
l Inaugurace děkana Fakulty sociálních studií OU 
l 19. ročník Mezinárodní matematické soutěže V. Jarníka
l Jaro na FF OU ve znamení křtů
l Významné jubileum profesorky Pavelčíkové
l Jarní škola sociální práce
l Majáles Ostravské univerzity
l Ostrava se dočká lékařské fakulty

červen 2009, 3. číslo
ročník 17



2

22

Události

Ve zkrácené podobě zveřejňujeme in-
augurační projev, který doc. PaedDr. 
Oldřich Chytil, PhDr., přednesl.

Vaše Magnificence, Spectabiles, Hono-
rabiles, vážení hosté, akademická obci. 
Být prvním děkanem nové fakulty je 
pro mne velká čest, ale zároveň velká 
zodpovědnost. Akademickému senátu 
Fakulty sociálních studií děkuji za dů-
věru, kterou mi svou volbou vyslovil. 

Fakulta sociálních studií vznikla 1. čer-
vence 2008 jako šestá, a tedy nejmladší 
fakulta Ostravské univerzity. Konsti-
tuování fakulty je výsledkem dlou-

holetého procesu, který byl zahájen 
založením Zdravotně sociální fakulty 
OU, na níž v roce 1995 se podařilo 
akreditovat magisterský studijní pro-
gram Sociální práce se zdravotnickým 
profilem. 

V roce 2007 bylo rozhodnuto na zá-
kladě širokého konsenzu stávajících 
fakult Ostravské univerzity připravit 
projekt vzniku Fakulty sociálních studií. 
Idea založení fakulty vycházela z dlou-
hodobých základních záměrů v ob-
lasti společenskovědního výzkumu, 
který schválila vláda ČR v roce 2006. 

Po zahájení výuky v akademickém roce 
2008/2009 má fakulta 323 studentů ve 
všech třech stupních vysokoškolského 
vzdělávání. 

Zájem o studium několikanásobně 
převyšuje možnosti fakulty. V roce 
2008 se hlásilo ke studiu 1011 ucha-
zečů, v letošním roce již 1295.

Vzhledem k tomu, že je zatím těžištěm 
Fakulty sociálních studií vzdělávání 
v sociální práci, odkazuje se fakulta na 
své historické předchůdce. V letošním 
roce je to 110 let od vzniku první školy 
sociální práce na světě, která byla za-
ložena v roce 1899 v Amsterodamu. 
V zakládacích dokumentech školy se 
uvádí, že důkladné a seriózní vzdě-
lání v sociální práci má respektovat 
vědecká hlediska. Sociální pracovníci 
nemohou zůstat pouhými praktiky, 
kteří teorii přenechávají jiným, ačkoliv 
jejich práce je na ní založena. 

Fakulta sociálních studií chce být po-
kračovatelkou československých tradic 
ve vzdělávání v sociální práci. Vždyť 
první vysokoškolské vzdělání tohoto 
typu ve střední Evropě poskytovala 
od roku 1945 Vysoká škola politická 
a sociální v Praze a od roku 1947 Vy-
soká škola sociální v Brně. Vznik vyso-
koškolského vzdělávání v sociální práci 
měl nesmírný význam nejen pro roz-
voj sociální práce jako akademické dis-
ciplíny, ale zejména pro rozvoj sociální 
práce jako vědy. Významnou součástí 
obou vysokých škol byla výzkumná 
pracoviště nazvaná sociální kliniky. 
Z dobového odborného tisku cituji: 
„Nezbytnou součástí každé vysoké 
školy jsou vědecké ústavy, laboratoře 
a výzkumné ústavy, které umožňují 
jejich posluchačům vědecké bádání 

a výcvik. Je tedy samozřejmé, že i na 
sociální fakultě Vysoké školy politické 
a sociální bylo potřeba zřídit sociální 
kliniky. Byl tak položen základ k teo-
retickému a vědeckému zpracování 
metod sociální práce.“

Cílem Fakulty sociálních studií je po-
skytovat, stejně jako její zmíněné před-
chůdkyně, vzdělání opřené o hluboké 
teoretické znalosti. Vzdělání však re-
alizujeme v jiné době, ve společnosti 
moderny ve druhé fázi modernizace. 
Nástup generalizovaného utilitarismu, 
který je jedním ze znaků postindustri-
ální moderny, vede k tomu, že oblasti 
vzdělání, vědy, sociální ochrany, rodiny 
a politiky se mění v pouhá odvětví eko-
nomie. Ekonomie vystupuje jako pa-
radigma společné všem humanitním 
a sociálním vědám. Pokud jde o vzdělá-
vání, je čím dál více podřízeno ekono-
mickým imperativům. Přeměna školy na 
firmu poskytující služby v oblasti vzdělá-
vání mění smysl a povahu výuky. Místo 
předávání širokého spektra hodnot zís-
kává škola jednu určující funkci – zpro-
středkovat ekonomické zhodnocení 
lidského kapitálu. Obsahem vzdělávání 
nemá být předávání kulturních hodnot, 
nýbrž kompetencí, flexibilně zužitko-
vatelných vzhledem k rychle se měnící 
poptávce na trhu práce. Soustředění 
školy na formování kompetencí, po 
nichž je na trhu momentálně poptávka, 
má usnadnit adaptaci zaměstnance ve 
zrychlující se ekonomické transformaci. 
Jsem přesvědčen, že nikoliv koncent-
race na kompetence, ale poskytování 
hlubokého společenskovědního vzdě-
lání je úkolem Fakulty sociálních studií, 
protože právě tyto znalosti umožní je-
jím absolventům reagovat na rychle se 
měnící podmínky ve společnosti. 

Prostředkem dosažení uvedeného cíle 
je propojení společenskovědního vý-
zkumu a vzdělávání, internacionalizace 

Ve středu 13. května 2009 proběhla v univerzitní aule slavnostní inaugurace 
doc. PaedDr. Oldřicha Chytila, Ph.D., děkana Fakulty sociálních studií OU. Nový 
děkan byl zvolen Akademickým senátem fakulty dne 18. února 2009. Tato již 
šestá fakulta Ostravské univerzity vznikla teprve v roce 2008 a v tomtéž roce 
zde byla zahájena výuka. Proděkankou pro studium a celoživotní vzdělávání 
byla jmenována Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D., a proděkankou pro vědu, výzkum 
a zahraniční vztahy doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.

 Děkan Oldřich Chytil

 Inaugurace děkana Fakulty sociálních studií OU
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vzdělávání, která umožní dosahovat 
mezinárodně srovnatelné kvality. Proto 
si naše fakulta vyměňuje učitele a stu-
denty s 29 vysokými školami ve 14 ze-
mích Evropy, proto jsou řádnými členy 
pedagogického týmu fakulty profesoři 
Peter Erath a Detlef Baum z Německa 
a prof. Juha Hämäläinen z Finska. 

Dalším znakem charakterizujícím po-
stindustriální modernu, který musí Fa-
kulta sociálních studií reflektovat, je 
proměna sociálna. Sociálno ve smyslu 
nejrůznějších vazeb pomoci a ochrany 
v kritických situacích se v moderní spo-
lečnosti transformovalo do institucí 
sekundární sociability. Ve své druhé 
fázi je modernizace namířena proti 
sekundárním vazbám ochrany a po-
žaduje jejich zeštíhlení, odbourání 
a redukci. Výrazem těchto tendencí je 
snaha o demontáž sociálního státu.

Modernita 19. století, jak píše prof. Kel-
ler, byla založena na distribuci maxima 
zisku horním vrstvám a maxima trž-
ních rizik vrstvám dolním. Tuto logiku 
narušil vznik sociálního státu, který 
přerozděloval část přidané hodnoty 
směrem dolů (systém zdanění) a chrá-
nil dolní část společnosti před velkou 
částí tržních rizik (systém pojištění). 

V důsledku dnešní krize sociálního 
státu a vzestupu tržní logiky se rodí tzv. 
nová sociální rizika. Jsou výsledkem 
souběhu především dvou okolností. 
Za prvé opětovného přesunu většího 
dílu tržní nejistoty na zaměstnance 
a za druhé snížení ochrany těch, kdo 
byli tržní nejistotou postiženi (preka-
rizace práce, flexibilizace práce, neza-
městnanost). Výsledkem je kumulace 
faktorů, které působí sociální exkluzi.

Právě zkoumání důsledků modernizace 
a sociální exkluze je hlavním výzkum-
ným zaměřením Fakulty sociálních 
studií. V rámci uvedeného zaměření se 

zabývají členové fakulty a doktorandi 
zkoumáním teorií modernizace, vzdě-
lanostní společnosti, modernizace na 
úrovni regionu, sociálně-gerontolo-
gických aspektů modernizace a dů-
sledků modernizace pro sociální práci. 
Zkoumání jmenovaných problémů 
v mezinárodním kontextu umožňuje 
spolupráce Fakulty sociálních stu-
dií se šesti evropskými univerzitami, 
které spolu s Ostravskou univerzitou 
založily Evropský výzkumný institut 
sociální práce se sídlem na Ostravské 
univerzitě v Ostravě. 

Vaše Magnificence, Spectabiles, Ho-
norabiles, vážení hosté, akademická 
obci, závěrem chci vyslovit krédo, 
které by mělo být měřítkem všeho ko-
nání na Fakultě sociálních studií. Tímto 
krédem je jednota rozumu a svědomí 
tak, jak ji chápe ve stejnojmenném 
eseji nejpřekládanější český filozof Ka-
rel Kosík. Jednota je pro charakter ro-
zumu a povahu svědomí tak důležitá, 
že pozbytím této jednoty ztrácí rozum 
podstatnost a svědomí skutečnost. Ro-
zum bez svědomí se stává utilitárním 
a technickým rozumem výpočtu, pro-
počtu, kalkulace a na něm založená 
civilizace je vyprázděnou civilizací bez 

rozumu, v níž je člověk podřízen vě-
cem a jejich technické logice. 

Svědomí odtržené od rozumu klesá 
na bezmocný hlas nitra nebo ješitnost 
dobrých úmyslů. 

Rozum a svědomí tvoří jednotu a pouze 
v této jednotě může být rozum tím, čím 
je: mít rozum znamená v původním, 
nikoliv odvozeném významu slova ro-
zumět a umět, něčemu rozumět a něco 
umět, mít porozumění pro smysl věcí, 
pro smysl člověka, pro smysl skutečnosti 
a zároveň umět a dovést vytvářet smysl 
věcí, smysl člověka a smysl skutečnosti. 
Pouze v této jednotě může být svědomí 
tím, čím je, páteří, pevností, nenaruše-
ností a nezcizitelností člověka. 

Člověk, který nahradil rozum soukro-
mým počtářstvím a potlačil své svědomí 
tak, že je přeměnil na špatné svědomí, je 
člověkem bez rozumu a svědomí. Takový 
člověk ztratil všechno a nezískal nic. 

Jsem přesvědčen, že rozvoj vzdělávání 
a výzkumu na Fakultě sociálních studií 
způsobem, který jsem naznačil, může 
přispět k tomu, abychom se této slepé 
uličce vyhnuli.  -JV-

 19. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka

Letošního ročníku se zúčastnili nejlepší 
studenti matematiky ze 40 nejdůleži-
tějších univerzit a 15 států v Evropě. Při-

jeli také studenti z Bogótské univerzity 
v Kolumbii. Jako pozorovatelé se zú-
častnili zástupci z King Fahd university 

of minerals and petroleum ze Saúdské 
Arábie, kteří chtějí vyslat do Ostravy 
své studenty matematiky na následující 
20. ročník soutěže. Před touto soutěží 
se na každé univerzitě konala jed-
notlivá nominační předkola. Jedná se 
tedy o středoevropskou a z velké části 
evropskou elitu a většina těchto stu-
dentů jsou obvykle bývalí vítězové ma-
tematických olympiád v jednotlivých 

(Pokračování na straně 4)

Ve středu dne 1. 4. 2009 se na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty 
Ostravské univerzity uskutečnil už 19. ročník Mezinárodní matematické sou-
těže Vojtěcha Jarníka. Tato soutěž vznikla před osmnácti lety a je určena pro 
studenty matematiky studující na vysoké škole. Pořádá se v Ostravě každým 
rokem a dělí se do dvou kategorií. První kategorie je pro studenty prvního 
a druhého ročníku vysoké školy a druhá kategorie je pro studenty třetího, čtvr-
tého a pátého ročníku. 

 Nově jmenované proděkanky. Zleva: L. Krhutová a D. Sýkorová
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(Pokračování ze strany 3)
státech, respektive ti, kteří se umístili 
na předních místech. Jako obvykle 
přijeli i studenti z Oxfordu, a to ve 
hvězdném obsazení. Itálii zastu-
povali studenti z Říma a Florencie. 
Nově se přidaly univerzity z Kyjeva, 

Innsbrucku a Brém. Zvláště Německo 
mělo v soutěži hvězdné obsazení. Již 
zmíněné Brémy vyslaly zlaté a stří-
brné medailisty a obdobně na tom 
byl Mnichov, Erlangen a Bonn. Sa-
mozřejmě v silném obsazení přijela 
Humboltova Univerzita v Berlíně. 
Mezi univerzity s vysoce kvalitním 
obsazením musíme zařadit i Prahu, 
Bratislavu, Varšavu, Sofii, Budapešť, 
Vídeň, Bělehrad atd. Celkem se sou-
těže Vojtěcha Jarníka zúčastnilo 12 
zlatých medailistů z mezinárodních 
matematických olympiád. Bez nad-
sázky můžeme napsat, že to byla 
nejkvalitnější soutěž všech dob tady 
v Ostravě. 

V úterý dne 31. 3. 2009 v 9.00 zase-
dala mezinárodní jury složená ze 36 
zástupců jednotlivých univerzit, která 
vybrala čtyři příklady do každé katego-
rie. Každá univerzita s sebou přivezla 
dva příklady, do každé kategorie je-
den. Výběr příkladů není jednoduchá 
záležitost, protože se musí brát ohled 
nejen na kvalitu příkladu, ale také na 

jejich vyváženost, aby se třeba nestalo, 
že všechny příklady by byly z algebry. 
Dále byl zvolen předsedou meziná-
rodní jury profesor Wojtaszczyk z Var-
šavské univerzity, který soutěž řídil, 
obdobně jako při minulém ročníku. 
Oficiální zahájení proběhlo ve středu 
dne 1. 4. 2009 v 8.30 v aule Ostravské 
univerzity. Zúčastnil se ho i Ing. Svozil, 
starosta Moravské Ostravy a Přívozu. 
Vlastní soutěž začala v 9.30 na katedře 
matematiky PřF OU.

Studenti soutěžili o peněžní ceny. Za 
první místo v každé kategorii čeká 
15 000 Kč, za druhé 10 000 Kč a za třetí 
5 000 Kč. Soutěžící získá za každý příklad 

jistý počet bodů, ty se sečtou a sestaví se 
pořadník. Úlohy opravují jednotliví čle-
nové mezinárodní jury. Úloha každého 
studenta je opravena minimálně třikrát. 
Členové mezinárodní jury samozřejmě 
opravují úlohy anonymně. 

Vyhlášení oficiálních výsledků pro-
běhlo dne 2. 4.2009 v aule Ostravské 
univerzity v 15.00. V první kategorii 
(první a druhý ročník vysokých škol) 
zvítězil Jacek Jendrej (Varšava), druhé 
místo patřilo Jakubu Koniecznemu 
(Krakow) a na třetím místě skončil 
Kestutis Česnavičius (Brémy). 

Ve druhé kategorii (třetí až pátý ročník 
vysokých škol) bylo celkem 5 vítězů, 
a to Ondrej Budáč (Bratislava), Vítěz-
slav Kala (Praha), Przemysław Mazur 
(Krakow), Michał Pilipczuk (Varšava) 
a František Simančík (Oxford).

Celkem se zúčastnilo 164 studentů, 87 
v první kategorii a 77 v druhé katego-
rii. Ostravská soutěž Vojtěcha Jarníka 
je nejstarší a nejprestižnější matema-
tickou soutěží v Evropské unii. 

Doc. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.,

 Mgr. Jan Šustek a Mgr. Jan Štěpnička 

Katedra matematiky, PřF OU / Foto: E. Kijonka

 19. ročník…

Centrum diagnostiky lidského pohybu 
začalo vznikat již v devadesátých le-
tech minulého století jako Laboratoř 
motoriky člověka. Z hlediska dalšího 
rozvoje je klíčový rok 2006, kdy se 
podařilo laboratoř komplexněji vy-
bavit moderní diagnostickou techni-
kou a vzniklo Centrum diagnostiky 
motoriky člověka. Od roku 2007 nese 

laboratoř nynější název Centrum dia-
gnostiky lidského pohybu a dva roky 
poté dochází k celkovému rozšíření 
špičkového moderního vybavení v no-
vých prostorách. 

Celý projekt Centra diagnostiky lid-
ského pohybu je financován Pedago-
gickou fakultou Ostravské univerzity 

společně s katedrou tělesné výchovy. 
Velký dík patří děkanovi Pedago-
gické fakulty Ostravské univerzity 
v Ostravě doc. PhDr. Josefu Mala-
chovi, CSc., a vedoucímu katedry 
tělesné výchovy doc. PhDr. Vojtěchu 
Gajdovi, CSc., bez jejichž podpory 
by nebylo možné projekt Centra di-
agnostiky lidského pohybu úspěšně 
dokončit.

Centrum diagnostiky lidského pohybu 
je výzkumné centrum zaměřené pře-
devším na získávání informací pro 
řízené zlepšování kvality pohybu a po-
hybové výkonnosti v oblastech sportu 
a tělesných cvičení. Je určeno nejen 

 Slavnostní otevření nové budovy Centra diagnostiky lidského pohybu
Ve středu 29. dubna 2009 proběhlo za účasti rektora Ostravské univerzity 
v Ostravě prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc., děkana Pedagogické fakulty doc. 
PhDr. Josefa Malacha, CSc., a dalších významných hostů z řad akademické obce, 
sportovního a politického života, zástupců domácích i zahraničních univerzit, 
regionálních nemocnic a podnikatelské sféry slavnostní otevření nové budovy 
Centra diagnostiky lidského pohybu při katedře tělesné výchovy Pedagogické 
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. 
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Fakulty a vysokoškolské ústavy

vrcholovým sportovcům, kteří zde 
mohou pod dohledem odborníků op-
timalizovat svůj trénink a nastavit tak 
přesnou zátěž, ale i široké veřejnosti. 
Centrum nabízí zkvalitnění diagnos-

tiky pohybu člověka pro rehabilitační 
a ortopedické lékařské obory. Studen-
tům oboru tělesná výchova a sport 
pak práce v Centru pomáhá získávat 
nové vědomosti a dovednosti a pro-
nikat tak hlouběji do problematiky 
vědního oboru kinantropologie, jenž 
tvoří základ jejich dalšího profesního 
růstu. 

Centrum diagnostiky lidského po-
hybu nabízí služby v pěti výzkumných 
oblastech (antropomotorika, biome-
chanika, fyziologie, funkční antro-

pologie a pohybová aktivita), z nichž 
každá je vybavena nejmodernější 
technikou.

Unikátní na celém projektu Centra 
diagnostiky lidského pohybu je fakt, 
že diagnostické vybavení se nachází 
v jedné budově. Klienti z řad vrcho-
lových sportovců, pacientů a široké 
veřejnosti tak mají na území České 
republice ojedinělou možnost kom-
plexní diagnostiky během jediné ná-
vštěvy Centra.

 Mgr. Roman Farana 

Katedra tělesné výchovy, Centrum diagnostiky 

lidského pohybu / Foto: Archiv 

 Rektor OU Jiří Močkoř (vpravo) a děkan PdF 

OU Josef Malach v prostorách Centra 

V přednášce Radosti a strasti bilingvní 
lexikografie seznámil účastníky obou 
sezení se svou prací na tvorbě nové 
generace anglicko-českých a česko-an-
glických slovníků, kterým věnoval více 
než třicet let svého profesního života. 
Zaměřil se zvláště na svá tři stěžejní 
díla, která vyšla v posledních deseti 
letech; Velký česko-anglický slovník 
(Leda 2000, 1650 str.), Velký anglic- 

ko-český slovník 
(Leda 2006, 1750 
str.) a na nejno-
vější oboustranný 
Velký česko-ang-
lický a anglicko-
český slovník (Leda  
2007, 1570 str. for- 
mátu A4). 

Evropskou unii lze charakterizovat 
jako nepřetržitou intenzivní politic-
kou a odbornou konferenci. Člen-
ské státy již padesát let den co den 
projednávají návrhy předkládané 
komisí. Generální ředitelství pro tlu-
močení ročně zabezpečuje tlumoč-
níky pro přibližně 11 000 zasedání 
a je největší tlumočnickou službou 
na světě. Jejím posláním je umož-
nit mnohojazyčnou komunikaci, zá-
kladní prvek v procesu rozhodování 
Evropské unie. 

Možnost vyjádřit svůj názor v mateř-
ském jazyce je základním předpokla-
dem pro demokratickou legitimitu 
Evropské unie. V mnoha případech mají 
právní akty, které jsou výsledkem dis-
kuzí, okamžitý a přímý dopad na životy 
lidí. Proto by se měly odstranit veškeré 
překážky v dorozumívání a vyjadřování 
názorů během zasedání. Účelem není, 
aby občany EU v Bruselu zastupovali 
znalci jazyků, nýbrž specialisté v jed-
notlivých oborech a právě Generální 
ředitelství pro tlumočení zajišťuje, aby 
si tito odborníci navzájem rozuměli.

VeLKý ANgLiCKO-čeSKý A čeSKO-
ANgLiCKý SLOVNíK
Profesor Fronek v letech 1978 až 1999 
působil na University of Glasgow ve 
Velké Británii. Od 90. let se inten-
zivně věnoval teoretickým a praktic-
kým otázkám lexikografie. Z tohoto 

období vzešla celá 
řada dvojjazyčných 
slovníků. Za svůj 
přínos české lexiko-
grafii byl celkem 4× 
oceněn prestižní 
cenou Slovník roku, 
udělovanou každoročně Jednotou tlu-
močníků a překladatelů. 

Doposud posledním dílem pana profe-
sora v dějinách naší anglistické lexikogra-
fie je vydání největšího jednosvazkového 
oboustranného Velkého anglicko-českého 
a česko-anglického slovníku, koncipova-
ného na zcela současném a průběžně 
aktualizovaném anglickém i českém 
jazykovém materiálu. Velký důraz je 
kladen na zpracování slovních spojení 
a idiomů, na přesné vymezení významů 
slov pomocí pečlivě volených kontex-
tových charakteristik a na co nejširší 
použití konkrétních příkladů, pro které 
slovník nabízí vždy explicitní překlad. 
V obou částech najde uživatel více než 
120 000 hesel a podhesel, přes 200 000 
slov a frází a kolem 400 000 ekvivalentů.

Tento slovník získal 3. místo v katego-
rii Všeobecný překladový slovník v sou-
těži Slovník roku 2008. Svou vynikající 
lexikografickou činností je profesor Jo-
sef Fronek pokračovatelem prof. Ivana 
Poldaufa, významného českého lexi-
kografa.  Jana Bolková

Foto: Archiv

  Anglista profesor Fronek přednášel v Bruselu
V rámci našeho předsednictví evropské unie se v Bruselu a Lucemburku konala 
ve dnech 20.–21. 4. význačná akce s podtitulem české dny v knihovně gene-
rálního ředitelství evropské komise pro překlad aneb Týden poznávání české 
technické a krásné literatury, kde naši vlast reprezentovali pouze 2 zástupci. 
Velmi nás těší, že jedním ze dvou pozvaných byl pan profesor Josef Fronek, 
působící na katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty. 

 Při udělení čestného doktorátu glasgowské 

univerzity V. Havlovi v roce 1998
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Historie tohoto architektonicky ce-
něného objektu se začala psát v roce 
1928. Tehdy byla postavena šestipod-
lažní stavba skeletové konstrukce ve 
slohu dobového funkcionalismu dle 
návrhu arch. Karla Kotase. V té době 
se tak Ostrava pyšnila nejmoderněj-
ším obchodním domem v síti prodejen 
firmy Brouk & Babka. Po znárodnění 
byl přejmenován na OD Ostravanka, 
několikrát neodborně přestavován 
a pozvolna chátral . Naštěstí jej v roce 
2001 zakoupila firma Librex, která po 
citlivé rekonstrukci zde v září téhož 
roku otevřela největší české knihku-
pectví s plochou 3 000 m2. Budova zís-
kala ocenění Dům roku 2002.

Dům knihy Librex se zapsal do pově-
domí ostravské veřejnosti nejen kva-
litní nabídkou domácí i světové knižní 
produkce, ale též řadou doprovodných 
kulturních akcí, které propagují nabí-
zené tituly a zároveň přispívají k tolik 
potřebné humanizaci našeho regionu. 

V posledních letech navázalo toto pres-
tižní knihkupectví úspěšnou spolu- 
práci s FF OU, takže se již stalo tradicí, 
že většina nových děl našich peda-
gogů má své křty právě v Librexu.

A uplynulé měsíce byly na křty velmi 
bohaté.

KŘeST č. 1 
Světová premiéra knihy v Librexu
14. 4. se zde uskutečnila knižní udá-
lost roku – světová premiéra a křest 
knihy rozhovorů Karla Hvížďaly s po-

litologem J. Rupnikem Příliš unavená 
demokracie.

O prestižnosti této 
akce svědčilo, že 
kmotry této uni-
kátní publikace 
byli: prorektor 
pro řízení vědy 
a vnějších vztahů 
dr. Igor Fojtík, 
děkanka FF OU 
doc. Eva Mrha-
čová a vedoucí 
katedry filozofie FF OU doc. Zdeňka 
Kalnická.

V úvodním slově představila paní dě-
kanka zaplněnému auditoriu osobnost 
politologa Jaquese Rupnika, který již 
před deseti lety na její pozvání před-
nášel na FF OU. 

Profesor Rupnik, pražský Francouz 
a pařížský Čech, prožil v Praze prvních 
15 let svého života, posléze studoval 
na Sorbonně a Harvardu. Oblastí jeho 
celoživotního vědeckého zkoumání 
jsou totalitární režimy. V současnosti 
je profesorem na College of Europe 
v Bruggách (Belgie) a ředitelem vý-
zkumu na Fondation des Sciences Po-
litiques v Paříži. Prof. Rupnik je nejen 
jedním z nejuznávanějších světových 
politologů, ale zejména člověkem 
obrovského rozhledu a skvělých argu-
mentačních schopností. 

Autor křtěné publikace, novinář a spi-
sovatel Karel Hvížďala, má na kontě už 

skoro tři desítky knižních rozhovorů. 
Díky své erudici a schopnosti hlubo-
kého porozumění vůči zpovídané 
osobnosti nabízejí jeho knihy proni-
kavý portrét i myšlenkově napínavou 
četbu. 

Jak uvedla doc. Kalnická, „u Karla 
Hvížďaly je to právě otázka, co pro-
vokuje k myšlení, a myšlení se nej-
lépe vede v dialogu dvou vzájemně 
si naslouchajících, respektujících se 
a hledajících bytostí.“ A v případě 
rozhovoru s profesorem Rupnikem to 
bylo ideální spojení.

KŘeST č. 2 
Všechny děti jsou naše, i ty, které se 
nám nenarodily
Dne 15. 4. zaplnily výstavní prostory 
Domu knihy Librex fotografie beze-
lstných dětských tváří, zachycených 
objektivem fotografky Marty Stodůl-
kové. 

Vernisáž s podtitulem Všechny děti 
jsou naše, i ty, které se nám nenaro-
dily uvedla PhDr. Jarmila Valoušková, 
vedoucí ostravského Centra náhradní 
rodinné péče, které je pobočkou 
Fondu ohrožených dětí.

Cílem této výstavy byla právě pod-
pora tohoto Centra, které posky-
tuje psychologické a sociálně-právní 
poradenství zaměřené na podporu 
náhradních rodin a preventivně tera-
peutickou práci s uchazeči o náhradní 
rodinnou péči.

PhDr. Valoušková je zároveň garant-
kou a vyučující modulu Náhradní 
rodinná péče, který se už druhým 
rokem s velkým zájmem z řad stu-
dentů i laické veřejnosti realizuje na 
FF OU. 

Fakulty a vysokoškolské ústavy

 Dr. Jarmila Valoušková při zahájení výstavy 

fotografií Všechy děti jsou naše / Foto: Archiv

 Zleva Karel Hvížďala, prof. Jaques Rupnik,    

doc. Zdeňka Kalnická,  prorektor dr. igor Fojtík 

a děkanka  doc. eva Mrhačová / Foto: Hana Kunzová

Dům knihy Librex, kde se odehrává většina křtů nových publikací Filozofické 
fakulty, se za poměrně krátkou dobu své existence stal trvalou součástí kultur-
ního života Ostravanů. 

 Jaro na FF ve znamení křtů
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Cílem modulu je rozšířit vědomosti 
o psychologické problematice dětí 
žijících mimo vlastní rodinu a zvýšit 
zájem odborné, ale i laické veřejnosti 
o jejich osud a prožívání. 

KŘeST č. 3 
Šalamouna je stále fenomén
Trojici dubnových křtů uzavřel 21. 4. 
křest knihy Na Šalamouně s podtitu-
lem Společnost a každodenní život 
v největší moravskoostravské hor-
nické kolonii (1870–1950) autora Mar-
tina Jemelky, o jejímž vydání jsme 
informovali již v minulých Listech. 

Křest knihy se uskutečnil za velkého 
zájmů Ostravanů, a tak se potvrdilo, 
že zaniklá kolonie Šalamouna je hlu-
boko vryta do paměti Ostravanů, zů-
stává stále jejím fenoménem.

Křest č. 4 
Křest ve znamení matematických 
pojmů
S velkým zájmem byl očekáván křest 
prvně v česku vydaného česko-pol-
ského frazeologického slovníku, jehož 
autory jsou paní děkanka doc. eva Mr-
hačová a prof. Mieczyław Balowski.

Lingvisté, kteří tvořili 6. května osa-
zenstvo auditoria v Domě knihy Lib-
rex, byli velmi zvědavi, jak k laudatiu 
přistoupí rektor, univerzitní matema-
tik prof. Jiří Močkoř. A ten ho pojal 
jako srovnání exaktní vědy s jazykově-
dou. Pomocí různých matematických 
pojmů a funkcí přítomné přesvědčil, 
že se dají skvěle aplikovat i na frazeo-
logii. A tak z projevu pana rektora vy-
plynulo, že matematika a frazeologie 
mají mnoho společného.

Jak by ne – prof. Močkoř charakterizo-
val křtěný slovník z matematického hle-
diska jako binární relaci. Matematicky 
pojatý křest frazeologického slovníku 
byl v historii Domu Librex velmi zdaři-
lou premiérou a my věříme, že budou 
i úspěšné reprízy.  Jana Bolková

Fakulty a vysokoškolské ústavy

 Významné jubileum profesorky Pavelčíkové
Na počátku dubna oslavila své životní jubileum prof. PhDr. Nina Pavelčíková, 
CSc., uznávaná česká historička, odbornice v oblasti romské historie.

 Rektor Jiří Močkoř křtí česko-polský  

frazeologický slovník / Foto: Hana Kunzová

 Autor knihy PhDr. Martin Jemelka při 

autogramiádě / Foto: Hana Kunzová

Její profesní život vedl klikatými cestami, neboť po roce 
1968 byla její slibná vědecká kariéra ve Slezském ústavu 
v Opavě násilně přerušena, takže po různých peripetiích 
se mohla plně začít věnovat svému oboru až od poloviny 
devadesátých let na Filozofické fakultě Ostravské univer-
zity. Dnes stojí v čele katedry historie, přednáší, hojně 
publikuje. Dějiny, romská otázka, cestování a folklór jsou 
součástí jejího života.

K význačnému jubileu jí její spolupracovníci věnovali 
šestnácté číslo sborníku HISTORICA/HISTORIE, ve kterém 

najdeme odborné články kolegů, vědeckých spolupracovníků z oblastí jejího ba-
datelského zájmu. Slavnostní předání sborníku jubilantce profesorem Myškou 
podbarvila nádhernou improvizací přední česká cimbalistka Zuzana Lapčíková, 
její dlouholetá přítelkyně.
A protože končilo výukové období semestru, hosté pojali křest i jako relaxaci 
po náročných třinácti týdnech výuky a společně se skvělou cimbalistkou, skla-
datelkou, scenáristkou a pedagožkou v jedné osobě si zazpívali písně z různých 
oblastí Moravy.   Jana Bolková / Foto: I. Lisový



8

88

Fakulty a vysokoškolské ústavy

Vojtěch Bartek má k tomuto tématu 
velmi blízko, neboť dlouhá léta pracoval 
v hornictví. 

Zároveň patří k prvním fotografům v his-
torii poválečné české fotografie, kteří 
se věnovali ekologickým tématům ještě 
dávno předtím, než se to stalo módou. 
Prvně otevřel toto téma Josef Sudek, 
který zdokumentoval na přelomu pade-
sátých a šedesátých let minulého století 
zdevastovanou mosteckou krajinu. 

 Ve všech záběrech, připomínajících fo-
tografie měsíčních či sopečných krajin, 
jsou invenčně využity působivé prosto-
rové konfrontace popředí, tvořené po-
praskanou půdou, kališti, zbytky stromů 
a trávy či dřevěnými můstky, a pozadí, 
v němž často tvarově dominují motivy 

kupolovitých hald, továrních komínů, ale 
také sloupů vysokého napětí či potrubí.

Vystavené fotografie jsou zároveň ex-
kurzí do historie hornictví na Ostravsku, 
neboť většina šachet či dalších objektů 
již neexistuje. I když vystavené fotogra-
fie jsou hlavně mementem lidské bezo-
hlednosti, lze v nich nalézt i symbiózu 
krásy a hrůzy zničené krajiny a uměle 
vytvořených kopců.  Jana Bolková

 Romština a romologie na Filozofické fakultě 

 Ostravské menhiry v galerii Na Půdě 

I v následujícím akademickém roce se na 
FF OU bude realizovat výuka romského 
jazyka (Romština 1–6, Základy romského 
jazyka 1–2) a romologie (Úvod do rom-
ologických studií 1–2, Historie a kultura 
Romů 1–2). Studentům všech fakult a zá-
jemcům z řad široké veřejnosti fakulta 
nabízí v rámci programu celoživotního 
vzdělávání studium uceleného souboru 
předmětů, tzv. modulu, s názvem Zá-
klady romologických studií v délce dvou 
semestrů. Absolventi z řad veřejnosti 
obdrží osvědčení podle zákona o vyso-
kých školách, studentům Ostravské uni-
verzity jsou předměty modulu zapsány 
v Diploma Supplement. 

Na základě velkého zájmu studentů 
o problematiku romologických studií 
vytvořil PhDr. Mgr. Martin Kaleja ve spo-
lupráci s Bc. Janem Knejpem projekt na 
podporu implementace romologie na 
akademické půdě. Projekt byl předložen 
Ministerstvu školství, mládeže a tělový-
chovy ČR v rámci vyhlášené výzvy rozvo-
jového programu s názvem Program na 
podporu vzdělávání sociálně znevýhodně-
ných dětí, žáků a studentů v roce 2009. Díky 

aktuálnosti řešené otázky byl projekt 
schválen v plné výši, a proto v zimním 
semestru akademického roku 2009/2010 
bude Filozofická fakulta realizovat před-
ložený projekt s názvem Aven vakeras pal 
o Roma – Mluvme o Romech, jehož hlavním 
řešitelem je PhDr. Mgr. Martin Kaleja. 
Bude to cyklus odborných přednášek 
uznávaných odborníků z celé České re-
publiky a také ze Slovenska. Vystoupí 
prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc., vedoucí 
katedry historie FF OU, PhDr. Jana Horvá-
thová, ředitelka Muzea romské kultury, 
Mgr. Michal Schuster, odborný pracovník 
tohoto muzea, Mgr. Lenka Gulová, Ph.D., 
odborná asistentka katedry sociální pe-
dagogiky PdF Masarykovy univerzity, ze 
Západočeské univerzity to budou antro-
pologové PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., 
a Mgr. Lenka Budilová. Přednášet budou 
rovněž PhDr. Eva Davidová, CSc., a PhDr. 
Katarína Vanková, PhD., z Ústavu romo-
logických studií v Nitře, dále Mgr. Jana 
Vrbicová, ředitelka základní školy s dlou-
holetou pedagogickou praxí s romskými 
žáky, a Bc. Jan Knejp, spolukoordinátor 
projektu, který v současné době končí 
navazující magisterské studium oboru 

politická a kulturní geografie na PřF OU. 
Okruhy přednášek jsou věnované histo-
rii, holocaustu, kultuře, tradicím, antro-
pologii a problematice vzdělávání Romů, 
i jejich současným existenčním podmín-
kám v České i Slovenské republice. 

Přednášky proběhnou: 29. září, 12. října, 
26. října, 9. listopadu a 23. listopadu 
2009. Výstupem přednáškového cyklu 
bude odborná publikace, jejímiž editory 
budou PhDr. Mgr. Martin Kaleja a Bc. 
Jan Knejp.

V kalendářním roce 2009 světově uzná-
vané organizace UNICEF, Open Society 
Foundation a Roma European Fund 
v rámci vybraných zemí Evropské unie 
realizují vědecko-výzkumný projekt 
s názvem Roma Early Childhood Inclusion 
Reports. Pro Českou republiku na zá-
kladě návrhu MŠMT ČR byli PhDr. Mgr. 
Martin Kaleja a doc. PhDr. Milada Rabu-
šicová, Dr., z Ústavu pedagogických věd 
FF Masarykovy univerzity, nominováni 
národními výzkumníky. První pracovní 
setkání národních výzkumníků vybra-
ných zemí se uskutečnilo v březnu 2009 
ve Skopje v Makedonii. 

PhDr. Mgr. Martin Kaleja, Bc. Jan Knejp

Stejně tak jako vloni, i v tomto akademickém roce studenti romského jazyka a 
romologie (Historie a kultura Romů) realizovali exkurzi do Muzea romské kul-
tury v Brně. V muzeu měli možnost prohlédnout si stálé expozice s odborným 
výkladem a účastnit se zážitkových aktivit, které si pro ně připravila muzejní 
pedagožka. Zajímavý vstup si pro studenty připravila rovněž ředitelka muzea 
PhDr. Jana Horváthová, která prezentovala výtvarné umění prostých Romů ži-
jících v slovenských osadách. 

Fotografickou výstavu ze zrodu operní inscenace vystřídaly počátkem května 
v galerii Filozofické fakulty Na Půdě drsné černobílé i barevné fotografie ost-
ravských šachet, hald a kališť s příznačným názvem Ostravské menhiry. Jejím 
autorem je opět fotograf Vojtěch Bartek, který tak seznamuje akademiky a ná-
vštěvníky galerie s dalším tématem své fotografické činnosti. 

 PhDr. Jana 

Horváthová, ředitelka  

Muzea romské kultury 

v Brně

Foto: Jiří Sláma
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 Počtvrté za uměním pod záštitou děkanky FF OU:  
Vídeň a Hundertwasser

První zastavení patřilo Klosterne-
uburgu, kulturnímu a augustini-
ánskému centru, od vlastní Vídně 
oddělenému viničnými vrchy. Do kláš-
terního objektu-muzea, zvelebeného 
v 18. století Karlem VI. s touhou vyrov-
nat se španělskému Escorialu, se vydali 
jen ti, kteří chtěli vedle moderního 
umění spatřit především emailový ol-
tář, dílo Mikuláše z Verdunu (1181); 
většina setrvala u naprogramované 
Essl Collection, sbírky nejnovějšího 
umění, a určitě nelitovala. Kromě oži-
vení pohledu do 50. let a připomenu-
tím tehdy věhlasného spolku COBRA, 
který se prosazoval akční malbou, 
upoutala malba A. Schillinga, konci-
povaná jako optický prostor. V další 
strohé, ale pro výstavní účely dobře 
promyšlené architektuře muzea H. Te-
sara bylo možno zhlédnout poslední 
akvizice manželů Esslových. 

Při okružní jízdě po Ringstrasse před-
nesl základní turistické informace 
průvodce a majitel CK Jaromír Vařeka. 
Vhled do architektury O. Wagnera 
a jeho žáků poskytly už studentské re-
feráty a letmá prohlídka Wagnerova 
majolikového domu. (Letmá proto, že 
na Linke Wienzeile nemůže autobus, 
z nějž jsme zatím nevystoupili, zasta-
vit.) Nebyla možnost srovnat tento 
líbivě dekorovaný nájemný dům s přís-
nějším geometrickým stylem, neboť 
Wagner nebyl hlavním objektem na-
šeho zájmu. Čtyři obří cisterny býva-
lého plynojemu ve Vídni-Simmeringu 
mohly vzbudit úžas jako industriální 
dílo konce 19. století; dnes však Gaso-
meter přebudovaný na obchodní cen-

trum opakuje evropský nebo americký 
požitek konzumu. Přistavěná obytná 
část pak umožňuje tamním nájem-
níkům nebo majitelům bytů – mají-li 
to štěstí pracovat přímo v onom kon-
centrovaném městě ve městě – chodit 
do práce v přilehlých komerčních pro-
storách přímo z ranní sprchy. (Sprchu 
jsme málem postrádali po celodenní 
štrapáci v jugendherbergu na My-
rhengasse 7 – ale co byste chtěli za 
dvacku… Zato šplhouni si užili, neboť 
šplhali do patrových postelí. Jiní to 
vzdali a trávili noc po svém mimo. Ji-
nak řečeno, večerní vinné občerstvení 
v Heurigen-Kirlinger nemuselo všem 
stačit.)

Druhé ráno bylo pojato svižně via bý-
valé konírny J. B. Fischera z Erlachu, 
dnes rozsáhlé centrum pro výstavy 
i tvorbu umění: Leopold Museum 
předvádí stálice, jako jsou E. Schiele 
nebo G. Klimta. Mohli jsme se však vžít 
do až středověce oduševnělého a mar-
tyrium moderních dějin prožívajícího 
díla sochaře E. Barlacha nebo „Zimní 
cesty“ v monumentálních kresbách R. 
Hammerstiela. Venku bylo příjemně 
a v celém prostoru Leopoldova muzea 
i MUMOK (Muzea moderního umění) 
jsme viděli, že po zážitku z expozic 
lze na lavičkách-lehátkách vychut-
nat i atmosféru docela obyčejného 
a vídeňsky bezstarostného lidského 
ruchu. Ranní svěžest pak potlačilo 
polední slunce. Dolní Belveder s prů-
řezem různorodé tvorby A. Muchy 

dojem z horka ztlumil: někteří žasli 
nad tím, co ještě v Čechách neviděli, 
jiní zase tvrdili, že doma z Muchy vi-
děli daleko víc. Kafe v Belvederu však 
kvality prostředí nedosahovalo… Po-
slední štaci zcela vyplnil Friedensreich 
Regentag Dunkelbunt Hundertwas-
ser, jinak původně občansky Friedrich 
Stowasser. Vedle ponožek v jeho stylu 
(mimochodem velmi půvabných…, 
ale neskutečně drahých) a barevných 
fasád jeho domů bylo skutečným po-
žitkem „číst“ zejména jeho grafiku 
doprovozenou úvahami o bytí člověka 
ve složitém světě. Nebo sledovat pro-
jekty kloubící umělost s přirozeností, 
výsměch konvencím s neřízenou ba-
revností a současně si klást otázku, 
co v práci Bedřicha Stovodého bylo 
pózou a co hledáním pravdy. Ti, kdo 
o něm pochybují jako o architektovi, 
musí uznat, že Hunderwasser při-
nejmenším vzrušuje svými otázkami 
vyslovenými prostřednictvím obrazů. 
A o co více v umění jde?

 Marie Šťastná,

vedoucí semináře dějin umění KČL FF OU

Po exkluzivních exkurzích zaměřených na stavby Jana Blažeje Santiniho, mo-
ravské renesanční zámky a sochařská díla M. B. Brauna byla cílem letošní „dě-
kanské“ uměnovědné cesty Vídeň. Ve dnech 24. a 25. dubna 2009 se studenti 
měli zaměřit především na tvorbu kontroverzního architekta, malíře, grafika, 
provokujícího performera F. Hundertwassera; další program zahrnoval ná-
vštěvu aktuálních výstav. 

 Hundertwasserův dům ve Vídni, 

Foto: Archiv

Dne 7. 4. 2009 se na Ústavu patologické 
anatomie uskutečnil seminář se zahra-
ničním hostem, vedoucím ústavu biolo-
gie a ochrany životního prostředí prof. 
dr. hab. Pawlem Migulem. Seminář byl 
pojat jako seznámení studentů a dal-
ších zájemců o zahraniční kontakty se 
studiem na partnerské univerzitě v Ka-

towicích, se zaměřením ústavu v ob-
lasti vědy a výzkumu a se zajímavými 
poznatky a zkušenostmi prof. Mig-
uleho z pobytu a výzkumu přírodních 
podmínek v oblasti jižní Afriky. 

V druhé části semináře, který byl 
pojat jako prezentace zahraničních 

vztahů ÚPA, prezentoval doc. MUDr. 
Jaroslav Horáček, CSc., vedoucí 
ústavu, zkušenosti ze 45. sympozia 
Mezinárodní akademie patologů 
v Bonnu, kterého se účastní jako 
odborník z oboru patologie každým 
rokem. Následovalo odborné sdělení 

(Pokračování na straně 10)

 Zahraniční vztahy Ústavu patologické anatomie
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Předem jsem o této akci věděla jen to-
lik, že se zde scházejí odborníci v ob-
lasti sociální práce z celé Evropy i ze 
světa a hovoří v neformálním prostředí 
o probíhajících projektech a výzku-
mech. To vše se potvrdilo, ale Jarní 
škola sociální práce je ještě něčím navíc. 

První hosté začali přijíždět 21. dubna. 
Postupně dorazili účastníci z ně-

meckých škol v Kölnu a Eichstättu, 
anglického Hertfordshire, finského 
Kuopia, slovenské Trnavy, polské Po-
znaně a z Lille z Francie. Jarní školy 
se z Ostravy zúčastnilo letos i mnoho 
studentů magisterského studia a ně-
kteří i aktivně vystoupili. Hojná byla 
účast doktorandů z Fakulty sociálních 
studií Ostravské univerzity, mezi které 
se také řadím. Když jsem přislíbila svou 
aktivní účast na Jarní škole, popravdě 
řečeno jsem netušila, že se tu setkám 
s tolika známými osobnostmi z oboru, 
který studuji. Velmi zajímavá byla i té-
mata příspěvků. Týkala se například 
výzkumu v oboru sociální práce, soci-
álně právní ochrany dětí v různých ze-
mích, etnicity, seniorů, homosexuality, 
bezdomovectví a mnoha jiných oblastí, 
které jsou pro sociální práci důležité. 

Chvíli mi trvalo, než jsem sebrala od-
vahu, abych před nimi vystoupila 
a představila svůj výzkumný projekt. 
Nakonec jsem ale byla příjemně pře-
kvapena. Všichni se chovali velmi 
přátelsky, snažili se přednášejícímu 
pomáhat a v diskusi, která po každém 

příspěvku následovala, poskytovali 
množství zajímavých ohlasů a námětů 
pro další směřování výzkumu. Jelikož 
jsem teprve v prvním ročníku, nemohla 
jsem zatím prezentovat více než návrh 
výzkumu, ale příští rok již, jak věřím, 
budu moci uvést nějaké konkrétní vý-
sledky a velmi se těším na diskusi, která 
mi určitě zase pomůže určit směr mé 
další práce.

Avšak Jarní škola nebyla jen práce, 
ale také zábava. 22. dubna jsme měli 
krásný program v nedalekém plane-
táriu, spojený s procházkou přes les 
v krásném počasí. Ve čtvrtek 23. dubna 
se konal, jak jsem se doslechla, tradiční 
večírek s živou hudbou, v pátek byla 
pro zájemce ochutnávka vín, návštěva 
opery a pro ostatní výlet na Stodolní za 
zábavou. Někteří účastníci ještě chtěli 
zůstat do soboty, takže pro ně Pavla 
Nemethová, neocenitelná organizá-
torka všech podobných akcí, vymyslela 
návštěvu Flory v Olomouci. 

Celá akce se podle mne opravdu vyda-
řila a už se velmi těším na její další roč-
ník. Doufám, že se tam uvidím s ještě 
větším počtem našich studentů, pro-
tože věřím, že je to pro všechny velká 
příležitost srovnat své znalosti, nápady 
a zkušenosti s lidmi z odlišného kultur-
ního prostředí. Za sebe tedy říkám, ne-
mějte obavy a přijďte se na další ročník 
alespoň podívat.

Mgr. Kateřina Karchňáková

Fakulty a vysokoškolské ústavy

 Jarní škola sociální práce
Letos to bylo poprvé, co jsem se zúčastnila Jarní školy sociální práce. Dříve jsem 
o této akci hodně slyšela, a proto mne překvapilo, že se jedná teprve o třetí 
ročník. Na rozdíl od předchozích let, kdy se akce konala na čeladné, jsme byli 
letos v salónku VŠB. To bylo zejména pro nás, kdo bydlíme v Ostravě a okolí, 
velkou výhodou. 

(Pokračování ze strany 9)
o cytologii plicních výpotků, a kromě 
základních barvicích metod bylo pre-
zentováno velice přínosné imunocyto-
chemické barvení, které mnohdy jako 
jediná metoda slouží k průkazu onko-
logického onemocnění. Následovala 
diskuze o důležitosti screeningových 
programů a jejich přínosu v prevenci 
a dispenzarizaci onemocnění jak v ob-
lasti gynekologie, tak v oblastech 
mammologie, pneumologie, gastroen-
terologie a jiných. Byla také zhodnocena 
účast žen na screeningu v české a polské 
populaci a vyslovena nespokojenost od-
borníků s malým procentem osob, které 
mají o screeningové vyšetření zájem.

Za Přírodovědeckou fakultu OU se se-
mináře zúčastnil také RNDr. Zdeněk 
Majkus,CSc., který s prof. Migulem 
dlouhodobě spolupracuje. Diskutoval 

o bezobratlých, především o pavou-
cích, jejichž výzkumu se celoživotně 
věnuje.

Mgr. Jiří Huňka, referent pro zahraniční 
vztahy FZS OU, předal zahraničnímu 
hostu propagační materiály Ostravské 
univerzity. 

Prof. Migule byl příjemným hostem 
a společníkem a doufáme, že spolu-
práce s univerzitou v Katowicích bude 
i nadále probíhat ve prospěch studentů 
i pedagogů.

Na partnerskou univerzitu do Katowic 
již v loňském roce vycestovaly dvě stu-
dentky z oboru zdravotní laborant Bc. 
Urszula Bednarzová a Bc. Denisa Šul-
cová. Studentky si v rámci tříměsíčního 
studijního pobytu v Katowicích zvo-
lily předměty, ve kterých absolvovaly 
jak přednášky, tak praktická cvičení 
a na závěr pobytu společně s polskými 
spolužáky složily z daných předmětů 

zkoušky. Mezinárodní spolupráce v la-
boratorních vyšetřovacích metodách se 
u studentů těší velké oblibě a vřele ji 
doporučují ostatním. -JH-

 Zahraniční…

 Doc. MUDr. Jaroslav Horáček,CSc., 

prof. dr. hab. Pawel Migule,  

RNDr. Zdeněk Majkus, CSc, před Ústavem  

patologické anatomie FZS OU  

v Ostravě – Zábřehu / Foto: Archiv
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Fakulty a vysokoškolské ústavy

Pod tímto názvem proběhlo 20. dubna 
na katedře českého jazyka a literatury 
s didaktikou PdF OU setkání s ostrav-
skou básnířkou Lydií Romanskou. 
Setkání bylo zamýšleno nejen jako 
beseda s literárním tvůrcem, ale také 
jako autorské čtení. U příležitosti vy-
dání třinácté autorčiny sbírky Svlékání 
z růže byli ve zcela zaplněné přednáš-
kové místnosti přivítáni studenti, pe-
dagogové, čtenáři i mimouniverzitní 
hosté. 

Lydie Romanská je topografií svých 
knížek pevně vkořeněna do našeho 
regionu, současně však svou nadča-
sovou intimní zpovědí přesahuje jeho 
hranice a dostává se do povědomí 
širšího literárního kontextu. Svůj bás-
nický prostor tvaruje ženskou rukou 
a smyslově citlivým vnímáním světa 
kolem sebe. Z jejích sbírek připo-
meňme např. Den latimerie (2002), Go-
ghovu postel (2006) nebo výbor z díla 
pod názvem Desátek (2003). Velkého 
úspěchu se autorka dočkala i u svého 
povídkového debutu Ticho pro klarinet 

s podnázvem Příběhy poznamenané 
Ostravou (2007).

Lydie Romanská je vpravdě renesanční 
bytostí, vždyť ve svém životě dokáže 
umně propojovat dvě vzácná umění: 
literaturu a hudbu. Celý život se 
kromě učitelství a psaní poezie věnuje 
vedení pěveckých sborů, organizování 
kulturního života v Ostravě (literární 
čtení, besedy, koncerty). Dlouhá léta 
také vede semináře tvůrčího psaní na 
Slezské univerzitě v Opavě. Na ostrav-
ské katedře hudební výchovy získala 
po obhajobě rigorózní práce na téma 
Dobroslav Lidmila – hudební skladatel, 
sbormistr, pedagog (knižně Ostrava 
2006) titul PhDr. 

Setkání na půdě univerzity připomí-
nalo spíše důvěrné posezení v kruhu 
přátel než oficiální besedu s literárním 
tvůrcem. Autorka se velice spontánně 
a otevřeně s posluchači dělila o své 
pocity ze současného světa, vyprávěla 
osobité zážitky z dětství a s nadhle-
dem komentovala svou cestu k poe-
zii. Nejednu otázku dokázala mistrně 
proměnit do podoby zamyšlení, úvahy 
nad obecným stavem poezie i společ-
nosti. Svými odpověďmi jednoznačně 
obhajovala místo poezie v dnešním 
světě, popisovala mnohdy těžké zá-
pasy o slovo, jeho přesný tvar a přilé-
havý význam v procesu zrození básně. 
Tento proces pak přirovnávala k ne-
snadné cestě dítěte na svět. 

Prostor mezi otázkami posluchačů byl 
vyplněn autorským čtením z vybraných 
sbírek, především z posledně vydané. 
Napjaté ticho v sále svědčilo o porozu-
mění, které se rozhostilo mezi auto-
rem a jeho čtenářem. Nevšedně silný, 
ale současně civilní autorčin projev 
byl po právu oceněn velkým potles-

kem a výzvou k dalšímu čtení. I tak lze 
vnímat pozoruhodný dar komunikace 
zprostředkovaný uměleckým textem.

Označila-li Lydie Romanská nás poslu-
chače v závěru besedy za přátele, pak 
my ji jako dobrého přítele znovu rádi 
uvidíme a uslyšíme. Těšíme se na další 
setkání a děkujeme za inspirativní 
jarní dopoledne, které v myslích všech 
přítomných dokázalo přehlušit všední 
semestrální rutinu a nahradit ji inten-
zivním lidským zážitkem.

 Radomil Novák

(Lydie Romanská – Svlékání z růže. 
Ostrava, Montanex, 2008)

Jako našlehané mladé sakury
 běloskvoucí zrůžovělý sen
jsou někdy slova
 sepnutá k tobě v mých rukou
 štíhlá v laťkových korzetech
aby neodešla
aby se nezkřivila
byly takové věty
 jsou
 zpěněné sakury
 sepnuté ke mně v tvých rukou
pamatuji se 

Nejde za mnou nikdo
musela bych ho střást…

mažu všechno, co slyším,
zapomínám,
šťastně vystupuji z šatů,
odhazuji kůži,

přidávám se k oblakům…

(Není tam nic,
říká kdosi
a hledí k vrcholu,
hospoda je docela blízko,
myslí si
a chce platit,nic než platit…)

 Jak se rodí báseň?

 Další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů
V průběhu měsíce listopadu roku 2008 
jsme pod záštitou Pedagogické fa-
kulty naší univerzity odstartovali rea-
lizaci projektu operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
s názvem Další vzdělávání učitelů 
přírodovědných předmětů. Realizace 
projektu probíhá v rámci jednoho ze 
tří operačních programů programo-
vého období 2007–2013. Tento ope-
rační program je z hlediska svých cílů 
provázán s dalšími operačními pro-
gramy, které se rovněž podílejí na na-
plňování cíle Lisabonské strategie, tj. 

posílení úlohy znalostní ekonomiky, 
stimulace růstu zaměstnanosti a kon-
kurenceschopnosti členských států EU. 
Z názvu projektu by se mohlo na první 
pohled zdát, že je primárně zaměřen 
na učitele přírodovědných předmětů 
na školách v rámci Moravskoslezského 
kraje. Ovšem naší snahou je právě pro-
střednictvím těchto učitelů základních 
a středních škol dosáhnout kvalitnější 
výuky fyziky, chemie, biologie a geo-
grafie, matematiky a informatiky pro 
jejich žáky. Z letitých zkušeností uči-
telů vyplývá, že výklad učiva doplněný 

praktickým experimentem, fotogra-
fiemi experimentu nebo multimediál-
ním klipem z vyučovacích hodin má pro 
pochopení probíraného učiva zásadní 
význam. Z výsledků dotazníků, které 
jsme distribuovali učitelům v MSK, vy-
plynulo, že by rádi využili ICT ve svých 
hodinách, ale bohužel nemají dosta-
čující vybavení nebo zkušenosti. Nejen 
pro zpestření práce učitelů, ale i pro 
zvýšení oblíbenosti fyziky, chemie, 
biologie a geografie u žáků připravili 
odborníci z těchto oblastí dva kurzy 

(Pokračování na straně 12)
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 Prof. MgA. René Adámek byl ve 
dnech 16. – 17. dubna 2009 hostem 
katedry komorní hudby v katovické 
Akademii muzycznej, kde vedl interpre-
tační kurzy. Pracoval se třemi klavírními 
dui, z nichž dvě se chystala na Meziná-
rodní Schubertovu soutěž pro klavírní 
dua v Jeseníku. Měl také možnost vy-
slechnout si různá komorní seskupení 
a pohovořit si s přítomnými pedagogy 
o výuce komorní hry u nás. Velký zá-
jem o vystoupení prof. Adámka vyústil 
v opětovné pozvání na zmíněnou vyso-
kou školu i konzervatoř. 

 Šárka Zedníčková

 Ve dnech 21. a 22. dubna 2009 za-
zněly na katedře hudební výchovy 

PdF OU dvě přednášky hudebněpe-
dagogického okruhu, které přednesl 
doc. Mirosław Kisiel (Institut Peda-
gogiki, Wydział Pedagogiki i Psycho-
logii, Uniwersytet Śląski, Katowice). 
První z nich byla věnována hudeb-
nímu vzdělání ve světle současných 
edukačních změn v Polsku, druhé 
téma představovala Diagnóza hu-
debního nadání žáků základní školy. 
Exponovaná problematika přinesla 
potřebné informace a možnosti pod-
nětných komparací v případě podoby 
hudební výchovy a jejího postavení 

v polském vzdělávacím systému. Za 
zvláště přínosné lze označit mj. sezná-
mení s testem hudebních schopností 
dětí mladšího školního věku Edwina 

Fakulty a vysokoškolské ústavy

 Z katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty OU

V pátek dne 27. března 2009 pořá-
dali studenti Přírodovědecké fakulty 
Ostravské univerzity pod záštitou 
její děkanky doc. PaedDr. Dany Krič-
faluši, CSc., druhý ročník šachového 
turnaje „Táhni!“. Turnaj se uskutečnil 

v budově PřF OU na ulici Hladnovská 
v učebně K-201. Zúčastnilo se ho 22 
účastníků (21 šachistů a 1 šachistka), 
mezi nimiž byli studenti středních i vy-
sokých škol a akademičtí pracovníci. 
Hrálo se švýcarským systémem, sedm 
kol po 2x 15 minutách, kterým byla 
zaručena hra rovnocenných soupeřů. 
Na průběh turnaje dohlížel Igor Ma-
čejovský ze šachového oddílu TJ VOKD 
Ostrava-Poruba, který se turnaje také 
zúčastnil, avšak bez nároku na umís-
tění. Slavnostní vyhlášení turnaje se 
uskutečnilo za přítomnosti prodě-
kana pro vědu a vnější vztahy PřF OU 
doc. RNDr. Petra Šalouna, Ph.D., z je-

hož rukou přebírali výherci diplomy 
a ceny. Vítězem turnaje se stal stu-
dent Robin Olšar z šachového klubu 
TJ Slezan Opava. Druhé místo obsadil 
akademický pracovník Břetislav Crha, 
který je členem šachového klubu OS 
Rychvald. Pomyslná bronzová medaile 
patřila studentu Martinu Sobkovi, 
členovi šachového klubu TJ Jäkl Kar-
viná. Zúčastění šachisté byli s průbě-
hem turnaje spokojeni, o čemž svědčí 
i připomínky, které v jeho průběhu 
sepsali. Velké poděkování patří orga-
nizačnímu výboru šachového turnaje 
v čele s Ladislavem Šigutem a také 
sponzorům – divadelní scéně Aréna, 
Domu kultury Akord, společnosti Red-
bull, Moravskoslezskému krajskému 
úřadu a Magistrátu města Ostravy, 
kteří věnovali výhercům krásné ceny 
a sponzorské dary.

Za organizační tým Ladislav Šigut Foto: Archiv

 Doc. Miroslav Kisiel

(Pokračování ze strany 11) 
pro celkem 230 učitelů přírodovědných 
předmětů ze škol v Moravskoslezském 
kraji. V kurzech s různým počtem mo-
dulů budou mít učitelé možnost vytvá-
řet si vlastní multimediální vzdělávací 
objekty, ale i možnost využívat další 
v kurzech vytvořené multimediální 
vzdělávací objekty pro svou výuku. 
Jedním z výstupů projektu bude mul-
timediální digitální knihovna, která 
bude vytvořené multimediální vzdělá-
vací objekty (např. scénáře vyučovacích 
hodin, fotografie experimentů, mul-
timediální klipy z vyučovacích hodin, 
počítačem podporované experimenty 
aj.) obsahovat a do které budou mít 

absolventi kurzů a jejich kolegové ze 
škol automaticky přístup. 

Při realizaci projektu jsme vsadili na léty 
prověřenou spolupráci a zapojili jsme dva 
zkušené spoluřešitele, projektové part-
nery: Metodické a evaluační centrum, o. 
p. s. (MEC, o.p.s.) a Wichterlovo gymná-
zium, Ostrava-Poruba, příspěvková orga-
nizace (Wichterlovo gymnázium). MEC 
má zkušenosti s testováním relativního 
přírůstku znalostí, zaměstnává odborné 
pracovníky provádějící analytickou čin-
nost zaměřenou na vzdělávání ve ško-
lách, má mezinárodní partnery v oblasti 
zjišťování výsledků vzdělávání se zamě-
řením na dovednosti. Wichterlovo gym-
názium poskytuje vedle denní formy 
vzdělávání i formu distanční, tj. studium 

při zaměstnání realizované především 
prostřednictvím informačních a komu-
nikačních technologií. Z minulých let má 
zkušenosti s tvorbou opor distančního 
studia z matematiky, fyziky, chemie, bio-
logie, informatiky a výpočetní techniky. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem zapojeným odborníkům, peda-
gogům a celému realizačnímu týmu 
projektu za jejich dosavadní úsilí, 
které vynaložili již mnoho měsíců před 
začátkem samotné realizace projektu, 
a popřát nám všem mnoho úspěchů 
při tvorbě vlastních multimediálních 
vzdělávacích objektů. 
Více informací o projektu naleznete na 
http://projekty.osu.cz/mmobjekty.

Ing. Jana Uhlařová, projektový manažer

 Další vzdělávání…

 Šachový turnaj „Táhni!“ 
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E. Gorgona (předvedená verze byla 
přizpůsobena polskému kulturnímu 
prostředí), jenž nevyžaduje znalost 
not a hudebních pojmů.

 David Kozel

 Absolventské koncerty posluchačů 
oboru Sbormistrovství se každoročně 
řadí mezi významné kulturní počiny, 
přinášejí totiž „svěží vítr“ po stránce 
hudební, interpretační i dramatur-
gické. Jedním z nejzajímavějších vý-
konů bylo novátorské, avšak v duchu 
staré hudby citlivé zpracování Loutny 
české Adama Michny z Otradovic v po-
dání CZKW pod taktovkou studentky 
třetího ročníku oboru Sbormistrovství 
Zuzany Lasotové. Dne 22. dubna 2009 
se v 17.00 rozeznělo ve společenském 
sále hudebního oddělení Knihovny 
města Ostravy všech třináct svatebních 
písní Michnova cyklu za doprovodu 
kytary, cembala, varhan, zobcových 
fléten a dvou barokních gemshornů. 
Téměř hodinový koncert byl plný pří-
jemné dobové atmosféry, umocněné 
kvalitními pěveckými výkony i erudo-
vaným dirigentským vedením.

 Věra Marhevská

 V některém z dubnových termínů 
tradičně pořádá katedra hudební vý-
chovy PdF OU Studentskou vědeckou 
konferenci, které se pravidelně zú-
častňují referující z hudebněvýchov-
ných a hudebněvědných pracovišť 
českých, moravských i slovenských 
univerzit. 23. dubna zazněly ve dvou 
tematických blocích – Bohuslav Mar-
tinů (1890–1959) K padesátému výročí 
skladatelova úmrtí, ze studentských 
prací – velmi inspirující příspěvky, je-

jichž nové poznatky jsou nesporným 
obohacením vědomostního rejstříku 
autorů i posluchačů. 

 Šárka Zedníčková 

 Dne 4. května 2009 se v atriu Sana-
torií v Klimkovicích uskutečnil koncert 
Vysokoškolského pěveckého sboru 
Ostravské univerzity. Na koncertě 
s podtitulem „Jarní“ zazněla např. 
díla W. A. Mozarta, G. Gerschwina, 
J. Ježka, publikum však přilákalo ze-
jména provedení kantáty Otvírání 
studánek Bohuslava Martinů. Pod 
vedením Jana Spisara se na jeho rea-
lizaci vedle Vysokoškolského pěvec-
kého sboru podíleli smyčcové trio ve 
složení Zdeněk Smolka, Veronika Ma-
cášková, Marek Šumník, klavírista Jan 
Nowak a vypravěč Jiří Pohanka. V só-
lových vokálních partech se předsta-
vili Zlatica Berkyová (soprán), Barbora 
Baranová (alt), Jiří Jablunka (baryton). 
Úspěch koncertu podtrhlo i vystou-

pení Dívčího pěveckého kvarteta Os-
travské univerzity ve složení Zuzana 
Lasotová, Jana Zaoralová, Katarína 
Kuchárová, Sylvie Schmuckerová, jež 
do svého programu zařadilo i vlastní 
úpravy lidových písní.

 Zlatica Berková

 Interpretační soutěž pedagogických 
fakult se letos konala 12. a 13. května 
na katedře hudební výchovy Univer-
zity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 
Ve hře na klavír si znamenitě vedla 
Věra Juříčková, která v silně obsazené 
II. kategorii získala 2. cenu. Upřímně 
blahopřejeme.

V odborných porotách pracovali MgA. 
Zlatica Berkyová (zpěv), PhDr. Jiří Ku-
sák, Ph.D. (housle), Mgr. Jaromír Zubí-
ček, ArtD. (klavír).

 Šárka Zedníčková / Foto: Archiv

Fakulty a vysokoškolské ústavy

 Koncert v Klimkovicích

Ve dnech 17.–23. května 2009 se 
uskutečnil na Fakultě umění Ostrav-
ské univerzity v Ostravě 3. ročník 
Mezinárodních hobojových kurzů, 
které rozšiřují dosavadní mimořád- 

né vzdělávací aktivity tohoto sa-
mostatného vysokoškolského pra-
coviště Ostravské univerzity (např. 
Mezinárodní klarinetové a saxofo-
nové kurzy). 

Pořádáním této akce dochází k vý-
razné mezinárodní prezentaci Ostrav-
ské univerzity a Fakulty umění jako 
jediné vysokoškolské hudební insti-
tuce v Moravskoslezském regionu.

Hlavním posláním projektu je setkání 
mladých hobojistů v tvůrčím meziná-
rodním hudebním prostředí. 

Na základě osobních kontaktů se 
podařilo získat souhlas ke spolu-
práci uznávané pedagožky a jedné 
z nejvýznamnějších amerických ho-
bojistek prof. Nancy Ambrose King 
z University of Michigan, role od-
borné asistentky a tlumočnice se 
již tradičně ujala Marlén Vavříková, 
M.M., D.M.A., která absolvovala ho-
bojová studia v Ostravě a poté v USA.

(Pokračování na straně 14)

 3. ročník Mezinárodních hobojových kurzů 
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V úterý 17. února 2009 odpoledne 
byly na závěrečném oponentím řízení 
úspěšně uzavřeny projekty Fondu 
rozvoje vysokých škol, financované 
a řešené v roce 2008. Akci již tradičně 
a kvalitně zorganizoval Bc. Lukáš Stra-
ňák, který předsedal i jedné z komisí. 
členům komise a zejména řešitelům 
a jejich spolupracovníkům děkujeme. 
Komise pracovaly ve složení: Bc. Lukáš 
Straňák (předseda hodnotící komise), 

Ivana Hrbková (delegátka výboru 
FRVŠ), Mgr. Rostislav Fojtík, PhD., 
doc. René Kalus, Ph.D., Mgr. Daniela 
Tkačíková (členové hodnotící komise) 
a druhou komisi tvořili: doc. RNDr. 
Petr Šaloun, Ph.D., (předseda), Ivana 
Hrbková (delegátka výboru FRVŠ), doc. 
RNDr. René Kalus, Ph.D., Bc. Lukáš 
Straňák, Mgr. Daniela Tkačíková (čle-
nové komise).

Doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.

 Fondy rozvoje vysokých škol

TO Řešitel Název
Příspěvek 

fakulty 
[tis. Kč]

Přidělená 
částka  
[tis. Kč]

F1 a Šaloun Webové publikování 10 182

A a Haluzík
Inovace laboratoře biochemie 
v oblasti biochemických separačních 
metod a enzymové kinetiky

10 1703

F6 a Karlický
Inovace praktika z elektřiny 
a magnetizmu

0 254

A b Klimeš
Specializovaná učebna pro výuku 
a řešení projektů v oblasti počítačové 
grafiky

0 1740

A a Plášek
Vybudování moderní víceúčelové 
laboratoře pro interaktivní výuku 
botanických disciplín 

10 1412

 Projekt Modulový 
systém dalšího vzdě-
lávání pracovníků 
škol a školských za-
řízení v Moravsko-
slezském kraji
Ostravská univerzita v Ostravě se Slez-
skou univerzitou v Opavě jako partne-
rem získala finanční prostředky z eSF 
v rámci OP VpK na realizaci projektu 
Modulový systém dalšího vzdělávání 
pracovníků škol a školských zařízení 
v Moravskoslezském kraji.
Cílem projektu je zvýšit odbornou, 
osobnostní a pedagogickou úroveň pe-
dagogických a vedoucích pracovníků 
škol a školských zařízení v Moravsko-
slezském kraji vytvořením a realizací 
150 akreditovaných kurzů ve čtyřech 
modulech zaměřených jak na rozšíření 
všeobecné kvalifikace učitelů v ob-
lasti využití informačních technologií 
ve výuce, v oblasti pedagogicko-psy-
chologické či v oblasti zdraví, tak na 
zvýšení znalostí a kompetencí učitelů 
ve vlastních specializacích, ale také 
na rozšíření jazykových schopností 
a v neposlední řadě na zvýšení kom-
petencí řídicích pracovníků ve školství.
Všechny kurzy jsou realizovány v kom-
binované formě, převážná část vzdě-
lávání probíhá prostřednictvím LMS 
Moodle. 
Informace o projektu: http://projekty.
osu.cz/projekt-dvpp/esf/ 

Pavla Janoschová, člen realizačního týmu 

 Dr. Haluzík prezentuje před komisí výsledky svého projektu FRVŠ / Foto: Archiv

(Pokračování ze strany 13)
Garantem celé akce byl doc. Dušan 
Foltýn, sólohobojista Janáčkovy fil-
harmonie Ostrava, který vede na 
Fakultě umění hobojovou třídu a je 
rovněž vedoucím katedry dechových 
nástrojů.

Kromě indivuduálních lekcí byly pro 
téměř dvacet studentů z celé České 
republiky připraveny také odborné 
přednášky, semináře, výstava nástrojů 
s hobojovým příslušenstvím, koncert 
lektorů a matiné nejlepších účastníků 
kurzů.

Zvláštní poděkování patří Mgr. Ra-
daně Foltýnové za vynikající klavírní 
spolupráci.  – DF – 

 Kurz počítačové gramotnosti seniorů  
se zaměřením na studium přes Internet 

Dne 6. května 2009 se v aule Ostravské univerzity v Ostravě za účasti prorek-
torky pro studium a celoživotní vzdělávání doc. PaedDr. ivy Málkové, Ph.D., 
uskutečnilo slavnostní předávání osvědčení o absolvování kurzu pro získání 
počítačové gramotnosti se zaměřením na studium přes internet 25 ostravským 
seniorům. Kurz vznikl v rámci projektu Programu celoživotního učení grund-
tvig Seniors education and Training internet Platform (SeTiP), který společně 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Program celoživotního učení, Grundtvig, Multilaterální projekty • Název projektu: Seniors Education 

and Training Internet Platform - SETIP • Číslo projektu: 141981-LLP-1-2008-1-CZ-GRUNDTVIG-GMP

 3. ročník…
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Kurz je rozdělen do několika částí: Zá-
klady práce s PC a internetem, Úvod do 
studia přes internet a Studium přes in-
ternet. První dvě části kurzu probíhaly 
od ledna do dubna 2009, v květnu byla 

zahájena třetí část, ve které se senioři 
budou setkávat s lektory i spolužáky 
nikoli ve skutečné třídě, ale ve třídě 
„virtuální“ na internetu. Dvakrát mě-
síčně se bude konat „skutečná“ před-

náška na téma zvolené samotnými 
účastníky kurzu. Přednášky a studijní 
materiály budou připravovat odborníci 
z českých univerzit a dalších výzkum-
ných a vzdělávacích pracovišť. Projekt 
trvá do června r. 2010.

Na slavnostním předávání zhodnotili 
řešitelé projektu Ing. Zdenka Telnarová, 
Ph.D., za Ostravskou univerzitu a Ing. 
Tomáš Sokolovský, CSc., za Centrum 
vizualizace a interaktivity vzdělávání 
dosavadní průběh projektu, paní Hana 
Papežová poděkovala jménem seniorů 
realizačnímu týmu, podporu projektu 
a poděkování za jeho realizaci vyjádřil 
také Ing. Lubomír Pásek, předseda ko-
ordinační rady seniorů města Ostravy. 
Součástí programu bylo také koncertní 
vystoupení studentů Fakulty umění 
Andrei Škarbové a Daniela Svobody 
v doprovodu Mgr. Lukáše Michela. Vi-
deozáznam z předávání osvědčení lze 
najít na stránkách projektu http://setip.
osu.cz. Pavla Janoschová

 Ze slavnostního ukončení kurzu počítačové 

gramotnosti seniorů / Foto: Beata Sklářová

řeší Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání (CViV) Ostrava, Ostrav-
ská univerzita v Ostravě a dále organizace zaměřené na vzdělávání seniorů 
v Portugalsku (RUTiS Almeirim), Slovinsku (ZDUS Ljubljana) a Španělsku (CiD 
Cartagena). Cílem projektu je přispět ke zvýšení počítačové gramotnosti se-
niorů v těchto zemích prostřednictvím proškolení minimálně 80 seniorů jak 
v základní PC gramotnosti, tak v nástavbové části studia přes internet, která 
následně umožňuje seniorům zúčastnit se výuky ve virtuální třídě a navazovat 
kontakty mezi účastníky projektu v partnerských zemích. 

Konference semináře

V roce 2007 se zásluhou docentky 
E. Höflerové z katedry českého jazyka 
a literatury s didaktikou PdF OU a do-
centky J. Kesselové z katedry knižnič-
ných a slovakistických štúdií Fakulty 
humanitných a prírodných vied Prešov-
skej univerzity konala poprvé společná 
studentská vědecká konference. Praco-
viště vzdálená stovky kilometrů spojila 
technika a v takto vzniklé společné 
virtuální posluchárně představovali 
čeští i slovenští studenti výsledky svých 
badatelských aktivit. V tomto roce, 

23. dubna 2009, jsme akci zopakovali. 
Ostravskou univerzitu reprezentovaly 
a náš dík si plně zaslouží posluchačky 
závěrečného ročníku oboru Učitelství 
českého jazyka na ZŠ: Eva Kiesewet-
terová, Hana Laumerová, Yvetta Ha-
lešová, Veronika Kocurová, Martina 
Andrýsková, Monika Gospošová, Jin-
dra Hylmarová, Alena Čechová a Hana 
Kubicová. V kvalitních příspěvcích se 
věnovaly jazykové problematice, otáz-
kám současné publicitiky i významným 
osobnostem české literatury. V závě-

rečném vystoupení doc. F. Ruščáka i dr. 
I. Gejgušové bylo vyjádřeno přání, aby 
se společná vědecká konference přes 
obtížnost přípravy stala tradicí. Vytváří 
totiž cenný prostor pro potřebné kon-
takty talentovaných studentů, kteří na 
akcích tohoto typu získávají meziná-
rodní zkušenosti. Poslední slovo patřilo 
v Ostravě studentkám třetího ročníku 
(H. Balcarové, P. Běhalové, L. Grussové, 
H. Švidrnochové a K. Vrbové), které 
pobavily přítomné ukázkou z jedno-
aktovky D. Šlosara Mordování panny 
Češtiny.   Ivana Gejgušová

 Virtuální most opět spojoval

Ve dnech 17.–19. 4. proběhla v prosto-
rách Hornického muzea Landek celo-
státní konference České společnosti 
pro ekologii pod názvem Od jedinců 
k ekosystémům – struktury a vztahy. 
Konference navázala na loňskou zaklá-
dající konferenci v Třeboni, která byla 
pořádána Jihočeskou univerzitou v Čes-
kých Budějovicích. V letošním roce byla 
jako pořadatelské pracoviště oslovena 
katedra biologie a ekologie Přírodově-
decké fakulty Ostravské univerzity a zá-
štitu nad konferencí převzal rektor OU, 
děkanka PřF OU a náměstek primátora 

města Ostravy Ing. Dalibor Madej. Akce 
se zúčastnilo více jak 110 vědců, pra-
covníků státní správy a dalších odbor-
níků. Hlavním smyslem konference bylo, 
stejně jako vloni, přinést informace 
o aktuálních trendech v ekologickém 
výzkumu v ČR v celé široké škále jed-
notlivých oborů. Hlavními tématy byla: 
ekologie společenstev, biodiverzita, 
ekosystémová ekologie, evoluční ekolo-
gie, ekologie invazních druhů a ochrana 
přírody, objevily se ale také unikátní 
příspěvky např. o paleoekologii, funkční 
ekologii a ekotoxikologii. Celkem bylo 
předneseno téměř 40 referátů a prezen-
továno přibližně 30 posterů.  -BS-

 Celostátní setkání ekologů v Ostravě
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Konference semináře

Dne 7. května 2009 se uskutečnila Fa-
culty of Science – Student Research 
Conference 2009 (Studentská vědecká 
konference Přírodovědecké fakulty 
Ostravské univerzity), konaná pod 
záštitou doc. PaedDr. Dany Kričfaluši, 
CSc., děkanky PřF OU. 

Zájem studentů o prezentaci výsledků 
výzkumu přírodovědeckých disciplín 
na této konferenci byl velký – ve srov-
nání s loňskem byla účast trojnásobná, 
a to nás velmi těší. Příspěvky jsou pu-
blikovány ve sborníku konference, 
který je dostupný i na webu Přírodo-

vědecké fakulty 
OU na stránkách 
Faculty of Science – 
Student Research 
Conference 2009. 
Na těchto strán-
kách najdete také 
výsledky soutěže, 
podrobné informa- 
ce o konferenci 
a také fotogalerii 
z akce.

Chtěli bychom poděkovat všem zú-
častněným studentům, vedoucím 
prací, kteří své studenty do SRC poslali 
a dobře je připravili. Zvláštní podě-
kování náleží členům organizačního 
výboru konference i členům komisí 
v jednotlivých sekcích, kteří posoudili 
předem všechny příspěvky, zhodnotili 
jejich odbornost i přínos prezentaci 
a stanovili konečné umístění. Podě-
kování patří také sponzorům, kteří 
poskytli pro vítěze i zúčastněné hod-
notné ceny a dárky.

FS-SRC 2009 skončila, ať žije FS-SRC 
2010! Těšíme se na příští ročník, který 
bude určitě ještě lepší!   

Beáta Sklářová

 Faculty of Science – Student Research Conference 2009

Dne 28. dubna se konala jedna z te-
matických exkurzí, a to do Psychiat-
rické léčebny v Kroměříži. Studentům 
bylo umožněno navštívit uzavřená 
oddělení psychotiků, nahlédli do 
činnosti otevřených zařízení neuróz 

a depresí bez suicidálních tendencí, 
velmi je z profesního hlediska zají-
malo oddělení léčby patologického 
hráčství. S dlouholetými zkušenostmi 
z terapie patologických hráčů, se kte-
rými se jako budoucí sociální pracov-

níci mohou setkávat 
ve své praxi, s kon-
krétními metodami, 
s cíli, výsledky a za-
jímavými případy se 
studenti měli mož-
nost důkladně obe-
známit díky PhDr. D. 
Hůrkové. „Třešnič-
kou“ exkurze bylo 
seznámení s českou 
psychoterapeutickou 
legendou prof. PhDr. 
Stanislavem Krato-
chvílem, CSc. Cha-
rismatický profesor 

všechny nadchl svou spontaneitou 
a vstřícností, ale hlavně šíří a hloub-
kou poznatků a aktivit. Pro účast-
níky exkurze už nebude profesor 
Kratochvíl představovat jen autora 
mnoha knih, z nichž některé studo-
vali (či budou studovat). A ti, kteří se 
dosud četbě odborné terapeutické 
literatury vyhýbali, rádi si teď prostu-
dují publikace, o kterých s autorem 
diskutovali nebo které měli možnost 
si prohlédnout v rozsáhlé knihovně 
profesora. Pan profesor je prostě au-
torita odborná i lidská!

Za organizaci této (i mnoha dalších) 
exkurzí děkuje katedra externímu 
učiteli MUDr. et PhDr. René Gre-
gorovi, Ph.D., který tak studentům 
sociální práce zpřístupňuje práci 
zdravotnických zařízení, s jejichž kli-
enty se ve své profesi mohou setká-
vat. 

PhDr. Anna Schneiderová, CSc.

Foto: Archiv autorky

 Exkurze studentů oborů sociální práce FF OU 

Ve dnech 4.–6. února 2009 se v prostorách nedávno zrenovované FIT VUT v Brně 
konal osmý ročník česko-slovenské konference Znalosti. Hlavním cílem konfe-
rence je utváření platformy pro komunikaci mezi výzkumem a praxí v oblastech 
získávání, zpracovávání, zpřístupňování a správy znalostí. Přes lokální charakter 
konference byly pozvány špičkové výzkumnice a proslovily zvané přednášky, Mi-
rjana Ivanovic na téma Applications of Case Based Reasoning a Tatjana Welzer 
Druzovec přednášela Cultural and Security Issues in Knowledge Management. 
Členem programového výboru konference i aktivním účastníkem byl doc. Petr 
Šaloun z katedry informatiky a počítačů PřF OU. - PŠ -  Doc. P. Šaloun prezentuje výsledky svého výzkumu

 Konference Znalosti 2009

Studenti katedry psychologie a sociální práce FF OU mají možnost rozšířit svou 
poznatkovou základnu také formou exkurzí do zařízení, jako jsou například 
psychiatrické léčebny a nápravná zařízení. 
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 Doc. P. Šaloun prezentuje výsledky svého výzkumu

Studentská vrátka

Celý majálesový program otevřela vý-
stava s názvem Dotváříme univerzitu, 
univerzita dotváří nás, díky které jste 
mohli zjistit, jaká Stavovská unie stu-
dentů Ostravské univerzity vlastně je. 
Týden před Majálesem byl ve znamení 
divadla, jak se stalo hezkou tradicí. 
Mohli jste zhlédnout divadla amatér-
ská i profesionální, příjemné osvěžení 
zajistila Literární noc, taneční work-

shop, nebo dokonce představení 
v ostravské zoologické zahradě. 

Jak už bylo řečeno, vrcholem pro-
gramu se zdála být zcela obyčejná 
středa s datem 29. dubna. Zdání 
ovšem klamalo. Vzbudilo nás ne-
dočkavé sluníčko, které přímo vybí-
zelo k účasti v barevném a veselém 
průvodu masek z Husova sadu až 
na Slezkoostravský hrad. Přišli jste 
v hojném počtu a krásných maskách, 
i porota (a její odborné oko) měla co 
dělat, aby vybrala tu nejlepší. Tou se 
nakonec ukázal tým čtyř milých sper-
mií, snad symbol nového začátku, 
a tedy i Osmého divu světa.

Jakmile průvod dorazil na Slez-
skoostravský hrad, mohlo se začít! 
Hudební nástroje rozezněly hlavní 
stage s hvězdami jako Cloue, Sky-
line, Prague Ska Conspiracy nebo 
Sioux, i tu studentskou, komor-
nější, přímo v areálu hradu (Cimbá-
lová muzika Jagár, Simcha, Tainted 
a mnoho dalších). Na třetí, pro pří-
znivce drum’n’base, v klubu Marley 

byla připravena zábava o něco poz-
ději, ale přece! Bavit jste se mohli do 
brzkých ranních hodin s Dj Lowou 
a mnoha dalšími!

Majáles je už sice za námi, ale majá-
lesový web stejně jako web SUS OU 
je tu pořád pro vás. Pokud tedy máte 
nápad, připomínky, chcete nám něco 
sdělit, neváhejte! Taky si můžete zpří-
jemnit zkouškové období hledáním 
známých tváří ve fotogalerii nebo zís-
kat informace o našich dalších akcích.

Na závěr bychom chtěli poděkovat 
Ostravské univerzitě a všem štědrým 
sponzorům a partnerům, bez kte-
rých by Majáles nemohl být! A hlavně 
děkujeme vám všem, co jste přišli, 
protože vy jste ho udělali usměvavý, 
bezstarostný, spokojený. Byla radost 
procházet se mezi vámi a sledovat 
vaše reakce. Proto se na vás budeme 
těšit i na těch dalších akcích v příštím 
semestru. Všem vám přejeme úspěšné 
zkouškové období a krásné prázdniny!

 Vaše SUS OU 

Foto: Edmund Kijonka

 Majáles Ostravské univerzity
Jako každý rok, i letos měla Stavovská unie studentů ve svém harmonogramu 
akcí svůj nejambicióznější projekt, tedy Majáles. Jistě se shodneme na tom, 
že mluvit o projektu v tomto případě není nadnesené, protože právě v pří-
padě Majálesu Ostravské univerzity se nejedná pouze o jednovečerní hudební 
produkci na otevřeném prostranství, která byla letos pojata jako vyvrcholení 
téměř měsíčního doprovodného programu, ale i o početné kulturní akce, jež 
mohly zabavit ty, kterým jeden večer nestačí. Navíc, Ostrava je jedním z mála 
měst, ve kterém se o Majáles stále starají pouze studenti, a co je důležité – 
vstup je zdarma. i to ho dělá výjimečným. 

 Nejlepší maska Majálesu – čtyři spermie
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Vážení studenti,
v poslední době se rozmohl takový nešvar… studenti OU 
jsou neustále obtěžováni hromadnými e-maily, které je zvou 
na nejrůznější akce zábavného a poučného charakteru. Ma-
jáles, Vítání občánků, Ples SUS OU, Hladnovská laťka...mohli 
bychom zde vyjmenovat takřka desítky podobných akcí. 
Tyto „vyplňovače studentského volného času“ se objevují 
čím dál tím častěji a mnohdy se stává, že jednotlivé fakulty 
jsou přímo zavaleny plakáty, které Vás zvou na další akci. 
Kdo stojí za tímto spamem? Pokud jste si alespoň jednou 
podívali na ony plakáty či si přečetli jeden e-mail, jistě víte, 
že se jedná o STAVOVSKOU UNII STUDENTŮ OSTRAVSKÉ 
UNIVERZITY (taktéž známou pod zkratkou SUS OU). Ano, 
tato organizace neustále bdí nad kulturním životem štu-
dáků a nenechá je ani na chvíli mrhat jejich drahocenným 
časem. 

SUS OU má již nějaký ten pátek nové vedení, prezidentem 
byl zvolen Adam Soustružník. A jelikož nové koště dobře 

mete, rozhodli jsme se, že vymeteme nudu z každého koutu 
naší alma mater. Čeho se od nás v nejbližší době můžete 
dočkat? Například 12.–13. 6. 2009 se podílíme na projektu, 
který směřuje Ostravu k titulu Evropské hlavní město kultury 
2015. 

Na začátku nového akademického roku pro vás chystáme ve 
spolupráci se Studentskou komorou Akademického senátu 
OU informativní schůzky pro studenty prvních ročníku. Ad-
ministrativní údaje jistě spolehlivě z hlavy vymaže následná 
party „Vítání prvňáčků“, která je již klasikou v repertoáru 
SUS OU. 

Jelikož informací je mnoho a i ten nejbystřejší čtenář je 
již jistě unaven, odkazujeme Vás na naše stránky www.
sus.osu.cz, kde se můžete dozvědět mnoho dalšího...

Těšíme se na Vás! 
 Vaše SUSka 

Se zastávkou a přenocováním ve 
městě Metz jsme v neděli přijeli do 
Quiberonu, malebného přístavního 
městečka na pobřeží Atlantského oce-
ánu v departementu Morbihan. V na-
šem přechodném domově nás přivítali 
typickou večeří o několika chodech, 
jež započala salátem s kyselou záliv-
kou; tato kombinace nás provázela 
i po zbývající večery. Hned po večeři 
nastal „klíčový“ problém. Všechny 
dveře se daly otevřít stejným klíčem. 
Po počátečním rozčarování jsme však 
objevili i praktickou stránku věci – 
vždy se našel někdo, kdo vám otevřel 
pokoj, ať už z řad našich studentů, či 
francouzských spolubydlících.

Bretaň, jakožto kraj s mnoha zacho-
valými památkami z období neolitu, 
láká turisty k návštěvě, a tak ani my 
jsme nemohli historii vynechat. Jako 
první jsme navštívili ostrůvek Gavri-
nis, na kterém se nachází tzv. „cairn“, 
což je otevřený hrob z navršených ka-
menů, do kterého vede úzká chodba. 
Neunikl nám ani Carnac, nejznámější 
místo s megality ve Francii, a dokonce 
jsme navštívili i Monteneuf, kde jsme si 
vyslechli odborný výklad archeoložky.

V přístavních městech Auray a Trinité-
sur-Mer jsme kromě typické architek-
tury mohli obdivovat i vliv německého 
stavitelství v podobě hrázděných 
domů. Ve druhém z výše jmenovaných 

měst právě vrcholil závod sportovních 
lodí SPI Ouest France.

 Typické bretaňské domy se vyznačují 
modrými dveřmi a okenicemi a jsou 
postaveny ze žuly a všudypřítomné 
břidlice; takové jsme viděli hlavně ve 
vesničce Rochefort-en-Terre, kde jsme 
se, mimo jiné, nechali v chladné míst-
nosti ukolébat povídáním tří postar-
ších pánů o rozvoji cestovního ruchu 
v dané oblasti. 

Během exkurze jsme zhlédli i malebné 
městečko Vannes s překrásným histo-
rickým centrem, rozlehlými zahradami 
a zachovalými hradbami.

Součástí exkurze nebyly jen kulturní 
prohlídky, nýbrž i odborné přednášky 

ve vybraných institucích. Odpoledne 
jsme ve Vannes poctili svou návštěvou 
„Comité départemental du tourisme“ 
(zde jsme vyslechli přednášku o ces-
tovním ruchu v Morbihanu) a Conseil 
Général du Morbihan (instituci, která 
rozhoduje v záležitostech na úrovni de- 
partementu), kde nás usadili na těžce 
vydobytá místa tamních politiků.

Další institucí, kterou si můžeme od-
škrtnout na pomyslném seznamu, byla 
radnice ve městě Ploërmel a setkání 
s tamními zastupiteli a místními novináři.

Během exkurze jsme zavítali i do města 
Lorient, které je typické svým obchod-
ním přístavem a zajímavou historií. 
Město bylo Němci v roce 1945 doslova 
srovnáno se zemí, proto zde najdeme 
jen velmi málo historických budov. 
Město se muselo po válce začít budovat 
znovu od základů. Některé budovy byly 
přesunuty, jako např. radnice, a původní 
ráz města byl narušen moderní výstav-
bou. Pod městem se nachází několik 

 Exkurze do Bretaně 
Je sobota 11. dubna, 4 hodiny ráno. 46 studentů prahnoucích po poznání fran-
couzské kultury se postupně schází na parkovišti před ostravským Kauflandem, 
aby se za malou chvíli vydali na devítidenní exkurzi do Bretaně. 
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krytů, z nichž jeden slouží jako expo-
zice této bolestné etapy historie města. 
Zatímco jedna skupina absolvovala pro-
hlídku města s průvodcem, kterou pro 
nás zorganizovalo Informační centrum 
v Lorient, druhá skupina zamířila do 
Guidel-Plages na prohlídku„ prázdni-
nové vesničky Belambra“.

Náš pobyt v severofrancouzském regi-
onu jsme završili návštěvou krásného 
přístavního města Saint-Malo, obe-
hnaného hradbami z 12.-19. století, 
kde se narodil François-René de Cha-
teaubriand, slavný spisovatel období 
romantismu.

Posledním místem na severu Fran-
cie, kam jsme zavítali, bylo opatství 
Le Mont-Saint-Michel, nacházející se 
již za hranicemi Bretaně – na území 
Normandie. Tato památka je od roku 
1979 zapsána na seznamu světového 

dědictví UNESCO a ročně díky své bo-
haté historii a jedinečnosti přiláká ko-
lem tří milionů turistů z celého světa.

Na zpáteční cestě z Bretaně jsme strá-
vili jeden den v Paříži, která nás uvítala 
velmi nevlídným počasím. Déšť, mlha 
a studený vítr nás provázely celý den, 
ovšem ani to nám nezabránilo v pro-
hlídce této perly Francie. Mnozí z nás 
se hned zrána zúčastnili plavby po Se-
ině na typických lodích, tzv. bateaux-
mouches, aby objevili krásy hlavního 
města i z jiného úhlu. Poté jsme se ro-
zešli, aby mohl každý navštívit, co jej 
zajímá. Ovšem i přesto byl náš cíl po-
dobný – vidět nejvýznamnější památky, 
jako například Eiffelovu věž, Notre 
Dame de Paris, malebnou čtvrť Mont-
martre se svou dominantou, bazilikou 
Sacré-Coeur, kabaret Moulin Rouge, 
náměstí Svornosti s obeliskem, světo-
známá muzea umění a mnoho dalších. 

Pro některé z nás to také byla příle-
žitost setkat se se svými přáteli, kteří 
zde žijí, nebo projít pařížské obchody 
a nakoupit dárky a suvenýry pro své 
blízké. Poté už nás čekala pouze cesta 
domů, kterou jsme po náročném dni 
v krásné metropoli Francie téměř ce-
lou prospali. Po probuzení do reality 
začali mnozí z nás ihned spřádat plány 
na další cestu do této krásné země. 

Exkurze byla připravena ve spolu-
práci s panem Le Blancem, Bretaňcem, 
který působí na katedře romanistiky 
od roku 2008 jako hostující profesor. 

Děkujeme Filozofické fakultě a ka-
tedře romanistiky za finanční pod-
poru, bez které by se tato exkurze 
nemohla uskutečnit.

Studenti katedry romanistiky FF OU (účastníci 

zájezdu do Bretaně) a Iva Dedková

Foto: Archiv
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Napsali o nás

Studenti středních škol, kteří uvažují 
o studiu medicíny, si pravděpodobně 
už za rok budou moci podat přihlášku 
také na Ostravskou univerzitu. Škola 
dělá totiž vše pro to, aby mohla v září 
roku 2010 otevřít obor všeobecné lé-
kařství. „Podklady nutné pro akreditaci 
tohoto oboru jsou hotové. Teď čekáme na 
jejich schválení ministerstvem zdravotnictví 
a souhlas dalších institucí,“ uvedla mluvčí 
Ostravské univerzity Eva Kijonková.

Obor všeobecné lékařství doplní 
obory, které už vyučuje fakulta zdra-
votnických studií. Tato fakulta se poté 
změní v lékařskou fakultu, na jejíž 
rozjezd potřebuje univerzita nejméně 
70 milionů korun. O část peněz žádá 
z evropských fondů, vznik lékařské 
fakulty však podporují i město a kraj. 
„Loni jsme dali z rozpočtu města na vznik 
lékařské fakulty 6 milionů korun, letos 11 
milionů. Peníze jsou určeny pro pracovní 
tým, který připravuje vznik fakulty, ale 
i na nákup přístrojů a dalšího vybavení,“ 

uvedl včera náměstek ostravského 
primátora Lukáš Ženatý. Dodal navíc, 
že město podporuje novou fakultu 
i jinak – univerzitě chce darovat osm 
budov.

Novou fakultu si přeje 93 procent 
obyvatel města „Jde o budovy v areálu 
bývalé nemocnice v Ostravě-Zábřehu, 
které má univerzita už teď ve výpůjčce. 
Aby však škola mohla žádat o dotace na 
projekty z evropských fondů, musí mít 
budovy ve svém majetku. Proto jsme jim 
už dva z našich objektů darovali, o pře-
vodu dalších dvou rozhodnou zastu-
pitelé v červnu a postupně jim zřejmě 
darujeme i zbývající čtyři budovy. Už 
o tom jednáme,“ popsal Ženatý.

Vznik nové fakulty, která v Ostravě na-
bídne vzdělávání budoucím lékařům, 
si přeje až 93 procent obyvatel města 
a studentů středních škol. Vyplývá to 
z marketingového výzkumu veřejného 
mínění, který si zadala univerzita.

„Z 500 oslovených lidí považuje 92, 9 
procenta vznik lékařské fakulty za pří-
nosné. Navíc 31 dotázaných respon-
dentů už zaznamenalo přípravu vzniku 
této fakulty a potvrdil se i zájem stu-
dentů. V samostatném výzkumu jich 
odpovídalo zhruba 340 a z nich 61 
procent informace o vzniku lékařské fa-
kulty v Ostravě zaujala,“ uvedl rektor 
Ostravské univerzity Jiří Močkoř.

Studenti podle něj oceňují další mož-
nost studia lékařských oborů na Mo-
ravě a nejčastěji se zajímají o přijímací 
řízení a to, jaké obory bude možné na 
lékařské fakultě studovat.

O studiu medicíny nyní uvažuje 22 
procent z osloveného vzorku středo-
školských studentů, z toho 60 procent 
uvedlo, že by chtělo studovat právě 
v Ostravě. Zájem mají i studenti ze 
sousedního Slovenska.

Ze Slovenska, ale také Polska budou 
i někteří vyučující.

Ivana Lesková

 Mladá fronta dnes – 21. 5. 2009 I

 Ostrava se dočká lékařské fakulty

V parafrázi na populární seriál Ná-
vštěvníci by měl být v Ostravě v bu-
doucnu umístěn „Centrální Mozek 
Lidstva”. Superpočítač, který bude 
umět řešit nejnáročnější problémy, 
nebude mít v republice obdoby.

Má být nejlepší v republice, jeden ze 
sta nejvýkonnějších na světě. Zkrátka 
špička. Superpočítač, který má být 
v budoucnu umístěn v Ostravě, bude 
jen pro sebe potřebovat velkou samo-
statnou místnost. Stavět se ale kvůli 

němu bude dokonce celý dům prošpi-
kovaný moderními technologiemi.

Výkonný stroj za zhruba sedm set mili-
onů korun, který bude mnohonásobně 

(Pokračování na straně 20)

 Superpočítač bude chránit obyvatelstvo
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Zaznamenali jsme

Napsali o nás

Z přiložené fotografie se usmívají tři 
milé dívčí tváře. Tohle trio tvoří od-
vážné studentky Ostravské univerzity, 
které se vypravily v rámci programu 
erasmus získat cenné zkušenosti po-
bytem na zahraniční univerzitě. Vítr 
je zavál až na sever ostrova Tenerife 
do městečka La Laguna.

Vítr foukal toho večera opravdu vy-
datně a donutil mě pozapínat si u ba-
loňáku všechny knoflíky. Brr, tenhle 
studený vítr je jak studená sprcha. To 
má být známá Tenerife? Vždyť na Ka-
nárských ostrovech prý bývá v druhé 
půlce dubna už učiněné léto... Možná 
teď večer je to jiné, ale až ráno vy-
jde sluníčko, ohřeju se, tak jsem se 
utěšovala, když jsem večer 18. dubna 
čekala na letišti Tenerife Norte na 
taxi. Přijela jsem se podívat, jak si tu 
vede studentka Pedagogické fakulty 
OU Julie Holubová, a dohodnout 
další varianty spolupráce se španěl-
ským partnerem Universidad de La 
Laguna. 

Ráno pršelo a obloha byla jako z olova. 
Vítr neustal. Příjemný hotýlek Nivaria 
na lagunském náměstí naštěstí nabí-
zel „přepych“ v podobě ústředního 
topení. Takovou vymoženost jsem ne-
našla ani v jedné univerzitní budově, 
kam jsem se během následujících dní 
dostala. Ale nezabíhejme do nepod-
statných detailů...

Úvodní schůzku se studentkou Ju-
lií jsme si daly v pondělí v poledne. 
To se konečně rozzářilo sluníčko. 
„Ani nevíte, jak jsem šťastná, že 
jste přivezla pěkné počasí,“ jásala 
Julie upřímně. „Jinak se tady po-
řád balíme do svetrů a do bund, 
nakoupila jsem si různé široké teplé 
šály, můžou se omotat pěkně těsně 
přes ramena a člověku je hned tep-
leji. Místní studentky to zavedly jako  
módu.“

Městečko La Laguna prostě mate: leží 
na úpatí hor a počasí v něm bývá celo-
ročně spíš studené a deštivé. Potvrdil 
mi to i univerzitní koordinátor mobi-
lit Javier Ossorio. „Deštník mějte radši 
pořád s sebou, v dubnu tady prostě 
prší, to není žádná výjimka, za teplem 
byste musela na jih ostrova,“ varoval 
mě s úsměvem na rtech.

Tenerifské počasí se na nás tedy usmí-
valo spíš jen sporadicky, nicméně dobrou  

 Usměvavý trojlístek na Kanárských ostrovech

 Zleva na fotografii Julie Holubová (Pedagogická fakulta OU) spolu s Andreou Jankovou a 

Bohuslavou Bartošovou (obě FF OU)

(Pokračování ze strany 19)
převyšovat schopnosti běžných stolních 
počítačů a bude umožňovat výpočty, 
jež by na normálním PC trvaly mě- 
síce či roky, má v krajském městě vznik-
nout v rámci centra IT4Inovations.

Memorandum o spolupráci na projektu 
IT4Inovations včera podepsali kvestor 
Slezské univerzity v Opavě Jaroslav 
Kania, rektor Vysoké školy báňské - 
Technické univerzity Ostrava Tomáš 
Čermák, rektor Ostravské univerzity 
Jiří Močkoř a zástupce ředitele Ústavu 
geoniky Akademie věd ČR Richard 
Šnupárek. Vedoucím projektu je děkan 
Fakulty elektrotechniky a informatiky 
VŠB-TUO Ivo Vondrák. Teď budou spo-
lečně žádat o peníze z evropského do-

tačního programu s názvem Výzkum 
a vývoj pro inovace. Celkově bude po-
třeba získat dvě miliardy korun.

„Projekt IT4Inovations zahrnuje čtyři 
oblasti. Za prvé je to vědecká a vý-
zkumná základna pro řešení nejnároč-
nějších problémů ovlivňujících život lidí, 
kam spadá zvládání krizových situací od 
povodní přes znečištění ovzduší až po 
požáry či dopravu,” přibližuje jeden 
z hlavních úkolů pro superpočítač ve-
doucí projetu Ivo Vondrák.

Další oblast využití bude podle jeho 
slov například v nanomedicíně, takže 
vliv počítače a výzkumných pracovníků 
bude mít pozitivní dopad i na zdraví 
obyvatel. Krajská metropole navíc 
díky centru IT4Inovations získá prestiž 
a přesune svůj význam i do odvětví 

s takzvaně vyšší přidanou hodnotou.

„Do června příštího roku budeme tento 
projekt dále připravovat. Objekt, jenž 
má vyrůst v místě dnešního parkoviště 
u kolejí Vysoké školy báňské-Technické 
univerzity Ostrava, by se měl začít sta-
vět hned poté. Instalace superpočítače 
a jeho zkušební provoz by pak mohly 
začít v roce 2012,” nastiňuje plánovaný 
harmonogram Martin Duda, který je 
manažerem tohoto projektu.

Závěrem ještě podotýká, že vývoj 
technologií jde samozřejmě neú-
prosně kupředu, takže konečné para-
metry superpočítače budou odpovídat 
tomu, co bude v době jeho pořizování 
zhruba za čtyři roky aktuální špičkou.

Martin Pleva 

 Moravskoslezský deník – 27. 3. 2009

 Superpočítač…
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V sobotu 14. března 2009 jsem se 
zúčastnil na pozvání sdružení iBM 
konference iNSPO na téma Internet 
a tělesně postižení. Občanské sdru-
žení iBM se zabývá využíváním infor-
mačních technologií pro usnadnění 
komunikace tělesně postižených. 
Dnes máme k dispozici pokročilé tech-
nologie, které kompenzují fyzické 
a smyslové nedostatky tělesně posti-
žených. Zejména mne zaujaly techno-
logie převodu mluveného projevu do 
písemné podoby v reálném čase.

Byly prezentovány dva způsoby ře-
šení: První představuje použití práce 
vyškoleného zapisovatele, který je 
schopen zápisu v reálném čase. Jedná 
se v podstatě o moderní podobu ste-
nografie za použití počítače. Počítač 
může mít normální klávesnici nebo 
speciální stenografickou klávesnici 
a zapisovatel může být přítomen 
osobně nebo komunikovat i přes in-
ternet. Zvláště dobře je tato metoda 
aplikována ve Velké Británii, u nás 
tato služba teprve vstupuje do širšího 
povědomí.

Druhým způsobem je automatické 
převádění mluveného slova do pí-
semného textu za použití speciálního 
programu. Tuto techniku rozpraco-
vala například Masarykova univerzita 
v Brně, která ji používá pro studenty 
se specifickými potřebami.

Existují však dva základní problémy 
použití obou způsobů. První předsta-
vuje rychlost převodu a spolehlivost. 
Druhý problém tvoří možnost volby 
mezi doslovným přepisem mluveného 
projevu, tedy se všemi sděleními mluv-
čího, která třeba nesouvisí s tématem 
přednášky, nebo zápisem poznámek 
oproštěných od vedlejších projevů 
mluvčího. 

Při té příležitosti jsem si vzpomněl na 
mé studium na pedagogické fakultě. 
Tehdy jsem se potýkal se zapisováním 
přednášek, protože píšu levou rukou 
a dosti pomalu. Vyřešil jsem to tak, 
že jsem si přednášky zaznamenával 
na kazetový magnetofon a potom je 
přepisoval. Uvědomil jsem si, jak bych 
tyto technologie před 32 lety využil...

Nedílnou součástí konference bylo vy-
hodnocení literární soutěže na téma 
Internet a můj handicap, skončil jsem 
uprostřed výsledkové listiny, což v ce-
lostátní konkurenci není tak špatné.

Na závěr mi dovolte poznámku. Za 
komunistického režimu bylo téměř 
vyloučeno, aby se tělesně postižení 
dostali do kongresového centra. Byli 
téměř na okraji společnosti, zavíráni 
do ústavů. Dnes se mohou svobodně 
shromažďovat a používat široké škály 
služeb, které mají za cíl kvalitní komu-
nikaci se světem zdravých. A to je na 
tom to nejlepší.

Zúčastnil jsem se také konference, 
kterou Pedagogická fakulta Ostrav-
ské univerzity pořádala k 55. výročí 
svého založení. V příjemném pro-
středí tohoto shromáždění jsem si 
zavzpomínal na svá studentská léta. 
28. června tohoto roku uplyne 33 let 
od mé promoce. Musím poděkovat 
pořadatelům, že mě na tuto konfe-
renci pozvali a že mi tak po dlouhé 
době umožnili kontakt s mou alma 
mater.

 Mgr. Petr Chlebovský

 O překonávání bariér

Zaznamenali jsme
náladu jsme si tím zkazit nenechaly. Ju-
lie mě seznámila se svou kolegyní z Fi-
lozofické fakulty Andreou Jankovou, 
a tak mohl vzniknout tento malý rozho-
vor mezi mnou (JS), Julií a Andreou. 

JS: Děvčata, jste tu teď z Ostravy jen 
vy dvě?
Julie: Ano, už jenom my dvě. Já zde 
totiž trávím už druhý semestr, prodlou-
žila jsem si pobyt. V zimním semestru 
zde studovala ještě Bohunka Bartošová, 
španělštinářka z naší filozofické fakulty, 
ta mi moc pomohla zorientovat se ve 
zdejších poměrech, protože já jsem 
španělsky původně neuměla. Dnes už 
se španělsky taky domluvím, je to nut-
nost, angličtina tady nestačí.
Andrea: No a já jsem Bohunku vystří-
dala v letním semestru. Na té fotce jsme 
ještě spolu, než se vracela do Ostravy. 
Bylo výborné, že jsme si mohly předat 
zkušenosti, bez toho by to bylo horší.

JS: Takže zdejší začátky nebyly snadné?
Julie: Bylo to náročné. Bláhově jsem si 
představovala, že výuka pro studenty 
programu Erasmus bude vedena v an-
gličtině, ale to tady nefunguje. Ve škole 
jsem si musela vybrat předměty, které 
bych nějak zvládla i bez španělštiny, na-
konec jsem improvizovaně sáhla po výuce 
angličtiny, i když jako původní kombinaci 

mám tělocvik a fyziku. Angličtina se dá 
studovat jednak na fakultě filologické, 
jednak na pedagogické. Určitě to pro mě 
znamená mimořádný přínos a cenné zku-
šenosti, nelituji ani trochu, že jsem sem 
jela. Zvlášť dobře je, že můžu porovnat 
přístup k výuce, organizaci studia i způ-
soby práce ve zcela jiném prostředí.
Andrea: Já jsem to sice zpočátku jako 
španělštinářka měla jednodušší, moje 
kombinace je španělština a základy spo-
lečenských věd, ale i mně moc pomohla 
Bohunka, kterou jsem zde střídala. Po-
radila mi při vstupním zařizování a úřed-
ním papírování. Vyznala se i v tom, jak si 
opatřit ubytování – ukázalo se, že lepší 
než koleje a cenově srovnatelné s nimi 
je bydlení v soukromí. Já i Julie máme 
samostatný pokojík ve větším apart-
mánu, bydlíme tam se španělskými stu-
denty, ale máme to kousek od sebe. Se 
Španěly aspoň pilujeme jazyk. 

JS: Zdá se, že školní problémy se už 
všechny vyřešily. Nebo snad nějaký 
přetrvává?
Julie: Obě se momentálně potýkáme 
s přepočítáváním kreditů na evropský 
systém ECTS, nikdo na univerzitě ani 
doma přesně nevěděl, jak se původní 
zdejší kredity vlastně budou započítávat, 
řeší se to za pochodu. I tady je to novinka. 
Zjistily jsme s Andrejkou, že tu každá 

fakulta uplatňuje svůj vlastní systém.

JS: A čím jste naopak nejvíc nadšené?
Andrea: La Laguna je takové svěží stu-
dentské městečko, je sympatické být 
mezi mladými. Potkáváme se s fůrou ci-
zinců odjinud z Evropy: Italové, Řekové, 
Turci, plno dalších národností. A univer-
zita jako celek je obrovská, má fakulty 
i v okolních městech.

Julie: Pro studenty Erasmu se zde pořá-
dají akce přes AURI, to je asociace pro 
zahraniční studenty. Byli jsme na krás-
ném výletě ve vodní říši Siam Park a při-
hlásily jsme se taky na lodní výlet na 
ostrov La Palma. Konají se i poznávací zá-
jezdy po ostrově Tenerife – do známého 
Loro Parku, k sopce Teide a podobně.

JS: Co byste vzkázaly dalším ostrav-
ským studentům, kteří uvažují o za-
hraniční mobilitě?
Julie a Andrea (svorně): Nebojte se, 
obrňte se trpělivostí a hlavně se učte 
jazyky. Do Španělska, konkrétně sem 
na Tenerife, je dobré umět nejen ang-
licky, ale obeznámit se určitě alespoň 
se základy španělštiny. Začátek sice 
bývá drsný, to se pak spraví a člověk si 
zvykne. Nenechte se odradit a odvezete 
si horu cenných poznatků! 

Jana Svobodová
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Pracovníci FF OU se v hojném počtu zú-
častnili hřebenové túry Javorníky, která 
byla reprízou loňské vydařené premiéry. 

Zaplněný autobus nás dovezl do spor-
tovního střediska Kasárna, nacházejícího 
se pod vrcholem Velkého Javorníku. Svůj 
název má středisko odvozeno z minulosti, 
kdy zde byla v r. 1833 vybudována kasárna 

pro vojáky, jejichž úkolem bylo v době 
epidemie cholery v Uhrách střežit hranice, 
aby se nákaza nerozšířila na Moravu. 

Po vrstevnici jsme se dostali do sedla 
Gežov. Někteří odtud zamířili na vrchol 
Velkého Javorníku, ostatní se kochali 
krásnými panoramatickými výhledy na 
Vsetínské vrchy a Beskydy. 

Celá trasa hřebenovky vede po morav-
sko-slovenském pomezí a je právem 
považována za jednu z nejkrásnějších 
v Evropě. Zdravé husté smrkové lesy 
s podrostem borůvčí se střídají s prale-
sovitými bučinami a rozsáhlými loukami 
a tuto krásnou scenérii doplňují famózní 
výhledy. Stejně jako loni nám počasí 
přálo, bylo bezvětří, slunečno a hlavně 
skvělá viditelnost. 

Krásného dne, krásné krajiny a probouze-
jící se jarní přírody jsme si dosyta užívali, 
nikam jsme nepospíchali. Zastavili jsme se 
na Stratenci, jehož dominantami jsou be-
tonové kříže na počest osvobozeneckých 
bojů na konci II. světové války a nově vy-
budovaná dřevěná rozhledna. Dále nás 
trasa vedla na nejvyšší vrchol české části 
Javorníků – na Malý Javorník, kde jsme 
pořídili tradiční společné foto, pokračo-
vali jsme přes Frňovské sedlo a Stolečný 
vrch k horskému hotelu Portáš. A to už 
se před námi rýsoval cíl našeho putování, 
horská chata Kohútka, stylový objekt se 
zařízením v selském duchu, vyhlášený 
skvělou kuchyní. Tady se při borůvko-
vých knedlících rozběhla družná zábava 
s kolegyněmi z ostatních fakult, ale čas 
utíkal příliš rychle.V závěru nás ještě če-
kalo ostré klesání do Vranče, kde byla 
konečná našeho celodenního putování. 

Jen neradi jsme opouštěli tento krásný 
kout a už se těšíme na turistickou na-
bídku Sportovního dne 2010!

 Jana Bolková

 Filozofická fakulta na hřebeni Javorníků
i letos jsme si mohli vybrat z pestré nabídky pohybových aktivit, kterou u pří-
ležitosti Sportovního dne připravili pro akademické i neakademické pracovníky 
pedagogové a studenti katedry tělesné výchovy PdF OU. 

 Někdy jen tak přemýšlím o lidech kolem sebe.  
Co jsme vlastně zač? A proč? 
A někdy nejen přemýšlím, ale z někte-
rých lidí mívám podivné fyziologické 
pocity – u těch negativních pocitů mi 
buďto jde mráz po zádech, nebo si při-
padám, že mi zbývají oči tak akorát pro 
pláč. A u těch pozitivních podléhám 
„fascinaci“ třeba jen z pohledu do těch 
„zbývajících“ očí. A opět mi jde mráz 
po zádech z toho, jak se skutečně slovy 
Apuleia a Komenského může pohledem 
očí propojit duch s duchem, a vznítit 
v nitru požár. A opět mi z tohoto pocitu 
kupodivu zbývají ty oči tak akorát pro 
pláč – tentokrát z krásy z tohoto setkání 
a z jeho pomíjivosti. Protože hledět si 
do očí a propojovat duchy také nemů-
žeme věčně… 

Někdy je však problém dívat se dru-
hým lidem do očí. My na vysoké škole, 

kteří bychom měli umět připravovat 
druhé na komunikaci s druhými lidmi, 
převážně dětmi a dospívajícími, by-
chom toto zvládat měli. A jít tak příkla-
dem. Ale někdy mi připadá (a nejsou 
to pouhé domněnky), že kolikrát za-
pomínáme třeba v procesu zkoušení 
a jednání s druhými lidmi, většinou se 
studenty, ale také ve vztahu nadřízení – 
podřízení, že bychom měli „být příklad“ 
toho, jak jednat, jak komunikovat, jak 
porozumět, jak spolupracovat. Že ně-
kdy koukáme dolů ze svých výšin na ten 
podivný plebs, který přišel bůhví odkud 
a se kterým se dá zacházet podle své 
vůle i zlovůle. 

Někdy by možná stačilo připomenout 
si slova filosofů, například za všechny 
slova I. Kanta, která budu zde jen pa-

rafrázovat – jednej s druhým tak, jak by 
sis přál, aby jednal on s tebou. 

Svět a život a naše mezilidské vztahy 
by byly patrně úplně jiné, kdybychom 
se tímto kategorickým imperativem ří-
dili. A kdybychom vždy mysleli na to, 
že svým chováním ukazujeme druhým, 
že i oni se k nám mohou chovat zcela 
stejně.

A vůbec nezáleží na našem momentál-
ním postavení ve společnosti. 

Tak si tak někdy tedy přemýšlím o tom, 
co jsme vlastně zač.

Co jsem zač… protože začít přemýšlet 
můžeme jen a jen vždy u sebe. 

 Miriam Prokešová
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Zaznamenali jsme

V buddhistickou svatyni se na něko-
lik květnových dnů proměnila galerie 
Student naší univerzity. Osm buddhis-
tických mnichů zde několik dní před 
velkým obrazem paláce Potaly a fo-
tografií Jeho Svatosti dalajlamy vy-
tvářelo pozorným sypáním barevných 
přírodních písků pískovou mandalu.

Mniši se soustředěně skláněli nad 
černou deskou pokrytou několika 
vrstvami pestrobarevných písků. 
S přesností vycvičenou mnoha lety 
praxe a duchovních cvičení vysypávali 
zrníčkem po zrníčku jednotlivé ob-
razce buddhistického chrámu a jeho 
okolí. Pod jejich rukama postupně 
vznikala nádherná vyobrazení květů, 
nekonečných uzlů, dordží a dalších 
buddhistických symbolů. 

Mandala (ze sanskrtu kolo, oblouk) je 
harmonické spojení kruhu a čtverce, 

kolo je symbolem nebe, transcen-
dence, vnějších sil a nekonečna, 
kdežto čtverec představuje vnitřní síly, 
hmatatelný svět, člověka, zem. Oba 
obrazce spojuje centrální bod, který 
je zároveň počátkem i koncem celého 
systému. Podle tibetského buddhismu 
je mandala obrazem, který popisuje 
vesmír z osvíceného úhlu pohledu.

Největší zážitek však přicházel při 
modlitbách, tzv. púdžách, které se 
konaly každý den před započetím sy-
pání. Stejně jako při úvodním rituálu 
mandaly a modlitbě ke všem učitelům 
od dob Buddhy v místnosti nikdo ani 
nedutal. Část návštěvníků seděla sou-
středěně se zavřenýma očima, ostatní 
pozorovali mnichy s velkými žlutými 
čepicemi, jak zpěvným a rytmickým 
hlasem odříkávali dlouhé modlitby. 
Čas od času byly modlitby přehlušeny 
silným troubením na tibetské trouby 

ratungy, řinkotem činelů, bubnů 
a zvonků. Mniši však jako by si toho 
nevšímali, vše bylo součástí rituálu 
a pokračovali v modlitbě. Konečné 
rozmetání mandaly a vsypání písku 
do řeky Ostravice symbolizovalo po-
míjivost všech pozemských jevů a pře-
nesení energie mandaly do širokého 
okolí.

Přítomní buddhističtí mniši pocházeli 
z kláštera Lhodak Gaden Dhonnyiling, 
který byl jedním ze třinácti nejstarších 
a nejvýznamnějších klášterů v Tibetu. 
Poté, co byl klášter v 50. letech 20. 
století zničen Čínskou osvobozenec-
kou armádou, utekli přeživší mniši do 
Indie, aby zde v tibetské kolonii poblíž 
města Dehrádún založili klášter v exilu.

Mniši přijeli do Ostravy na pozvání 
Občanského sdružení M.O.S.T. s cílem 
představit české veřejnosti svou jedi-
nečnou kulturu a také získat finanční 
prostředky na obnovu svého kláštera 
jak v exilu, tak v samotném Tibetu.

Filozofická fakulta každoročně vyvě-
šuje na protest proti krvavému potla-
čení protičínského povstání ve Lhase 
na své budově tibetskou vlajku. Ve 
spolupráci s občanským sdružením 
M.O.S.T pořádá přednášky související 
s tibetskou problematikou. Na bese-
dách vystoupili např. přední tibeto-
ložka Zuzana Ondomišiová, hudebník 
Vlastimil Marek, zpěvačka Yungchen 
Lhamo apod. Rovněž je každoročně 
ve studovně pro zájemce promítán 
film 7 let v Tibetu, popisující mimo 
jiné i tuto tragickou událost.

Matěj Kastner, Jana Bolková

Foto: E. Kijonka
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