Fojtíková (nahoře) a Petra Jakešová. Obě studentky jsou  
z ateliéru grafického designu
Fakulty umění OU. Petra Jakešová za svůj plakát získala v soutěži čestné uznání.


