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 Lékařská fakulta – 
vstoupili jsme do exkluzivního klubu

Měl to být původně 18. akademický 
rok Zdravotně sociální fakulty OU 
a místo toho začal první rok nově 
vytvořené fakulty lékařské. Medička 
Lenka už nemusí kvůli studiu nikam 
cestovat: „Já jsem vždycky chtěla ve 
zdravotnictví pracovat, později i pokra-
čovat na pediatrii.“… Zájem o první 
přijímačky byl obrovský, zhruba se-
dmkrát větší, než je kapacita poslu-
cháren. „Největší štěstí jsem pocítil, 
když předsedkyně akreditační komise 
po jednání vyšla za dveře a řekla, že 
to máme,“ popsal své pocity Močkoř. 
Přiznal, že za dobu svého působení ve 
funkci rektora nestál v čele složitějšího 
projektu. „Průnik tady do této oblasti 
je historická událost, která se málokteré 
jiné regionální univerzitě vůbec může 
podařit,“ dodal rektor Močkoř.

Proti vzniku nové lékařské fakulty v Os-
travě se postavily už fungující lékařské 
fakulty na jiných univerzitách. Zpochyb-
ňovaly především kvalitu personálního 
zabezpečení a zejména teoretické vý-
uky na nově vznikající škole. „Tlak byl 
skutečně velký, kritika byla slyšet ze 
všech stran, hlavně z Olomouce. Akredi-
tační komise to snadné neměla. Ostrav-
skou univerzitu a koneckonců i ostravský 
magistrát stále rozptylovaly obavy, že 
nebude mít kdo učit,“ vysvětlil redak-
tor Českého rozhlasu Martin Knitl. 

Podle Močkoře se nyní situace ko-
lem studia budoucích lékařů v Os-
travě začíná uklidňovat. Rektor 
Palackého univerzity z Olomouce 
řekl, že fakultě přeje úspěch, ale že 
je zvědavý, jak to všechno zvládne. 

„Bude to partner, bude to konkurence. 
Čas ukáže, jestli Ostrava bude schopna 
si podržet kvalitní lidi, to personální 
zázemí bude důležitá věc. Pokud se to 
podaří, pak samozřejmě ať ta lékař-
ská fakulta funguje,“ uvedl proděkan 
pro vědu a výzkum lékařské fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci 
doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.

„Začínáme se standardně rozjíždět, 
takže už není důvod do toho šít. Před-
stavitelé ostatních lékařských fakult 
to do jisté míry dali najevo i tím, že 
přijeli na imatrikulaci. Samozřejmě, 
že budeme pod drobnohledem ze 
všech stran, ale s tím je nutné počítat, 
protože medicína je zcela výjimečný 
obor,“ míní Močkoř. Upřesnil, že na 
univerzitě budou také působit od-
borníci z Polska, Slovenska, rýsuje 
se i spolupráce s Rakouskem.

Medici se budou učit v budovách 
bývalé Fakulty zdravotnických studií 
v Zábřehu, docházet budou také do 
ostravské Fakultní nemocnice. Naše 
univerzita chce pro potřeby Lékař-
ské fakulty v budoucnu zrekonstru-
ovat i prostor po bývalé porodnici 

Zásluhou neúnavného úsilí rektora prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc., ale 
i představitelů města Ostravy se Ostrava po padesáti letech snah o lékařskou 
fakultu konečně dočkala. Sto dva studenti především z Moravskoslezského 
kraje a ze Slovenska tu 22. září 2010 přísahali při slavnostní imatrikulaci oboru 
všeobecné lékařství naší univerzity v Domě kultury města Ostravy. Naší uni-
verzitě se tak podle rektora Močkoře podařil „husarský kousek“ – vstoupit do 
uzavřeného exkluzivního klubu. 

 Prof. Jiří Močkoř 
znovu rektorem OU
Rektorem Ostravské univerzity 
v Ostravě byl členy Akademického 
senátu 15. listopadu 2010 v Os-
travě znovu zvolen prof. RNDr. Jiří 
Močkoř, DrSc. 

Akademický senát Ostravské uni-
verzity v Ostravě na svém zase-
dání dne 15. listopadu 2010 zvolil 
pro volební období 2011–2015 
nového rektora. 
V tajném hlasování získal prof. 
RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., dosa-
vadní rektor univerzity, hlasy 28 
ze 33 přítomných senátorů. Je-
diným navrženým kandidátem 
byl Močkoř. Své funkce se ujme 
1. března 2011. Podrobnosti při-
neseme v příštím čísle Listů OU. 
 newsletter@osu.cz
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v zábřežském areálu. Rekonstrukce 
by měla vyjít na čtyři sta milionů ko-
run, univerzita na ni bude muset ve 
svém rozpočtu najít šedesát milionů 
korun. Močkoř věří, že na největší 
částku získá evropské peníze. Před-
pokládá, že dvouletá renovace ob-
jektu by mohla být zahájena v první 
polovině příštího roku. Nově vzniklá 
Lékařská fakulta může i nadále po-
čítat s finanční podporou města 
Ostravy a Moravskoslezského kraje.

Na Lékařské fakultě vznikne do konce 
roku specializované výzkumné cen-

trum. Fakulta se v něm chce zaměřit 
na epidemiologický výzkumný pro-
gram. „Nepůjde jenom o epidemiolo-
gii, ale i příbuzné obory. Jde zejména 
o studování vlivu životního prostředí na 
zdraví. Najít cesty, jak tomu čelit, pří-
padně jak léčit choroby, které vznikají 
právě v důsledku těchto vlivů,“ vysvětlil 
vedoucí ústavu histologie a embryo-
logie Lékařské fakulty naší univerzity 
doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, DrSc.

Ostrava uskutečnila první pokus 
o zřízení ostravské medicíny už 

v roce 1949. Primátor Ostravy ing. 
Petr Kajnar prohlásil, že třetí nej-
větší město v republice nechce a ne-
může upadat, a proto nejlidnatější 
region musí mít svou lékařskou fa-
kultu, a tím pádem jistotu, že kvali-
fikovaní lékaři nebudou jen utíkat, 
ale naopak zůstanou doma.
(upr. a krác.: 22. 9.2010, ct24.cz, Regionální; 

22. 9.2010, ČRo 1 – Radiožurnál, 18:00 Zprávy 

o šesté;23. 9.2010, denik.cz, M. Chlebounová; 

23. 9.2010, MF DNES, Z domova, les) 

http://lf.osu.cz/ -haj- 

FOTA: Edmund Kijonka 
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 Dokázali jsme to

Již tradičně zahajujeme nový aka-
demický rok bez okázalého patosu 
akademických slavností, v civilních 
oděvech a bez slavnostních a osla-
vujících projevů. Má to svůj logický 
důvod a v žádném případě to ne-
narušuje ani nesnižuje význam 
tradičních akademických obřadů 
a slavností. 
Jestliže si uvědomíme, že tyto obřady 
a slavnosti se vesměs týkají ukon-
čení určitých akademických aktivit, 
jako jsou např. promoce, slavnostní 
ceremonie při udělování čestných 
doktorátů a jiných ocenění, pak za-
hájení akademického roku je naopak 
okamžik, kdy něco teprve začíná. 
Nemáme tedy ještě příliš důvodů 
oslavovat výsledky tohoto zahájení, 
naopak bychom se měli soustředit na 
to, jak co nejlépe uskutečnit ty úkoly, 
které jsme si pro nadcházející akade-
mický rok stanovili. 
A tak jako již po několikáté musím 
opět konstatovat, že to nebudou 
úkoly snadné, že budou vyžadovat 
vynaložení značného úsilí a proká-
zat schopnost se aktivně vyrovnávat 
se změnami. Myslím si však, že Ost-

ravská univerzita za dobu své téměř 
dvacetileté existence dostatečně 
prokázala svou schopnost se s tako-
vými úkoly vyrovnat a naopak v nich 
najít inspiraci pro další rozvoj.
Optimalizovat a zefektivnit vzdělá-
vací kapacity
Tak jako každý subjekt pohybující 
se v dané společensko-ekonomické 
formaci a využívající veřejné zdroje 
je i naše univerzita klíčově ovliv-
ňována současnými ekonomickými 
a společenskými podmínkami. A jak 
si jistě všichni uvědomujeme, tyto 
zejména ekonomické podmínky ne-
jsou zrovna nakloněny nákladným 
rozvojovým projektům a smělým 
plánům. 
Naopak, tak jako jsme byli v rela-
tivně nedávné době pobízeni a fi-
nančně motivováni k neustálému 
zvyšování svých kapacit zejména 
ve výuce akreditovaných studijních 
programů, jsme v současné době 
postaveni před skutečnost, kdy 
stát zcela přehodnotil své priority. 
Nadále nebudeme již pokračovat 
v extenzivním trendu neustálého 
zvyšování počtu studentů a budeme 

tak postavení před úkol optimalizo-
vat a zefektivnit své vzdělávací ka-
pacity. 
Jakkoliv jsou tyto změny pro nás 
a většinu veřejných vysokých škol 
nepříjemné, je nutno si přiznat, 
že jsou očekávatelné a jistým způ-
sobem logické. Za situace, kdy 
na vysoké školy nastupuje téměř 
80 procent absolventů středních 
škol a blížící se demografický vývoj 
radikálně sníží počet středoškoláků, 
a tedy i potenciálních zájemců o vy-
sokoškolské studium, je nemožné 
udržet stálý nárůst počtu vysoko-
školských studentů, aniž by došlo

(pokračování na straně 4)

Projev rektora prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc., rektora naší univerzity, na 
Akademickém dni 6. října 2010 v Domě kultury města Ostravy u příležitosti 
zahájení nového akademického roku.

 Rektor naší univerzity prof. Jiří Močkoř.
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(pokračování ze strany 3)

k výraznému snížení jejich kvality. 
Státní zásah, spočívající v nastavení 
procesu snižování počtu nově při-
jímaných a státem financovaných 
studentů vysokých škol, je proto jen 
uskutečněním již několik let očeká-
vaných a doposud jen tušených ko-
rekčních zásahů. 
Otázkou samozřejmě zůstává, jaké 
faktické důsledky může tato redukce 
mít na činnost univerzit. Je pravdě-
podobně nutno očekávat, že pokud 
se bude dlouhodobě snižovat počet 
vysokoškolských studentů financo-
vaných státem, a tedy i jedna z klíčo-
vých složek rozpočtu vysokých škol, 
budou vysoké školy postaveny před 
nutnost najít jiné finančně zajímavé 
aktivity, jako jsou např. financované 
aktivity v oblasti vědy, grantové čin-
nosti, celoživotní vzdělávání a různé 
projekty. Bude proto záviset na 
každé vysoké škole, jak se s tímto 
procesem vypořádá a jakým způso-
bem tento proces následně ovlivní 
např. její personální strukturu.
Diverzifikovat finance, stratifikovat 
univerzity
Za mnohem závažnější změnu ve 
státní politice řízení a financování 
vysokých škol však nepovažuji tuto 
postupnou redukci počtu vysoko-
školských studentů, nýbrž nově 
zahájené procesy, provazující finan-
cování vysokých škol s komplexně 
pojatými kritérii kvality a vědecké 
výkonnosti. Tyto procesy, jejichž vliv 
se projeví již na financování vysokých 
škol v roce 2011, umožňují na straně 
jedné diverzifikovat finanční zdroje 

univerzit doposud založené pře-
vážně na „financování za studenty“, 
a tím se případně vyhnout nutnému 
poklesu těchto financí při očekáva-
ném poklesu počtu studentů. Na 
straně druhé však vytvářejí prostor 
pro možnou stratifikaci univerzit na 
univerzity např. výzkumné a univer-
zity zabývající se převážně výukou 
v nižších formách studia. 
Klíčem pro tuto potenciální stra-
tifikaci se stávají převážně výkony 
univerzit v oblasti vědy, jmenovitě 
publikační výstupy vědeckých akti-
vit. Záměrem ministerstva školství je 
vázat čím dále větší část financova-
ných magisterských a doktorských 
studentů na publikační výsledky 
dané vysoké školy a souběžně s tím 
postupně (ale významně) snižovat 
absolutní počty těchto studentů. 
Toto snižování počtu těchto prestiž-
ních studentů však nebude plošné, 
bude tím větší, čím menší je vědecká 
aktivita dané vysoké školy. 
Obecně nelze proti tomuto záměru 
opět jistě nic namítat. Je v zájmu ne-
jen ministerstva školství, ale každé 
univerzity, aby její vědecká aktivita 
a kvalita činností byla na vysoké 
úrovni a plně odpovídala struktuře 
jejích zejména magisterských a dok-
torských studijních programů. 
Poněkud problematická se však 
může jevit vlastní metoda posu-
zování kvality vědecké činnosti 
založená převážně na bodovém hod-
nocení publikačních aktivit. Nejenže 
toto hodnocení ve skutečnosti málo 
vypovídá o kvalitě publikací, ale ve 
svých důsledcích umožňuje cílenou 
manipulaci uměle zvyšující bodové 
zisky, která postupně povede k de-

gradaci a následnému zhroucení ce-
lého systému. 
S určitými rozpaky proto vnímám 
záměry ministerstva školství na pro-
pojení limitů počtu magisterských 
a doktorských studentů na tento 
ukazatel. Jestliže si uvědomíme, že 
dostatečný počet a kvalita magister-
ských a doktorských studentů jsou 
naprosto nezbytnými podmínkami 
pro další personální rozvoj vysoké 
školy v oblasti vědy a výzkumu, tak 
snižování těchto studentů zákonitě 
povede k následnému snižování 
výkonů v oblasti vědy a výzkumu. 
Tímto procesem tak může postupně 

dojít až k úplné změně orientace vy-
soké školy pouze na nižší formy stu-
dia a v rámci stratifikace vysokých 
škol k převedení do jiné, nižší kate-
gorie. Jakkoliv to může být obecným 
cílem ministerstva školství, nesmí, 
a pevně věřím, že to ani nebude, na-
ším cílem. 
Skutečné postavení univerzity v regi-
onu
Jestliže však říkáme (a věřím, že je to 
představa naprosté většiny naší aka-
demické obce), že tímto směrem se 
naše univerzita nevydá, jaké je tedy 
skutečné postavení Ostravské uni-
verzity v regionu a v celém systému 
českého vysokého školství? Jak v re-
akci na uvedené záměry budeme 
v tomto akademickém roce a v ná-
sledných letech univerzitu budovat, 
rozvíjet nebo transformovat? Odpo-
věď na tyto a podobné otázky není 
jistě jednoduchá. 
Univerzity obecně jsou systémy 
s poměrně vysokou mírou setr-
vačnosti ve svém chování, a jejich 
změny se proto provádějí převážně 

 Dokázali…

 Prorektorka doc. Iva Málková.
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postupně, bez překotné rychlosti 
a po důkladném zvážení. Vzhledem 
k této setrvačnosti je důležitým uka-
zatelem možného budoucího vý-
voje i chování univerzity v minulosti. 
Ostravská univerzita je univerzitou 
mladou, v příštím kalendářním roce 
oslavíme 20 let naší existence a jak 
předpokládám, bude dostatek pří-
ležitostí zhodnotit náš celý minulý 
vývoj. Dovolte mi proto, abych se 
stručně zmínil pouze o vybraných 
aspektech naší činnosti v minulém 
akademickém roce.
Průlomový rok 2009/2010
Nemohu začít jinak než konstatová-
ním, že uplynulý akademický rok byl 
pro naši univerzitu (a nejenom pro 
ni) v jednom aspektu její činnosti na-
prosto průlomový. Jak všichni nepo-
chybně víme, naše univerzita získala 
akreditaci pro studijní program vše-
obecné lékařství a následně trans-
formovala Fakultu zdravotnických 
studií na Lékařskou fakultu Ostrav-
ské univerzity. Tímto se naplnilo více 
než padesátileté období neúspěš-
ných pokusů založit v tomto kraji 
lékařskou fakultu a zajistit tak pl-
nohodnotné medicínské vzdělávání 
v tomto nejlidnatějším regionu naší 
republiky. 
Jen stěží dovedeme již dnes doce-
nit význam tohoto úspěchu. Jeho 
význam není jen ve vlastním vzdělá-
vání budoucích lékařů. Rovnocenný 
význam spočívá i v nastartování 
změn ve výzkumné činnosti, zamě-
řené na medicínskou problematiku, 
ve vnímání tohoto kraje jakožto re-
gionu schopného poskytovat zázemí 
tak výjimečnému výzkumu a vzdělá-
vání, které doposud bylo dostupné 
jen na třech nejstarších univerzitách 
v České republice, a v neposlední 
řadě jako zajímavá příležitost pro 
příliv vysoce kvalifikovaných odbor-
níků do tohoto kraje. Jakkoliv se 
tato záležitost formálně jeví jako 
standardní akreditace studijního 
oboru, kterých jsou na naší univer-
zitě stovky, ve skutečnosti se jedná 
o zcela průlomový výsledek, jehož 
dopad bude, jak pevně doufám, po-
zitivně ovlivňovat celou Ostravskou 
univerzitu.
Prostorový generel
V uplynulém akademickém roce 
jsme se však nesoustředili pouze na 
tuto záležitost. Univerzita úspěšně 
pokračovala v realizaci prostoro-
vého generelu, který má zabezpečit 
dostatek prostorových kapacit pro 
všechny fakulty na období následu-

jících nejméně 10-15 let. Byla zahá-
jena výstavba druhé etapy areálu 
Přírodovědecké fakulty na Hlad-
nově, byla zahájena rekonstrukce 
objektu na ulici Fráni Šrámka pro Pe-
dagogickou fakultu a Fakultu sociál-
ních studií, byly zahájeny a někdy již 
i dokončeny rekonstrukce celé řady 
objektů s využitím finančních pro-
středků operačních programů Mi-
nisterstva životního prostředí, byla 
provedena rekonstrukce vybraných 
objektů v areálu Ostrava-Vítkovice 
pro Lékařskou fakultu.
Jakkoliv se může naše snaha o vybu-
dování a rekonstrukci prostorových 

kapacit jevit v kontextu očeká-
vaného demografického vývoje 
a omezování počtu vysokoškolských 
studentů jako neodůvodněná, opak 
je pravdou. Cílem tohoto generelu 
je převážně zkvalitnit velmi zasta-
ralé a roztříštěné prostorové kapa-
city naší univerzity. Vlastní rozvoj 
těchto kapacit se děje pouze tam, 
kde je zcela objektivní důvod pro 
navýšení kapacit, jako je tomu v pří-
padě lékařské fakulty, případně 
u projektů souvisejících s rozvojem 
výzkumných aktivit v rámci operač-
ních programů.
Operační programy
Úspěšní jsme byli i v získávání financí 
z operačních programů. V operač-
ním programu Vzdělání pro kon-
kurenceschopnost naše univerzita 
v současnosti již získala zhruba 200 
mil. Kč a očekáváme dalších cca 250 
mil. Kč. V operačním programu Vý-
zkum a vzdělání pro inovace je před 
(jak doufám úspěšným) ukonče-
ním projednání našich tří projektů, 

z toho dvě spoluúčastí v projektech 
spolu s VŠB-TUO v celkové výši cca 
500 mil. Kč.
Převis uchazečů o studium
Přes očekávaný demografický po-
kles nadále ve značné části našich 
studijních oborů převládá vysoký 
převis zájmu uchazečů o studium 
nad našimi kapacitními možnostmi. 
V nově začínajícím akademickém 
roce 2010/11 bylo podáno téměř 
17 tisíc přihlášek ke studiu, přičemž 
limit pro počet studentů prvního 
ročníku financovaný státem je jen 
cca 3700 studentů. 
Jakkoliv si uvědomujeme svou od-

povědnost vůči společnosti při zajiš-
ťování vysokoškolské kvalifikace, za 
současné ekonomické situace není 
v silách univerzity nadále rozšiřovat 
strukturu svých studijních oborů, 
případně navyšovat kapacity v již 
existujících oborech. Jakékoliv rozší-
ření struktury studijních oborů proto 
musí být prováděno po důkladném 
zvážení i ekonomických důsledků, 
případně s takovými opatřeními, 
která nezvýší celkové finanční ná-
klady a nepovedou k narůstání po-
čtu studentů, překračujících limity 
financovaných studentů ze strany 
státu. 
Nadcházející akademický rok
Dámy a pánové, vážení členové aka-
demické obce. Ve svém vystoupení 
se nyní dostávám k tomu, co nás 
aktuálně čeká v nadcházejícím aka-
demickém a kalendářním roce, jaké 
hlavní úkoly stojí před naší univerzi-
tou. A v úvodu musím konstatovat, 
že to bude období nelehké. Finanční 

(pokračování na straně 6)
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situace České republiky a s tím spo-
jená nutnost snížit deficit státního 
rozpočtu se naplno projeví již v no-
vém kalendářním roce i na rozpočtu 
ministerstva školství a následně na 
rozpočtu veřejných vysokých škol. 
České vysoké školství dlouhodobě 
trpí výrazným podfinancováním, 
a to nejen ve srovnání se státy Ev-
ropské unie, ale také ve srovnání 
s vývojem financí v jiném sektoru 
vzdělávání v České republice. 
Jestliže se od roku 2001 do roku 
2009 objem reálných finančních pro-
středků vynakládaných na jednoho 
žáka v regionálním školství zvýšil 
o více než 50 procent, tak objem 
těchto prostředků vynakládaných 
na jednoho studenta vysokých škol 

se naopak snížil téměř o 10 procent. 
Už z tohoto prostého srovnání lze 
vidět, kam směřuje státní podpora 
vzdělávání, a to bez ohledu na po-
litické složení vládní garnitury, bez 
ohledu na permanentně vydávaná 
politická prohlášení o podpoře vyso-
koškolského vzdělávání a výzkumu. 
A uvedený trend bude se vší pravdě-
podobností pokračovat i v příštím 
roce. Dle předběžných informací mi-
nisterstva školství lze očekávat, že 
dojde až k desetiprocentnímu po-
klesu dotací vysokým školám proti 
roku 2010. Tento pokles je již tak 
razantní, že začíná ohrožovat sa-
motnou podstatu našich schopností 
poskytovat kvalitní vysokoškolské 
vzdělání. 
Myslím si, že je načase se naší po-
litické reprezentace veřejně ptát, 
jak to skutečně myslí s podporou 
znalostní ekonomiky, jak to myslí 

s prohlášeními, že jedinou záru-
kou dlouhodobé prosperity je vy-
sokoškolsky vzdělaná společnost 
a rozvinutý výzkum a vývoj. Cesta 
drastického snižování výdajů do 
těchto aktivit rozhodně k tomuto 
cíli nevede. 
Hlavní úkoly univerzity
Jaké tedy budou hlavní úkoly stojící 
před naší univerzitou v nadcházejícím 
akademickém roce? Tyto úkoly se dají 
shrnout do dvou základních tezí:
- Zajistit kvalitní vzdělávací a vě-

deckou činnost i v podmínkách 
možného snížení rozpočtu v roce 
2011.

- Zahájit takové změny v činnosti 
a struktuře univerzity, které jí 
umožní kvalitní existenci i při 
očekávaných dlouhodobých změ-
nách principů financování a řízení 
vysokých škol.

Vysoká škola je vysoce setrvačný 
mechanismus, bránící se náhlým 
a rychlým změnám. Proto opatření 
umožňující překonat případný fi-
nanční deficit v roce 2011 budou 
zahájena již v tomto kalendářním 
roce. Fakulty budou muset do konce 
tohoto roku stanovit, jakým způso-
bem dosáhnou v případě nutnosti 
požadovaných úspor a jak přitom 
zajistí rozsah výuky a vědecké čin-
nosti. Bude to úkol obtížný, nepopu-
lární a v takovém rozsahu se s tímto 
zadáním musí vypořádat poprvé. 
Regionálně ukotvená evropská uni-
verzita
Druhý hlavní úkol je stejně, ne-li více 
obtížný. Naše univerzita musí při-
pravit takové kroky, které jí umožní 
v systému zásadně se měnících pod-
mínek i nadále se profilovat jako 
plnohodnotná a kvalitní regionálně 
ukotvená evropská univerzita. To 

bude mj. vyžadovat důkladně zhod-
notit strukturu našich studijních 
oborů, posoudit jejich soulad s per-
sonálním zabezpečením a kvalitou 
vědecké činnosti, ve vazbě na limity 
financovaných studentů posoudit 
jejich ekonomickou soběstačnost 
a případně navrhnout změny této 
struktury. 
Současně to bude vyžadovat dů-
sledně sledovat efektivitu všech 
našich činností a dle možností i mo-
difikovat principy odměňování se 
zvýšeným důrazem na tuto efek-
tivitu. Tyto činnosti vyžadují velmi 
přesnou a racionální představu 
o budoucím zaměření každé fakulty 
v kontextu připravovaných vnějších 
změn a okolností a já předpoklá-
dám, že jedním z klíčových úkolů 
vedení fakult bude tuto koncepci 
vytvořit a projednat s akademic-
kými obcemi. 
Určitým podkladem může být nově 
zpracovaná koncepce rozvoje uni-
verzity do roku 2015, která byla v mi-
nulém měsíci přijata univerzitním 
akademickým senátem. Tato kon-
cepce byla zpracována s maximální 
snahou po reálném pohledu na 
naše současné a budoucí možnosti, 
s maximální mírou kontrolovatel-
nosti jednotlivých záměrů, a přesto 
s dostatečně ambiciózní vizí dalšího 
rozvoje univerzity. Věřím proto, že 
se tato koncepce stane reálným vo-
dítkem pro jednotlivé fakulty a její 
realizace nám umožní posílit posta-
vení univerzity v této obtížné době.
Operativní úkoly
Kromě těchto koncepčních a strate-
gických rozhodování nás čeká celá 
řada operativních úkolů, souvisejí-
cích s našimi rozvojovými aktivitami. 
Budeme pokračovat v realizaci pro-
storového generelu, jehož podstatná 
část by měla být v následujícím roce 
dokončena. Tak jak budou postupně 
zahajovány projekty v rámci operač-
ního programu Výzkum a vývoj pro 
inovace, budeme zahajovat činnost 
výzkumných center, zřizovaných 
a provozovaných v rámci těchto pro-
jektů. 
Významnou aktivitou bude rovněž 
zahájení činnosti našeho detašo-
vaného pracoviště ve švýcarském 
Luganu, jehož akreditaci jsme jako 
jediná univerzita v republice získali 
v letošním roce. V prvé etapě se na 
činnosti tohoto pracoviště bude po-
dílet naše Lékařská fakulta, v dalších 
etapách bude v případě zájmu stu-
dentů tato aktivita otevřená i jiným 

 Dokázali…
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 Studenti ocenění rektorem naší univerzity
 Filozofická fakulta (FF) 
Bc. Marie Černínová
za vynikající studijní výsledky 
a aktivní činnost v akademic-
kém senátu. 
Studentka 2. ročníku navazujícího ma-
gisterského (Mgr.) studijního oboru (SO) 
Filologie, kombinace studijních oborů 
Anglický jazyk a literatura a Německý 
jazyk a literatura. Dlouhodobě dosahuje 
výborných studijních výsledků, aktivně se 
zapojuje do činnosti jak ve studentské ko-
moře Akademického senátu FF OU, tak na 
katedře anglistiky a amerikanistiky, kde 

inovovala organizační systém a chod ka-
tederní knihovny.
Mgr. Jakub Ivánek
za úspěšnou reprezentaci fakulty a vyni-
kající badatelské výsledky.
Student 3. ročníku doktorského SO Teo-
rie a dějiny české literatury. Úspěšně roz-
víjí bádání věnované kramářským tiskům 
s náboženskou tematikou, zpracoval 
fond digitálních kopií těchto pramenů, 
který je součástí sbírky starých tisků 
ve studovně FF OU. Podílel se na řešení 
mnoha vědeckovýzkumných projektů 
v rámci IGS a SGS na OU, reprezentuje 

fakultu na mezinárodních konferencích 
doma a v zahraničí. Jeho práce o svatých 
v barokních písních a studie o regionál-
ních zámeckých sídlech patří mezi pozo-
ruhodné badatelské vklady. 
Mgr. Tereza Střelcová
za vynikající diplomovou práci. 
Absolventka navazujícího Mgr. oboru 
Historie a ochrana průmyslového dědic-
tví, kde dosahovala vynikajících studij-
ních výsledků. Ve své diplomové práci na 
téma Drobné stavby areálu kostela Panny 
Marie ve Frýdku v kulturně historickém 

(pokračování na straně 8)

oborům. A v době finanční krize pří-
jem z aktivit tohoto pracoviště může 
být významnou finanční pomocí.
Mladá a poměrně malá univerzita
Dámy a pánové, vážení členové 
akademické obce. Naše univerzita 
je univerzitou velmi mladou, v kon-
textu tradičních evropských a čes-
kých univerzit jsme teprve v raném 
dětském věku našeho vývoje. Přesto 
jsme již ukázali, že ačkoliv máme 
teprve mléčné zuby, dovedeme se 
jimi již dostatečně razantně zakous-
nout a získat tak odpovídající podíl 
na velkém koláči vysokoškolského 
vzdělávání a výzkumu. Jak však bu-
deme dospívat, v souladu s obecným 
očekáváním by se tento podíl měl 
odpovídajícím způsobem zvyšovat. 
A já věřím, že naznačenými aktivi-
tami jsme toho schopni dosáhnout. 
Ostravská univerzita je univerzitou 
poměrně malou. Tak jako velikost 

hvězdy jednoznačně určuje její bu-
doucí vývoj, i velikost univerzity 
v jistém smyslu předurčuje její bu-
doucí chování. A z mezinárodních 
zkušeností vyplývá, že reálné jsou 
v podstatě pouze dva směry mož-
ného dlouhodobého vývoje malé 
univerzity. 
Jeden směr vývoje vede postupně 
k ustálení na úrovni pouze lokálně 
významné vysoké školy, bez vět-
ších celostátních a mezinárodních 
ambicí. Druhý směr vývoje vede 
naopak ke vzniku malého, ale špič-
kového univerzitního zařízení s vy-
sokou mezinárodní prestiží. Pokud 
zůstaneme i nadále malou univerzi-
tou, je pouze na nás, který z těchto 
směrů vývoje si zvolíme. Jsem pře-
svědčen, že se rozhodneme dobře, 
že již nadcházející akademický rok 
bude dalším rokem našÍ úspěšné 
transformace a rozvoje.

Dovolte mi proto, abych nám všem 
do nastupujícího akademického 
roku popřál hodně sil, trpělivosti 
a odvahy přijímat nutná opatření 
a abychom si na příštím akademic-
kém shromáždění mohli s čistým svě-
domím říct: „Ano, dokázali jsme to.“

-ztm,haj-
FOTA: Edmund Kijonka

Události

N E P Ř E H L É D N Ě T E !

Přijďte na

XVI. reprezentační ples
Ostravské univerzity v Ostravě

v sobotu 19. února 2011 v 19.30 hod. 
do Hotelu Imperial Ostrava.

Vstupné: jen 200 Kč
 

Datum zahájení předprodeje vstupenek a program plesu  
bude umístěn v Aktualitách webu OU.

Ples se koná pod záštitou rektora prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc.

XVI.
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kontextu prokázala svou připravenost při 
řešení náročného a dosud nezpracova-
ného výzkumného úkolu. Práce s přilože-
nou dokumentací je možné považovat za 
ukázkový příklad stavebně historického 
průzkumu, který bez oprav poslouží pro-
fesionálům z oboru památkové péče v bu-
doucí rekonstrukci dotčeného objektu.

 Lékařská fakulta (LF) 
Bc. Kateřina Křivánková, DiS
za vynikající studijní výsledky 
a úspěšnou reprezentaci uni-
verzity.
Absolventka kombinované formy (KS) 
bakalářského (Bc.) oboru Radiologický 
asistent Fakulty zdravotnických studií 
(FZS). Po celou dobu studia vykazovala 
mimořádné studijní výsledky s celkovým 
průměrem do 1,15. Podílela se rovněž na 
přípravě výukových prezentací. Prezento-
vala fakultu a studijní obor na celé řadě 
sympózií a kongresů vysoce kvalitními 
přednáškami na téma CT koronarografie 
a Postprocessingové metody u CT vyšetření. 
Při státních závěrečných zkouškách jí byla 
udělena pochvala předsedy komise.
Kateřina Hoňková
za výborné studijní výsledky a úspěšnou 
reprezentaci univerzity.
Studentka 3. ročníku Bc. oboru Ochrana 
veřejného zdraví. Za 2 roky studia proka-
zuje výborné studijní výsledky, přistupuje 
aktivně a ochotně k veškerým aktivitám 
ústavu, je vzorem zodpovědného pří-
stupu ke studiu. Zúčastnila se s vlastním 
příspěvkem konference s mezinárodní 
účastí Globální problémy veřejného zdravot-
nictví 2010.

Iva Šamanová
za vynikající studijní výsledky a za dob-
rovolnickou činnost. 
Studentka 2. ročníku bakalářského SO 
Fyzioterapie. Opakovaně dosahuje vý-
borných studijních výsledků. V rámci 
projektu katedry rehabilitace a dob-
rovolnické organizace Bodaj pracovala 
jako dobrovolník v dětském domově ve 
Vilšanech na Ukrajině. Aktivně se podí-
lela na přípravě školení pracovníků této 
instituce na LF.

 Pedagogická fakulta (PdF) 
Mgr. Jakub Mikeska
za úspěšnou  
reprezentaci univerzity. 
Absolvent oboru Učitelství 
tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ PdF 
(studium ukončil v červnu 2010). V luko-
střelbě získal na akademických mistrov-
stvích republiky od roku 2004 celkem 
šest medailí, z toho čtyři zlaté. Svou 
úspěšnou akademickou sportovní kari-
éru v „dresu“ OU završil ziskem dvou zla-
tých medailí na Českých akademických 
hrách v Praze v červnu 2010. Účastnil se 
také akcí mezinárodního významu, a sice 
Letní světové univerziády v Bělehradu 
(2009) a Mistrovství světa v terčové luko-
střelbě v Madridu (2005).
Karolína Bobková
za úspěšnou reprezentaci univerzity.
Studentka 3. ročníku oboru Rekreologie 
PdF. Dvojnásobná akademická mistryně 
v karate ( Kumite – 61 kg). Na Českých aka-
demických hrách v Praze obhájila zlatou 
medaili z předešlého roku. Úspěšně repre-
zentuje OU také na mezinárodní scéně – le-
tos se účastnila Akademického mistrovství 
světa v srbské Podgorici a v loňském roce 
se umístila čtvrtá na akademickém mis-

trovství univerzit v karate ve španělské 
Cordobě.
Bc. Petra Kavková
za vynikající studijní výsledky.
Studentka 2. ročníku navazujícího magis-
terského SO Sociální pedagogika (pre- 
zenční studium) PdF. Dlouhodobě dosa-
huje výborných studijních výsledků. Stu-
dentka má výrazné prosociální chování.

 Fakulta sociálních studií (FSS) 
Mgr. Eva Nedomová, DiS
za vynikající  
studijní výsledky.
Absolventka magisterského 
SO Sociální práce se zdravotnickým pro-
filem a v současné době studentka dok-
torského studijního oboru Sociální práce 
FSS. Po celou dobu studia dosahovala 
vynikajících studijních výsledků. Byla ak-
tivně činná při výkonu funkce senátorky 
v Akademickém senátu fakulty a univer-
zity a také ve Stavovské unii studentů 
(SU) OU.
Mgr. Lucie Fišerová
za vynikající studijní výsledky.
Absolventka navazujícího magisterského 
SO Management organizací služeb soci-
ální práce dosahovala vynikajících stu-
dijních výsledků a velmi zodpovědně 
a aktivně přistupovala ke studiu. V sou-
časné době je studentkou 1. ročníku dok-
torského studia sociální práce.
Aneta Kozáková
za vynikající studijní výsledky.
Studentka 4. ročníku magisterského SO So-
ciální práce se zdravotnickým profilem FSS. 
Dosahuje vynikajících studijních výsledků. 
Aktivně se zapojuje do práce výzkumného 
týmu v rámci Studentské grantové soutěže 
na Fakultě sociálních studií. Je aktivně činná 
při výkonu funkce senátorky v Akademic-
kém senátu fakulty a univerzity a byla také 
aktivní členkou SU OU.

 Přírodovědecká fakulta (PřF) 
Bc. Šárka Grucmanová
za vynikající studijní výsledky 
a úspěšnou reprezentaci uni-
verzity.
Studentka 2. ročníku navazujícího Mgr. 
studia oboru Systematická biologie a eko-
logie. Dosahuje nadstandardních studij-
ně-badatelských výsledků a výstupy své 
vědecké práce prezentuje na národních 
i mezinárodních vědeckých konferen-
cích. Během bakalářského a navazujícího 
magisterského studia spolupracovala na 
grantových aktivitách katedry.
Bc. Barbora Hrvolová
za úspěšnou reprezentaci univerzity.
Studentka 1. ročníku navazujícího 
Mgr. studia oboru Biofyzika. Již od 
svého bakalářského studia spolupra-

 Ocenění…
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cuje na výzkumných aktivitách ře-
šených ve spolupráci kateder fyziky 
a chemie. Je spolupůvodcem užit-
ného vzoru Izolace luteinu a zeaxantinu 
ultrazvukem a selektivními rozpouštědly 
z křídlatky (2009). Výsledky své práce 
prezentovala na několika konferen-
cích. Aktivně propaguje PřF, přispívá 
na stránky Zajímavá fyzika, pravidelně 
se účastní besed na gymnáziích v Mo-
ravskoslezském kraji (MSK) i popula-
rizační akce Chemie na hradě. 

Bc. Michael Bajer
za úspěšnou reprezentaci univerzity.
Student 2. ročníku navazujícího magister-
ského SO Informační systémy. Zpracoval 
v rámci praktického předmětu Ročníkový 
projekt aplikaci pro podporu logistiky hu-
manitární pomoci při krizových stavech 
ve spolupráci se zadavateli, tj. Hasičský 
záchranný sbor (HZS) MSK a humanitární 
organizace ADRA. Aplikace byla použita 
při letošních povodních v MSK a o její po-
třebnosti a kvalitě svědčí i poptávka od 
HZS Severočeského kraje.

 Fakulta umění (FU) 
David Mazanec
za úspěšnou reprezentaci 
univerzity.
Student 3. ročníku bakalář-
ského SO Malba. Vyniká svým inovativním 
přístupem v technice malby, originálním 
a vrstevnatým obsahem malovaných ob-
razů. Svými díly se představil na četných 
výstavách v rámci regionu i v Praze.
Veronika Holbová
za úspěšnou reprezentaci univerzity 
Studentka 2. ročníku bakalářského SO 
Zpěv. Skvěle interpretovala roli hra-
běnky v opeře Figarova svatba. Finalistka 
pěvecké soutěže v Trnavě a vítězka pě-
vecké soutěže Leoše Janáčka – Hukvaldy. 
S velkým úspěchem reprezentovala OU 
na festivalu Les rencontres v Louvergny 
(Francie), nastudovala pro něj a prů-
běžně na třech koncertech prezentovala 
díla žen – autorek, kterým byl letošní 
ročník věnován. Festival nesl podtitul 
Les femmes et la Musique (Ženy a hudba). 
Její výkon byl velmi kladně hodnocen jak 
publikem, tak tiskem, ale především pak 
špičkovými umělci, s nimiž na těchto pro-
jektech spolupracovala.

-ztm-
FOTA: Edmund Kijonka

Události

 GAUDEAMUS 2010 – fotoreportáž
I letošní XVII. ročník Gaudeamu, tradičního veletrhu pomaturitního a celoživot-
ního vzdělávání v Brně, se neobešel bez účasti naší univerzity. Kromě hojně 
vyhledávaného rohového stánku se univerzita představila také při prezentaci 
jednotlivých fakult zcela zaplněné potenciálními studenty. Podrobněji se s vámi 
o své dojmy a zkušenosti z přípravy a realizace naší veletržní účasti podělí v příš-
tím čísle Listů OU doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D., prorektorka pro studium 
a celoživotní vzdělávání. Můžete si v něm rovněž přečíst anketu s návštěvníky 
našeho stánku.  Text a fota: Hana Jenčová, newsletter@osu.cz

(pokračování na straně 10)
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Události

(pokračování ze strany 9)
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Události

 Aleš Zářický inaugurován děkanem Filozofické fakulty
Dne 12. října 2010 byl slavnostně uve-
den do funkce děkana Filozofické 
fakulty naší univerzity doc. PhDr. 
Aleš Zářický, Ph.D. Vystřídal na dě-
kanském postu doc. PhDr. Evu Mr-
hačovou, CSc., zakladatelku FF, která 
ji vedla celkem ve čtyřech funkčních 
obdobích v letech 1991-1997 a 2003-
2010. Spolu s děkanem Zářickým byli 
uvedeni do funkce tři proděkani: 
doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D., prodě-
kan pro vědu a výzkum; Mgr. Marek 
Otisk, Ph.D., proděkan pro zahraniční 
vztahy a rozvoj, a Mgr. Richard Psík, 
Ph.D., proděkan pro studium. Aka-
demického obřadu se zúčastnili vr-
cholní představitelé naší univerzity 
a jejích fakult, v hojném počtu také 
akademičtí hodnostáři filozofických 
fakult českých a zahraničních univer-
zit i osobnosti veřejného, kulturního 
a průmyslového života regionu. 

Jana Bolková, jana.bolkova@osu.cz
FOTA:  - afifa-
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Karol Lament, student 2. ročníku 
navazujícího magisterského oboru 
Grafika, za úspěšnou reprezentaci 
Fakulty umění (FU) Ostravské univer-
zity v Ostravě (OU) v soutěži Mladý 
obal 2010 a za netradiční zpracování 
ročníkových úkolů v ateliéru obalový 
a knižní design.

Pavla Slavíková, studentka 2. roč-
níku bakalářského studijního oboru 
Housle, FU OU.

Helena Friedlová, studentka 3. roč-
níku bakalářského studijního oboru 
Viola, Fakulta umění OU.

Tomáš Socha, student 1. ročníku na-
vazujícího magisterského oboru Vio-
loncello, FU OU.
Tito studenti jsou členy Helcea kvarteta, 
které získalo 3. cenu a Cenu za nejlepší 
provedení díla A. Dvořáka na Meziná-
rodní soutěži Leoše Janáčka v Brně. 
Helcea kvarteto pracuje pod pedago-
gickým vedením Mgr. Pavla Vítka.

Veronika Holbová, studentka 2. roč-
níku bakalářského studijního oboru 
Zpěv, za skvělou interpretaci roli Hra-

běnky v opeře Figarova svatba a také 
za další její úspěchy:
- vítězka pěvecké soutěže Leoše Ja-

náčka Hukvaldy,
- s velkým úspěchem také repre-

zentovala OU na festivalu Les ren-
contres v Louvergny (Francie), pro 
který nastudovala a průběžně na 
třech koncertech prezentovala díla 
žen – autorek, kterým byl letošní 
ročník věnován, v rámci Roku ženy. 

Nastudování úplně nového a velmi 
náročného repertoáru se studentka 
věnovala s maximální profesionalitou. 
Její výkon ocenilo jak publikum, tak 
tisk, ale především špičkoví umělci, se 
kterými na těchto projektech spolu-
pracovala.

 ATELIéROVé cENy 
Markéta Řezáčová, studentka 3. roč-
níku bakalářského oboru – za klau-
zurní práci v ateliéru animované 
tvorby FU OU.

BcA. Tereza Krainová, studentka 
2. ročníku navazujícího magister-
ského oboru – za klauzurní práci 
v ateliéru intermediálního umění Fa-
kulty umění OU.

BcA. Tereza Žurková, studentka 
2. ročníku navazujícího studijního 
oboru – za klauzurní práci v ateliéru 
grafického designu FU OU.

Jakub Jansa, student 3. ročníku ba-
kalářského studijního oboru – za 
klauzurní práci v ateliéru obalového 
a knižního designu Fakulty umění 
OU.

Martina Letochová, studentka 3. roč-
níku bakalářského oboru – za klau-
zurní práci v ateliéru kresby FU OU.

BcA. Patrik Kriššák, student 2. roč-
níku navazujícího magisterského 
oboru – za klauzurní práci v ateliéru 
malby I. Fakulty umění OU.

Barbora Zentková, studentka 3. roč-
níku bakalářského oboru – za klau-
zurní práci v ateliéru malby II. FU OU.

Martin Mydlarčík, student 3. ročníku 
bakalářského oboru – za klauzurní 
práci v ateliéru sochařství Fakulty 
umění OU.

-fua-

Události

 Ceny děkana Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě

 Imatrikulace „prváků“ na „přírodovědě“
Studenti prvních ročníků Přírodově-
decké fakulty naší univerzity zahájili 
24. září 2010 své vysokoškolské stu-
dium slavnostní imatrikulací v Domě 

kultury Akord. Za účasti zástupců ve-
dení fakulty a univerzity složili slav-
nostní imatrikulační slib a byli tak 
formálně přijati do akademické obce 

univerzity. Všem našim studentům 
přejeme úspěšné a radostné studium! 
 Ing. Beáta Sklářová

beata.sklarova@osu.cz
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Studenti z Gymnázia v Orlové Mi-
roslav Rapčák a David Pěgřímek 
získali se svou prací pod vedením 
Mgr. Aleše Vítka z katedry fyziky 
PřF 1. hlavní cenu! Zároveň obdrželi 
cenu Švédské akademie pro nejlepší 
práci, která je spojená s pozváním 
na předávání Nobelových cen.

Ve dnech 24. až 28. září 2010 hostil Li-
sabon 22. ročník mezinárodní soutěže 
European Union Contest for Young 
Scientists (EUCYS–2010). V ostré kon-
kurenci 132 studentů ze 40 zemí Ev-
ropy, kteří přijeli soutěžit se svými 
projekty, a z celkem 88 projektů zví-
tězili studenti z Gymnázia v Orlové 

Miroslav Rapčák a David Pěgřímek 
se svým projektem Úplný fázový dia-
gram CO2 nanoklastrů. Jde o počíta-
čové simulace shluků molekul oxidu 
uhličitého a chování tohoto plynu za 
působení tlaku. 

Výpočty byly tak náročné, že je au-
toři uskutečnili na superpočítači. 
Práce vznikala během stáže středo-
školských studentů na katedře fyziky

(pokračování na straně 14)

ceny

 Tadeusz Siwek čestným členem Polské geografické společnosti

 Mimořádný úspěch studentů pod vedením akademika z katedry fyziky

 Laureátský titul pro Trio Amabile z Fakulty umění OU

Dosud tuto poctu získali jen čtyři čeští 
geografové: Václav Švambera (1866-1939) 
v roce 1925, Josef Kunský (1903-1978) 
v roce 1955, František Vitásek (1890-1973) 

v roce 1957 a Václav Král (1924-2005) 
v roce 1983. Je potěšitelné, že se náš ko-
lega zařadil k těmto osobnostem. Udělení 
čestného členství Tadeuszovi Siwkovi bylo 

motivováno jeho dlouhodobou vědeckou 
spoluprací s polskými kolegy a propagací 
odborných témat zajímajících polské ge-
ografy v Česku a témat zpracovávaných 
českými geografy naopak zase v Polsku.

Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.,
vedoucí katedry sociální geografie PřF OU

vladimir.baar@osu.cz

Ve dnech 14. a 15. října 2010 se uskuteč-
nil 17. ročník interpretační soutěže Karel 
Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus 
ve Vidnavě, určený komorním souborům 
základních uměleckých škol, konzervatoří, 
středních a vysokých hudebních škol u nás 
i v zahraničí. Fakultu umění OU v této sou-
těži úspěšně zastupovalo Trio Amabile (Pe-
tra Bradáčová – flétna, Lucie Pyšová – housle 
a Zuzana Bumbálková – klavír) a stalo se drži-
telem 1. ceny a laureátského titulu. Klasicistně 
orientovaný program připravily studentky 
pod pedagogickým vedením MgA. Aleny 
Čechové, ArtD.                  Text a foto: -afua-

Na 58. sjezdu Polské geografické společnosti v Lodži, který se konal ve dnech 
9.-12. září 2010, se podobně jako na našem sjezdu před dvěma týdny v Ostravě 
udílela čestná členství. Jedno z nich převzal doc. RNDr. Tadeusz Siwek, cSc. 
z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty 
naší univerzity. 

Významný úspěch zaznamenaly práce studentů pod vedením akademika z ka-
tedry fyziky Přírodovědecké fakulty (PřF) naší univerzity v soutěži European 
Union contest for young Scientists. 
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O korunku můžeš bojovat i TY, pokud 
navštěvuješ jakoukoliv vysokou školu 
v prezenční či kombinované formě stu-
dia a tvůj věk nepřesahuje 26 let. Při-
hlásit se můžeš na webových stránkách 
soutěže (www.missacademia.cz) do 
31. pro since 2010 nebo v rámci právě při-
pravované roadshow. Přijedeme za te-
bou s rádiem KISS do Prahy, Brna a Zlína 
v průběhu listopadu a prosince.

První casting se uskuteční 7. ledna 
v Praze, druhý následuje 14. ledna 
v Brně. „Během obou castingů projdou 
dívky třemi disciplínami – vědomostně 
inteligenčním testem, rozhovorem s po-
rotou a promenádou v plavkách. Do fi-
nále poté postoupí desítka nejlepších. 

Boj o korunku proběhne 29. března 
v Kongresovém centru ve Zlíně. Nehle-
dáme jen umělé ideály krásy. Hledáme 
miss, která má (s)mysl,“ uvedl manažer 
projektu Marek Klos.

Loňského ročníku se zúčastnilo téměř 
300 soutěžících z celé České repub-
liky. Vyvrcholením byl slavnostní ga-
lavečer, který se nesl v duchu antiky. 
Antickou bohyní se stala dvacetiletá 
Kateřina Kubačková studující Ost-
ravskou univerzitu v Ostravě, obor 
management v neziskovém sektoru. 
Radovat se mohla ze spousty cen. 
Obdržela balíčky kosmetiky, sadu 
šperků, možnost přepravy po ČR 
i za hranice republiky zdarma, na-

focení profesionálního 
booku a rovněž získala 
zapůjčení automobilu na půl roku.

Soutěž MISS ACADEMIA ČR je již tra-
dičně pořádána studenty Fakulty mul-
timediálních komunikací Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně, v rámci předmětu 
Komunikační agentura. „Projekt Miss 
Academia v sobě zahrnuje náročnou pří-
pravu, organizaci, zpracování kreativ-
ního konceptu, zvládnutí slavnostního 
galavečera, prostě spoustu činností, na 
kterých studenti předvedou svůj tvůrčí 
přístup, pracovitost a šikovnost. Je to 
velký a krásný projekt,“ popisuje ředi-
telka Ústavu marketingových komuni-
kací Ing. Mgr. Olga Jurášková, Ph.D.

Oslovovány jsou všechny studentky vy-
sokých a vyšších odborných škol z celé 
České republiky. Její počátek se datuje 
již k roku 1997, kdy byla v rámci repre-
zentačního plesu zlínské Fakulty tech-
nologické zvolena nejmilejší studentka. 
Od té doby soutěž prošla mnohými 
změnami, její poselství však zůstává 
stále stejné. Nehledáme umělé ideály 
dnešní doby, ale dívku, která ukáže, 
že ke skutečnému významu slova krása 
patří hlavně půvab, šarm a inteligence. 
Více informací naleznete 
na www.missacademia.cz 
nebo na Facebooku.

Žaneta Cvernová, manažerka PR a tisková mluvčí 
zanetacvernova@gmail.com

(pokračování ze strany 13)

PřF OU v letech 2008 až 2010 pod ve-
dením Mgr. Aleše Vítka, který je členem 
skupiny chemické fyziky na této katedře 
fyziky. Nominaci na účast v prestižní ce-
loevropské soutěži obdrželi v roce 2009 
poté, co zvítězili v celostátním kole 
soutěže Středoškolská odborná činnost 
s prací Monte Carlo simulace atomárních 
klastrů. Oběma studentům i Mgr. A. Vít- 
kovi srdečně blahopřejeme a přejeme 
hodně dalších úspěchů!  -skla-

ceny

Tisková zpráva

 Staň se patnáctou MISS ACADEMIA ČR!
Andělsky krásná, po čertech chytrá – jsi právě taková?!? Neváhej a přihlas se! 
Náborová kampaň MISS AcADEMIA ČR 2011 právě odstartovala. 

 Mimořádný…

 M. Rapčák a D. Pěgřinek získali ocenění v Lisa-

bonu za svou práci vedenou Mgr. A. Vítkem z PřF.

 Vítězkou 14. ročníku a aktuální držitelkou 

prestižní korunky MISS AcADEMIA je 

studentka naší univerzity Kateřina Kubačková.



15

1515

Profesor A. Ross byl dlouholetým ředitelem 
Institutu pro výzkum strategií ve vzdělá-
vání. Jeho výzkumné zájmy se soustřeďovaly 
a soustřeďují na otázky sociální spravedlnosti 
ve vzdělávání. V průběhu 10 let byl profesor 
Ross hlavním koordinátorem programu ce-
loživotního vzdělávání LLP/Erasmus Dětská 
identita a občanství v Evropě (Children’s Iden-
tity and Citizenship in Europe – CiCe, http://
cice.londonmet.ac.uk), v současné době je 
členem jeho výkonného výboru. 

Naše PdF je spoluřešitelem projektu již 
od jeho zahájení v roce 1998. Tematické 
zaměření projektu koresponduje s vý-
zkumnými cíli Centra studia evropské 
identity Pedagogické fakulty OU (CSEI 
PdF). Akademická síť CiCe, která vznikla 
na základě partnerské spolupráce zúčast-
něných institucí, sdružuje 97 evropských 
univerzit a je koordinována celoevrop-
skou asociací CiCe připravenou převzít 
a rozvíjet aktivity projektu po případném 
ukončení financování Evropskou komisí. 

V roce 2009 prof. Alistaire Ross obdr-
žel nový tříletý výzkumný grant v rámci 
programu Jean Monnet Konstrukty iden-
tity a občanství očima mladých Evropanů: 
překonáváme evropské hranice (Young Eu-
ropeans’ constructions of identity and 
citizenship: Crossing European borders). 
Cílem výzkumu je analýza toho, jak stře-
doškoláci vnímají a konstruují své identity, 
nakolik a jak si uvědomují sebe sama jako 
budoucí nebo potenciální občany Evropy. 

Výzkum probíhá ve 12 zemích rozdě-
lených do dvou skupin: tři kandidátské 

země EU – Turecko, Chorvatsko a Make-
donie; země, které se nedávno připojily 
do EU – Pobaltské země (Estonsko, Lo-
tyšsko a Litva), země Visegrádské čtyřky 
(ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko) a také 
Bulharsko a Rumunsko. V každé z vyjme-
novaných zemí se členové realizačního 
týmu z řad akademických pracovníků 
místních univerzit vedeni Rossovými 
pokyny setkávají s žáky a studenty zá-
kladních a středních škol a také s jejich 
učiteli společenskovědních předmětů. 
Jedná se o kvalitativní výzkum založený 
na otevřených diskuzích s žáky ve věku 
12-13 let a následně se studenty ve věku 
15-16 let, které trvají přibližně jednu vy-
učovací hodinu. 

V ČR se cíle projektu naplňují díky spo-
luúčasti dvou univerzit: PdF OU a PF Uni-
verzity Hradec Králové. V průběhu svého 
ostravského pobytu Ross navštívil dvě 
významné vzdělávací instituce našeho 
regionu. První den navštívil Janáčkovu 
konzervatoř a gymnázium v Ostravě. 
Těšil se pohostinství ředitelky Mgr. Soni 
Javůrkové i konverzaci o bohatém hu-
debním dědictví kraje, světovém ohlasu 
jeho festivalů a uměleckých úspěších stu-
dentů a absolventů konzervatoře. 

Diskusi se studenty vedla PhDr. Jelena 
Petrucijová, CSc., simultánní překlad 
průběhu diskuze zajišťovala Mgr. Jana 
Heczková, PhD. Studentky a studenti se 
především ztotožňovali se svým budou-
cím povoláním hudebníků a hudebnic, ta-
nečních umělců a umělkyň, které má své 
národní kořeny, ale zároveň nezná hranic.

Druhý den Ross zamířil 
na Matiční gymná- 
zium, kde se za odbor-
ného doprovodu Mgr. 
Ivony Cindlerové (CJP 
PdF) a Mgr. Martiny 
Güberové (KPD PdF) 
nejprve setkal s ředitelkou Mgr. Alenou 
Bačovou a následně se studentkami a stu-
denty gymnázia. Názory studentů se vyzna-
čovaly nápaditostí a erudicí. 

Program profesorovy návštěvy byl vskutku 
bohatý. Devátého října 2010, Ross přednesl 
přednášku na téma Obrazy evropské společ-
nosti a identity: Evropa a její regiony (Images of 
European Society and identity: Europe and 
its regions). Obsah přednášky vzbudil zá-
jem přítomných studentů a akademických 
pracovníků. Svými otázkami nastartoval 
doc. PhDr. Josef Malach, CSc., zajímavou 
diskusi o realitě a budoucnosti multikultu-
ralismu v Evropě a o možnostech a formách 
soužití kultur, národů, etnik.

Rossova návštěva již skončila, ale hlavní 
práce spojená se zpracováním získaných 
dat nás teprve čeká. Blíží se každoroční 
konference CiCe Budoucnost Evropy: ob-
čanství v měnícím se světě (Europe’s Fu-
ture: citizenship in a changing world, 
Dublin 2011), na níž bude český tým 
bude prezentovat lokální výsledky. Dal-
ším krokem bude komparační analýza 
názorů mládeže z Visegrádských zemí, 
kterou budeme připravovat společně 
s kolegy z Prešova, Krakova a Budapešti. 
Tím doplníme další ze segmentů v růz-
nobarevné mozaice evropské identity.

PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.,
proděkanka pro zahraniční vztahy PdF OU

jelena.petrucijova@osu.cz

Zaznamenali jsme

 Co nového v univerzitní knihovně
 NOVá VERZE KNIHOVNíHO 
SySTéMU ALEPH
V průběhu srpna převedli pracovníci 
knihovny a CIT knihovní systém ALEPH 
500 na poslední aktuální verzi 20.2 
v české lokalizované podobě. Kromě 
toho, že odstranili řadu chyb a připravili 
aplikaci na další upgrady, přinesla tato 
práce také několik nových funkčností. 
Hned po přihlášení do www katalogu 
vás jako uživatele systém upozorní na 
knihy, které jste včas nevrátili, nebo na 
vaše knihovně dosud nezaplacené po-
platky a pokuty. 
Ve čtenářském kontě online katalogu jsme 
pro vás zpřehlednili především informace 

o rezervacích a poplatcích. Změnou nasta-
vení jsme odstranili práci znepříjemňující, 
byť zde bezpředmětné bezpečnostní upo-
zornění prohlížeče Internet Explorer.
V blízké době pro vás zprovozníme nové 
prohledávání rejstříků nebo možnost 
nastavit si zasílání upozornění o novin-
kách na zadané téma mailem, nebo ka-
nálem RSS. Další novinky usnadní práci 
knihovníkům při zadávání kódovaných, 
tedy člověkem obtížněji srozumitelných 
údajů o dokumentech, správě autorit 
nebo práci s výpůjčním protokolem. 
http://knihovna.osu.cz/. 

PhDr. Matyáš F. Bajger, matays.bajger@osu.cz

(pokračování na straně 16)

 Profesor Ross z LondonMet na Pedagogické fakultě
Ve dnech 8.–11. listopadu 2010 navštívil Pedagogickou fakultu (PdF) naší univer-
zity prof. Alistaire Ross z Londýnské Metropolitní univerzity ve Velké Británii. 
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(pokračování ze strany 15)

 PŘíJEMNé PROSTŘEDí STUDOVEN
V průběhu minulého akademického 
roku a letošních prázdnin došlo k ně-
kolika změnám našich dvou speciali-
zovaných studoven v ústřední budově 
UK na Bráfově ulici: Studovny časopisů 
a Mediotéky (a Relax studia). Pokud si 
z předchozích let pamatujete tyto stu-
dovny jako tmavé a zastavěné nábyt-
kem, budete při jejich návštěvě jistě 
mile překvapeni. Nyní působí moderním 
a vzdušným dojmem. 
Cílem změn bylo vytvořit příjemné 
uživatelské prostředí a systematizovat 
fondy tak, aby byly pro vás přehledné 
a dostupné. Také jsme zdokonalili tech-

nické a interiérové vybavení obou stu-
doven. 

K dispozici tu máte bezdrátové a kabe-
lové připojení pro vlastní laptop či ne-
tbook. Studovna časopisů (1. patro UK) 
vám poskytuje studijní a badatelské zá-
zemí. Novinkou je individuální koutek 
pro pohodlné a zvláště soustředěné 
studium. Novinkou je i poslechový kou-
tek v Mediotéce a Relax studiu (2. patro 
UK), který vám umožňuje především 
kvalitní poslech hudby v pohodlí rela-
xačního sedacího vaku Fatboy®Original 
a mikrosystému se sluchátky a dálko-
vým ovládáním. Součástí studovny je 
také Relax studio, nabízející vhodné 
prostředí pro neformální setkávání 
s nabídkou občerstvení (několik druhů 
čaje, kávy, kapučíno, čokoláda). 
http://knihovna.osu.cz/index.php?-
kategorie=35827

 UNIVERZITNí KNIHOVNA OU  
NA FAcEBOOKU
Stejně jako jiné knihovny se i Univer-
zitní knihovna OU rozhodla prezentovat 
v prostředí sociální sítě Facebook. Cílem 
nového FB profilu je poskytovat vám 
aktuální informace z knihovny, zprávy 
o novinkách, nových službách, zdrojích, 
akcích apod. Mimo to se profil zaměří 
na univerzitní dění, ve studentských or-

ganizacích i na studentský život či dění 
v Ostravě obecně. 
Snahou je rovněž podpořit vzájem-
nou komunikaci mezi vámi, uživateli, 
a knihovnou a nabídnout vám prostor 
pro zpětnou vazbu. Staňte se fanouškem 
profilu! Získávejte informace o novinkách 
z knihovny na Facebooku! 
http://www.facebook.com/knihovnaOU.

Bc. Jiří Plešek, jiri.plesek@osu.cz
FOTA: Hana Jenčová

 Významný počin k integraci studentů se speciálními potřebami 

V roce 1995 byl ve vnější přístavbě 
ze dvora budovy D (ulice Reální) vy-
budován výtah a v roce 2008 bylo 
realizováno bezbariérové propojení 
s budovou E. U výtahu budovy D 
v 3. NP byla instalována elektrická 

plošina, která vyúsťuje u spojovací 
chodby vedoucí do budovy E, kde se 
nachází většina poslucháren. 

V letošním létě byla uvedena do pro-
vozu elektrická plošina u studovny FF 

OU v 1.NP budovy E s vyústěním ve 
3. nadzemním podlaží téže budovy, 
kde se nacházejí kapacitně největší 
fakultní posluchárny. Díky sdruže-
ným finančním prostředkům Filozo-
fické fakulty a z projektu ing. Zdeňky 
Telnarové, Ph.D., z Přírodovědecké 
fakulty byla odstraněna velká bariéra 
pro naše imobilní studenty, kteří mají 
nyní bezproblémový přístup do všech 
poslucháren, což jim bylo dlouhá léta 
odpíráno. 

Jana Bolková, jana.bolkova@osu.cz
FOTA: Tomáš Rucki 

Pro realizaci projektu integrace studentů se speciálními potřebami měla 
Filozofická fakulta naší univerzity velmi špatné výchozí podmínky, neboť 
dostala do vínku dvě staré budovy bez výtahu, jednu z nich památkově 
chráněnou. 

 Co nového…

 UK jde s dobou je místem setkávání.
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 ANKETA o naší Univerzitní knihovně
1. Jak často navštěvujete knihovnu?
2. Jste spokojen(a) s technickým 

zázemím knihovny?
3. Vyhovují vám služby knihovny?
4. Proč do knihovny chodíte? 
5. Jak často využíváte služeb 

knihovny?
6. Vyhovuje vám fond knihovny?
7. Využíváte licencované databáze 

odborných informací?
8. Jste spokojen(a) s personálem 

knihovny?
9. Jak se vám líbí webové stránky 

knihovny?

Markéta, FF,  
ruština ve sféře podnikání:

1. Knihovnu navštěvuji několikrát 
do týdne.

2. Technické zázemí v knihovně mi 
vyhovuje.

3. Se službami naší univerzitní 
knihovny jsem spokojená.

4. Do knihovny si chodím hlavně 
na počítač a internet, ale i skeno-
vat materiály do školy.

5. Služeb knihovny využívám co 
14 dní.

6. S fondem knihovny jsem spoko-
jená jenom částečně.

7. Licencované databáze nevyužívám.
8. S pracovníky knihovny jsem spoko-

jená.

9. Webové stránky knihovny jsou 
přehledné, ale málo aktuální.

Pavel, FF, ruština ve sféře podnikání:

1. Do knihovny chodím prozatím 
v týdnu i několikrát.

2. Technické zázemí nemohu hodno-
tit, byl jsem v knihovně prozatím 
jen párkrát.

3. Se službami knihovny jsem spoko-
jen.

4. Do knihovny si chodím půjčovat.
5. Služeb knihovny využívám denně.
6. Zatím jsem si to neměl možnost 

ověřit.
7. Zatím ještě nevím.
8. S knihovníky jsem spokojen.
9. Webovky knihovny jsou graficky 

i obsahově dobře udělané.

„Jitřenka“ a Hana, FF, český jazyk 
a literatura, navazující Mgr. studium:
1. V knihovně jsme i několikrát do 

týdne.
2. S technickým zázemím v knihovně 

jsme spokojeny.
3. J: Se službami knihovny nejsem spo-

kojená. Znechutil mi ji přístup jedné 
knihovnice. Přišla jsem nadšená, že 
si půjčím knihu, a ona mě iritovala. 
Také mi připadá trochu moc dlouho 
čekat na jednu knihu 30 minut. To 
je fakt dost dlouhá doba. H: Já se 
službami knihovny spokojená jsem.

4. Do knihovny si chodíme hlavně půj-
čovat různé materiály.

5. V knihovně jsme tak jednou v týdnu.
6. Potíž je v tom, že nás často učitelé 

vyšlou, abychom si nějakou knihu 
půjčili, ale knižní fond knihovny 
kapacitně neodpovídá.

7. Licencované databáze využíváme jen 
okrajově.

8. S personálem knihovny jsme spoko-
jeny jen částečně.

9. Web je uživatelsky příjemný, neboť 
vyhledávač se shoduje s vyhledá-
vačem Moravskoslezské vědecké 
knihovny.  Text a fota: Hana Jenčová

newsletter@osu.cz

Zaznamenali jsme

 Certifikovaný kurz Cytotechnologie
První kurz cytotechnologie, schvá-
lený a akreditovaný Ministerstvem 
zdravotnictví, se uskutečnil v Ústavu 
patologie v roce 2009–2010.

Jeho garant – doc. MUDr. Jaroslav Ho-
ráček, CSc., navrhl ke schválení členy 
zkušební komise Ministerstva zdravot-
nictví ČR (MZ ČR) a rovněž uzavření 

(pokračování na straně 18)

 Účastníci kurzu cytotechnologie 2009–2010.
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(pokračování ze strany 17)

kurzu závěrečnou zkouškou. Kurz 
úspěšně ukončilo celkem 18 absol-
ventů z 20 zkoušených. Absolventi 
obdrželi certifikát, vystavený MZ ČR 
a podepsaný děkanem Lékařské fa-
kulty Ostravské univerzity v Ostravě 
doc. MUDr. Arnoštem Martínkem, CSc., 
a garantem kurzu. Pro velký zájem 
o tuto žádoucí oblast gynekologie se 
uskutečňuje další kurz stejného typu. 

Kurz se specializuje na výuku cytotech-
nologie se zaměřením na způsobilost 
k provádění diagnostiky cervikova-
ginální cytologie v rámci screeningu 
karcinomu děložního hrdla v ČR. 
Vzhledem k náročnosti problematiky 
a k požadovaným vědomostem byly 
i závěrečné zkoušky sestaveny tak, 
aby podrobně prověřily znalosti a vě-
domosti absolventů. 

Zkoušky se skládaly ze tří částí: te-
oretického testu, testu diapozitivů 
a praktické zkoušky mikroskopování 
s diagnostickým vyjádřením. Příno-
sem kurzu trvajícího jeden rok bylo 
získání 195 kreditů. Náročnosti zkou-

šek odpovídalo také složení zku-
šební komise z předních odborníků 
ČR v oboru gynekologie a patologie. 
Administrativní úkony spojené s rea-
lizací kurzu zajistila Mgr. Petra Bys-
troňová. Absolventi kurzu přicházejí 
z různých pracovišť cytologických la-

boratoří v ČR. Získaný certifikát MZ. 
ČR představuje oprávnění podílet se 
na realizaci cervikovaginálního scree-
ningu v ČR. 

Doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., garant kurzu
jaroslav.horacek@osu.cz

FOTA: -lfa-

 Prim. MUDr. Kerekeš, prof. MUDr. Kobilková, DrSc., F.I.A.c, prim. MUDr. Beková, doc. MUDr. 

Horáček, cSc., ved. lab. Svojanovská, MUDr. Ondruš, MIAc (zleva).

 Certifikovaný…

Studenti

 Stavovská unie – pomoc, zábava a přátelé

SUS OU je neustále otevřena všem 
aktivním studentům, kteří mají ná-
pady, připomínky, dotazy, či do-
konce zvažují, že rozšíří řady unie. 
Těmto studentům unie nabízí kva-
litní osobnostní růst pod vedením 
osvědčených, již organizačně zku-
šených studentů. 
Činnost unie je rok od roku efek-
tivnější, a to nejen díky kreativním 
studentům OU, ale také zásluhou 
Akademického centra studentských 

aktivit (ACSA), které její členy již 
řadu let školí.
Hlavní a největší akcí SUS OU je 
pořádání Majálesu univerzity. Nej-
starší akcí je Hladnovská laťka, 
která kombinuje sportovní výkon – 
skok vysoký – a zábavu. Dále pak 
Vítání prvňáčků, besedy se zná-
mými osobnostmi, semináře Mýty 
a legendy, Studentský ples, Odpad-
kobraní aj. Unie pracuje týmově 
a studenti spolu pracují rádi.

Jaké má SUS OU cíle? Podporuje 
aktivní osobnosti v řadách student-
stva – různými prostředky rozvíjí je-
jich schopnosti a možný potenciál. 
Unie organizuje převážnou část 
studentských akcí, které jsou stu-
dentům šité na míru – nechybí re-
cese, zábava, soutěže a především 
nové akce, které v našich končinách 
jen tak nenajdete. 
Pravidelně podává žhavé infor-
mace týkající se studentského ži-
vota v Ostravě. Funguje na bázi 
přátelství a otevřenosti. Každý ze 
studentů, který má skutečný zájem, 
se k SUS OU může přidat, získá tím 
nepřeberné množství zkušeností 
a pozná nové přátele. 
Více na: http://sus.osu.cz/.

 -haj-
newsletter@osu.cz

Stavovská unie studentů Ostravské univerzity (SUS OU) byla založena v roce 
1994. Je neziskovou organizací, na její činnosti se podílejí aktivní dobrovol-
níci z řad studentů. Snaží se zkvalitnit studijní zázemí na univerzitě – pod-
porovat studium, vzdělávání – a organizuje volnočasové aktivity studentů 
(společenské, kulturní, sportovní aktivity). Otevřeně spolupracuje s akade-
mickou obcí (Studentskou komorou Akademického senátu OU) a Mezinárod-
ním studentským klubem (ISc). Společná práce a vize do budoucna vedou 
k přátelskému a vyrovnanému prostředí na půdě univerzity.
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STUDENTSKÁ KOMORA RADY VYSOKÝCH ŠKOL
zÁKLADNí iNfORMACE

Hájíme zájmy nás, studujících, při formování vysokoškolské legislativy,
v otázkách ekonomiky, řízení a činnosti vysokých škol. 

Sledujeme vývoj v těchto oblastech a svou aktivitou se snažíme zajistit, aby české vysoké školy umožňovaly 
svým studentkám a studentům kvalitní studium srovnatelné se standardem zemí Evropské unie.

Jsme součástí Rady vysokých škol jako oficiální, zákonem stanovená reprezentace vysokoškolských 
studentek a studentů. Ve vyjednávání o záležitostech studujících představujeme partnera pro Českou konfer-
enci rektorů, Parlament ČR a Vládu ČR, stejně tak pro jednotlivá ministerstva a další orgány veřejné správy.

Naše členy volí akademické senáty (či orgány plnící podobnou funkci) veřejných, 
státních i soukromých vysokých škol.

Kromě akademických senátů spolupracujeme také se studentskými organizacemi, 
podporujeme jejich činnost a máme na zřeteli jejich zájmy.

Naše aktivity koordinujeme i na mezinárodní úrovni. Jsme členy Evropské studentské unie (ESU)
a Evropské federace doktorandů (EURODOC), účastníme se jejich pravidelných zasedání a sledujeme vývoj 
vysokého školství v zahraničí. Naším nejbližším partnerem je slovenská Študentská rada vysokých škôl.

Reformujeme reformu

SK RVŠ aktivně upozorňuje na problémy chystané reformy terciárního vzdělávání. 
Naši zástupci jednají s vládou, ministerstvy, českými i zahraničními odborníky. 
Účastní se také veřejných diskusí nejen na akademické půdě. 

Na internetových stránkách www.skrvs.cz jsou dostupné naše poziční dokumenty a stanoviska k financování 
vysokého školství, budoucnosti akademické samosprávy či k Bílé knize terciárního vzdělávání. 

Cena Jana Opletala

SK RVŠ pravidelně oceňuje osobnosti, které se výrazným způsobem zasloužily o rozvoj akademické samosprávy 
a studentského hnutí, účast studentů v akademické samosprávě, 
obhajobu práv studentů vysokých škol nebo o zapojení studentů do veřejného dění. 
Od roku 2004 proto uděluje Cenu Jana Opletala, do roku 2009 každoročně, při poslední příležitosti byla cena 
udělena na tři roky.

Evropský studentský leadership v Praze

V únoru 2009 pořádala SK RVŠ v Praze 17. Evropskou studentskou konvenci.
Té se účastnila více než stovka studentských představitelů z celé Evropy. 

Hlavní výstupem byla Pražská studentská deklarace (Prague Student Declaration), jejíž plné znění stejně jako 
další podrobnosti o konvenci najdete na našich webových stránkách. 
Akci jsme organizovali ve spolupráci s ČVUT a ESU pod záštitou českého předsednictví Radě EU.

STUDENTSKÁ KOMORA RADY VYSOKÝCH ŠKOL
O NAŠí ČiNNOSTi

KONTAKTY:

Miroslav Jašurek
předseda

miroslav.jasurek@skrvs.cz

Ondřej Haška
místopředseda pro organizaci a řízení

ondrej.haska@skrvs.cz

Radovan Igliar
místopředseda pro program

a zahraniční záležitosti
radovan.igliar@skrvs.cz

Heda Čepelová
tajemnice a tisková mluvčí

tajemnice@skrvs.cz

Studentská komora Rady VŠ
Vaníčkova 7

169 00 Praha 6
Tel: +420 608 266 307

Web: www.skrvs.cz

STUDENTSKÁ KOMORA RADY VYSOKÝCH ŠKOL
O NAŠí ČiNNOSTi
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 Prázdniny studentských zástupců

 Vysoké školy nejsou továrnami na výrobu krabic

Delegát Ostravské univerzity v Os-
travě a místopředseda SK RVŠ Ondřej 
Haška se v srpnu spolu s užším vede-
ním komory zúčastnil schůzky s nově 
jmenovaným ministrem školství, mlá-
deže a tělovýchovy Josefem Dobe-
šem. Obě strany se v rámci jednání 

dohodly na prohloubení vzájemné 
spolupráce. Setkání byl přítomen 
i první náměstek MŠMT Kryštof Hajn, 
jehož resortem je i vysoké školství.

Vedení SK RVŠ se během prázdnin 
sešlo ještě několikrát. „Věnovali 

jsme se především přípravě nového 
dlouhodobého záměru, strategic-
kých a postojových dokumentů,“ 
vysvětlil Haška. „Mezi témata, která 
řešíme prioritně, patří tradičně 
školné nebo financování vysokých 
škol a s ním spojená diverzifikace.SK 
RVŠ školné dlouhodobě odmítá, di-
verzifikaci zato podporuje.V tomto 
nedošlo k žádnému názorovému 
obratu,“ dodal Haška. 

-lis-

Zatímco mnohým končily prázdniny, během kterých studium a škola „sešly 
z očí, sešly z mysli“, členové a členky Studentské komory Rady vysokých škol 
(SK RVŠ) pomyslné indexy oprašovat nemuseli. I během letních měsíců se totiž 
věnovali podstatným tématům ve vysokém školství.

Nechodí věčně v obleku, nemá vlastní 
kancelář, nehlásá plamenné projevy 
na televizní obrazovce. Přesto už čtvr-
tým rokem zastupuje vysokoškolské 
studující celé ČR. Je zástupcem OU 
a jedním z nejdéle působících členů 
ve Studentské komoře Rady vysokých 
škol (SK RVŠ).

Jak byste vysvětlil nastupujícím studen-
tům, co je SK RVŠ?
Vlastně se to dá opsat jednoduše – 
národní reprezentace studujících. Jde 
nám o vytvoření co nejlepších pod-
mínek pro vysokoškolské studenty 
a studentky, a to ideálně tak, aby 
byly srovnatelné s podmínkami v ze-
mích EU. 
Proto se snažíme ovlivnit třeba pří-
pravu reformy terciárního vzdělávání. 
Spolupracujeme s ministerstvem škol-
ství a dalšími orgány státní správy, 
které se nějak zabývají tím, co je 
pro studující a vysokoškolský systém 
podstatné. Samozřejmě, cílem našich 
snah je buď dosahovat pozitivních 
změn, anebo alespoň nepřipustit 
změny k horšímu. Nedovolit, aby se 
snižovala kvalita českého školství, 
aby se omezovala jeho nezávislost 
a akademické svobody. 
V SK RVŠ jsou dnes zástupci všech 
veřejných i státních vysokých škol, 
a také delegace devíti soukromých 
škol. Všichni tito studující se pravi-
delně scházejí na jednání a připravují 
podklady a analýzy, na jejichž zá-
kladě poté můžeme argumentovat. 
Vytváříme si demokratickým způ-
sobem stanoviska, která se pak sna-
žíme prosadit třeba právě při jednání 

s ministerstvy – zkrátka tam, kde se 
zrovna o něčem rozhoduje.

Proč je důležité, aby vysokoškoláci ta-
kovou reprezentaci měli?
Je důležité, aby byli studující zastou-
peni ve věcech, které se jich týkají. 
Aby měli možnost ty věci ovlivnit. 
Vzdělávání je oboustranný proces, ne-
funguje jako továrna na výrobu kra-
bic. Člověk, který se chce vzdělávat, 
se musí pro vzdělání 
trochu obětovat, musí 
plnit nějaká kritéria. 
A nezdá se mi správné, 
aby mu tyhle podmínky 
nastavoval výlučně ně-
kdo zvnějšku, aby mu 
je někdo diktoval. 
Takže prostřednictvím 
SK RVŠ mají studující 
možnost poukazovat 
na problémy a rizika 
současného stavu, 
nebo se vymezovat 
proti připravovaným 
změnám. Mají také 
možnost ovlivnit, jak 
kvalitní bude jejich vzdělání. Kdybych 
to měl zformulovat jako reklamní slo-
gan, SK RVŠ umožní studentům se 
ozvat a hlasitě si říct o změnu. 

Nejvíc se teď zabýváte zavedením škol-
ného. Proč by studující měli být proti?
Je potřeba říct, že školné je pře-
devším otázkou politickou. Nejde 
o nevyhnutelnou nezbytnost, což je 
ostatně vidět i na zahraničních pří-
kladech. V Rakousku školné po roce 
fungování zrušili, skandinávské země 

ho nikdy nezavedly, některé německé 
spolkové země rovněž ne. Tam, kde 
školné – a zejména to odložené – 
existuje, jsou s ním problémy. V USA 
zneschopnila nutnost platit školné 
a následně splácet půjčky celou ge-
neraci mladých lidí: ti teď obtížně 
se svými tituly shání zaměstnání, žijí 
u rodičů, protože nemají šanci dosáh-
nout na hypotéku, nemohou si do-
volit založit rodinu. Ve Velké Británii 
teď reálně hrozí navýšení školného 
o 100 procent, vede se zásadní dis-
kuse o směřování vysokého školství 
vůbec, výsledky země v mezinárod-
ním srovnání se každoročně zhoršují 

a proti zoufalému stavu 
se bouří akademici i stu-
dující. My tedy nevidíme 
zásadní důvod, proč tak 
rizikovou věc jako školné 
zavádět. Jsme v situaci, 
kdy naše školství potře-
buje podstatnější re-
formy, jako například 
komplexní změnu finan-
cování. Zpoplatnění stu-
dia je v tomhle smyslu 
marginální věc. A dalším 
důvodem je i samotná 
myšlenka školného. 
Zpoplatnění studia je 
příznakem komercionali-

zace a vlastně komodifikace školství 
a vzdělání jako takového. Jak jsem ří-
kal, SK RVŠ nechápe vysoké školy jako 
továrny na krabice, ale jako instituce 
poskytující vzdělání a vědění.

Jaká jiná témata řešíte? Čím vším, ja-
kými oblastmi se SK RVŠ zabývá?
Kdybych měl vybrat konkrétní věc, ve 
které jsme se úspěšně angažovali, tak 
budu mluvit třeba o aktuálním navý-
šení doktorandských stipendií. To se 
podařilo prosadit díky naší iniciativě. 

Ondřeje Hašku si možná letošní studenti prvních ročníků pamatují z úvodní 
přednášky: „A je to! Jak přežít na univerzitě nejen první rok“. Tohoto šesta-
dvacetiletého studenta oboru Management v neziskovém sektoru si na první 
pohled málokdo spojí s tím, co se běžně vybaví pod slovem „politik“.
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I přesto jsou ale doktorandská sti-
pendia v Česku velmi nízká, skoro po-
loviční oproti třeba Slovensku, takže 
to téma rozhodně není uzavřené. 
Ale trochu obecněji – v SK RVŠ máme 
tři pracovní komise, jejichž činnost 
je páteří celé komory. Je to Komise 
pro sociálně ekonomické záležitosti, 
která řeší takové věci jako ubytování, 
služby poskytované studujícím, ale 
i třeba financování vysokého škol-
ství jako celku nebo problematiku 
studujících s hendikepem. Komise 
pro vzdělávací a vědeckou činnost 
se zabývá obsahem studia, koncepcí 
oborů, ale třeba i implementací Bo-
loňského procesu nebo zahraničními 
mobilitami. A Legislativní komise 
především analyzuje návrhy práv-
ních předpisů vztahujících se k vyso-
kému školství.

SK RVŠ je – jako oficiální reprezen-
tace českých vysokoškoláků a vyso-
koškolaček – členskou organizací 
Evropské studentské unie (ESU) a Ev-
ropské konfederace doktorandských 
studentů (EURODOC). Zejména díky 
tomu máme přehled, co se děje ve 
vysokém školství za hranicemi naší 
země.

Co vy osobně považujete za nejdůle-
žitější? Co je podle vás těžiště práce 
SK RVŠ?
Co je nejdůležitější? Veškerá práce, 
kterou Komora dělá. Dohromady to 
tvoří mozaiku, která by bez jednoho 
dílku nedávala úplný smysl. Ale po-
kud mám říct, co je nejdůležitější pro 
SK RVŠ jako takovou, tak to jsou, jako 
vždy, lidé. U nás je velký prostor pro 
aktivní, vzdělané a cílevědomé osob-

nosti, pro ty, kteří umí přemýšlet, dis-
kutovat a argumentovat, kteří berou 
věci zodpovědně a vážně. Možná bych 
to nechal jako pobídku pro čtenáře – 
pro spolupráci s námi není nutné být 
přímo členem nebo členkou…

Informační část:
Zaujal vás článek? Chcete vědět o SK 
RVŠ víc?
Podívejte se na web – www.skrvs.cz, 
nebo na Portál, kde můžete disku-
tovat (Portál/Forum/Ostatní/SKRVŠ). 
Pokud máte konkrétní dotaz nebo 
se chcete informovat víc, kontaktujte 
přímo své zástupce na OU. Delegáta 
Ondřeje Hašku zastihnete na mai-
lové adrese ondrej.haska@skrvs.cz, 
jeho zástupkyně Tereza Jurečková 
má adresu tereza.jureckova@skrvs.cz.

-skrvs-

První příručka Co je sexuální obtěžo-
vání a jak se mu bránit je určená stu-
dentům a ta druhá Sexuální obtěžování 
na vysokých školách: proč vzniká, jak 
se projevuje, co lze proti němu dělat je 
určená vyučujícím. Rozsáhlý výzkum 
mapoval, jakým způsobem vnímají 
problematiku sexuálního obtěžování 
sami studující, jaké jsou jejich zkuše-
nosti s výskytem obtěžujícího chování 
i s přístupem vysokých škol k řešení 
této problematiky. 

Provedený výzkum se zaměřil i na 
obtěžující chování, které se váže 
k genderu a vychází z genderových 
stereotypů. Jak uvedený výzkum 
ukázal, studujícím chybí základní in-
formace o pojmu samotném, jaké 

chování spadá pod definici sexuál-
ního a genderově motivovaného 
obtěžování, koho se nejčastěji týká, 
které situace jsou rizikové apod. 

Nedostatečné povědomí o sexuálním 
a genderově motivovaném obtěžování 
(SGO) ztěžuje orientaci v situaci, kdy se 
studující setkají s problematickým chová-
ním ze strany svých vyučujících. Ilustruje 
to i zjištění výzkumu: s různými for-
mami SGO se sice ve skutečnosti setkalo 
celých 78 procent studujících, ale pouze 
3 procenta z nich explicitně pojmeno-
valo nepříjemné a nevhodné chování 
vyučujících jako sexuální obtěžování.

Ačkoliv studující mají mnoho zku-
šeností s obtěžujícím chováním, na 

českých vysokých školách není SGO 
věnována prakticky žádná pozor-
nost. V Česku, na rozdíl od předních 
zahraničních univerzit, dosud žádná 
vysoká škola nepřijala specifická pra-
vidla, která by studujícím umožnila se 
podobným projevům účinně bránit. 
Vysoké školy ani nesledují, jak často 
k obtěžujícímu chování dochází. 
Příručky jsou v elektronické verzi: 
http://www.fhs.cuni.cz/gender/pdf/
metodika_pro______vyucujici_FI-
NAL.pdf a
http://www.fhs.cuni.cz/gender/pdf/
metodika_pro_studenty_FINAL.pdf. 

V případě hlubšího zájmu o proble-
matiku je k dispozici závěrečná zpráva 
celého projektu: 
http://www.cec-wys.org/prilohy/
a0baecad/sexualni%20obtezovani.pdf

Ondřej Haška, místopředseda SK RVŠ
ondrej.haska@skrvs.cz

 Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí

 Zápisné bez půjček ohrozí až třetinu studentů, jde proti plánu vlády

Na základě výzkumu „Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: výskyt 
a vnímání“, který v letech 2008–2009 realizoval tým z Univerzity Karlovy v Praze s fi-
nanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikly dvě příručky.

Záměr zpoplatnit studium na veřejných 
vysokých školách deklarovala vláda 
Petra Nečase ve svém programovém 
prohlášení i koaliční smlouvě. Zavá-
zala se ovšem zavést odložené školné 
nejpozději od roku 2013, nejméně rok 

předem pak spustit systém finanční 
pomoci studujícím. „Vláda tím jasně 
říkala, že hodlá realizovat reformu ter-
ciárního vzdělávání v podstatě tak, jak 
ji rozpracovaly dvě vlády předchozí,“ 
vysvětlil Jašurek. „Na takovou reformu 

existuje projekt spolufinancovaný Ev-
ropskou unií. Má rozpočet kolem sta 
milionů korun, z nichž už se od roku 
2008 utratila zhruba třetina.“ 
Za dva roky práce se ale nepodařilo 
ani dojít k elementární shodě mezi 

(pokračování na straně 22)

Národní studentská reprezentace nesouhlasí s návrhem Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy zavést od roku 2011 zápisné na veřejných vysokých ško-
lách. „Považujeme to za nesystémový, nezodpovědný a ve vztahu k voličům 
vládních stran neospravedlnitelný krok,“ řekl předseda Studentské komory 
Rady vysokých škol (SK RVŠ) Miroslav Jašurek. 
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Vaše Magnificence, honorabiles, vá-
žení hosté, dámy a pánové,
scházíme se opět po roce u pamětní 
desky zavražděných Jana Opletala 
a Václava Sedláčka, abychom si při-
pomněli tragické události staré dnes 
již sedmdesát jedna let a jejichž při-
pomínka je základem svátku, který se 
dnes slaví po celém světě. 

Demonstrace dne 15. listopadu 1939, 
ve kterou se změnil pohřeb Jana 
Opletala a po níž bylo popraveno 9 
studentských funkcionářů, tisíce stu-
dujících odvlečeny do koncentračních 
táborů a uzavřeny všechny české vy-
soké školy, ukázala nejen odvahu stu-
dentek a studentů českých vysokých 
škol postavit se nelidskému bezpráví, 
ale také odvahu vystoupit na obranu 
toho, co zásadně spoluutváří jejich 
identitu – na obranu vysokých škol 
samotných.

My máme to štěstí, že žijeme v Česku 
na počátku 21. století – v době, kdy 
vysoké školy nejsou násilně zavírány 
a jejich studující a vyučující nejsou 
vystavování zvůli zločinného režimu. 
Naopak, naše veřejné vysoké školy 
jsou autonomní instituce, kterým je 

zaručena svoboda výuky i vědecké 
a výzkumné práce. Právě události 
roku 1939 – a také roku 1989 – nám 
však připomínají, že to není nic auto-
matického a samozřejmého. 

Vysoké školství u nás i v celé Evropě 
se nenachází v utěšené situaci. Vy-
soké školy musejí čelit mnoha no-
vým výzvám – ať již jde o zajištění 
vzdělávání několikanásobně vyššího 
počtu studujících než před několika 
desítkami let, požadavky na jejich 

globální konkurenceschopnost, nebo 
vyšší otevřenost vůči společnosti. Je 
jim přitom často vytýkáno, že nejsou 
schopné dostatečně rychle a efek-
tivně reagovat na proměny trhu 
práce i širší společenské poptávky, že 
jsou uzavřenými, či dokonce zkostna-
tělými institucemi. 

Více než deset let proto po celé Ev-
ropě probíhají reformy, které mají 
vytvořit vysokoškolské systémy, které 
budou kvalitnější, konkurenceschop-
nější, efektivnější – a především 
levnější na provoz. Na VŠ jsou tak za-
váděny nástroje, které omezují aka-
demickou samosprávu ve prospěch 
takzvané otevřenosti, pod kterou se 
rozumí přímý vliv komerční a politické 
sféry, nástroje, které školy „moti-
vují“ k soupeření v žebříčcích kvality, 

 Mezinárodní den studentstva 
Dne 17. listopadu 2010 uspořádala Studentská komora Rady vysokých škol 
(SK RVŠ) tradiční uctění památky studentek a studentů hájících akademické 
svobody a lidská práva. Pietní akt se uskutečnil u pamětní desky Jana Opletala 
a Václava Sedláčka v Žitné ulici v Praze. Při této příležitosti přednesl předseda 
SK RVŠ Miroslav Jašurek projev, jehož znění naleznete níže. 

Ondřej Haška, místopředseda Studentské komory Rady vysokých škol

ondrej.haska@skrvs.cz, www.facebook.com/skrvs

(pokračování ze strany 21)

politickou a akademickou reprezentací na 
tom, jak reforma má vypadat. „Vláda po 
celou dobu nekompromisně hájila model 
odloženého školného, se kterým vysoké 
školy nesouhlasily,“ říká Jašurek. „Pokud 
teď tedy ministr Dobeš navrhuje zápisné, 
je on sám v naprostém rozporu s vládní 
politikou i programem své vlastní strany.“ 
Zásadním problémem je, že by stu-
dium na veřejných vysokých školách 
bylo zpoplatněno v době, kdy neexis-
tuje efektivní finanční pomoc studu-
jícím. Tu přitom považují za zásadní 
i odborníci z OECD, kteří se v loňském 
roce k návrhu reformy vysokého škol-
ství vyjadřovali. 
Ekonomické možnosti studentů dnes 
totiž nejsou nijak oslnivé. Alespoň to 

loni na podzim popsal průzkum EU-
ROSTUDENT, který realizovalo MŠMT 
právě v rámci projektu reformy terci-
árního vzdělávání. Výzkum říká, že 
Češi jsou na vysoké škole nadprů-
měrně závislí na finanční podpoře 
svých rodičů a i bez placení za stu-
dium mají vyšší výdaje než příjmy.
Téměř třetina dotázaných studentů 
také uvedla, že by lidem jako oni zave-
dení přímého školného – zápisného – 
omezilo přístup ke studiu. I přechodně 
zavedené přímé školné by bez funkč-
ního systému studentských grantů 
a půjček tedy vedlo k prohloubení 
socioekonomických bariér v přístupu 
k terciárnímu vzdělávání. 
V rozporu s tvrzením prvního ná-
městka MŠMT Kryštofa Hajna také 
na zavedení zápisného nepanuje 
shoda napříč akademickou obcí. 

Podle slov rektora Univerzity Karlovy 
v Praze Václava Hampla o chystaném 
zápisném nevěděla ani Česká kon-
ference rektorů. Rada vysokých škol 
příslušnou novelu dostala k dispozici 
15. října a její Legislativní komise na-
vrhla zápisné ze zákona zcela vypus-
tit. 
„Zápisné v této podobě skutečně není 
cesta, jak kompenzovat vládní škrty 
ve vysokém školství,“ komentoval si-
tuaci Jašurek. „Pokud se ministerstvo 
snaží tvrdit, že jde jen o ‚technickou 
novelu‘, která školám umožní přežít 
v příštím roce, nemá pravdu. Šlo by 
o historicky první zákon, který na čes-
kých veřejných vysokých školách do-
nutí studující za vzdělání platit.“ 

Heda Čepelová, tajemnice, tisková mluvčí SK RVŠ
tajemnice@skrvs.cz

URL: http//skrvs.cz

 Zápisné…
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 Tereza Jurečková na studentské konferenci v Leuvenu

nebo nástroje, které je nutí fungovat 
efektivně – přesněji řečeno vzdělávat 
zejména ty studující, kteří za své stu-
dium zaplatí co nejvíce peněz.

Tyto změny mají samozřejmě rychlé 
a přímé dopady zejména na studu-
jící. Vysoké školství v Evropě je velmi 
rozmanité – stejně jako je rozmanitá 
studentská populace. Vliv těchto 
takzvaných reforem je však všude 
stejný – stále vyšší a vyšší poplatky za 
studium, snižování přístupu ke stu-
diu, přeplněné seminární místnosti 
a přetížení vyučující.

Před několika dny se v Londýně právě 
na protest proti těmto změnám konal 
pochod několika desítek tisíc studu-
jících – v přímé reakci na rozhodnutí 
britské vlády zvýšit školné na vyso-
kých školách na více než dvojnáso-
bek a zároveň snížit objem veřejných 
financí na vysoké školství o čtyřicet 
procent. Studenti, zástupci vysokých 
škol i experti se shodují na tom, že 
tato opatření zásadním a nevratným 

způsobem změní charakter britských 
vysokých škol. Z institucí, založených 
na veřejném financování a veřejné 
odpovědnosti, se fakticky stanou 
firmy, z velké části financované kli-
enty, kteří si na nich budou kupovat 
produkt – totiž vzdělání.

Smyslem existence vysoké školy a ze-
jména univerzity je však něco úplně 
jiného. Univerzita, jak praví Magna 
Charta Universitatum, základní do-
kument evropských univerzit, je insti-
tuce autonomní, založená na svobodě 
výuky i výzkumu, která chrání kulturu 

a pečuje o humanistické tradice. Jen 
tak může zásadním způsobem přispívat 
k rozvoji pluralitní společenské diskuse 
a kritického myšlení a čelit tak poku-
sům, které známe z nedemokratických 
režimů a kterým se bohužel zcela ne-
vyhýbá ani naše dnešní společnost – 
pokusům zjednodušovat a redukovat 
společenskou realitu na jediný údajně 
pravdivý a všezahrnující princip. 

Tyto úlohy však mohou vysoké školy 
plnit pouze tehdy, pokud bude za-
chován jejich veřejný charakter, po-
kud budou uchráněny přímého vlivu 
sfér, v nichž platí úplně jiné principy. 

Právě na obhajobu svobody, autono-
mie a veřejného charakteru vysokých 
škol dnes vystupují studující i vyučující 
po celé Evropě. Jsem přesvědčen, že 
obhajoba těchto principů je naší po-
vinností – nejen vůči vysokým školám, 
nejen vůči těm, jejichž památku si zde 
dnes připomínáme, ale především vůči 
společnosti, v níž chceme žít. 

FOTA: -skrvš-

Proč právě Belgie? Konvence se 
konají dvakrát ročně, vždy v zemi 
předsedající Evropské unii a jsou 
pořádány Evropskou studentskou 
unií (ESU) ve spolupráci s Národní 
studentskou organizací dané země. 
Hlavním tématem konference byl 
projekt nazvaný T4SCL, na kterém se 
společně s ESU podílí i Education In-
ternational, organizace reprezentu-
jící učitele a pracovníky ve vzdělávání 

z celého světa. Tématem projektu je 
Student Centred Learning, tedy me-
toda, která se zaměřuje na potřeby 
studenta a umožňuje mu větší koo-
peraci s učitelem. 

Během slavnostního zahájení za 
účasti vlámského ministra pro vzdělá-
vání Pascala Smitha byla také zveřej-
něna publikace The student-centred 
learning toolkit, detailní příručka ur- čená studentům, vysokým školám 

a učitelům. „Podle mého názoru je 
Student Centred Learning důležitým 
nástrojem v moderním přístupu ke 
vzdělávání a je potřeba s ním do bu-
doucna počítat jako s běžným přístu-
pem k výuce,“ uvedla Jurečková. 

-ter-, tereza.jureckova@skrvs.cz

FOTA: -skrvs-

V říjnu 2010 proběhla v belgickém Leuvenu 20. evropská studentská kon-
vence. Českou republiku na ní reprezentovala Tereza Jurečková, studentka 
naší univerzity a současně zástupkyně delegáta za Studentské komory Rady 
vysokých škol. 
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Pracovníci OU pro ně v rámci pro-
jektu vytvořili speciální vzdělávací 
program pod názvem Můj nový život 
(včetně jeho e-learningové podoby), 
informační systém Fiktivní domácnost 
a také webové stránky s radami, uži-
tečnými informacemi a kontakty pro 
mládež odcházející ze zařízení insti-
tucionální péče do běžného života. 
Spolupracovali při tom se zástupci 
řady dalších institucí i s odborníky 
z příslušných oblastí. 
Program Můj nový život se skládal ze 
sedmi ucelených tematických bloků: 
Domácnost, Rozvoj sociálních do-
vedností, Rodina, vztahy a rodinné 
právo; Speciální vzdělávání, Práce 
s PC a digitální fotografie, Zaměst-
nání a Prevence patologických jevů. 
Celkem se uskutečnilo v rámci pro-
jektu 5 běhů tohoto kurzu, které ab-
solvovalo 112 dětí a mladých lidí (48 
děvčat, 64 chlapci) ze 16 dětských do-
movů a jednoho výchovného ústavu 
Moravskoslezského kraje. 
Zástupce poskytovatele dotace Na-
zim Afana, vedoucí oddělení struktu-
rálních fondů z Moravskoslezského 
kraje – Krajského úřadu, na závě-
rečné konferenci k projektu uvedl: 
„Ostravská univerzita v Ostravě rea-
lizovala řadu projektů Evropské unie 
a mnohé velmi úspěšně.“ 
Gabriela Matýsková, manažerka 
projektu z OU, řekla: „V bloku na-
zvaném Fiktivní pohovor do zaměst-
nání, zajištěném zkušenými lektory 
společnosti AHRA-Human Recource 
Agency, účastníci vytvářeli koláže na 
téma, co je v jejich představách spo-
jeno s přijímacím pohovorem.“ Dále 
uvedla: „S velkým ohlasem se u mlá-
deže setkala exkurze na Okresním 
soudu v Ostravě. Soudce při ní sehrál 
s mládeží soudní přelíčení. Byl také 

režisérem celé ,hry‘ na soudní přelí-
čení a současně sehrál i roli svědků. 
Podařilo se mu sice zamotat mlá-
deži hlavu, ale obě rozhodnutí ima-
ginárního soudu, složeného právě 
z problémové mládeže, byla přesto 
správná,“ dodala Matýsková.
Do projektu byli zapojeni i policisté 
skupiny prevence Městské policie Os-
trava. Její zástupce Jaromír Kolářík 
řekl: „Dovolte mi poděkovat vedení 
a zaměstnancům Pedagogické fa-
kulty Ostravské univerzity za příleži-
tost zapojit se do projektu a možnost 
získání zkušeností v práci s dětmi. Zís-
kané zkušenosti jsme letos zúročili při 
vytváření vlastního projektu – Dejme 
šanci dětem. I náš projekt je zaměřen 
na děti z dětských domovů.“ 
Kateřina Nikelová, speciální pe-
dagog a vychovatelka z Dětského 
domova v Novém Jičíně, nešetřila 
slovy chvály na realizátory projektu 
z OU. „Velmi si cením vysokou úro-
veň, pružnost a iniciativu pracov-

níků univerzity, zejména Gabriely 
Matýskové. Strávila s námi spoustu 
času a sama se mohla přesvědčit, 
že to s našimi dětmi není snadné. 
Všechno vždy zvládala s úsměvem 
a klidem sobě vlastním.“ „Kdy už 
zas pojedem s tou univerzitou?“ – 
na to se v poslední době často ptají 
děti svých vychovatelů. A ty mladší, 
které se pro svůj nízký věk nemohly 
zúčastnit, se teď zase upomínají, 
že už je jim právě tolik let, kolik je 
třeba k účasti v projektu. Jako pro-
jev vděku od samotných dětí pře-
dala Nikelová realizátorům projektu 
z univerzity dárky vyrobené samot-
nými dětmi.

Julius Kopčanský z Výchovného 
ústavu (VÚ) a školní jídelny v Os-
travě-Hrabůvce (pilotní ověřovatelé 
projektu) ve svém vystoupení ote-
vřeně pojmenoval problémy, kte-
rými chovanci VÚ žijí. 
„Naše děti jsou dětmi, které vyču-
hují, pocházejí z nepodnětného pro-
středí. Není snadné vysvětlit jim, proč 
nemají krást v obchodě nebo finan-
covat svou existenci výhradně ze so-
ciálních dávek. Navíc se po odchodu 
z ústavu vracejí do rodin a ty nám je 
stahují zase zpět,“ uvedl Kopčanský. 
A jak reagovaly „jeho“ děti na jed-
notlivé bloky projektu zaměřeného 
na přípravu na běžný život? 
„Nikdo to po nás nikdy nechtěl. Vůbec 
jsme se o to nezajímali. Nepřemýšleli 
jsme o tom, řešilo se to samo. Netušili 
jsme, že je to tak těžké a kompliko-
vané. Jsme rádi, že se nám v tomto 
směru někdo věnuje. Uvědomil jsem 
si, že se mohu připravit na život a na-
učit se jak řešit problémy ještě před 

Děti z dětských domovů a výchovných ústavů nemají z mnoha důvodů snadný 
život. V domovech a ústavech je o ně všestranně postaráno. I přes velké úsilí 
vychovatelů mají přesto při odchodu do běžného života mimo jeho zdi větši-
nou velké problémy i s těmi nejobyčejnějšími věcmi – jak navázat plnohodnotné 
vztahy, jak hospodařit s penězi, jak si najít a udržet práci aj. Pedagogická fakulta 
Ostravské univerzity v Ostravě (OU) za podpory Krajského úřadu Moravskoslez-
ského kraje pro ně našla formu „pomocné ruky“ prostřednictvím přípravy a rea-
lizace projektu Evropské unie OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Příprava 
dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života“ „cZ.1.07/1.2.10/11.0006“. 
Právě ukončený projekt problémovou mládež zaujal. Svědčí o tom řada pozitiv-
ních ohlasů od dětí samotných, jejich vychovatelů i lektorů. 
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odchodem z ústavní péče.“ Podle 
Kopčanského ale projekt přinesl 
mnoho i samotným pedagogům. 
Milan Škrabal, ředitel Dětského 
domova z Opavy, řekl: „Klobouk 
dolů, mládež je zásluhou projektu 
opravdu připravená pro život velmi 
dobře, a to neformální a zajímavou 
formou, která ji velmi zaujala a moc 
se jí líbila.“ Na závěr řekl: „Děkuji za 
nás za všechny, a pokud bych mohl 
dát nějaké doporučení – pokračujme 
v tom, i když už třeba ne v hotelu 
(pozn. součástí projektu byl i noc-
leh a snídaně v hotelu), ale třeba ve 

stanových táborech.“ Všichni vystu-
pujícící ocenili práci obzvláště ve-
doucího projektu Martina Malčíka, 
proděkana Pedagogické fakulty OU, 
a Gabriely Matýskové, manažerky 
projektu.
Moravskoslezský kraj považuje vzdě-
lávání za jeden z nejdůležitějších 
předpokladů sociálního začlenění 
dětí a mládeže se zdravotním postiže-
ním nebo sociálním znevýhodněním. 
Odstraňováním zbytečných bariér se 
MSK snaží zachovávat a podporovat 
vhodné formy vzdělávání žáků se 
znevýhodněním. Projekt Evropské 

unie OP Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost Příprava dětí a mladých 
lidí na vstup do samostatného života 
usiloval o zajištění rovného přístupu 
k nabízeným příležitostem, které mo-
hou pomoci odstranit právě překážky 
v sociálním začleňování dětí a mlá-
deže i jejich integrace do normálního 
života. Pedagogická fakulta naší uni-
verzity realizovala tento projektu od 
listopadu 2008 do října 2010. 
Více na: http://projekty.osu.cz/do-
movy/www/ 

Hana Jenčová, newsletter@osu.cz
FOTO: Petr Piechowicz

Osmnácti vlaštovkami se dá bez 
přehánění nazvat právě takový po-
čet sbírek inovativních didaktických 
materiálů pro základní a střední 
školy, vytvořených českými a slo-
venskými odborníky jednotlivých 
oblastí. 

Byly rozdány pedagogům Moravsko-
slezského, Trnavského, Trenčínského 
a Žilinského kraje na přeshraničním 

setkání 12. listopadu 2010 v aule Pe-
dagogické fakulty naší univerzity. 

Setkání bylo spojeno s implementací 
nových přístupů do vzdělávání na 
úvodní mezinárodní konferenci pro-
jektu ERDF – „Diagnostika stavu zna-
lostí a dovedností žáků v česko-slovenské 
příhraniční oblasti se zaměřením na je-
jich rozvoj“, č. 22410320017. Projekt je 
spolufinancovaný Evropským fondem 

pro regionální rozvoj a státním roz-
počtem ČR a SR. Vedoucím projektu je 
Metodické a evaluační centrum, o.p.s. 
(MEC), dalšími partnery pak jsou Ost-
ravská univerzita v Ostravě (OU) a Tr-
navská univerzita v Trnavě. Více na: 
http://www.mecops.cz/projekt-sr-cr-
main.php Podrobněji v příštím čísle. 

-haj-

 18 vlaštovek v Ostravě

 Vyvolení přírodovědci

Řešitelem projektu je Ostravská univer-
zita v Ostravě (OU), jeho partnery Meto-
dické a evaluační centrum, o.p.s., a šest 
ZŠ a šest SŠ MSK. „Letos v září proběhl 
na ZŠ Kosmonautů v Ostravě druhý vý-
vojový workshop, na němž se peda-
gogové učili pracovat s diagnostikou,“ 
řekla manažerka projektu Mgr. Helena 

Schaumannová. 
Naše univerzita v rámci projektu dále 
dovybaví partnerské ZŠ a SŠ výpo-
četní technikou tak, aby se vše mohlo 
odehrávat ve virtuálním prostředí. 
„V těchto dnech jsme uzavřeli smlouvy 
na dodávky multimediálních pomůcek 
kroužkům,“ dodala Schaumannová. Na 

samotné kroužky se mohou vybraní 
nadšení a nadaní přírodovědci těšit už 
ve školním roce 2011/2012. 
Po vyvinutí diagnostiky se uskutečnilo 
první testování vybraných žáků základ-
ních a středních škol, na něž navázalo 
vyhodnocení a seznámení žáků i učitelů 
s výsledky. Je vytvářen systém objektů, 
které budou zařazeny do multimediální 
knihovny přístupné účastníkům. Pedago-
gové a studenti doktorských studijních 
programů OU vítají vývojové workshopy, 
v jejichž průběhu se posilují jejich kom-
petence k práci s diagnostikou a k ná-
slednému vedení odborných kroužků. 
Projekt byl zahájen 1. srpna 2009, 
s ukončením se počítá 31. července 2012. 
Poskytovatelem dotace v celkové výši 
takřka 12 miliónů korun je Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy. Part-
nery projektu jsou Metodické a evalu-
ační centrum, o.p.s., OU a šest ZŠ a šest 

(pokračování na straně 26)

Ti žáci, kteří projevují zaujetí a nadání pro matematiku, biologii, fyziku, chemii, 
nebo environmentální výchovu, geografii či informatiku – robotiku se konečně 
dočkají. Z více než 1000 žáků 12 ZŠ a SŠ Moravskoslezského kraje bylo testy 
diagnostikováno a posléze 180 vybráno pro účast v odborných kroužcích. Je-
jich vznik umožní projekt realizovaný prostřednictvím Evropského sociálního 
fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast 
podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji „Systém využití počítačem pod-
porovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základ-
ních a středních škol“, cZ.1.07./2.3.00/09.0024.

 Ing. Michal Uhlař, obchodní manažer MEc.
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„V současné době realizujeme mimo 
jiné dva projekty – Nové přístupy 
k využití ICT ve výuce přírodověd-
ných předmětů na základních ško-
lách a obdobný projekt pro střední 
školy,“ uvedl Martin Malčík z PdF OU, 
vedoucí projektu pro ZŠ. Dnes jsme 
totiž zahlceni informacemi a není 
vždy jednoduché vyznat se v nich 

a pracovat s nimi. Pozorování našeho 
světa pomocí reálných experimentů 
pomůže žákům pochopit základní 
principy fungování jevů a objektů 
probíraných ve výuce.
Zkušenostní a zážitkové učení technic-
kých a přírodních věd, podnícení zájmu 
žáků o další vzdělávání, profesní pří-
prava žáků jako konkurenceschopné 

pracovní síly, kvalitnější a produktiv-
nější výuka – to je jen část cílů těchto 
projektů. „Školám přináší účast na pro-
jektu s rozvojem klíčových kompetencí 
a funkční gramotnosti žáků i nemalé 
materiální výhody. Partnerským školám 
právě v těchto dnech předáváme měřicí 
ICT zařízení (měřicí systém složený z ří-
dicí jednotky, čidel a notebooku umožní 
zvýšení znalostí v oblasti přírodních věd 
a ICT),“ uvedla prof. Erika Mechlová, ve-
doucí projektu pro SŠ. 

Ostravská univerzita v Ostravě zapo-
jením do projektu EU Další vzdělávání 
učitelů přírodovědných předmětů, re-
gistrační číslo CZ.1.07/1.3.05/11.0024, 
nabídla školám a jejich pedagogům 
účinnou pomoc. V rámci projektu byly 
vytvořeny vzdělávací moduly k dalšímu 
vzdělávání učitelů základních a střed-
ních škol MSK s podporou ICT včetně 
počítačem podporovaných kvalitativ-
ních i kvantitativních experimentů. 

Všichni učitelé MSK kraje obdrželi do-
tazníky, ve kterých mohli uvést, které 
pomůcky ve vyučování využívají a které 

by využívat chtěli. Tyto jejich impulsy 
univerzita přetavila do metodických 
materiálů včetně pomůcek a imple-
mentovala do výuky speciálních kurzů. 

Kurzů v prezenční i distanční formě 
se zúčastnilo 161 učitelů ZŠ a SŠ. 
Kurzy: Počítačem podporované ex-
perimenty a Využití multimediálních 
vzdělávacích objektů v přírodověd-
ných předmětech proběhly v první 
polovině letošního roku.

Ke zkvalitnění výuky přírodních věd 
a zvýšení dovedností žáků napomo-

hou moderní metody výuky a využí-
vání (nově vytvořené) multimediální 
digitální knihovny vzdělávacích ob-
jektů TELMAE (www.telmae.cz). 
(Právě vznik digitální knihovny pro-
jekt umožnil.) Knihovna obsahuje 
scénáře vyučovacích hodin, fotogra-
fie experimentů, multimediální klipy 
z vyučování a PC podporované expe-
rimenty. 

Tento projekt ESF Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost byl zahájen v listopadu 2008 
a s ukončením se počítá v říjnu 2011. 
Projekt je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem 
ČR. Je určen dalšímu vzdělávání peda-
gogických pracovníků, konkrétně uči-
telům druhého stupně základních škol 
a středních škol. Partnery projektu jsou 
Metodické a evaluační centrum OU 
a Wichterlovo gymnázium, Ostrava – 
Poruba. Více na: 
http://projekty.osu.cz/mmobjekty/ 

-jen- 
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 Učte přírodovědu nově

 Zasytí hlad investorů kvalitními absolventy

(pokračování ze strany 25)

SŠ MSK: Gymnázium a Střední odborná 
škola Orlová-Lutyně, Základní škola 
Komenského 68, Nový Jičín, Základní 
škola a mateřská škola Frýdek-Místek, 

El. Krásnohorské 2254; Gymnázium Vít-
kov, Základní škola Bruntál, Mendelova 
střední škola Nový Jičín, Základní škola 
a Mateřská škola Bílovec, Gymnázium 
Hladnov, Slezská Ostrava; Základní 
škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, 
Střední škola strojírenská a dopravní 

Frýdek-Místek, Slezské gymnázium 
Opava, Základní škola Opava, Šrám-
kova ul. Více na: 
http://www.osu.cz/index.php?katego-
rie=915 a http://www.mecops.cz/pro-
jekty.php

Hana Jenčová, newsletter@osu.cz

Přírodní vědy jsou velmi rychle se vyvíjejícím oborem. Kromě toho je dnešní 
mládež přímo závislá na různých technologiích (noteboocích, mobilních tele-
fonech apod.) a jejich využívání považuje za naprostou samozřejmost. Školy 
ale většinou nemají dost finančních prostředků, aby se těmito technologiemi 
mohly vybavit tak, jak by potřebovaly. Mnohdy jim chybí i dostatečně fundo-
vaní pedagogové, kteří postrádají odvahu i chuť učit se novým věcem, experi-
mentovat.

Na trhu práce Moravskoslezského kraje se začíná nedostávat odborníků pro 
profese, jejichž základem je dobrá znalost přírodovědných předmětů. Ob-
zvláště po vstupu investorů vystupuje tento „hlad“ stále více do popředí. Pro-
jekty 1, 2 Evropské unie vytvořené Ostravskou univerzitou v Ostravě (OU) za 
podpory její Pedagogické fakulty (PdF) a Metodickým a evaluačním centrem, 
o.p.s. (MEc), tuto situaci řeší.

 Vyvolení…

 Prof. RNDr. Erika Mechlová, cSc.
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Samozřejmostí je také implemen-
tace těchto inovativních pomůcek do 
vzdělávacího procesu. ICT pomůcky 
podporují efektivnější využití času 
výuky a aktivitu žáků, kteří tak mo-
hou srovnat měřené veličiny s reál-
nými výsledky. 
Školám tyto projekty rovněž přine-
sou 80 proškolených učitelů, příklady 
dobré praxe, studijní opory pro vý-
uku přírodovědných předmětů s vy-
užitím ICT a v neposlední řadě také 
možnost předávání zkušeností na 
workshopech. 
„Na realizaci tohoto projektu, finan-
covaného z 85 procent Evropskou unií 
a dále státním rozpočtem ČR, se ak-
tivně podílí na 30 partnerských škol 

našeho kraje,“ zakončila Mechlová. 
„Velmi si vážíme spolupráce se ško-
lami. Díky tomu máme zpětnou vazbu 
a můžeme zkoumat příčiny problémů 
při výuce přírodních věd a velmi tvrdě 
je porovnávat s praxí,“ dodal Malčík. 
V současné době se plánuje spuštění 
kurzů pro učitele přírodovědných 
předmětů na partnerských školách. 
Více na: http://projekty.osu.cz/ictzs/www/ 

a http://projekty.osu.cz/ictss/www/ 

Projekty EU: 1/ Nové přístupy k využití ICT 

ve výuce přírodovědných předmětů na zá-

kladních školách -CZ.1.07/1.1.07/02.0047 – 

2/ Nové přístupy k využití ICT ve výuce 

přírodovědných předmětů na středních ško-

lách – CZ.1.07/1.1.07/02.0049. 

Hana Jenčová, newsletter@osu.cz

Projekty Evropské unie

V rámci projektu bude navrženo, vy-
tvořeno, výukovými materiály pod-
pořeno a pilotně ověřeno čtrnáct 
nových a dva inovované předměty, 
které budou připraveny pro pre-
zenční, kombinovanou a distanční 
formu výuky s podporou LMS. 

Na realizaci projektu se podílí odbor-
níci OU, pracovníci centra Pyramida 
při OU, odborníci dalších škol, pe-
dagogických center, organizací a in-
stitucí, které se věnují problematice 
osob se zdravotním postižením. Part-
nerskými organizacemi jsou Základní 
škola, Těšínská 98, Ostrava-Slezská 

Ostrava; Základní škola, Kpt. Vajdy 
1a, Ostrava-Zábřeh; Základní škola 
speciální Diakonie České církve evan-
gelické Ostrava a Soukromá základní 
škola, spol. s r. o. 

Cílem projektu je:
• zlepšení jazykové, komunikační 

a IT kompetence studentů/absol-
ventů se speciálními potřebami 
a zvýšení jejich konkurenceschop-
nosti na trhu práce,

• posílení konkurenceschopnosti 
absolventů oborů zaměřených 
na sociální práci a speciální peda-
gogiku v profesích zaměřených 

na práci s osobami se speciálními 
potřebami, zejména posílením 
o praktické zkušenosti získané 
praxí u partnerů projektu,

• zvýšení konkurenceschopnosti 
absolventů učitelských oborů zís-
káním kompetencí k edukaci žáků 
se speciálními vzdělávacími potře-
bami na základě zkušeností a spo-
lupráce s partnery projektu,

• vytvoření povědomí všech absol-
ventů OU o problémech osob se 
zdravotním postižením, o barié-
rách, které musejí překonávat, ale 
rovněž o možnostech vytváření in-
kluzívního vzdělávacího prostředí,

• osvojení si základních postojů, 
návyků a dovedností v pomoci 
druhým, a tím zvýšení potenci-
álu profesní zdatnosti absolventů 
a jejich konkurenceschopnosti při 
výkonu povolání. 

Podrobnosti na
http://projekty.osu.cz/karp/index.php 

Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D., 
koordinátorka projektu
zdenka.telnarova@osu.cz

 Za rovnost našich absolventů na trhu práce

 Komunikujete správně a efektivně?

V říjnu 2010 byl zahájen projekt v rámci operačního programu Vzdělání pro 
konkurenceschopnost s názvem „Kompetence absolventů Ostravské univerzity 
zaměřené na rovnost příležitostí na trhu práce“. Soustředí se na oblast inovace 
studijních oborů a programů a vytváří nové či modifikuje stávající předměty 
nabízené studentům Ostravské univerzity v Ostravě (OU).

Věda a výzkum se v poslední době 
čím dál víc stávají prací týmovou. Při 
realizaci projektů jsou často překra-
čovány hranice pracovišť, ústavů, 

zemí i kontinentů. Pokud vědci 
ovládají umění komunikace, jsou 
většinou i dobrými týmovými spo-
lupracovníky, případně vedoucími. 

Umějí efektivněji řešit problémy, ří-
dit projekty i sami sebe. 

Rozvoj komunikačních dovedností 
ve vědě je cílem projektu, který řeší 
vzdělávání v této oblasti ve dvou te-
matických skupinách: Komunikace 
vědy a výzkumu ve vazbě na různé 
cílové skupiny a Komunikační tech-
nologie a jejich využití v komunikaci 

(pokračování na straně 28)

Komunikační dovednosti jsou důležité pro každého, ale v případě vědecko-vý-
zkumného pracovníka jsou významným doplňkem jeho odborných znalostí. Ať 
už se jedná o schopnost komunikovat s kolegy v odborném týmu, prezentovat 
výsledky výzkumu nebo třeba prezentovat odborný článek na mezinárodní 
konferenci, jsou efektivní komunikační dovednosti nezbytné pro úspěšný roz-
voj všech oblastí výzkumu a vývoje.
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(pokračování ze strany 27)

vědy a výzkumu. Jedním z kurzů v rámci 
projektu byl kurz Asertivita a konfliktní 
komunikace – jak efektivně komuniko-
vat, který probíhal ve dnech 18. až 
19. srpna 2010 v Trojanovicích. Lekto-
rem tohoto kurzu byl ing. Petr Kazík. 

Má smysl pořádat kurzy komunikace? 
Regionální manažer projektu MUNRO 
Lukáš Straňák pro Listy k otázce potřeb-
nosti komunikace zejména v konflikt-
ních situací uvedl: „Dnešní společnost 
je orientována ryze individualisticky, 
s důrazem na úspěch jedince, rychlost, 
adaptabilitu. Komunikace je tímto feno-
ménem rovněž postižena, lidé mezi se-
bou komunikují jako se stroji, s počítači, 
pomocí zkratek, hesel, příkazů. A to, 
bohužel, jak v profesním, tak osobním 
životě. Valná většina konfliktních a kri-
zových situací tak vzniká na základě 
nedorozumění, nepochopení a zcela 
zbytečně. Měli bychom se nad sebou 
zamyslet, jestli je to opravdu směr, kte-
rým se chce každý z nás ubírat.“

Jaké zážitky měli z kurzu jeho ab-
solventi? Dvě účastnice z Přírodově-
decké fakulty naší univerzity uvedly; 
Pavla Janoschová, která ve své kaž-
dodenní praxi hodně prezentuje: 
„Hodně moc mi dalo cvičení správných 
technik prezentace. Uvědomila jsem 
si, jaké dělám chyby, a v tom vidím pro 
sebe největší přínos kurzu“. Klára Dlu-
hošová vysvětlila: „Také jsme se učili 
uklidňovat agresivního člověka. Dále 
způsoby, jak dosáhnout toho, aby 
ten člověk naslouchal a aby nakonec 
komunikace dopadla pro oba dobře 
ve shodě a bez negativních dopadů 
a ztráty reputace.“ 

Kurz se také věnoval emoční typologii 
komunikujícího partnera a správným 

technikám komunikace podle těchto 
typů lidí, přesvědčivému sdělování in-
formací a zlepšování komunikace při 
osobním jednání. Modelování kon-
fliktní situace probíhalo praktickým 
nácvikem při telefonickém rozhovoru 
mezi účastníky kurzu, kdy ti „zlí“ vyví-
jeli na ty druhé tlak a dostávali je „do 
stresu“ a řešili tak simulovaný konflikt. 

„Škoda, že jsme si zdolávání námitek 
nevyzkoušeli také z očí do očí, přes 
telefon je to přece jenom něco jiného, 
navíc jsme obě hrály ty ,zlé‘, takže to 
byla ta jednodušší varianta“, shodují 
se obě účastnice kurzu. „Ale bylo to 
poučné a byla u toho i legrace,“ a obě 
pokračují: „Ani po 10 hodinách školení 
nás to učení nepřestávalo bavit, i když 
bylo intenzivní a náročné. Bylo to mo-
tivující i díky rozdělování do učebních 
skupin, jejichž aktivity byly také hod-
noceny“. „Naučila jsem se lépe komuni-
kovat a strukturovat hovor před cizími 
lidmi, teď si to musím zažít v praxi,“ 

říká čerstvá absolventka VŠ Dluhošová. 
Profesně zkušenější a asertivnější Ja-
noschová dodává: „V komunikaci je za-
potřebí používat intuici.“ 

Kurz se setkal s pozitivním ohlasem 
a všichni se těšili na to, že si osvo-
jené komunikační dovednosti opět 
prohloubí na nějakém dalším kurzu 
v rámci tohoto projektu. 

Uskutečnil se v rámci projektu Roz-
voj komunikačních dovedností ve 
vědě s využitím modelového pilot-
ního projektu NANO číslo projektu 
CZ.1.07/2.3.00/09.0109. Projekt je fi-
nancován z prostředků Operačního 
programu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost Evropské unie a státního 
rozpočtu ČR. 

Cílem projektu je zvýšit úroveň a kva-
litu komunikačních dovedností lid-
ských zdrojů ve vědě a výzkumu tak, 
aby pracovníci byli schopni zvýšit 
efektivitu komunikačního sdělení ve 
vazbě na různé cílové skupiny. Strate-
gie vzdělávání bude implementována 
pomocí odborných seminářů, kurzů 
a konkrétní komunikační kampaně – 
pilotního projektu NANO. Řešitelské 
konsorcium projektu tvoří Technická 
univerzita v Liberci, Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně a naší univerzity. Více na: 
www.munro.cz 

Text a fota: Ing. Beáta Sklářová,  

oddělení pro vědu a vnější vztahy PřF

beata.sklarova@osu.cz

Projekty Evropské unie

 Komunikujete…

 Účastníky kurzu komunikace nepřestával ani 

po deseti hodinách bavit.
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Na realizaci projektu se podílí tým 
pracovníků Přírodovědecké fakulty 
naší univerzity vedený ing. Evou Bu-
rianovou, Ph.D., spolu s partnerskou 
organizací – Slezskou univerzitou 
v Opavě. Všechny kurzy probíhaly 
v kombinované formě – prezenční vý-
uka je doplněna konzultacemi, část 
výuky probíhá prostřednictvím LMS 
Moodle. Další kurzy probíhají a jsou 
i nadále připravovány. 

V rámci projektu byla provedena již 
evaluace prvních dvou běhů. Průběh 
kurzů byl hodnocen jak lektory, tak 
také účastníky. Lektoři hodnotili kurzy 
pozitivně, zejména jejich organizační 
zabezpečení, vedení kurzů kombi-
novanou formou a zpracování úkolů 

účastníky kurzů. Vyslovili i spokoje-
nost s prací účastníků, a to jak v komu-
nikaci, tak byli spokojení i s celkovým 
průběhem a splněním cílů kurzů. 

Zajímavé byly jejich odpovědi na 
otázku „Jaké nové zkušenosti vám 
přinesla spolupráce na projektu?“ 
V převážné míře ocenili možnost se-
tkání s příjemnými lidmi, navázání 
nových kontaktů, zhodnocení potřeb 
znalosti teorie a praxe. Přínosné bylo 
také poznání, že je nutno zařadit více 
praktických úloh z hlediska využití 
ve výuce na školách. Konzultace pro-
blematiky s učiteli lektorům přiblížila 
současný stav ve výuce probírané 
problematiky na středních i základ-
ních školách.

Také účastníci kurzů byli celkově 
s kurzy spokojeni. Nejlépe hod-
notili kvalitu lektorů. Kurzy byly 
velmi dobře připraveny také po 
organizační stránce. Výklad byl 
pro účastníky kurzů srozumitelný. 
Pozitivně bylo hodnoceno rov-
něž zpracování výukových opor 
kurzů a srozumitelnost zadání 
korespondenčních úkolů. Ukázalo 
se, že kurzy vedené kombinova-
nou formou a také kombinovaná 
část kurzu vedená v LMS Moodle 
účastníkům vyhovovaly. 

Velká část účastníků kurzů proje-
vila zájem o pokračování v takovéto 
vzdělávací formě. V současné době 
již realizační tým připravuje evaluaci 
dalších běhů kurzů. Více na: http://
projekty.osu.cz/projekt-dvpp/esf/

Pavla Janoschová,
členka realizačního týmu

pavla.janoschova@osu.cz

 První evaluace v rámci projektu dalšího vzdělávání pracovníků škol 

 Projekt BioNet Centrum

V průběhu projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost „Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zaří-
zení v Moravskoslezském kraji“ proběhly již 102 kurzy určené pracovníkům škol 
a školských zařízení v Moravskoslezském kraji.

Projekty Evropské unie

Cílem projektu BioNet Centrum je 
vytvoření virtuálního kontaktního 
a informačního centra pro podporu 
partnerství a vazeb mezi univerzit-
ními institucemi vědy a výzkumu 
(VaV) působícími v oblasti Plant 
Sciences v ČR i v zahraničí. Projekt na 
speciálním portálu umožní prezen-
taci profilů, kontaktních informací 
a videozáznamů z představení práce 
jednotlivých pracovišť. Materiály vznik- 
nou na 144 seminářích, které se bu-
dou realizovat v rámci projektu na 
přírodovědeckých fakultách tří vyso-
kých škol (UP v Olomouci, MU v Brně 
a OU) a ústavů AVČR a VVI na Moravě. 

Výsledkem projektu bude zavedený 
a funkční systém sdílení videozáznamů 
seminářů, profilů, kontaktních infor-
mací mezi školami a institucemi VaV. 

Informační databanku využijí zejména 
doktorandi, studenti magisterského 
studia a mladí vědci, kteří jejím pro-
střednictvím mohou navazovat kon-
takty s jinými VŠ, VaV pracovišti či 
výzkumnou podnikatelskou sférou. To 
pomůže propojit vědecké a výzkumné 
aktivity s potřebami praxe. 

V současné době je na web. stránkách pro-
jektu (http://centrum.bionet.upol.cz/) 

spuštěna testovací verze portálu, do 
které budou postupně vkládána videa 
a prezentace z již realizovaných semi-
nářů. Hlavní informační web projektu 
mohou zájemci nalézt na adrese http://
www.bionet.upol.cz/Pages/Default.
aspx.

Na PřF OU byly v rámci projektu pro-
zatím uspořádány odborné před-
nášky prof. ing. Miloše Bartáka, CSc., 
(ÚEB MU Brno) a Mgr. Radka Kani, 
Ph.D., (MBÚ AVČR Třeboň). 

V současné době, díky podpoře BioNet 
Centra, organizuje oddělení biofyziky 
mezinárodní seminář Plant Response to 
UV radiation, který se uskuteční na PřF 
OU ve dnech 21. a 22. 10. 2010 a bude 
věnován přednáškám a diskuzím 
účastníků o vlivu ultrafialového záření 
na rostliny. O průběhu a výsledcích se-
mináře budeme čtenáře informovat 
v jednom z dalších vydání Listů OU.

Koordinátoři projektu BioNet Centrum za OU: 
Mgr. Irena Kurasová, Ph.D., 

irena.kurasova@osu.cz
Doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc., 

vladimir.spunda@osu.cz

V našich listech bývají na tomto místě často představovány projekty, do kterých 
je zapojena OU nebo její fakulty. Mezi projekty Operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost patří rovněž projekt cZ.1.07/2.4.00/12.0062 
„BioNet centrum“, ve kterém je OU zapojena jako jeden z partnerů. Realizace 
„BioNet centra“ započala v prosinci 2009 a je spolufinancována Evropským so-
ciálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Konference

Pohybem člověka je v posledních le-
tech stále aktuálnějším tématem ve 
sportu, tělesné výchově, lékařství, 
rehabilitaci a mnoha dalších vědních 
a praktických oborech. Hlavním cílem 
konference bylo upevnit a rozšířit 
informace z oblasti lidského pohybu 

a jeho diagnostiky a přenést nové po-
znatky, získané vědeckým bádáním, 
do tréninkové a pedagogické praxe. 
Jednotlivé sekce otevřely diskuzi na-
příč vědními obory kinantropologie. 
Přestože šlo o první ročník konfe-
rence, bylo prezentováno přes 40 

příspěvků účastníků z ČR, SR, Polska, 
Španělska a USA. 

Program prvního dne zahájil hlavní 
řečník konference, profesor Joseph 
Hamill, Ph.D., přednáškou na téma 
Different footfall patterns in running: 
Which is best? Hamill, světově uzná-
vaný odborník v oblasti biomechaniky 
a kineziologie, je ředitelem Biome-
chanické laboratoře katedry kinezio-
logie na Massachusettské univerzitě 
v Amherstu (USA). Jako spoluautor 
se podílel na monografiích Biomecha-
nical Basis of Human Movement a Re-
search Methods in Biomechanics. 

Na základě Hamillových výzkumů 
vznikly desítky článků ve významných 
vědeckých časopisech s impakt fakto-
rem. Hamill působí také jako jeden 
z editorů časopisu Sports Biomecha-
nics. Jako školitel úspěšně vedl více 
než 45 doktorandských studentů. 
Svůj hlavní výzkum zaměřuje na bi-
omechanickou analýzu běhu, s cílem 
zlepšení výkonnosti, prevence zra-
nění a rehabilitace. 

Ve své přednášce Hamill hovořil o bio- 
mechanické analýze pohybových vzorů 

 Pohyb člověka: 
základní a sportovní motorika, diagnostika a analýza
U příležitosti 50. výročí založení katedry tělesné výchovy Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě (OU) se konala ve dnech 23.–24. června 2010 
mezinárodní vědecká konference s názvem „Pohyb člověka: základní a spor-
tovní motorika, diagnostika a analýza“. Záštitu nad pořádáním konference pře-
vzal rektor univerzity prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. 

Program konference obsahoval osm 
hlavních přednášek, šest aplikovaných 
sekcí, 20 odborných sekcí, čtyři poste-
rové sekce, jednu tematickou sekci 
paralympijského sportu. S podpo-
rou SGS grantů Ostravské univerzity 
v Ostravě (OU) byli jedinými aktivními 
účastníky z ČR Mgr. Daniel Jandačka; 
Ph.D.; Mgr. David Zahradník, Ph.D.; 
Mgr. Jaroslav Uchytil a Mgr. Roman 
Farana z Centra diagnostiky lidského 
pohybu při katedře tělesné výchovy 
(KTV) Pedagogické fakulty OU a prof. 
Miroslav Janura z Palackého univer-
zity Olomouc.

V posterové sekci bylo prezentováno 
celkem 107 posterů. V této sekci vy-
stoupili Mgr. D. Jandačka, Ph.D., a Mgr. 
David Zahradník, Ph.D., s příspěvkem 
pod názvem The validity of velocity 
measurement during upper-body re-
sistance exercises under variable loads. 

Novinkou letošní ISBS byla tematická 
sekce paralympijského sportu, která 
obsahovala osm pětiminutových úst-
ních prezentací s následnou diskusí 
u posterů. Součástí paralympijské 
sekce byla ústní prezentace výsledků 
studie Mgr. J. Uchytila, Dr. D. Jandačky, 

prof. M. Janury a Mgr. R. Farany s ná-
zvem The analysis of gait in individuals 
with transfemoral amputation using 
a bionic knee design: a case study. 

V rámci konference se podařilo na-
vázat na kontakty se zahraničními 
univerzitami a pracovišti s možností 
řešení společného grantového pro-
jektu (National Taiwan Normal Uni-
versity, Taipei, Taiwan) a zahraničních 
studijních pobytů doktorandských 
studentů (Institute of Biomechanics 
and Orthopaedics, German Sport Uni-
versity Cologne, Germany; School of 
Sport, Exercise and Health Sciences, 
Loughborough University, UK; Cardiff 
School Sport, University of Wales Insti-
tute, Cardiff, UK).  

Mgr. Roman Farana,
KTV, Centrum diagnostiky lidského pohybu

roman.farana@osu.cz

 Centrum diagnostiky lidského pohybu OU  
na vědecké konferenci v USA
Na půdě Northern Michigan University (Marquette, USA) se ve dnech 19.–23. čer-
vence 2010 konal 28. ročník mezinárodní vědecké konference „International 
Symposium of Biomechanics in Sports“ (ISBS). Dlouhodobými cíli konference je 
výměna informací mezi výzkumnými pracovníky, trenéry a pedagogy. Dále pak 
pomoc překonávat bariéry mezi teorií a její aplikací do praxe i přínos nových 
poznatků z oblasti sportovní biomechaniky. 
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Konference

Zaznamenali jsme

ve fázi došlapu při běžeckém kroku. 
Rozlišuje přitom tři základní pohy-
bové vzory označované jako „re-
arfoot pattern“ (došlap na patu), 
„middlefoot pattern“ (došlap na 
celé chodidlo) a „forefoot pattern“ 
(došlap na špičku). Ve svém dlouho-
letém výzkumu se snaží odpovědět 
na otázku: Který z uvedených po-
hybových vzorů je pro běh nejlepší 
a nejefektivnější? Výzkum profesora 
Hamilla směřuje ke splnění základ-
ních cílů sportovní biomechaniky: 
zlepšení techniky, zlepšení tréninku 
a zejména prevence zranění nejen 
sportovců, ale především běžné spor-
tující populace. 

Další referát přednesl prof. RNDr. 
Miroslav Janura, Dr., z katedry bio-
mechaniky a technické kybernetiky 
Univerzity Palackého v Olomouci (UP). 
Janura hovořil o systémech a jejich 
interakcích v oblasti biomechanické 
analýzy pohybu. Dále byly předne-
seny příspěvky v jednotlivých sekcích. 
V té biomedicínské se objevila řada 
zajímavých příspěvků o biomecha-
nické analýze pohybu v různých tra-
dičních sportovních odvětvích, ale 
i v těch méně tradičních (taekwondo, 
akrobatické jízdě na koni). 

Účastníci konference se seznámili 
s nově vybudovaným Centrem dia-
gnostiky lidského pohybu při katedře 
tělesné výchovy Pedagogické fakulty 
OU. Výzkumné centrum je vybaveno 

nejmodernějším zařízením pro dia-
gnostiku lidského pohybu speciali-
zovaných firem Qualisys, Kistler, SIMI 
Motion, Fitronic, Zan, Bertec, Tanita. 
Účastníci měli k dispozici materiály 
firmy Kistler. Její zástupce, ing. Pavel 
Švec, Ph.D., se konference také zú-
častnil. První den konference uzavřel 
společenský večer a turnaj v bow-
lingu.

Druhý den zahájil přednáškou na 
téma Lateralita a lidský pohyb prof. 
PhDr. František Vaverka, CSc., z ka-
tedry biomechaniky a technické 
kybernetiky UP. Vaverka prezento-
val příklady řešení otázky laterární 
preference ve vybraných oblastech 
pohybů člověka z pohledu biome-
chaniky. V oblasti bazální lidské 
motoriky se hovořilo o chůzi s asy-
metrickou zátěží. Výsledky studií 
razance a přesnosti kopu ve fotbale 
byly prezentovány v oblasti spor-
tovní motoriky. V alpském lyžování 
byla pozornost zaměřena na pro-
vedení oblouku z hlediska laterární 
preference dolních končetin. 

Dopolední sekce zahrnovala příspěvky 
orientované především na diagnos-
tiku a rozvoj motorických schopností 
u školní a talentované mládeže. Od-
polední program vyplnily závěrečné 
přednášky z biomedicínské sekce. 
Předneseny byly zajímavé příspěvky 
zabývající se kinematikou pohybu 
v loketním kloubu při hodu, biome-

chanikou chůze u protetiků, kinema-
tickou analýzou složitých přeskoků 
ve sportovní gymnastice nebo ana-
lýzou útočného úderu v taekwondo. 
Závěrečný příspěvek představil ve-
doucí Centra diagnostiky lidského 
pohybu Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. 
V prezentaci svého výzkumu naznačil 
optimální zóny nastavení hmotnosti 
zátěže a rychlosti pohybu při různých 
typech silového tréninku. 

Průběh a závěry konference ote-
vřely možnosti pro diskusi vý-
zkumníků, trenérů, učitelů tělesné 
výchovy, postgraduálních studentů, 
studentů tělesné výchovy a dalších 
zájemců z řad odborné veřejnosti 
k překonávání bariér mezi teorií 
a její aplikací do praxe. S rozvojem 
diagnostických metod je možné po-
hyb a předpoklady k němu podrob-
něji studovat a přinášet do oblasti 
vědního oboru kinantropologie 
nové informace. 

Přítomnost profesora Hamilla jako 
hlavního řečníka a prezentace více 
než 40 příspěvků vesměs zahranič-
ních účastníků ukazují, že se první 
ročník konference dá považovat za 
úspěšný. Je škoda, že se konference 
nezúčastnili někteří přední odborníci 
z ČR, kteří by svými příspěvky oboha-
tili její program. 

Mgr. Roman Farana,
KTV, Centrum diagnostiky lidského pohybu

roman.farana@osu.cz

Poslechněte si další rozhovor s na-
šimi „docentoherci“ (tři pedagogové 
z katedry chemie PřF – doc. Marie So-
lárová, doc. Václav Slovák a doc. Jiří 
Kalina), kteří si 9. září 2010 povídali 
s redaktorkou Českého rozhlasu Os-
trava v pořadu Koktejl. A pokud díky 
tomuto rozhovoru ve vás vzroste 
zvědavost a budete chtít předsta-
vení našich „docentoherců“ vidět na 
vlastní oči, sledujte web fakulty. Jistě 
zase nějaké představení připraví, 
to prozatím poslední se uskutečnilo 
19. října 2010. http://www.rozhlas.
cz/radionaprani/archiv/?p_po=935, 
9. 9. 2010, 10:05, Koktejl (magazín) 
(ČRo Ostrava) archiv pořadu.

Ing. Beáta Sklářová,
oddělení pro vědu a vnější vztahy PřF 

beata.sklarova@osu.cz

 Naši „docentoherci“ opět v akci!

Studenti katedry chemie Přírodovědecké fakulty (PřF) naší univerzity mají 
na kantory štěstí. Snaží se o to, aby z chemie udělali obor atraktivní, a ne-
váhají kvůli tomu hrát i divadlo. 
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Patronkou a organizátorkou vý-
stavy je doc. PhDr. Eva Mrhačová, 
CSc. Profesor Mgr. Jindřich Štreit ve 
svém úvodním slovu mluvil o tom, že 
Stuchlíkovy fotografie jsou plné ima-
ginace a zamyšlení, které nás naladí 
do příjemného rozpoložení, jež si 
s sebou poneseme celý den. „Co je to 
za člověka? Propojuje vědu a citové 
vztahy k člověku. Vyznává se: Umění 
bez rozumu a věda bez emocí jsou 
stejný nesmysl. Tyto dvě roviny se 
v jeho tvorbě prolínají.“

Profesor Zdeněk Stuchlík, světový 
astrofyzik, fotografuje na film, jinak 
by nemohl docílit tak působivých 
efektů. Klasický film digitalizuje a fo-
tografie pak tiskne. „Fotografování 
se intenzivněji věnuji od roku 2000, 
ale mé začátky spadají až do roku 
1970,“ uvedl pro Listy Stuchlík. „Jsem 
umělcem 21. století. Fotografoval jsem 
vše, co se dá: zvláštní a zajímavé věci. 
Věci, které máme běžně kolem sebe. 
Vytvořil jsem řadu fotografií z Opavy 
nebo Karviné. Hodně zajímavých zá-
běrů vzniklo ale i v Tádž Mahálu, Rio 

de Janeiru nebo v okolí zeleného Je-
ruzaléma,“ dodal Stuchlík. Stuchlík 
pracovně nazývá své fotografie „ma-
gickým kubizmem“ a „magickým rea-
lizmem“. Hledá totiž reálné objekty 

a staví je do zvláštních souvislostí. 
„Dělá“ i dokumentární soubory soci-
ologického světa.

Msgre František Václav Lobkowicz, 
premonstrát a první biskup ostrav-
sko-opavský, se na vernisáži Stuch-
líka s neskrývaným zájmem zeptal, 
zda se věnuje i astrologii. „Už mne 
mnohokrát napadlo, že kdybychom 
přednášeli astrologii, jistě by na naše 
přednášky chodilo velmi mnoho lidí. 
Protože zatímco astronomie se zajímá 
o náš svět, astrologie odpovídá na 
otázky každého z nás. Dnes je astro-
logie oficiálně považována za pavědu. 
Ale třeba Kepler ji dělal jako něco ved-
lejšího – horoskopy pro panovníka, 
a při tom odhalil některé významné 
zákony,“ dodal Stuchlík.

Text a fota: Hana Jenčová 

newsletter@osu.cz

Zaznamenali jsme

 Mezi dnem a snem – věda a emoce

 Profesor Jindřich Štreit v úvodu zmínil 

neobvyklou symbiózu vědy a emocí ve 

Stuchlíkově fotografickém díle.

 Biskup F. L. Lobkowicz (první zleva), nový děkan FF OU doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (třetí zleva) 

a autor výstavy prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, Ph.D. (zcela vpravo).

Za účasti významných osobností se v galerii Na Půdě Filozofické fakulty (FF) 
naší univerzity uskutečnila vernisáž stejnojmenné výstavy fotografií profesora 
prof. RNDr. Zdeňka Stuchlíka, cSc. Zajímavostí je, že FF si Stuchlíka vybrala pro nej-
bližší akademický rok za svého „dvorního“ vystavovatele. Příznivci zajímavých fo-
tografií se mohou těšit na další jeho výstavy v této galerii (i s figurálními motivy).
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 Novinka: Mediální výchova pro učitele

Zaznamenali jsme

Jak pro Listy řekla garantka modulu 
PhDr. Denisa Labischová, PhD., na 
modulu Mediální výchova ve školní 

praxi se podílí Mgr. Kateřina Homo-
lová z katedry českého jazyka s didak-
tikou, Mgr. Pavel Kapoun z katedry 
informačních a komunikačních tech-
nologií a z katedry společenských věd 
i ona sama.

Tento interdisciplinární studijní mo-
dul vychází z potřeby rozšířit studijní 
nabídku učitelských oborů a pokrývá 
klíčové kompetence, obsah i očeká-
vané výstupy průřezového tématu 
Mediální výchova. Jeho absolvování 
připraví budoucí učitele pro výuku 
mediální výchovy jako samostatného 
předmětu na základních i středních 
školách a pro zařazení mediálních 
témat do vzdělávacích oblastí Člověk 
a společnost, Jazyk a jazyková komu-
nikace a Informační a komunikační 
technologie.

V zimním semestru studenti pronik-
nou do základů mediální komunikace, 
seznámí se s publicistickou tvorbou 
v praxi a mediální reflexí demokracie 
a totalitních systémů. V letním semes-
tru se mohou těšit na základy žurna-
listiky, specifické jazykové prostředky 
v žurnalistice, seznámí se i didaktikou 
mediální výchovy.

Modul Mediální výchova se skládá ze 
šesti předmětů. Dva z nich, Základy me-
diální komunikace a Základy žurnalistiky, 
přednáší Mgr. Pavel Kapoun z katedry in-
formačních a komunikačních technologií 
PdF; pro Listy uvedl: „Cílem těchto před-
mětů je nejenom poskytnout studentům 

informace o mediální komunikaci a práci 
žurnalistů, ale především je inspirovat 
k přemýšlení o roli médií v životě společ-
nosti a člověka. Měli by dokázat převést 
tyto poznatky do mediální výchovy žáků 
základních a středních škol.“

Součástí předmětů jsou také exkurze do 
veřejnoprávních médií – České tiskové 
kanceláře nebo Českého rozhlasu. Na 
konci obou předmětů studenti ve skupi-
nové diskuzi obhajují své seminární práce 
o vlivu médií a práci žurnalistů. Práce 
jsou zveřejňovány na blogu o médiích 
a komunikaci Mediátor, který je umístěn 
na adrese http://mediator.osu.cz/.

Text a fota: Hana Jenčová,
newsletter@osu.cz

V roce 2009 si mohli zvolit studenti na Pedagogické fakultě (PdF) naší univerzity 
poprvé interdisciplinární předmět „Mediální výchova“. Po skončení dvousemes-
trálního bezplatného studia obdrží certifikát centra celoživotního vzdělávání. 
V současné době totiž neexistuje na PdF k mediální výchově žádná aprobace.

 Mgr. Pavel Kapoun.

 Mgr. Radim Wolák.
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Z elektronického průzkumného šet-
ření uskutečněného na popud rektora 
v říjnu 2010 mezi zaměstnanci a stu-
denty naší univerzity vyplynulo, že 
Listy OU (LOU) čte 40 procent a spíš 
výjimečně 30 procent respondentů. 
Listy se líbí 69 procentům, nelíbí 23 
proc. respondentů. 

Listy by podle vás měly vycházet buď 
jen papírově, nebo tištěně a sou-
běžně by měly být zasílány na e-mail, 
takřka 15 procent z vás by Listy přiví-
talo jen v elektronické podobě. 

Jednoznačně nejvíc vás zajímají infor-
mace o budoucích akcích, zprávy od 
vedení univerzity a články o akcích 
budoucích. V našem časopisu nej-
více postrádáte vyvážené informace 
ze všech fakult, více pozvánek nebo 
reportáží z akcí. Fotografie v Listech 
OU považujete za vyhovující, ale 
podle vás by jich na stránkách časo-
pisu mohlo být víc. 

Nejvíce podle vás v Listech OU chybí 
informace pro studenty, zábavná 
rubrika a rozhovory. Většina respon-
dentů byly ženy (72 %). Nejčastěji 
zastoupena byla věková kategorie 

35–42 let, za ní následovala katego-
rie 18–26 let, následovaná kategorií 
27–34 let. 

Pokud jde o profesní kategorie re-
spondentů – 41,34 procent z nich jsou 
pedagogy, 37,99 procent studenty 
a 19,55 procent respondentů spadá 
do jiné kategorie. 

Děkujeme vám všem, kteří jste vě-
novali čas vyplnění dotazníků, velmi 
si toho ceníme. Výsledky toho prů-
zkumného šetření jsou pro nás in-
spirativní. Vaše přání a očekávání se 
pokusíme naplnit. 

Za redakční radu Listů OU 
Hana Jenčová, newsletter@osu.cz

Zaznamenali jsme

 Jak hodnotíte náš časopis?

 Čtyři češtinářské črty
První črta: Byl větrný říjnový den 
roku 2009 a čtveřice dívek z Peda-
gogické fakulty Ostravské univerzity 
vyrazila do Vídně. Proč? Čtyři stu-
dentky-češtinářky totiž jely v rámci 
programu Aktion navštívit studující 
češtiny na Institutu slavistiky Vídeň-
ské univerzity. Program vyšel na vý-
bornou, konkrétní podíl na výuce 
české frazeologie byl příjemný a pří-
nosný pro obě strany. Větrná Vídeň 
nabídla i pěkná zákoutí k prohlídce 
a navíc výstavu děl impresionistů ve 
věhlasné Albertině. Že by začátek 
nových odborných i osobních kon-
taktů? „Uvidíme, možná ano,“ věcně 
a opatrně vyhodnotila akci vedoucí 
katedry českého jazyka a literatury 
s didaktikou PdF OU prof. Jana Svo-
bodová, která studentky do Vídně 
doprovázela.

Druhá črta: Rok se s rokem sešel – 
a další akce z programu Aktion po-
kračovala ve druhé půli října 2010 pro 
změnu v Praze. Podíleli se na ní stu-
dující češtiny z Vídně, z Prahy a také 
my z Ostravy. Čtyři krásné pestré dny 
v Praze: výuka, poznávání historie 
pražské univerzity, dějiny a součas-
nost, divadlo, muzeum, rozhlas a jeho 
zákulisí, všehochuť s řadou dojmů. 
„Bylo to moc zajímavé,“ konstatovaly 
svorně ostravské účastnice v týmu slo-
ženém z pěti studentek a dvou členek 
katedry češtiny z PdF OU. „Určitě se 
rády zapojíme i do dalších pokračo-
vání!“ znělo unisono.

Třetí črta: Slunečný třetí listopadový 
den 2010 a čtveřice studentů-bohe-
mistů z Vídně přijíždí v doprovodu 
dvou svých učitelek pro změnu zase 

do Ostravy, tentokrát se výuka české 
frazeologie odehraje na Mlýnské 
ulici v prostorách katedry češtiny. 
„Báječné místo, báječný program,“ 
nechá se slyšet při loučení Prof. 
Mag. Hana Sodeyfi, hlavní iniciá-
torka kontaktů mezi Vídní a Ostra-
vou.

Čtvrtá – nedokončená – črta: „A co 
třeba téma ČESKÁ VÍDEŇ?“ nadhodí 
kolega dr. Jiří Hasil z Karlovy univer-
zity, jinak úřadující ředitel pražské 
Letní školy slovanských studií. Všem 
osloveným se nápad líbí. Začínáme 
plánovat na rok 2011 – opět Vídeňáci 
s Ostraváky i Pražáky, opět v hlavní 
roli čeština. Není divu, na Vídeňské 
univerzitě se čeština učí už 275 let – 
a její tradice jen tak nevyhyne...

-bod-

37,43 %

6,70 %

jakodoposud

4 strany

měsíčně

8 stran
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12 stran neodpověděli

neodpověděli

nedá se 
to takto 

vymezit, vždy 
záleží na 
obsahu

Jak často by měly LOU vycházet?

Optimální délka LOU?
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17,32 %

12,29 %

8,38%

7,82 %

63,69 %

3,91 %

V článcích LOU by respondenti uvítali

Vyhovuje vám styl psaní článků?

Podrobnější informace

Větší stručnost

Větší věcnost

Něco jinného

Vyhovuje

Neodpověděli

Ano 24 %

Spíše ano 61 %

Spíše ne 8 %

Ne 1 %

Neodpověděli 6 %
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 Adash znovu na scéně 
I když úspěšný dívčí pěvecký sou-
bor naší univerzity Adash ukončil 
před půldruhým rokem svou činnost, 
21. října 2010 opět potěšil své četné 
příznivce mistrnou interpretací židov-
ských a jidiš písní. 

Důvodem výjimečného koncertu bylo 
71. výročí prvního transportu evrop-
ských Židů, který z nákladního ná-
draží v Ostravě-Přívoze vyjel 18. října 
1939 a směřoval do východopolského 
Niska nad Sanem. 

Přestože bývalé studentky předmětu 
Hebrejština písněmi, vedeného doc. 
ThDr. Tomášem Novotným, rok a půl 
nezkoušely a nekoncertovaly, na je-
jich výkonu to vůbec nebylo znát. 
Odměnou za předvedené výkony byl 
všem včetně sólistek Johany Kočna-
rové a Moniky Kuchnové neutuchající 
potlesk. 

V průběhu večera bylo pokřtěno 
DVD se záznamem z posledního kon-
certu Adashe v březnu 2009, který 
natočila televize NOE. Na koncertě 

vystoupila i klezmerová formace 
Naches spolu se skvělou interpret-
kou jidiš písní Barborou Baranovou. 
Těší nás slib docenta Novotného, že 
v roce příštím, u příležitosti výročí 

prvního transportu Židů, uspořádají 
Adash a Naches opět společné kon-
certní vystoupení. 

Jana Bolková, jana.bolkova@osu.cz
FOTO: archiv skupiny Adash

Vzpomínáme, nezapomene

Docent Gajda působil na katedře tě-
lesné výchovy nepřetržitě od roku 
1968. V počátcích svého působení se 
odborně zabýval teorií a didaktikou 

sportovní gymnastiky a teorií tělesných 
cvičení. V roce 1977 obhájil rigorózní 
práci s názvem Problematika sledování 
a hodnocení výkonnosti ve sportovní gym-

nastice na ZŠ a získal titul PhDr. V letech 
1982–1987 absolvoval pod vedením 
prof. PhDr. Stanislava Čelikovského, 
DrSc., externí vědeckou aspiranturu na 
Fakultě tělesné výchovy a sportu Uni-
verzity Karlovy v Praze. 

Disertační práci s názvem Validita 
motorických testů dlouhodobé vytrva-
lostní schopnosti vybraných věkových 
skupin žáků ZŠ úspěšně obhájil v roce 
1987 a získal titul kandidát věd. Na 
základě obhajoby habilitační práce 
na téma Motometrie v diagnostice 

(pokračování na straně 36)

 Vzpomínka na doc. PhDr. Vojtěcha Gajdu, CSc.

24. září 2010 nás navždy opustil doc. PhDr. Vojtěch Gajda, cSc., vedoucí katedry 
tělesné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (PdF OU). 
Jeho srdce přestalo nečekaně tlouct při výstupu na Rozsutec v Malé Fatře. 
I přes poskytnutou první pomoc a snahu Horské záchranné služby byl veškerý 
boj o záchranu jeho života marný. 
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 Smuteční řeč

Vážení smuteční hosté, zarmoucená 
rodino,
stejně jako pro vás, i pro mne zůstane 
pátek 24. září tohoto roku dnem 
z těch nejsmutnějších. Proto, že jsem 
ztratil osobního přítele, Pedagogická 
fakulta Ostravské univerzity svého 
dlouholetého učitele a rodina svého 
bratra, otce i dědečka.
S doc. Vojtěchem Gajdou jsem se se-
známil před 32 lety po svém nástupu 
na fakultu, kdy jsme jako mladí asis-
tenti měli shodně pracovny ve 2. pa-
tře budovy PdF na Reální ulici. On 
na katedře tělesné výchovy a já pe-
dagogiky a psychologie. Jako by to 
bylo včera, kdy jsem jej obvykle po-
tkával svižně překonávajícího schody 
ve sportovní bundě a typické čepičce. 
Naše životní cesty se pak vzájemně 
pracovně i lidsky mnohokrát pro-
pojovaly a nerad se smiřuji s tím, že 
tomu už tak nadále nebude. 
Vy všichni jste také spojili na delší či 
kratší dobu svůj život s panem do-
centem jako jeho studenti, kolegové, 
spolupracovníci, přátelé či příbuzní. 
Rád bych teď společně s vámi některé 
křižovatky našich sdílených osudů 
připomenul a jen čas nedovolí vzpo-
menout na všechno, co by stálo za 
to. Jako člověk mající stejně rád práci 
i život by jistě svolil k tomu, abychom 
připomenuli to podstatné z jeho ži-
votní dráhy i díla nejen slovy, ale také 
hudbou a obrazem. 
Docent, doktor filozofie Vojtěch 
Gajda, kandidát věd, se narodil do 

živnostnické rodiny 18. dubna 1943 
v Hodoníně. Říkal, že je národností 
Moravský Slovák. Po studiích na jede-
náctileté střední škole zahájil v roce 
1960 studia oboru tělesná výchova – 
matematika na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci, kam 
se pak později často a rád vracel jako 
člen oborové rady doktorského studia 
i člen Vědecké rady Fakulty tělesné 
kultury UP. 
Po studiích v roce 1965 nastoupil jako 
středoškolský profesor na Střední prů-
myslovou školu chemickou v Ostravě. 
Po tříleté praxi, proložené roční vo-
jenskou službou v Hradci Králové, byl 
po úspěšném konkurzu přijat jako 
odborný asistent na katedru tělesné 
výchovy tehdejší samostatné PdF 
v Ostravě. 
V roce 1987 získal po externí aspi-
rantuře na Fakultě tělesné výchovy 
a sportu Univerzity Karlovy vědeckou 
hodnota kandidáta věd a na téže fa-
kultě se pak v oboru kinatropologie 
habilitoval. 
Na katedře tělesné výchovy se věnoval 
v průběhu, věřím, že převážně krás-
ných 42 let, výuce a výzkumu v kinan-
tropologických oborech, především 
v antropomotorice, aplikované statis-
tice a metodologii kinatropologických 
výzkumů. 
Studentům připravoval studijní texty 
a byl náročným a obětavým učitelem 
a rádcem nejen jim, ale díky znalostí 
tajů obávané a přitom velmi potřebné 
statistiky také mnohým z nás, jeho 

kolegům. Vedl stovky bakalářských 
a diplomových prací a jako člen komisí 
pro obhajoby doktorských prací a pro 
habilitační řízení napomohl desítkám 
kolegů v oboru získat vyšší kvalifikační 
stupeň akademického pracovníka. 
Podílel se na řešení vědeckých gran-
tových úloh i na činnosti Grantové 
agentury České republiky. K posílení 
vědeckých aktivit katedry tělesné 
výchovy inicioval vznik specializova-
ného pracoviště, které pak přerostlo 
do špičkově vybaveného Centra di-
agnostiky lidského pohybu, v němž 
pracují erudovaní a motivovaní čle-
nové katedry. Po uvolnění hranic 
v roce 1989 se jeho odborné aktivity 
rozšířily i do sousedních zemí, přede-
vším Polska. 
Jeho odborné i lidské předpoklady 
pak rozhodly o tom, že byl počátkem 
ledna 1990 ustanoven do funkce ve-
doucího jmenované katedry a odpo-
vědně a kvalifikovaně vykonával až 
do onoho pro nás smutného zářijo-
vého pátku. 
Mnoho Vojtových zájmů se odvíjelo 
od jeho profese. Již za studií byl hrá-
čem univerzitního klubu házené, poz-
ději pěstoval gymnastiku a závodil 
na kajaku. Voda byla jeho oblíbená 
substance. Stejně jako jeho tatínek 
miloval od dětství řeku Moravu, 
která však k jeho nevoli byla násilně 
svedena do nového koryta. Říkal, že 
řeka se musí umět číst jako kniha, číst 
s porozuměním a pokorou k její síle. 
Ve vodě či u vody nacházel radost 
i jako muškař líčící na pstruhy, li-
pany či tlouště. Když se podařilo 
něco řece vzít, rád se podělil s úlov-
kem se svými blízkými. Pak se ptal, 

(pokračování ze strany 35)

pohybových projevů byl v roce 
1995 jmenován docentem pro 
obor kinantropologie. Byl po- 
važován za předního odbor-
níka v oblasti antropomoto-
riky, statistiky a metodologie 
výzkumu v kinantropologii. 

Od roku 1990 vedl katedru 
tělesné výchovy, která pod 
jeho vedením v letošním roce 
oslavila 50 let své existence. 
Významnou měrou se podílel 
na vzniku Centra diagnostiky 

lidského pohybu, moderního 
výzkumného pracoviště při 
katedře tělesné výchovy. 

Docent Gajda po sobě zane-
chal fungující katedru slože-
nou z mladých pracovníků, pro 
které navždy zůstane autori-
tou, učitelem, váženým kole-
gou a přítelem, který byl vždy 
ochoten pomoci nejen odbor-
nou radou. Žádná slova ne-
mohou vyjádřit smutek, který 
cítíme v této těžké chvíli. 

Za katedru tělesné výchovy PdF OU
Mgr. Roman Farana
roman.farana@osu.cz

 Vzpomínka…

pronesená na posledním rozloučení s doc. Vojtěchem Gajdou doc. Josefem 
Malachem, děkanem Pedagogické fakulty (PdF) Ostravské univerzity v Ostravě 
(OU).
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Upoutávka
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 Ve věku 93 let zemřel PhDr. Ladislav Polášek, CSc.

Psal o učitelstvu českém na Zakar-
patské Ukrajině po vzniku Českoslo-
venska, o významných osobnostech 
Novojičínska, ale také o Komenském, 
Freudovi a dalších velikánech vědy 
a kultury v širokém slova smyslu. La-
dislav Polášek se neustále vzdělával, 
takže jeho učitelská kariéra vyvrcho-
lila na Pedagogické fakultě v Ostravě, 
dnes Ostravské univerzity v Ostravě.
Narodil se 21. června 1917 v Hájově 
u Příbora, v roce 1937 maturoval a byl 
ustanoven učitelem ve Skotarském 
na Podkarpatské Ukrajině. Brzy však 

musel v roce 1938 pod vlivem vývoje 
v Evropě odejít. V době války učil na 
různých místech Protektorátu Čechy 
a Morava a 7. září 1943 byl z Vlacho-
vic (dříve okres Uherský Brod) totálně 
nasazen v ostravském dole Trojice. 
Během této doby vykonal zkoušku 
učitelské způsobilosti pro měšťanské 
školy z předmětů matematika, fyzika, 
biologie a chemie v Brně. 
Jeho profesní kariéra postupovala 
souběžně se získanými pedagogic-
kými kvalifikacemi vysokoškolského 
charakteru. Později pracoval na Kraj-

ském pedagogickém ústavu v Olo-
mouci a od roku 1972 na Pedagogické 
fakultě v Ostravě. Věnoval se výchově 
a vzdělávání dětí a mládeže mimo vy-
učování. Odešel do důchodu v roce 
1983.
Žil a pracoval v Novém Jičíně až do své 
smrti 16. června 2010. Pracoval jsem 
s ním od jeho příchodu na fakultu 
a naši katedru pedagogiky a psycho-
logie. Myslím, že neublížil nikomu 
z nás, jeho povaha byla pro nás ja-
kousi záštitou v dobách horších, víc 
než si současní pracovníci univerzity 
dokáží představit. 
Prozřetelnost mu nadělila dlouhově-
kost, kterou nepromarnil. Rád na něj 
budu vzpomínat.

Doc. PhDr. Vladimír Krejčí, CSc.

PF 2011
Klidný závěr roku plný pohody a klidného spočinutí.  

V roce příštím naplnění i těch nejsmělejších přání s plnou náručí radosti, lásky i štěstí –  
to vše a ještě mnohem víc Vám přeje                        Vaše redakční rada Listů Ostravské univerzity v Ostravě

jak ryby chutnaly, a byla-li odpověď 
kladná, což vždycky byla, slíbil další 
a slib dodržel. To ovšem neplatilo jen 
o rybách, ale byla to jeho vlastnost, 
které si všichni vážili. S úbytkem ryb 
v našich řekách se rozšiřoval rádius 
uspokojování jeho koníčka. Krásně 
pak vyprávěl o lovu v Mongolsku, 
Švédsku či Norsku. 
Rád se ponořoval do četby historické 
literatury, zajímalo jej letectví. Krásný 
kraj Moravského Slovácka jej vybavil 
k tomu, co se jen těžko naučí a co se 
musí asi zdědit, mít rád zpívanou poe-
zii a lidovou moudrost a umět frázovat 
lidové „pěsničky“. Mnohokrát nás tr-
pělivě opravoval, když jsme to nedoká-
zali podat, jak se patří. Stejně trpělivě 
a raději vícekrát studenta zkoušel, až 
jej donutil se jeho disciplíně naučit. 

Když už jsem poukázal na jeho pe-
dagogické přístupy, ještě je trochu 
doplním. Naučil nás, své kolegy, vážit 
si zdraví a něco pro ně dělat. Sporto-
vat v zimě, v létě, na horách, ve vodě. 
Mnohým z nás přivedl ke sportu naše 
děti i vnoučata. Pedagogicky se dříve 
angažoval také v práci s dětmi v ob-
dobí letních prázdnin. Jako vedoucí 
katedry nepodceňoval ani – řek-
něme – výchovu svých mladších kole-
gyň a kolegů a vím, že někdy těžce 
nesl, když nevedla k žádoucímu cíli – 
tedy k jejich plné profesní kultivaci. 
Uměl být všem příkladem – v tom, 
jak nezištně pomoci řešit pracovní či 
osobní problém, v důslednosti a do-
tahování věcí do konce, ve smyslu pro 
řád a dodržování pravidel, v systémo-
vém přístupu k životním úkolům, ve 

vidění budoucna a reálném plánování 
toho, co je zapotřebí vykonat. 
Myslím, že docent Gajda na výbornou 
zvládl i výchovu své dcery Adélky, 
která je úspěšnou právničkou. Začal 
také rozvíjet svoji půlroční milovanou 
vnučku Aničku. Mnozí říkají, že dobrý 
začátek je polovina úspěchu. 
Jsem rád, že jsem mohl ve svém životě 
poznat docenta Vojtěcha Gajdu a de-
sítky let s ním spolupracovat. Hodně 
jsem se od něj naučil. Jsem smuten, 
že tak náhle odešel. Vím, že takto to 
cítí i mnozí z Vás. 

Milý Vojto, čest tvé památce. 

Doc. PhDr. Josef Malach, CSc.,
děkan Pedagogické fakulty OU

josef.malach@osu.cz

Vážení čtenáři,
v příštím čísle mimo jiné najdete zajímavé informace z výjezdního zasedání kolegia rektora,  

které proběhne v prosinci. Čtěte Listy naší univerzity. Redakce

Hodně lidí, zvláště učitelská branže v Novém Jičíně, ještě nedávno potkávalo 
statného staříka s hůlčičkou, který do posledních sil šířil osvětu mezi občany 
svými brožovanými dílky, vydávanými vlastním nákladem a rozdávanými zná-
mým, nebo prodávaným nanejvýše za pět až deset korun zájemcům. 



Plakáty studentů ateliéru grafického designu (GD) Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě Kamily 

Vejrostové (nahoře) a Jakuba Dluhosche pro výstavu ateliéru GD (spolu s ateliérem knižního a obalového 

designu) na Akademii umění v Katovicích (7.12.–31.12.2010).


