
LIS
TY

W
W

W
W

O DNI ABSOLVENTŮ, 
VĚDĚ A STO TISÍCÍCH
Rozhovor s prorektorem pro 
řízení vědy a vnějších vztahů 
prof. MUDr. Janem Latou, CSc.

Jste Brňák, co vás přimělo 
přijmout nabídku prorektorování 
na naší univerzitě?
 Nebyla to nabídka prorektorování, 
z LF MU Brno jsem přešel do Ostravy 
po vzniku Lékařské fakulty Ostravské 
univerzity na podzim roku 2010. 
Naposledy byla založena lékařská 
fakulta v České republice v roce 1945 
a podílet se na vzniku nové lékařské 
fakulty bylo velmi zajímavé, podobnou 
situaci nikdo v mé generaci nezažil. 
Navíc byla v témže roce do vedení LF 
MU Brno zvolena kontroverzní osob-
nost, řada členů akademického senátu 
ani já osobně jsme s ní nechtěli spo-
lupracovat. Následná nabídka pana 
rektora Močkoře pracovat na úseku 
vědy OU byla pro mne jak ctí, 
tak i novou příležitostí. 

S jakými prioritami jste do této 
funkce nastupoval?
 Velkou výhodou bylo, že představy 
pana rektora o možnostech vědecko-
výzkumné (VV) práce na univerzitě 
byly velmi podobné mým představám, 
což je základ pro úspěšnou spolupráci. 
Ostravská univerzita, jako nejmladší 
veřejná vysoká škola v republice, 
se pochopitelně nejdříve soustředila 
na kvalitní výuku. V poslední době 
je ovšem při hodnocení vysokých 
škol čím dál tím důležitější jejich 
vědecká činnost, která má současně 
stále výraznější vliv na i fi nancování 
univerzit. Je tudíž nezbytné VV činnost 
na univerzitách preferovat. Výhodou 
OU je pochopitelně velké množství VV 
týmů a jedním z mých cílů je podpo-
rovat činnost těch nejlepších. Dalším 
důležitým úkolem bylo vytvoření 
VV týmů nových, postavených na 
zkušených vědcích. V dnešní době 
je získávání kvalitních vědců velmi 

obtížné, neboť v ČR již bylo fi nan-
cováno několik velkých vědeckých 
projektů (např. CEITEC, v Ostravě 
např. IT4Innovations) a po kvalitních 
vědcích je velká poptávka. Jsem velmi 
rád, že se nám podařilo získat čtyři 
kvalitní mladé vědce (z MU Brno, UK 
Praha, Akademie věd ČR a Rockefeller 
University, New York), kteří jako group 
leaders tvoří základ těchto nových 
vědeckých týmů.

Letošní setkání s absolventy 
bude velkou akcí. Proč?
 Spolupráce s absolventy není 
obecně na českých univerzitách příliš 
rozvinuta a všechny univerzity 
se o ni snaží s rozdílnými úspěchy. 
Na OU bylo před Vánoci každoročně 
setkání s absolventy pořádáno, ale za 
relativně velmi malého zájmu. Jednou 
z příčin je i to, že s absolventy po 
ukončení studia nemáme následný 
kontakt. 
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 Když jsem dostal za úkol připravit 
určitý koncept, z navržených možností 
byla kolegiem rektora vybrána tato 
– uspořádat velkou atraktivní akci, 
která díky své zajímavosti bude mít 
veřejnou publicitu, absolventi si o ní 
řeknou a budou mít zájem na ni přijít. 
Cílem pochopitelně není akce sama, 
ale navázání kontaktu, vytvoření určité 
zájmové skupiny mezi absolventy 
či přímo klubu absolventů, představení 
nového absolventského webu, který 
umožní lepší informovanost a zlepší 
kontakt mezi absolventy, univerzi-
tou i stávajícími studenty i rámcové 
naplánování činnosti minimálně pro 
příští rok.

Největší 
obavou bylo, 
že „nepřijdou 
lidi“, ale v sou-
časné době 
už je kapacita 
naplněna.
Kdo tvoří organizační štáb? 
 Tvoří jej zástupci všech fakult, 
za rektorát Z. Tesarčíková Moškořová. 
Velmi důležitá je spolupráce 
s Mgr. Miroslavem Ha	 em z Centra 
informačních technologií OU. Nesmírné 
štěstí jsem měl při výběru nejužšího 
realizačního týmu, který tvoří Monika 
Šumberová, Veronika Uhrová, Adam 
Soustružník a Tomáš Fabík. Případný 
úspěch akce bude především jejich 
zásluhou.

Samotnými realizátory budou 
externí fi rmy, nebo studenti 
a zaměstnanci naší univerzity?
 Vše, včetně přípravy a realizace 
vlastní akce, provádějí zaměstnanci 
OU nebo studenti, o to je to samo-
zřejmě obtížnější.

Proč padla volba právě na 
zrekonstruovaný plynojem 
Vítkovic?
 Chtěli jsme připravit program 
atraktivní pro absolventy, a v tuto 
chvíli Ostrava nemá zajímavější pros-
tor, než je plynojem Gong. Největší 
obavou bylo, že „nepřijdou lidi“, 
ale v současné době už je kapacita 
naplněna, aniž bychom vůbec zahájili 
podzimní kampaň. Byl jsem, na rozdíl 
od jiných, opatrným optimistou, 
ale realita předčila i mé očekávání. 
Ti absolventi, kteří se už letos do 
vyprodaného sálu nedostanou, mohou 
přijít příští rok.

Jaký bude program absol-
ventského setkání? 
 Program je možná až příliš bohatý. 
Začínáme mít problém všechna vys-
toupení do těch plánovaných šesti 
až sedmi hodin setkání zařadit. 
Hlavními „taháky“ bude skupina Buty 
a recitál Marie Rottrové. Jsem velmi 
rád, že se nám ji podařilo k účasti na 
naší akci přesvědčit (úsměv). Dále vys-
toupí Fakulta umění s operou Gianni 
Scicchi , Jan Budař s kapelou Eliščin 
Band, dvě studentské kapely FiHA 
a Marow, několik sborů, např. dámský 
sbor Duha. Fakultou umění budou 
představeny nové formy vizuálního 
umění. Účastníci setkání si mohou 
prohlédnout vysokou pec č. 1 a zhléd-
nout prezentace všech fakult OU. 
Případné aktuální změny v programu 
budou k dispozici na https://absol-
venti.osu.cz/. 

Z jakých prostředků bude tato 
nákladná akce fi nancována? Není 
za současné situace ve fi nan-
cování vysokých škol pořádání 
tak velké akce luxusem?
 Pochopitelně fi nanční záležitosti 
jsou nesmírně důležité, a na kolegiu 
rektora proto proběhla diskuze 
k možnostem univerzity takovou akci 
uspořádat. Celé setkání je fi nancováno 
rektorátem a rád bych zdůraznil, 
že jsme uspěli skutečně s minimálními 
cenami. Největší položkou je plynojem 
Gong, byť tam platíme jenom provozní 
náklady a nulový nájem, honorář pro 
Buty je nižší než jejich běžné honoráře 
(jako ostravští patrioti chtěli vyjít OU 
vstříc). Někteří účinkující vystoupí 
zdarma (M. Rottrová) či za výrazně 
nižší honoráře, než je obvyklé 
(J. Budař). Značnou úsporu předsta-
vuje i nehonorovaný přípravný výbor, 
účast studentů na přípravách aj.

V roce 2005 vám Česká hepato-
logická společnost (ČHS) udělila 
cenu za nejlepší hepatologickou 
publikaci v oblasti hepatologie za 
monografi i „Kritické stavy v hepa-
tologii“. Čím je tato kniha podle 
vás výjimečná? (Více na str. 26.)
 Na vysvětlenou: hepatologie je 
část vnitřního lékařství zabývající se 
onemocněními jater, která vedou k celé 
řadě akutních a urgentních stavů 
(např. k těžkým krvácením, poruchám 
vědomí, těžkým infekcím), se kterými 
se setkávají nejen hepatologové, 
ale např. i chirurgové, internisté aj. 
Kniha tudíž byla určena širší lékařské 
veřejnosti, což mohlo být jedním 
z důvodů. Dalším faktorem bylo, 
že publikace s touto tematikou 
v českém a nakonec i světovém písem-
nictví chyběla. V neposlední řadě seh-
rál svou roli i fakt, že se mi podařilo 
sestavit tým špičkových spoluautorů.

Cenu prof. Hořejšího za nejlepší 
práci v oblasti portální hyperten-
ze udělovanou ČHS jste získal 

opakovaně (2001, 2003 a 2005). 
Čím si tento úspěch vysvětlujete? 
 Na úvod opět vysvětlení: portální 
hypertenze je komplikace chronických 
jaterních onemocnění, která vede 
v mnoha případech k úmrtí pacientů. 
Cena prof. Hořejšího je udělována 
každé dva roky a většinou ji obdrží 
práce publikovaná v nejprestižnějším 
vědeckém časopise. Nám se podařilo 
v těchto letech realizovat několik 
studií, které se tomuto tématu 
věnovaly (např. problematice infekcí, 
léčbě krvácení nebo využití probiotik 
v léčbě těchto komplikací). Prezen-
tovali jsme je na kongresech v Evropě 
i Spojených státech a byly přijaty 
k publikaci v kvalitních evropských 
časopisech. Z ČR nikdo neměl prostě 
v tu dobu lepší! (smích)

Máte děti? Jaké máte koníčky? 
Máte nějaká oblíbená jídla? 
Knihy?
 Mám tři syny, nejstarší vystudoval 
přírodovědu v Brně a dva jsou právní-
ci. Trošku mě mrzí, že se ani jeden 
nedal na medicínu, protože i moje 
matka byla lékařkou. Mám pět vnuků, 
tak snad některý dál rozvine lékařskou 
tradici naší rodiny… Se sportem je to 
u mne rok od roku obtížnější, nicméně 
před několika lety jsem začal hrát 
golf a sezónně se snažím alespoň 
několikrát se na hříště dostat. Z hle-
diska golfu je Moravskoslezský kraj 
zemí zaslíbenou… Oblíbená jídla mám 
bohužel všechna (smích). A začíná 
to být na mně už vidět. V Ostravě 
nemám televizi, takže jsem začal opět 
trošku více číst. Celoživotně je mým 
nejoblíbenějším autorem Ludvík 
Vaculík, Milan Kundera, v poslední 
době se objevily překlady knih Cor-
maca McCarthyho. Líbily se mi i knihy 
Simona Mawera – především jeho 
první kniha Skleněný pokoj, která je 
o Vile Tugendhat, což mne jako Brňáka 
pochopitelně zajímá. Ale ten seznam 
by asi byl až moc dlouhý…. 

Vaše jméno je spjato s nadačním 
fondem Pro Panacea…
 Tento fond (http://www.propana-
cea.cz/) jsem založil před několika 
lety. Ve správní radě, jejímž jsem 
předsedou, je kromě osobností z pod-
nikatelské sféry např. i Michal Vieweg. 
Tento nadační fond podporoval 
činnost FN Brno a některé zdravot-
nické projekty v Brně. V poslední době 
se zaměřuje na podporu mladých 
výzkumníků. Díky paní Olze Prosové 
jsme měli možnost uspořádat 
v Moravskoslezském kraji dva nadační 
večery. Jsme rádi, že na podzim 
budeme mít možnost věnovat LF naší 
univerzity 100 tisíc korun na podporu 
studentských aktivit.

→ ze str.1
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Prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 
 Fota: Hana Jenčová
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 Proto všichni dobře věděli, že Do-
něck leží na východě Ukrajiny, v rusky 
hovořící enklávě a že je vzdálený asi 
100 km od Azovského moře. Že je to 
převážně průmyslové milionové město 
a že se hutním a kamenouhelným 
průmyslem podobá Ostravě. 
 Když je vedoucím delegace historik, 
tak vám ještě před příjezdem na místo 
zasvěceně povykládá o tom, 
že Doněck byl založen jako osada 

Juzovka roku 1869 
anglickým důlním podni-
katelem Hughesem (ruská 
varianta jeho příjmení je 
Juzov, proto Juzovka), že 
se město jmenovalo také 
Stalino a nakonec bylo 
přejmenováno na Doněck 
podle řeky Doněc. 
Ne podle Donu, jak by 
se na první pohled mohlo 
zdát. Škoda jen, 
že ve výpravě nebyl 
žádný geograf, protože 
by výklad doplnil tím, že 
ani Doněc – konkrétně 
Doněc Severskij, protože 

Donců je více – přes Doněck vlastně 
vůbec neprotéká a jenom dal městu 
jméno.
     Na místě samém všichni účastníci 
cesty zjistili, že podobnost našich 
měst je možná větší, než by se dalo 
čekat. Doněck je sice mladší, a proto 
v něm nenajdeme staré centrum 
s náměstím, ale jen několik uliček 
s dřevěnými domy, které zůstaly 
ze staré Juzovky, ale věže šachet 
trčící přímo z „živého“ města, vysoké 
homole přesně kuželovitých hald 
rámující horizont krajiny – to vše nějak 
připomíná, jak jsou si naše města 
blízká. (Dokončení v příštím čísle.)

 
 katedra slavistiky Filozofi cké fakulty
 vitezslav.vilimek@osu.cz

↑
V Univerzitním muzeu.
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→ Po promoci (1977) pracoval na Gastroenterologické klinice FN Brno postupně 
jako sekundární lékař, odborný asistent, docent, vedoucí lékař JIP, (2007–2010) 
jako přednosta kliniky. Nyní má úvazek na Interní klinice FN Ostrava.  
→ Je autorem či spoluautorem 150 odborných publikací v domácím i zahraničním 
tisku s citačním indexem 8  (Web of Science). 
→ (2006–2010) byl proděkanem Lékařské fakulty MU, (2011– dosud) prorek-
torem Ostravské univerzity. (2006–2010) byl členem Vědecké rady (VR) LF MU, 
(2010– ) členem Vědecké rady Lékařské fakulty OU, (2011– ) členem Vědecké 
rady OU. 
→ (2009– ) členem komise pro atestační zkoušky z gastroenterologie. 
→ (1980– ) členem České hepatologické společnosti (ČHS), (2005– ) členem 
výboru ČHS, zvolen opakovaně (http://www.ces-hep.cz/). (2012– ) Členem 
revizní komise výboru České gastroenterologické společnosti. 
→ Opakovaně získal ceny za nejlepší publikace. 
→ Je předsedou správní rady nadačního fondu Pro Panacea. (obr. vlevo)
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Pane profesore, ordinujete ještě 
někdy?
 Ano, ordinuji. Přesídlil jsem se sice 
z LF MU Brno na LF OU do Ostravy, 
ale Brno jsem úplně neopustil. Stále 
tam mám specializovanou ambulanci, 
na kterou mám ale, bohužel, vzhle-
dem k povinnostem na Ostravské 
univerzitě, méně času než dřív.

Děkuji vám za rozhovor.

Mgr. Hana Jenčová,
newsletter@osu.cz,
tel.: 776 642 229

OSTRAVA – DONĚCK 1:1
KDY TAM PŘILETÍME?
„Máš už tu prezentaci do Doněcku?“ 
– „Právě jsem to dostal. Je to pěkné, 
ale celé v angličtině. Mělo by to být 
rusky, ať nám rozumí. Do odjezdu to 
nepřeložím.“ – „Tak to musíme udělat 
cestou. Vezmeš notebook?“ – „Už se 
mi nevejde. Beru si i věci do Pol-
ska…“ –  „Tak vezmu svůj.“

 Při přípravě zahraniční cesty nejsou 
podobné telefonáty těsně před 
odjezdem ničím neobvyklým. Musí 
se zjistit, kdo má u sebe všechny jíz-
denky, zajistit místa v letadle („Hlavně 
na křídle, ať to moc nehoupe, a do 
uličky, ať se nemusím prodírat přes 
lidi…  “), připravit a několikrát spočítat 
propagační předměty („A přibal ještě 
jednu sadu, kdyby se tam objevil 
někdo navíc.“). 
 Naposledy se před odletem přečtou 
e-maily a vyřídí to nejdůležitější 
(zajížďka na fakultu a děkanské podpi-
sy na důležitých dopisech rozložených 
na kapotě nastartovaného auta), 
zkontroluje se pas a peníze... A může 
se vyrazit. Tentokrát na Ukrajinu. 
Do Doněcku.
 Dopoledne v práci, rychle domů 
pro věci. Sprcha a už je třeba vyrazit. 
Naložit všechny do auta, pěkně 

postupně směrem od fakulty k Praze. 
Dodržuje se přesně smluvený čas, 
protože letadlo nečeká. Ve 21 hodin 
odbavení, ve 22 hodin odlet, po 2048 
letových kilometrech ve 2 hodiny 
v Doněcku, ve 4 hodiny – a možná 
i později – v hotelu v posteli, v pole-
dne začátek ofi ciálního programu, 
kdy musí být všichni připravení 
a svěží.
 A úkol, který zástupce Filozofi cké 
fakulty čekal, byl zodpovědný. 
Naše delegace vedená děkanem 
prof. Alešem Zářickým a složená 
z proděkana pro zahraniční vztahy 
a rozvoj doc. Marka Otiska a zás-
tupců katedry slavistiky dr. Igora 
Jelínka a dr. Vítězslava Vilímka měla 
posoudit možnosti spolupráce 
s Doněckou státní univerzitou 
managementu a uzavřít odpovídající 
smlouvu.

DONĚCK NELEŽÍ NA DONU
 Příprava na pracovní cestu spočívá 
také ve zjištění maximálního množství 
informací o místě, kam člověk jede. 
O městě, o univerzitě a konkrétním 
pracovišti, o lidech, kteří na něm 
působí... A samozřejmě také o tom, 
co je v okolí zajímavého a co stojí 
za to vidět.

←
Při podpisu smlouvy.
 Fota: DonGUU

Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS. PhD.,

Foto: archiv Pro Panacea
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NA KŘÍDLECH HERMOVÝCH

 V širším smyslu pak překladatelů 
a tlumočníků, heroldů, diplomatů 
a misionářů. A svou enigmatickou po-
vahu dal do vínku fi lozofi cké disciplíně 
a vědecké metodě, jež v 19. století 
přijala jméno hermeneutika.
 Hermeneutika je ovšem stará jako lid-
stvo samo. Řecké sloveso „hermeneuein“ 
znamená mluvit, vysvětlovat, vykládat, 
tlumočit – ale taky šťastně naleznout 
vzácný poklad. Moderní hermeneutika, 
ustálená ve 20. století, je akademickou 
disciplínou, která hojně teoretizuje 
a často se zabývá jen sama sebou – 
ale taky praktickým uměním, k němuž 
je třeba talentu (od bohů). Na problém 
(ne)(do)rozumění narážíme všichni 
a často. Ale jen někteří – jako proslulí 
potápěči z Délu, lovící perly z velkých 
hloubek – dovedou vy(s)lovit  „logos“, 
pravé slovo v pravý čas. 
 Konference s tajuplným názvem 
„Metodologie a theurgie hermeneutické 
interpretace“, která se na naší fakultě 
konala v květnu (a byl to už její čtvrtý 
ročník), chtěla dát příležitost těm ne-
mnohým, kdo se u nás, na Slovensku 

a v Polsku umění hermeneutickému 
věnují, aby si představili výsledky své 
práce a aby se mladí adepti nelehké 
vědy něčemu přiučili od zkušených 
laureátů. 
 Profesor Miroslav Mikulášek, 
iniciátor a duše těchto setkání, je i ve 
svém požehnaném věku neuvěřitelně 
intelektuálně a publikačně plodný. 
Podobně jako i další nestoři – profesoři 
Jan Šabršula a Lumír Ries. Letos se 
k nim přidal šedinami a laury ověnčenými 
skráněmi i brněnský profesor Jaroslav 
Hroch. 
 Literáti, uměnovědci, fi lologové i teo-
logové, profesoři, docenti i doktorandi 
vyplnili oba dny konference množstvím 
krátkých příspěvků, jež pak vydají na 
sborník tloušťky telefonního seznamu, 
o nějž je potom mezi znalci veliký zájem.
 Konference byly předznamenány 
osou vedoucí od Platóna přes Aurelia 
Augustina, starověkou gnózi i renesanční 
hermetismus ke Schleiermacherovi 
a odtud k ruským myslitelům Florenské-
mu a Berďajevovi – tedy velmi netradi-
ční trajektorií mimo cesty vyšlapané 

„ofi ciálními“ naukami.
 Mýtus i fi lozofi e, literatura i věda, 
narace i diskurs – jaké rouhání, jaká 
incestuální spojení!, volají purističtí kla-
sikové i dogmatici redukcionismu. Že je 
pak do názvu konference vetknut i pojem 
„teurgie“, převzatý z renesanční magie 
ruskými extatickými mysliteli a označující 
nejvyšší fázi splynutí vědeckého a umě-
leckého počínání – konání Díla, „opus 
magnum“ – už v této souvislosti ani 
nepřekvapí.
 Hermeneutika je, jak vidno, věda 
vzletná. Kromě vysvětlování a šťastného 
nalézání výstižného vyjádření smyslu 
ovšem také ustavičně pochybuje, vědo-
ma si nehotovosti, procesuality všeho, 
včetně svých dílčích výsledků, čímž plaší 
lidem jejich navyklé pořádky – nadto 

ráda svými zaumnými hříčkami ruší 
kruhy a linie všem simplifi kátorům.
 Hermeneutiku potřebují takřka 
všichni, podobně jako z druhé strany 
škály racionálního spektra logiku. 
A takřka všechno je hermeneutika, 
tedy přesněji interpretace, snaha vyložit 
důležité poselství lidem. Můžeme být 
hrdí, že cesty těch, kdo se v tomto 
umění cvičí, se potkávají právě v Ostravě 
na naší fakultě.


 Lic. Vladimír Šiler, Dr.,
katedra fi lozofi e Filozofi cké fakulty

↑
Hermeneutické a theurgické 
rozjímání při Ars hermeneutica.
 Foto: Tomáš Rucki

VYHLÁŠENÍ VIII. ROČNÍKU 
PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE 

 Soutěž je vyhlášena pod záštitou 
děkana Filozofi cké fakulty OU 
prof. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D. 
Určena je studentům bakalářských 
a magisterských programů bez ohledu 
na typ vysoké školy a studijní obor. 
 Do soutěže se studenti mohou 
přihlásit odevzdáním soutěžního 
příspěvku – překladu autentického 

cizojazyčného textu podle vlastního 
výběru. Příspěvek je třeba odevzdat 
ve třech kopiích se třemi kopiemi 
originálního textu. Text originálu 
musí obsahovat úplný bibliografi cký 
údaj (jméno a příjmení autora, název 
publikace, místo a rok vydání a název 
nakladatelství). 
 Překlady jsou hodnoceny 

anonymně: na soutěžní překlad se 
soutěžící nepodepisují, ale označují 
jej heslem, pod nímž se rozhodnou 
soutěžit. Ke kopiím originálu a vlast-
ního překladu soutěžící musí přidat 
zalepenou obálku označenou svým 
heslem a do ní vloží potřebné osobní 
údaje: jméno a příjmení, adresu 
pro doručení běžné pošty, elektronic-

PROJEKT POSÍLENÍ ROZVOJE CENTRA VÝZKUMU 
ODBORNÉ ANGLIČTINY A NĚMČINY SPUŠTĚN
Ve spolupráci katedry anglistiky 
a germanistiky bylo v roce 2011 
na FF naší univerzity vybu-
dováno nové odborné pracoviště 
pod názvem Centrum výzkumu 
odborného jazyka (CVOJ). 
Jeho garantkou je prof. Priv.-
Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. 

 

 Od 1. srpna 2012 byl spuštěn 
projekt OP VK Posílení rozvoje Centra 
výzkumu odborného jazyka, který je 
fi nancován v rámci Investic do rozvoje 
vzdělávání z prostředků Evropského 
sociálního fondu. Prostředky budou 
využity na realizaci bádání v oblasti 
odborné komunikace. 
 Projekt si klade za cíl zkoumat 
odborné (technické, ekonomické, 
přírodovědné a lékařské) texty 

v angličtině a němčině a refl ektuje 
skutečnost, že odborný diskurz je dy-
namicky se rozvíjející oblastí, ve které 
dosud chybí zmapovat jeho specifi ka, 
například v kontrastivní anglicko-
německo-české relaci.
 Ke spolupráci se v rámci projektu 
podařilo získat zahraniční odborníky. 
S jejich přispěním se otevírají nové 
možnosti pro prezentaci výsledků 
bádání v zahraničí. Dlouholeté 

zkušenosti s vedením výzkumných 
projektů, které zahraniční lingvisté 
mají, budou využity při koordinaci 
dílčích cílů a klíčových aktivit projektu 
nebo při práci na publikačních výstu-
pech. 

Mgr. Milan Pišl, Ph.D., 
katedra germanistiky FF,
milan.pisl@osu.cz

Řecký bůh Hermés – i jeho římský derivát Merkur – byl posel bohů, 
vyřizoval jejich poselství lidem. Byl to ale i známý rošťák – tropil 
si šprýmy, škodolibě rozháněl pasákům stáda. Není divu, že se stal 
patronem pošťáků, ale i pocestných – a zlodějů.

Katedra anglistiky a amerikanis-
tiky, germanistiky, romanistiky 
a slavistiky FF naší univerzity
vyhlašují pro akademický rok 
2012/2013 již VIII. ročník 
překladatelské soutěže Filozo-
fi cké fakulty Ostravské univerzi-
ty v Ostravě, oceněné evropskou 
jazykovou cenou Label 2009.



Již 6. ročník mezinárodní 
Jarní školy sociální práce se 
uskutečnil opět po roce letos 
v dubnu na Fakultě sociálních 
studií naší univerzity.

 Tradičně se jí účastní profesoři 
a studenti, ať už magisterských, 
či doktorských studijních programů, 
z různých škol Evropy. Letos k nám 
zavítali účastníci (kromě pořadatelské 
naší univerzity) i z německých univerzit 
v Kölnu a Eichstättu, anglického Hert-
fordshire, fi nského Kuopia, sloven-
ské Trnavy, polské Poznaně, z fran-
couzského Lille a jiných.
 V přátelském a neformálním 
prostředí měli všichni studenti 
jedinečnou možnost prezentovat 
výzkumná témata svých magister-
ských či disertačních prací, pochlubit 
se výsledky svých výzkumů a získat 
názory, rady a doporučení od význam-
ných odborníků sociální práce. 
 Avšak jarní škola není jen o  práci, 
přednášení, příspěvků  a workshop-
ech, ale také o zábavě, ať při společné 
večeři, nebo po večerech na nám 
všem známé Stodolní. 

Video a fotografi e na:
http://evis.osu.cz/index.php?id=9826

Mgr. Eva Nedomová,
 Fakulta sociálních studií,
 eva.nedomova@osu.cz
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kou adresu a úplný název fakulty 
a univerzity, na níž studují.  
 Soutěžní překlad je třeba odevz-
dat nejpozději do 31. ledna 2013.
 Soutěžit se dá ve dvou kategoriích:  
kategorii překladu NELITERÁRNÍHO 
TEXTU (populárně-naučného nebo 
publicistického) - (v rozsahu 7 – 10 
normostran; 1 normostrana = 1 800 
znaků včetně mezer) a v kategorii 
překladu LITERÁRNÍHO TEXTU 
(7 – 10 normostran u prózy 
či dramatu, 30 – 40 veršů u poezie).
 Soutěžící překládají texty dle vlast-
ního výběru z angličtiny, němčiny, 
francouzštiny, španělštiny, 
portugalštiny, italštiny, ruštiny, 
polštiny nebo latiny do češtiny. 
 Do soutěže se mohou studenti 
zapojit i s překlady z jiných jazyků, 
je však třeba, aby ke své práci přiložili 
jeden stručný odborný posudek spe-
cialisty na příslušný jazyk. 
 „Mohu pro soutěž přeložit i text, 
který již byl v českém překladu 
vydán?“Ano, je to možné. Očekává 

se však, že je student s dříve 
publikovaným překladem obezná-
men a že se vůči němu ve stručném 
překladatelském komentáři vymezí, 
tj. vyloží, v čem se odlišuje jeho 
překladatelská metoda, v čem je jeho 
překlad jiný, nový, v čem je přínosem... 
Stručný komentář je třeba přiložit 
ke všem třem kopiím překladu.
 „Jak probíhá vyhodnocení 
soutěže?“ Soutěžní překlady posuzují 
nezávisle dva členové poroty 
na katedře jazyka, z něhož soutěžící 
překládá. Každý soutěžící obdrží 
v závěru soutěže dva odborné posud-
ky. Všichni účastníci soutěže dostanou 
certifi kát o účasti v soutěži, nejlepší
práce budou oceněny čestným 
uznáním. Pořadí oceněných přís-
pěvků se neurčuje. 
 Celý ročník soutěže bude 
slavnostně uzavřen v březnu 2013 
DNEM S PŘEKLADEM´, jehož 
součástí jsou vedle předání čestných 
uznání nejúspěšnějším soutěžícím také 
přednášky předních translatologů, 

překladatelů a tlumočníků 
a překladatelské dílny na ja-
zykových katedrách. Seznamy 
účastníků soutěže, nositelů čestných 
uznání a výbor nejlepších překladů 
budou publikovány ve sborníku 
Den s překladem VIII v září 2013.
 „Komu mohu soutěžní překlad 
zaslat a na koho se mohu obrátit 
s dotazem?“ Soutěžní příspěvky 
prosím zašlete poštou, popř. odevz-
dejte osobně na příslušnou katedru 
dle jazyka originálu;  PŘEKLADY Z:
 angličtiny: katedra anglistiky, 
Mgr. Renáta Tomášková, Dr., 
renata.tomaskova@osu.cz; 
 němčiny: katedra germanistiky, 
Mgr. Eva Hrdinová, Ph.D., 
eva.hrdinova@osu.cz;  
 francouzštiny, italštiny, 
portugalštiny: katedra romanistiky, 
Mgr. Zuzana Honová, Ph.D., 
zuzana.honova@osu.cz; 
 španělštiny: katedra romanistiky, 
Mgr. Irena Fialová, 
irena.fi alova@osu.cz; 

 ruštiny: katedra slavistiky, 
Mgr. Vítězslav Vilímek, 
vitezslav.vilimek@osu.cz;  
 polštiny: katedra slavistiky, 
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., 
jiri.muryc@osu.cz; 
 latiny: katedra historie, 
Seminář latinského jazyka a kultury, 
Mgr. Richard Psík, Ph.D., 
richard.psik@osu.cz  

Adresa všech kateder: 
katedra ... FF OU, Reální 5, 70103 
Moravská Ostrava. 
 Uvedených kontaktů na organizační 
tým soutěže je možné také využít 
k dotazům či připomínkám. Pořadatelé 
přejí všem příjemné chvíle strávené 
překládáním a úspěch v soutěži.

Mgr. Renáta Tomášková, Dr., 
katedra anglistiky a amerikanistiky   
Filozofi cké fakulty 

JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE

↖
Přednáška Jarní školy 
na Fakultě sociálních studií.

↑
Rozhovor s děkanem Fakulty 
sociálních studií doc. PaedDr. 
Oldřichem Chytilem, Ph.D. 

←
Dr. Katarzyna Pawelek z uni-
verzity Adama Mickiewicze 
v Poznani.
 Fota: archiv osu.cz
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ZLATÝ ERASMUS
Ahoj! Jmenuji se Lucie a studuji 
druhý ročník magisterského 
studia Sociální práce na fakultě 
sociálních studií. Během svého 
studia jsem využila obě formy 
Erasmu, tedy jak studijní, 
tak pracovní stáž. Ráda bych 
se s vámi podělila o své dojmy. 

 O Erasmu jsem se poprvé 
dozvěděla od mých přátel ještě 
v dobách, kdy jsem chodila na střední 
školu. Oni  už studovali na vysoké 
škole a využívali možnosti studia 
v zahraničí. Během jejich barvitého vy-
pravování o tom, jak skvělá příležitost 
Erasmus je, jsem se zasnila, a protože 
nejsem člověk, který nechává sny 
nereálné, okamžitě jsem se rozhodla, 
že až budu na VŠ, také někam vyjedu. 
A tak se taky stalo.
 Můj první Erasmus se odehrál 
v Holandsku, přesněji v kouzelném 
historickém městě Amsterdamu.  
Byla to stáž studijní, tudíž jsem 
chodila do školy na přednášky a na 
konci semestru absolvovala zápočty 
a zkoušky. Naše třída byla složena 
jen z „erasmáků“ z různých koutů 
Evropy.  
 Bylo zajímavé poznávat rozdílný 
přístup k výuce. Heslo našich učitelů 
bylo: nezajímá mě, co víš (to si načteš
 v knihách), ale co umíš. Víc než teorii 
jsme probírali praktickou stránku stu-
dia sociální práce (pohovor s klientem, 
kdy jsme byli natáčení na kameru, 
apod.). Studium jsme měli prokládané 
různými exkurzemi po zařízeních,
ale také workshopy a konferencemi. 
Výuka probíhala jen třikrát do týdne, 
tudíž nám zbývalo dost času na 
poznávání krás Amsterdamu.
 Erasmus v Holandsku započal 
v druhém ročníku Bc. studia, v letním 
semestru a trval šest měsíců. Uby-
tování jsem si zajistila na kolejích 

tamní školy, ovšem záhy po mém 
příjezdu jsem se seznámila se třemi 
studenty VŠB, kteří také studovali 
v Amsterdamu prostřednictvím pro-
gramu Erasmus, a společně jsme si 
pronajali byt kousek od školy. Vyšlo 
to mnohem levněji než bydlení na kole-
jích. S penězi jsem tedy vyšla akorát. 
 Po mém návratu jsem věděla, 
že chci určitě vyjet do zahraničí ještě 
jednou. Naštěstí se mi podařilo dostat 
se na navazující Mgr. studium, a tím se 
mi otevřela možnost absolvovat ještě 
pracovní stáž. Dohromady na Erasmu 
můžete být 12 měsíců. Je čistě na 
vás, jakou formu si vyberete (studijní/
pracovní). Mně tedy zbývalo ještě 
dalších šest měsíců „erasmování“. 
Na rozdíl od studijní stáže, kterou vám 
zařídí škola (má uzavřené smlouvy 
s různými evropskými školami), orga-
nizaci, kde budete během pracovní 
stáže pracovat, si musíte sehnat sami. 
 Vzhledem k mým jazykovým schop-
nostem bylo jasné, že pojedu na stáž 
do nějaké z anglicky mluvících zemí. 
Vybrala jsem si Anglii, a to rovnou 
Londýn, město světa! Sehnat orga-
nizaci, kde bych mohla pracovat jako 
dobrovolník, bylo překvapivě složité. 
Avšak skoro na poslední chvíli mě 
napadla Y.M.C.A (podle známé písně:  
It's fun to stay at the y-m-c-a. ), 
organizace pracující s dětmi a mládeží. 
Odpověď na email jsem dostala téměř 
okamžitě. Bylo jen třeba absolvovat 
pohovor přes telefon a má cesta 
do Londýna byla otevřena. 
 Pracovní stáže jsou na rozdíl od 
studijních stáži mnohem lépe placeny. 
Zřejmě se předpokládá, že jako stu-
dent máte dost času na to, chodit 
na brigády a přivydělat si nějakou tu 
korunu (euro) navíc. Při pracovní stáži 
jsem byla mnohem více vytížená. 
V organizaci jsem pracovala osm 
hodin denně, ale na druhou stranu 

jsem si mohla dovolit vlastní byt na 
západě Londýna. 
 Jistě jsem ušetřila spoustu peněz 
tím, že jsem si koupila kolo a jezdila
do práce na kole. To byl ještě pozů-
stalý zvyk Erasmu v Holandsku, 
kde na kole jezdí úplně všichni. 
Co se tedy týče peněz, stáž v Anglii 
jsem přežila bez jediného dluhu, 
dokonce jsem si i něco málo ušetřila. 
Londýn nabízí jak kulturní vyžití, tak 
možnost nákupů, které se opravdu vy-
platí. No, co vám budu povídat, zpátky 
jsem jela se dvěma kufry...
 Stále více mě mrzí, že studentů, 
kteří vyjedou za hranice naší republiky,
je tak málo. Mrzí mě to proto, že sama
vím, o co přicházejí. Ovšemže dokážu 
pochopit, proč je tak těžké se nakonec 
rozhodnout, vždyť tady všechno 
známe, máme své jistoty, lidé kolem 

nás mluví česky, a vůbec...  
 Ale kolikrát vám už počáteční 
strach zabránil v tom, co jste 
si opravdu přáli? Vždy, když mě 
přepadne strach, ujišťuji sama sebe, 
že je to jen lhář, kterému nesmím věřit. 
A nakonec se vždy ukáže, že opravdu 
lhal. Není čeho se bát. Samozřejmě, 
že i mě přepadávaly obavy z toho, jak 
to všechno bude, ale dnes už vím, že 
tyto obavy byly zbytečné. 
 Všichni lidé, které jsem v zahraničí 
potkala, mi pomohli vždy, když jsem 
potřebovala. Stejná pomoc vždy přišla 
i ze strany školy, kdy mi paní Pavla 
Nemethová, studijní oddělení a nako-
nec i kantoři vyšli ve všem vstříc 
a neměla jsem žádný problém s tím, 
že jsem ve škole celý semestr chyběla. 
Za to jim moc děkuji! 
 Bylo pro mě velice příjemné, 
jak mě v Holandsku, ale i v Londýně, 
přijali. Nechtělo se mi opouštět jak 
naši „erasmáckou“ partu v Amster-
damu, tak ani lidi z Y.M.C.A, kteří se 
pro mě stali téměř až londýnskou 
rodinnou. Všechny počáteční kom-
plikace bych tak schovala pod nehet 
jednoho prstu. A to ostatní? 
To je jen hromada neuvěřitelně krás-
ných vzpomínek, které mě provázejí 
v srdci dodnes. 
 Chce se mi pomalu zastavovat 
každého studenta na chodbách naší 
školy a povědět mu: „Hej, jeď na Eras-
mus, nebudeš litovat, věř mi.“ 
Tak doufám, že alespoň prostřednict-
vím tohoto článku vás přesvědčím, 
abyste tuto možnost využili. Myslím 
si, že není nikdo, kdo by byl na Erasmu 
a byl nespokojený. A stoprocentní 
spokojenost, to už je nějaký ukazatel, 
nemyslíte? Tak proč to taky nezkusit? 
Hodně štěstí!

Text a foto: Lucie Stiborová

ŠKOLENÍ GIS

 Školením získali odborné kom-
petence v této oblasti a zafi xovali 
technické znalosti, které využijí v rámci 
svého studia. Naučili se pracovat 
s geoinformačním systémem ArcView, 
zpracovávat kartogramy, základní pro-
storové analýzy, včetně statistického 
vyhodnocení prostorových socioeko-
nomických dat. 
 Školení proběhlo pod vedením tří 
lektorů, a to: Mgr. Luďka Krtičky, 
Dr. Martina Adamce a Dr. Pavla 
Bednáře. Lektoři přítomné účastníky 

seznámili se systémem ArcGIS, ukázali 
jim, jak s tímto systémem pracovat, 
jak se v tomto systému získávají 
a tvoří data a snad to nejdůležitější, 
jak mapu přečíst.  Studenti i zaměst-
nanci  FSS OU si samozřejmě sami 
mohli tvorbu map vyzkoušet. 
  A jaký mělo školení u účastníků 
úspěch? Aneta Kozáková z 1. ročníku 
doktorského studia (PhD.): „I když 
trvalo dlouho a zabralo nám relativně 
dost času, jsem ráda, že jsem se 
ho mohla zúčastnit. Co mi školení 

V červnu a září 2012 se studenti doktorského studijního programu 
(SP) a zaměstnanci Fakulty sociálních studií (FSS) naší univerzity 
s členy VEDTÝMU na školení GIS seznámili s nejnovějšími metodami 
geoinformačních systémů sloužících k pochopení socioekonomic-
kých sociálních procesů. 

přineslo? Hlavně rozšířilo obzory, 
že data nemusím prezentovat jen 
pomocí tabulek a grafů, jak jsme na 
FSS zvyklí, ale že se dají prezentovat 
i pomocí map. Ráda bych ve své 
práci i studiu do budoucna promítla 
a prezentovala nabyté zkušenosti, 
které jsem nabyla v rámci školení 
i za pomoci programu GIS.“ 
 Martin Brezina z 2. ročníku PhD. 
studia uvedl:„Co se týče výuky GIS, 
považuji za nejpřínosnější to, že jsem 
si vyzkoušel, že tvorba kartografi ckých 
kouzel není až taková věda a že to 
může být i poučné, i zábavné. Oceňuji 
dobře připravené lektory, kteří se 
snažili vyhnout suché teorii a vše 
vykládat na praktických příkladech."
 Mgr. Zuzana Vontorová z 1. ročníku 

PhD. programu řekla:  „Technologie 
GIS umožňuje především jiný pohled 
na data a jejich vlastnosti, a to z pro-
storového kontextu, což (jak jsme 
se mohli přesvědčit) lze využít i v tak
 specifi cké oblasti, jako je výzkum 
aplikovaný na oblast sociální práce. 
Osobně oceňuji i všechny přednášející, 
kteří se nám danou problematiku 
snažili přiblížit příklady z praxe a jed-
notlivé postupy aplikovat do kontextu 
výzkumu v oblasti sociální práce.“

Mgr. Eva Nedomová,
 studentka PhD. SP Sociální práce, 
 Fakulta sociálních studií,
 S10005@student.osu.cz 
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Ve dnech 28. srpna – 2. září 
2012 proběhl na FU naší uni-
verzity již druhý ročník mez-
inárodních interpretačních 
kurzů v oboru klavír. 
     Letošního ročníku se zúčastnila 
světová hvězda na klavírním nebi 
Eugen Indjič. I jeho jméno přilákalo 
rekordní počet účastníků. Přijelo 
27 mladých klavíristů z České 
i Slovenské republiky. Významnou 
návštěvu pana Indjiče zdokumen-
tovala i Česká televize, studio 
Ostrava. 
    Úspěšnou výuku završil slav-
nostní koncert účastníků kurzů 
za účasti ostatních lektorů – 
Xenie Hradské, Lukáše Michela, 
Elišky Novotné a Iva Kahánka.

-pav-

←←,←
Slavnostní koncert.
 Fota: Hana Jenčová

↑
Eugen Indjič na slavnostním 
koncertě.
 Foto: Hana Jenčová

NÁVŠTĚVA Z NĚMECKA
Studenti bakalářského oboru 
sociální práce z katolické uni-
verzity v Eichstättu zavítali na 
návštěvu na FSS naší univerzity 
letos v květnu. 

 Měla jsem tu čest dělat jim po 
celý týden doprovod. Společně jsme 
navštívili několik organizací, v nichž 
se studenti měli možnost seznámit se 
sociální prací v českých podmínkách. 
 V rámci exkurzí jsme navštívili 
terapeutickou komunitu pro drogově

závislé v Čeladné, Věznici v Heřma-
nicích, Hospic Svatého Lukáše, 
Charitní dům Sv. Františka
- azylový dům a charitní středisko 
Michala Magone - nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež. 
 Kromě exkurzí se studenti zúčastnili 
i tří přednášek, pod vedením
doc. PaedDr. Oldřicha Chytila, Ph.D., 
PhDr. Alice Gojové, Ph.D., 
a prof. Dr. Petera Eratha.  
 Kromě výuky a exkurzí se našel čas 
i na zábavu. Navštívili jsme rozhlednu 

na Nové radnici, zajeli se podívat do 
lázní na Čeladnou, kde jsme si udělali 
krásný výlet, a samozřejmě jsem je 
nemohla nevzít na známou Stodolní. 
 Pro mne to bylo velmi náročné celý 
týden chodit se studenty po exkurzích, 
všude tlumočit do angličtiny, ale přes-
to musím říct, že to bylo velmi zajíma-
vé, přínosné i pro mne samotnou. 
 Měla jsem jedinečnou příležitost 
seznámit se se svými kolegy z jiné 
univerzity, porovnat systém práce 
u nás a v Německu a dostat se do 

organizací a na místa, kde jsem ještě 
nebyla. Velmi zajímavá byla pro mne 
určitě návštěva věznice a terapeutické 
komunity. Všichni klienti z komunity 
s námi velmi otevřeně hovořili o svých 
zkušenostech s drogami.

Mgr. Eva Nedomová, 
 Fakulta sociálních studií,
 eva.nedomova@osu.cz

↖
Výuka s Eugenem Indjičem 
na Fakultě umění.
 Foto: archiv ČT, osu.cz



Ústav patologie Lékařské 
fakulty naší univerzity (LF OU) 
úspěšně reakreditoval certi-
fi kovaný kurz s původním náz-
vem Cytotechnologie, který se 
v současné době nazývá kurzem 
Gynekologické cytodiagnostiky. 
Garantem kurzu je doc. MUDr. 
Jaroslav Horáček, CSc.

 

 Onkologické cytologické diagnostice 
se Ústav patologie věnuje dlouhodobě 
již od roku 1995 a v rámci ústavu pro-
bíhají školicí akce v této oblasti. 
Pracovní tým zahrnuje řadu odborníků 
z oborů patologie, gynekologie, imu-
nologie, genetiky, histologie a kvali-
fi kované laboratorní pracovníky. 
 Kurzy jsou uskutečňovány 
v objektu Ústavu patologie anatomie 
LF OU v Ostravě-Zábřehu, a to v mi-
kroskopickém sále vybaveném kvalit-

ními optickými mikroskopy a moderní 
zobrazovací technikou. Rozsah výuky 
představuje 350 hodin, z toho 160 
hodin výuky praktické. Výuka probíhá 
v desetitýdenních cyklech po dobu 
jednoho roku. 
 Význam této celostátní aktivity vy-
plývá z dlouhodobé a setrvale vysoké 
incidence karcinomu děložního čípku 
v české populaci žen. Touto aktivitou 
se Ústav patologie LF OU zařadil mezi 
významná centra v ČR, která se podílí 

na prevenci nádorových onemocnění.
 Kurz je specializován na výuku 
zaměřenou ke způsobilosti provádění 
diagnostiky cervikovaginální cy-
tologie 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 vědomosti absolventů. 
 Z celkem 13 přihlášených účastníků 
kurz úspěšně ukončilo 12 účastníků. 
Úspěšní absolventi kurzu obdrželi 
certifi kát vystavený Ministerstvem 
zdravotnictví (MZ) a podepsaný 
děkanem Lékařské fakulty OU 
doc. MUDr. Arnoštem Martínkem, CSc., 
a garantem kurzu doc. MUDr. Jaro-
slavem Horáčkem, CSc. Získaný cer-
tifi kát MZ ČR představuje oprávnění 
podílet se na realizaci cervikovaginál-
ního screeningu v ČR.    

 Mgr. Hana Hronzová, 
 Ústav patologie Lékařské fakulty
 hana.hronzova@osu.cz

←
Účastníci a organizační 
a zkušební tým kurzu Gyneko-
logická cytodiagnostika.
 Foto: -lfa-
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ÚSPĚCH KURZU GYNEKOLOGICKÉ 
CYTODIAGNOSTIKY

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 
V PRAXI – MĚSÍC IPR
V současné době je problem-
atice IPR (Intellectual Property 
Rights) věnováno stále více 
pozornosti, a to nejen na výz-
kumných institucích technického 
zaměření, proto 16. a 17. května 
proběhla v Ostravě a Opavě 
celonárodní akce Měsíc IPR na 
toto téma.   

 Vědečtí pracovníci hledají nové 
zdroje pro fi nancování vědecko -
výzkumných institucí a jejich aktivit. 
Do popředí zájmu se tak dostávají 
i zdroje z aplikované sféry, které 
na většině institucí byly doposud 
opomíjeny či přehlíženy. 
 Postupně se daří navazovat nová 
partnerství v připravovaných a již 
realizovaných projektech aplikovaného 
výzkumu. Na rozdíl od základního 
výzkumu se však v těchto projektech 
očekávají výsledky umožňující využití 
v praxi (především patenty, ochranné 

známky, průmyslové vzory, apod.). 
 Realizace takových výsledků 
s sebou nese otázky vlastnictví práv 
k těmto výsledkům, jejich komercia-
lizaci a další nakládání s nimi. Týmy 
projektů PROMOTE a RKO pro 7. RP 
v Moravskoslezském kraji si velice 
dobře uvědomují potřebu rozšířit 
povědomí o problematice duševního 
vlastnictví, práv autorů a možnostech 
ochrany, mezi široké spektrum VaV 
pracovníků, projektových manažerů 
a administrátorů. 
 Zmiňovaná květnová celonárodní 
akce „Měsíc IPR“ se uskutečnila 
v Ostravě a Opavě pod záštitou výše 
uvedených projektů a jejich partnerů. 
Byla zaměřena na osvětu v oblasti 
duševního vlastnictví v prostředí 
vysokých škol. Pod vedením zkušených 
lektorů se tu diskutovalo o praktic-
kých příkladech z reálného prostředí 
doplněných o řadu zajímavých ukázek.
 V letošním roce proběhl již druhý 

ročník této akce, 
do které se tentokrát zapojilo 
devět měst z České republiky. Lukáš 
Straňák, manažer partnera projektu 
PROMOTE, uvedl: „Věřím, že naše 
akce budou pokračovat i v budoucnu 
se stejně pozitivním ohlasem všech 
posluchačů.“ 

 Zdroj: projekt PROMOTE (RŠ); VaV  
 Lékařské fakulty OU 

↑
Zástupci devíti měst ČR se le-
tos sešli v Ostravě a Opavě již 
na 2. ročníku celonárodní akce 
„Měsíc IPR“ věnované proble-
matice duševního vlastnictví 
na vysokých školách. 
 Foto: -ls-
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IMPLEMENTACE PRAXE ZALOŽENÉ 
NA DŮKAZECH DO VÝUKY
V konferenčních prostorech 
hotelu Vista v Ostravě-Zábřehu 
se letos v červnu konala od-
borná konference s názvem 
„Implementace praxe založené 
na důkazech do výuky“.

 Byla realizována v rámci projektu 
ESF Inovace profesních zdravotnic-
kých programů na OU (IPZP), reg. č. 
CZ.1.07/2.2.00/15.0020, který byl 
zahájen v roce 2011. Cílem projektu 
je inovovat vybrané předměty a kurzy 
akreditovaných Bc. a Mgr. studijních 
oborů na Lékařské fakultě naší univer-
zity (LF OU). 
 Projekt je zaměřen na aktualizaci 
a modernizaci vzdělávacích postupů 
jednak za pomoci nového materiál-
ního vybavení – pomůcky pro nácvik 
zdravotnické péče, výukové modely 
apod., ale zejména v oblasti inovace 
výukových metod.
 Odbornou náplň příspěvků 
zajišťoval organizační výbor zahrnu-
jící akademické pracovníky Ústavu 

ošetřovatelství a porodní asistence 
LF OU a garant projektu RNDr. Hana 
Sochorová, Ph.D. 
 Akademičtí pracovníci zapojení do 
projektu inovovali více než několik de-
sítek předmětů zejména obohacením 
o případové studie, distanční texty, 
audiovizuální programy a e-learnin-
gové kurzy. Aktivní účast expertů 
ošetřovatelství z FN Ostrava 
a Městské nemocnice Ostrava 
(partnerů projektu) zajistila při 
přípravě kazuistik a audiovizuálních 
nahrávek jejich reálnost.  K novým 
metodám obohacujícím výuku byly 
zařazeny např. metody evidence 
based practice (EBP), metoda klinické 
rozvahy a Outcome Present State-
Test Model (OPT model).
 Cílem konference byla podpora 
využívání těchto modernějších metod 
výuky při přípravě studentů a výměna 
zkušeností s použitými metodami 
a prostředky ve výuce studentů LF 
OU. Pozvání přijali odborní akademičtí 
pracovníci z Jesseniovy lékařské 

fakulty v Martině, Univerzity Komen-
ského v Bratislavě (JlF UK), Lékařské 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně 
(LF MU), Fakultní nemocnice v Ostravě 
(FN) a Městské nemocnice v Ostravě 
(MNO). 
 Pestrý program zahrnující témata 
využití kazuistik ve výuce všeobecných 
sester, porodních asistentek, nových 
skríningových metod v komunitní péči, 
multidisciplinárního přístupu 
v paliativní péči, map klinické úvahy, 
využití EBP při výuce studentů 
ošetřovatelství a v rehabilitačních 
oborech, a to nejen na půdě LF OU, 
ale také na JLF UK v Martině nebo 
při praktické výuce studentů LF MU 
v Brně, dotvářela bohatá diskuze 
všech zúčastněných odborníků. 
 Program obohacovaly odpolední 
workshopy, ve kterých měli účastníci 
prostor praktického seznámení se 
s projektovou výukou EBP a prob-
lémovou výukou v gynekologickém 
ošetřovatelství. Odborný program byl 
zakončen debatou o možné spolupráci 
k uvedeným tématům mezi univerzi-
tami. Účastníci ocenili recenzovaný 
sborník příspěvků, který při příležitosti 
konání konference obdrželi. 
 Z pozitivních ohlasů účastníků bylo 
patrné, že konference splnila své 
poslání a byla přínosná pro sumarizaci 
poznatků týkajících se nových výu-
kových metod využívaných v různých 
zdravotnických oborech, motivaci 
k jejich systematické inovaci a prak-
tickému využívání. 
 Záměr pořadatelů konference 
uspořádat setkání expertů ošetřo-
vatelství akademických pracovníků, 
všeobecných sester z klinických 
pracovišť, zástupců top managementu 

ošetřovatelství FN, MNO a mentorů 
se zdařil a může tak prohloubit jejich 
další spolupráci při výuce studentů. 

 PhDr. Lucie Sikorová, Ph. D.,
 Ústav ošetřovatelství a porodní  
 asistence LF, 
 lucie.sikorova@osu.cz

↑
Zahájení konference 
proděkankou pro studium 
a celoživotní vzdělávání LF 
Mgr. Ivonou Závackou.

←
Odpolední workshop.
 Fota: Renáta Žemlová

AKTUÁLNÍ DĚNÍ NA KATEDŘE 
CHIRURGICKÝCH OBORŮ

 Rozsah výuky v současnosti 
pokrývá oblasti chirurgie, trauma-
tologie, gynekologie a porodnictví, 
kardiochirurgie, urologie, neurochirur-
gie, ortopedie, otorinolaryngologie, 
o	 almologie a některých dalších 
blízkých oborů. 
 Výuku garantovanou KCHO 
aktuálně zajišťuje 14 lékařů. Tento 
počet vyučujících však v nejbližší bu-

doucnosti významně vzroste s ohle-
dem na plánované podstatné navýšení 
výuky chirurgie pro obor všeobecného 
lékařství. 
 Vědecko-výzkumné aktivity katedry 
jsou zaměřeny na oblast minimalizace 
operačního traumatu, konkrétně do 
oblasti miniinvazivní laparoskopické 
a torakoskopické chirurgie včetně 
techniky odstranění resekátu přiro-

zenou cestou (žaludek, tlusté střevo). 
 Dalšími oblastmi vědeckovýzkum-
ných aktivit jsou moderní diagnostika 
a léčba onkologických onemocnění 
(kolorektální karcinom, karcinom 
žaludku, jaterní metastázy), bariat-
rická chirurgie s komplexním spektrem 
chirurgických postupů, transplantační 
chirurgie nabízející laparoskopický 
odběr ledvin od žijících dárců 
a problematika kombinovaných cévně-
rekonstrukčních a angioinvazivních 
výkonů. 
 Rozvíjeny jsou také komplexní 
mamologická péče, onkogynekologické 

a perinatologické programy a specia-
lizovaná péče o diabetickou nohu.  
 Chirurgická klinika je národním 
i mezinárodním školicím centrem 
laparoskopické kolorektální chirurgie 
a každoročně organizuje mezinárodní 
kongres věnovaný miniinvazivní 
chirurgii. 

 Doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.,
 vedoucí katedry chirurgických oborů 
 Lékařské fakulty OU,
 jan.dostalik@osu.cz

Katedra chirurgických oborů (KCHO) Lékařské fakulty (LF) naší uni-
verzity se v současnosti podílí na zajištění praktické i teoretické výuky 
nelékařských oborů LF a zároveň se připravuje na zahájení výuky chirur-
gických klinických oborů všeobecného lékařství.  
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PROMOTE – PŘÍBĚH JEDNOHO PROJEKTU

SPOLUPRÁCE KATEDRY REHABILITACE 
S CENTREM PRO RODINU 
Katedra rehabilitace připravuje 
své absolventy pro výkon 
nelékařského zdravotnického 
povolání v oborech fyzioterapie, 
ergoterapie a ortotik-protetik. 
Studenti prvních dvou oborů 
jsou již několik let zapojeni 
do zajímavých aktivit s handi-
capovanými dětmi. 

 Jednou z nich je spolupráce 
s Centrem pro rodinu a sociální 
péči v Ostravě, která se datuje od 
roku 2007, kdy jsme se zapojili do 
projektu Výzva, spolufi nancovaného 
ze zdrojů ESF. Cílem tohoto projektu 
bylo poskytnout individuálně možnost 
rehabilitačního cvičení dětí s handi-
capem v jejich domácím prostředí. 
 Do této aktivity se tehdy zapojilo 
asi 15 studentů oboru fyzioterapie 
a ergoterapie, kteří pod vedením 
odborných garantů – fyzioterapeutů 

nafotili a zpracovali pro každé dítě 
jeho vlastní manuál cvičení tak, aby 
odpovídal aktuálnímu zdravotnímu 
stavu dětí.    
 Rehabilitační cvičení pak probíhalo 
doma, za asistence některého z rodičů 
a jednoho z garantů, tak dlouho, až si 
„rehabilitační asistent“ – student zvykl 
na dítě a dítě na něj a dokázal praco-
vat sám. Setkání a rehabilitační cvičení 
probíhalo jednou až dvakrát týdně. 
 Projekt trval dva roky a měl 
obrovskou odezvu u rodičů dětí, kteří 
oslovili Centrum pro rodinu a sociální 
péči s požadavkem pokračování této 
prospěšné činnosti. Společně s garan-
tem z katedry rehabilitace, 
PhDr. Jarmilou Kristiníkovou, Ph.D., 
která je zároveň i odborným garan-
tem, byly vytvořeny podmínky pro 
pokračování aktivity, už ne formou 
projektu, ale formou dlouhodobější 
spolupráce. 

 Studenti, kteří mají zájem pracovat 
s handicapovanými dětmi, projdou 
psychologickými testy a po nezbytném 
zaškolení jsou seznámeni s rodinou, 
kde budou působit. Vcelku mohou 
v konkrétní rodině pracovat dva roky. 
 Během jejich práce jsou pod ne-
přímou kontrolou odborných garantů 
– musí se zúčastnit pravidelných 
konzultací s garanty, které jsou jak 
individuální, pouze rehabilitační asis-
tent, nebo jsou také konzultace 
i s konkrétním dítětem. 
 Cílem těchto konzultací je možnost 
diskutovat o cvičení a pohybových 
projevech dítěte a stále tak bezpro-
středně reagovat na možné změny 
zdravotního stavu dítěte. V průběhu 
práce v rodinách musí student ab-
solvovat také další odborná školení, 
která jsou zajišťována jak pracovníky 
Centra a cílí na sociální práci, 
tak odborníky z fyzioterapie a jsou 

zaměřena ryze odborně. 
Velmi zajímavým a přínosným 
seminářem pro studenty je seminář 
o dětském Bobath konceptu, který 
přednáší v současné době jediná lek-
torka v ČR Danuška Červenková. 
 Dvouletá práce v rodinách bývá 
často završena zpracováním téma-
tu neuromuskulárního handicapu 
v bakalářské práci. To samozřejmě 
není největším benefi tem. Jak říkají 
studenti, kteří s působením v rodinách 
s handicapovaným dítětem skončili, 
největším přínosem pro ně je, 
že se naučili pracovat s lidmi s tímto 
postižením v jiném než nemocničním 
prostředí. Mnoho studentů má i osob-
ní vazby na rodiny a děti a navštěvují 
se i po skončení studia na naší 
univerzitě.

 
 katedra rehabilitace LF

MEZINÁRODNÍ VÝZKUM NA EVROPSKÉM 
POLI – PŘÍPRAVA NA HORIZON 2020 
Počátek druhé poloviny roku 
2012 se nese v duchu vyhlášení 
posledních výzev k předkládání 
projektů v 7. rámcovém pro-
gramu (RP) EU. V pohotovosti 
jsou tak nejen lékařské, 
ale i přírodovědecké a technicky 
orientované týmy. 

 S blížícím se koncem stávajícího 
programu však už vyhlížíme jeho 
nástupce – HORIZON 2020. Nový, 
lepší a podle posledních informací 
zároveň „štědřejší“ nástupce začne 

poskytovat fi nanční prostředky na 
podporu vědeckovýzkumných aktivit 
od roku 2014 a skončí v roce 2020. 
 Oproti předchozímu období došlo 
k navýšení částky přidělené Komisí 
na podporu vědy a výzkumu (VaV) 
o necelých 50 procent. Celkem tak 
bude na aktivity podporující VaV týmy 
k dispozici okolo 80 mld. euro.
 S ohledem na potřebu hledání 
nových zdrojů pro fi nancování VaV 
jsou i naše týmy připraveny se o tyto 
prostředky ucházet. Týmy projektů 
PROMOTE a RKO pro 7. RP v Morav-

skoslezském kraji, ve snaze zpřístupnit 
co nejširšímu spektru zájemců infor-
mace o výzvách 7. RP a novinky 
k připravovanému programu z Bruse-
lu, připravily sérii informačních semi-
nářů a praktických kurzů zaměřených 
na problematiku přípravy a realizace 
projektů mezinárodního výzkumu 
a vývoje. 
 Účastníci tak měli možnost nejen 
se dozvědět zákulisní informace přímo 
z Bruselu, zprostředkované doc. RNDr. 
Juditou Kinkorovou z Technologického 
centra Akademie věd  ČR, ale také 

si formou praktických ukázek osvojit 
dovednosti pro přípravu projektových 
návrhů či základy fi nančního řízení.
 „Když vidíte spokojené účastníky, 
jejichž očekávání byla účastí na kur-
zech a seminářích naplněna, je to ta 
nejlepší odměna pro celý tým, který 
se na přípravě akcí podílel. Je to hnací 
motor, který vám dává sílu a vůli 
podobné akce pořádat,“ řekl Lukáš 
Straňák, manažer partnera projektu 
PROMOTE.  

 V průběhu následujících tří let nap-
lánovali celou plejádu kurzů, seminářů 
a informačních dní s cílem obsáhnout 
svými vzdělávacími a podpůrnými 
aktivitami týmy z celé ČR. A jak to celé 
dopadlo?
 V průběhu realizace projektu 
PROMOTE bylo realizováno více než 

110 odborných kurzů a seminářů 
zaměřených na zvýšení a rozvoj 
kompetencí vědců, studentů a projek-
tových manažerů. Vzdělávacích aktivit 
se projektu zúčastnilo přes 800 osob. 
 Realizační týmy v jednotlivých 
regionech se podílely na organizaci 
čtyř mezinárodních konferencí s cílem 

spojit jednotlivce ve skupiny a skupiny 
v mezinárodní týmy, které by byly 
schopné realizovat vědecké projekty 
na mezinárodní úrovni. 
 Realizační tým partnera Ostravské 
univerzity se také podílel na vytvoření 
informačního portálu pro vědecké 
pracovníky LF OU, který poskytuje 
informace o vědeckých aktivitách 
pracoviště, ale také o příležitostech 
ke spolupráci či vyhlášených výzvách 
k předkládání projektů. 
 Mezi nejvýznamnější aktivity, 
na kterých se tým naší univerzity 
významně podílel, patří především 

celonárodní iniciativu Měsíc IPR nebo 
spolupráci při organizaci mezinárodní 
konference NANO OSTRAVA 2011.
 „V závěru projektu, tedy po 36 
měsících rozmanité a zajímavé práce, 
mohu se vztyčeným palcem 
a úsměvem na rtech prohlásit – Mise 
splněna!,“ řekl o průběhu projektu 
PROMOTE regionální manažer part-
nera Lukáš Straňák.

 Projekt PROMOTE (RŠ); 
 VaV LF OU (LS)

Bylo léto roku 2009 a týmy z Ostravské univerzity, VUT v Brně, 
Inovačního a technologického centra v Liberci a Ústavu systémové 
biologie a ekologie AV ČR (současné Centrum pro výzkum globální 
změny AV ČR) připravovaly spuštění nového a ambiciózního projektu 
zaměřeného na podporu účasti českých vědeckovýzkumných týmů 
v mezinárodních projektech. 

PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.,

 Projekt PROMOTE (RŠ); 
 VaV LF OU (LS)
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Ústav epidemiologie a ochrany 
veřejného zdraví (dále ústav) 
Lékařské fakulty naší univerzity 
je pracovištěm s náplní peda-
gogickou a vědecko-výzkumnou. 

 Ústav zajišťuje výuku odborných 
předmětů z oblasti epidemiologie 
a veřejného zdravotnictví, a to jak 
pro studenty všeobecného lékařství, 
tak pro nelékařské zdravotnické obory 
a některé obory ostatních fakult naší 
univerzity. Garantuje výuku akredi-
tovaných oborů programu Veřejné 
zdravotnictví, jejichž absolventi mají 
statut pracovníka ve zdravotnictví. 
 V současné době jsou na ústavu 
akreditovány následující studijní 
obory: Prezenční Bc. studijní obor (SO) 
Ochrana veřejného zdraví. Poskytuje
studentům vzdělání, zaměřené přede-
vším na problematiku prevence 
nemocnění, ochranu a podporu zdraví 
obyvatelstva. Jedná se o interdisci-
plinární obor, který má absolventům 
poskytnout jak nezbytné vědomosti 
z oblasti medicíny, 

tak i znalosti umožňující posoudit 
kvalitu životních a pracovních pod-
mínek člověka. Významnou součástí 
výuky je odborná praxe. 
 Prezenční navazující magisterský 
studijní obor Odborný pracovník 
v ochraně veřejného zdraví rozšiřuje 
studijní problematiku Bc. SO. 
Na pregraduální studium navazuje 
doktorský studijní program Ochrana 
veřejného zdraví v prezenční i kom-
binované formě.
 V souvislosti se snahou o posí-
lení výzkumné činnosti na Lékařské 
fakultě naší univerzity v Ostravě bylo 
8. března 2011 zřízeno Centrum 
epidemiologického výzkumu (CEV) jako 
samostatná organizační jednotka. 
Pracovníci ústavu se významně podílejí 
na stávajících i připravovaných 
vědeckých aktivitách CEV.
 V rámci CEV jsou v současné době 
řešeny následující výzkumné projekty:
1. Epidemiologie a genetika 
 Alzheimerovy choroby. 
Tento výzkum je podporován grantem 
IGA MZ ČR NT11152-6/2010. 

2. Epidemiologická a genetická  
 studie frekvence sluchových vad. 
Tento výzkum je podporován grantem 
IGA MZ ČR  NT12246-5/2011. 
3. Early stage non-small cell lung  
 cancer study. 
Výzkum je podporován grantem 
International Agency for Research on 
Cancer v Lyonu, která tento multicen-
trický projekt koordinuje.
4. Pilot study on Bladder Cancer in  
 Central Europe.
5. HPV infection and Lung Cancer in  
 Non-smokers.

 Poslední dva jmenované projekty 
jsou podporovány granty Mount Sinai 
School of Medicine v New Yorku, která 
tyto multicentrické projekty koordinu-
je. Pracovníci ústavu jsou členy 
řešitelských týmů v uvedených pro-
jektech, spoluřešitelskými pracovišti 
jsou například Ústav biochemie PřF 
MU v Brně, FNO, Městská nemocnice 
Ostrava – Fifejdy.  Kromě uvedených 
výzkumných projektů připravuje 
Poradní sbor CEV další náměty, 

v současnosti je podáván další projekt 
do IGA MZ ČR.
 Ústav každoročně pořádá 
odbornou konferenci s mezinárodní 
účastí Globální problémy veřejného 
zdravotnictví, která si již získala svou 
tradici a účastní se jí významní od-
borníci v oboru. Zároveň je na ústavu 
postupně pořádáno, v rámci projektu 
JESENIUS – centrum pro celoživotní 
vzdělávání pracovníků ve zdravotnitví, 
šest vzdělávacích kurzů, týkajících 
se zásadních témat veřejného zdra-
votnictví.
 Pracovníci ústavu se pravidelně 
aktivně účastní mezinárodních konfe-
rencí v ČR i zahraničí, kde prezentují 
výsledky práce svého týmu. Výsledky 
jejich práce se podepisují také na 
zvyšující se publikační činnosti ústavu.

 Prof. MUDr.Vladimír   
 Janout, CSc.,
 vedoucí Ústavu epidemiologie 
 a ochrany veřejného zdraví 
 Lékařské fakulty OU

ÚSTAV EPIDEMIOLOGIE A OCHRANY 
VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

INZERCE
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PRÁZDNINOVÁ SOLUŇ: HLAVNÍ MĚSTO 
HUDEBNÍ PEDAGOGIKY 
Dvě studentky doktorského studijního programu „Hudební teorie
 a pedagogika“ (katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty 
naší univerzity) navštívily díky fi nančním prostředkům grantového 
projektu „Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního 
vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem“ 
(reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070) řeckou univerzitní metropoli Soluň. 

DVOJÍ JUBILEUM PROFESORA RIESE
Prof. PhDr. Lumír Ries, CSc., 
člen katedry primárního a alter-
nativního vzdělávání Pedago-
gické fakulty naší univerzity, 
dlouholetý školský pracovník, 
funkcionář a badatel v oblasti 
lingvodidaktiky, pedagogiky 
a fi lozofi e výchovy poskytl 
redakci následující rozhovor.

Měl jste prý dvojí jubileum. Mohl 
byste to čtenářům upřesnit?
 Pokud to lze nahlížet jako 
jubilea, je to šedesát let ve školské 
službě a padesát let práce na této 
vysoké škole. Jeví se to jako dlouho. 
Jenže otázka, co je čas, je jednou 
z nejobtížnějších otázek. Básník 
napsal, že čas je šarlatán.

Odkud pocházíte?
 Narodil jsem se v Hladkých 
Životicích, za mého dětství německé 
vesnici, po válce obci osídlenecké. 
Vesnice má pro pedagoga zajímavou 
minulost. Komenský chodil z Fulneka 
do Životic kázat na shromáždění bratří 
i z Kujav, Suchdola, Kletné, Stachovic. 
A za první republiky tam byla 
uprostřed německé obce postavena 
krásná česká škola. Tam jsem rád 
chodil, než naše rodina evakuovala 
v roce 1938 do Hranic.

Během svého působení na vysoké 
škole jste byl i v různých funkcích.
 Ano, byl jsem i vedoucím katedry, 
i proděkanem a také vedoucím Ústavu 
pro svobodné alternativní školství. 
Šest let na ústavu mi z celého mého 
pedagogického působení přinášelo 
největší uspokojení.

Co na tom bylo tak uspokojující?
 Cíl a obsah té práce, lidské vztahy 
mezi věcí zaujatými kolegy a vztahy 
mezi učiteli a neméně zaujatými 
studenty. Také rozsáhlá domácí – 
česká a slovenská – a zahraniční 
spolupráce. Podíleli jsme se řadu let 
na organizaci vzdělávacích kurzů 

vedených zahraničními lektory. 
Iniciovali jsme vznik ostravské waldorf-
ské školy a podporovali další alterna-
tivní projekty. Dnes jsou v Ostravě dvě 
waldorfské školy – základní a střední 
– s pedagogicky vyspělými učitelskými 
sbory.

Pokud se neobáváte neskrom-
nosti, co pokládáte za úspěch 
ve svém životě?
 To mohu říct bez předstírané 
skromnosti, s radostnou pýchou. 
Vylezl jsem – ač nikoliv horolezec 
– na několik tatranských vrcholů. 
Nejvíc úsilí mne nestál ani Gerlach, 
ani Lomnický štít, na němž jsem byl 
i pěšky, ale majestátní dvouvrcholová 
Vysoká. Ta krasavice, jak se nám uka-
zuje ze Štrbského plesa.

Máte tedy rád hory…
 Ano, hory jsou pro mne magie 
tohoto světa. To říkám jako stále 
okouzlovaný beskydský poutník.

Ale vraťme se z hor k vám jako 
pedagogovi. Dnešní děti jsou jiné, 
snad méně ukázněné, ba i agre-
sivní. Co s tím?
 Děti jsou jiné, neboť svět člověka, 
v němž žijí je jiný. Agresivita dětí, 
šikana, to není pouze, dokonce ne 
především pedagogický problém, pro-
blém školy, ale problém společnosti, 
tedy chcete-li, alespoň problém 
sociální, mravní, politický. Výsostným 
problémem školy a pedagogiky se to 
může stát za zcela jiných sociálních 
podmínek, ve světě, v němž by škole 
v této chorobné společnosti příslušelo 
jiné poslání, jiná mise, než jakou nyní 
plní někdy až na zanedbávaném okraji 
kultury. Škole jako významné aktérce 
sociálně reformního projektu nápravy 
věcí lidských v Komenského duchu. 
To, co dnes škola, především 
sekundární škola, hlavně poskytuje, 
mohou v nedaleké budoucnosti plnit 
zdokonalené vyučovací stroje. Škola 
neztratí svůj smysl, bude-li především 

dílnou lidskosti, nikoliv pouze dílnou 
užitečného, upotřebitelného, 
pragmatického vědění. A bude-li 
dílnou lidskosti pro všechny věkové 
stupně. Komenský má osm škol, od 
školy zrození a útlého dětství po školu 
stáří a smrti. Ve společnosti vládnou 
dospělí a ti jsou velmi vzdáleni od 
Komenského školy dospělosti jako 
dílny lidskosti.

Čemu a jak má učit škola jako 
dílna lidskosti?
 Má nacházet ve všem posky-
tovaném vědění jeho duchovně 
mravní potenciál. Tak aby duchovně 
mravní zřetel byl dominujícím zřetelem 
veškeré výchovy, vzdělání, edukace.

A co to je onen duchovně mravní 
zřetel?
 Mám-li být stručný, řeknu: je 
to taková niterná trojnost, kterou 
má v sobě nosit a svým „učebním 
předmětem“ a sebou, svou bytostí 
sdělovat učitel: niterný pohyb výše 
nad sebe, hlouběji do svého nitra, 
blíže k tomu druhému, k těm druhým.

Krásná slova, ale v situaci školy 
s rozšiřující se šikanou utopická.
 Ano, v situaci školy na okraji 
společenského dění je to utopie. 
A od nevidoucí a nemravné politiky 
současnosti lze těžko očekávat, že 
bude školu posouvat do centra kul-
tury, kde škola a učitel má svrchova-
nou autoritu u většiny společnosti. 
Jestliže však opravdová demokracie 
neumírá, je možné, že ona většina 
bude postupně poznávat hloubku 
a příčiny krize a cesty, jak z ní ven.

Dožijí se toho děti, které nyní 
přicházejí na svět?
 Jako učitelé jsme odsouzeni ke 
sdílení a šíření naděje. Avšak jako 
racionální pozorovatelé a hodnotitelé 
jsme zasahováni skepsí. Velký fran-
couzský básník 20. století si dovolil 
tento prorocký výrok: 21. století bude 

buď duchovní, nebo nebude. Mějme 
naději, že nastane, i když třeba ne 
již v 21. století, ono buď.

Podrobněji jste se těmito otáz-
kami zabýval ve své knize Člověk 
a výchova, za niž jste jako první 
získal Cenu prof. PaedDr. Vlas-
timila Uhra. (Více na str. 26.)
 Z  té ceny mám radost. Vážím 
si zakladatelského díla profesora 
Uhra. Vysokoškolské vzdělávání 
učitelů v našem kraji bylo od začátku 
poznamenáno jeho duchem. Uhrovo 
pedagogické myšlení je mi blízké svým 
vzácným lidským pojetím učitelství 
a porozuměním vztahu edukace 
a umění.

A na závěr nám řekněte, v jaké 
škole se nyní učíte vy? 
 Děkuji za možnost trochy humoru 
na závěr. Samozřejmě, že mojí školou 
je škola stáří a Komenský mne v ní 
zásobuje velkolepými učebnicemi. 
V jedné – v Pampaedii -  se píše, 
že třetí, nejvyšší, poslední třídou 
školy stáří je třída sešlých, kteří už jen 
vyhlížejí smrt. Jadrnost  Komenského 
jazyka se tu nezapře, překladatelé díla 
do češtiny měli pro to cit. Ale nebyl by 
to Komenský, kdyby třetí třídě sešlých 
neurčil takto vznešeně cíl a obsah 
učení: správně uzavřít celý život 
smrtelný a radostně vkročit do života 
věčného.

 Rozmlouvala: 
 PaedDr. Milena Frydrychová

 Ve dnech 15.  – 20. července  2012 
se zde uskutečnila jubilejní 30. výroční 
mezinárodní konference společnosti 
ISME (International society for Mu-
sic Education). Doktorandky měly 
možnost spolu s dalšími více než 
500 účastníky ze všech kontinentů 
vyslechnout přednášky, workshopy, 
zúčastnit se kulatých stolů a dis-
kutovat o milnících a perspektivách 
hudební pedagogiky. 

 Konečně i samotné téma konfe-
rence k tomu vyzývalo: „Hudební 
pedagogika – od antických řeckých 
fi lozofů ke globální hudební 
společnosti.“ Organizátoři rozdělili 
hlavní téma do 8 dílčích subtémat: 
Role hudby ve vývoji lidství, Hudební 
prostředí a hudebně pedagogický 
proces, Konstrukce a rekonstrukce 
fi lozofi í hudební výchovy, Mezníky 
v historii hudební výchovy, Hudební 
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NOVÉ MODULY, CIZOJAZYČNÁ VÝUKA 
A UPLATNITELNOST ABSOLVENTŮ

 Projekt je realizován v rámci OP 
vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
poskytovatelem dotace je MŠMT. 
Co se nám zatím podařilo? V AR 
2011/2012 Pedagogická fakulta (PdF), 
katedra společenských věd, která je 
řešitelem projektu, zavedla do výuky 
pět celouniverzitních interdiscipli-

nárních vzdělávacích modulů, které 
jsou celkově tvořeny 21 novými 
předměty. 
 Ke každému předmětu byly 
vytvořeny učební texty a prezentace. 
Na jejich výuce, kterou absolvovalo 
úspěšně celkem 107 studentů, se 
podíleli nejen odborníci z OU, ale také 

z přidružených partnerských institucí: 
VŠB-TU Ostrava; ČT – televizní studio 
Ostrava; Etické fórum ČR; Peda-
gogické centrum pro polské národ-
nostní školství Český Těšín.
 Současně byly inovovány tři 
předměty PdF zavedením cizojazyčné 
výuky pro české studenty, konkrétně 
prací s učebním textem v anglickém 
jazyce. Tuto výuku absolvovalo 31 
studentů. Děkujeme tímto všem zapo-
jeným studentům, odborným i organi-
začním pracovníkům za spolupráci 
v minulém AR.
 Co je ještě před námi? V následu-
jícím AR bude projektový tým 
pokračovat v naplňování hlavního cíle 
projektu, kterým je zlepšení uplatnitel-
nosti absolventů OU na trhu práce 
posílením jejich konkurenceschop-
nosti, podporou fl exibility a kreativity, 
osobním rozvojem v oblasti so	 -skills 
a zvýšením jazykových kompetencí. 
 Dojde ke znovuotevření 4 modulů, 
které se setkaly na základě evaluace 
s největším úspěchem u studentů, 
a současně dalších 14 předmětů 
PdF bude inovováno zavedením 
cizojazyčné výuky pro české studenty.  
Více na http://projekty.osu.cz/iii

 Gabriela Matýsková, 
 výkonná manažerka projektu,
 gabriela.matyskova@osu.cz

výchova budoucnosti – nová éra, nové 
perspektivy, Komparativní hudební 
pedagogika ve svých metodologických 
přístupech a praktických vyústěních, 
Hudební gramotnost a hudební 
pedagogika a Hudební psychologie 
– podstata hudebních zkušeností.
 Jednotlivé prezentace probíhaly 
simultánně vždy v několika různých 
místnostech, takže posluchači 
si museli předem svůj konferenční 
program pečlivě „sestavit“ na míru. 
Pouze dopolední hodinové pásmo 
s čestným mluvčím bylo realizováno 
samostatně. 

 V doprovodných programech čekalo 
účastníky bohaté kulturní vyžití, různé 
koncerty konané v koncertních sálech 
kongresového centra i na volném 
prostranství. V roli účinkujících se 
představily drobné dětské kapely 
převážně z řeckých hudebních škol 
a zájmových kroužků. Jejich výkony 
by zajisté nadchly mnohého českého 
pedagoga především svým záměrem, 
aby možnost zahrát si či zazpívat 
dostal téměř každý prostřednictvím 
souborové hry a adekvátně zvolených 
a neotřelých aranží. Představení 
nelahodila jen uchu, ale také oku, 

neboť na realizaci představení 
a hudebních pásem se spolu s hudeb-
níky podíleli také výtvarníci a tanečníci.
 Pro rok 2014 předalo Řecko po-
myslnou konferenční štafetu cizokra-
jné Brazílii. Nezbývá než si přát více 
takových osvícených grantů pro mladé 
začínající vědce k získání cenných 
zkušeností a představ o úrovni svého 
oboru ve světě i cenných impulzů 
k inovativnějším přístupům ve výuce.

 Kateřina Sabová,
 KaterinaSabova@seznam.cz

Projekt „I-I-I“ (Inovace-Interdisciplinarita-Integrace): Inovace 
vybraných studijních programů OU, realizace vzdělávacích modulů 
pro studenty OU, včetně tvorby vzdělávacích materiálů v cizím jazyce 
– CZ.1.07/2.2.00/15.0022 má za sebou první akademický rok  (AR) 
své realizace a před sebou druhý a pro projekt poslední 
AR 2012/2013.

↑
Modul Formování občanských 
postojů prostředky mediální 
výchovy - výuka v České televizi 
- televizní studio Ostrava, 
Mgr. Šárka Bednářová. 

↖
Modul Etická výchova, 
Mgr. Zdislava Vyvozilová.
 Fota: Gabriela Matýsková

↑
Hudební skladatel Nikos 
Kypurgos v hlavním programu 
na téma „Hudba a písně pro 
děti: předsudky a paradoxy“, 
své skladby dirigoval sám. 
 Fota: Pavla Olšarová

←
Kongresové centrum.
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PROJEKT ABECEDA ANEB „PRVNÍ 
KROKY DO ŽIVOTA“ 
Již od roku 2005 naše univer-
zita spolupracuje se zařízeními 
náhradní institucionální výchovy 
Moravskoslezského kraje 
a s pomocí dotací z Evropské 
unie se snaží vzdělávacími kurzy 
usnadnit mladým dospělým 
odchod do samostatného 
života. Kurzy mají již více než 
200 absolventů.

 Od března 2012 navázala Peda-
gogická fakulta, katedra sociální 
pedagogiky, na tuto spolupráci novým 
projektem ABECEDA aneb „První kroky 
do života“ – CZ.1.07/1.2.25/01.0058, 
který je realizován v rámci OP 
vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Poskytovatelem je dotace Moravs-
koslezský kraj. Realizace projektu 
březen 2012 – březen 2014.
 Projekt je zaměřen, stejně jako 
předešlé, na pomoc a podporu dětem 
a mladým dospělým z dětských 
domovů a výchovných ústavů 

v oblasti prvních kroků do reálného 
života. Projekt si neklade za cíl 
nahradit dlouhodobou a kontinuální 
péči zmíněných zařízení, ale formou 
okamžitého prožitku, hraní rolív mode-
lových situacích, aktivního zapojení 
všech zúčastněných do skupinové 
práce chce podpořit a upevnit znalosti 
z jednotlivých pro život důležitých 
aspektů. 
 Čtyřdenní kurz je tvořen třemi 
tématickými bloky – Abeceda fi nanční 
gramotnosti, Abeceda komunikace 
a Abeceda mezilidských vztahů. 
Během nich budou účastníci s lektory 
hovořit např. o domácím rozpočtu 
a současně si práci s ním vyzkouší na 
PC v herní aplikaci „Domácí rozpočet“; 
o etiketě; mezilidských vztazích. 
 S lektory společnosti AHRA budou 
provádět nácvik fi ktivního pohovoru 
do zaměstnání. S Městskou policí 
Ostrava besedovat na téma předchá-
zení konfl iktům s policií, omezení kri-
minality, zamezení fi nančních a pojist-

ných podvodů páchaných na mládeži. 
Lektoři společnosti RENARKON je 
seznámí s riziky vyskytujícími se při 
trávení volného času (např. téma 
přátel na sociálních sítích, zneužívání 
osobních údajů na sociálních sítích 
apod.). 
 Se zkušenými odborníky z naší 
univerzity se formou sociálních her 
budou učit přijmout odpovědnost 
za své jednání, respektovat sebe 
i druhé, aktivně pracovat s hodnotami 
a morálkou.
 Během dvouleté realizace proběh-
nou čtyři běhy tohoto zážitkového 
programu, které absolvuje sto 
mladých lidí ze zařízení institucionální 
péče MSK. Výstupem projektu budou 
tři cvičebnice na téma Finanční 

gramotnost, Etiketa a Pracovní 
pohovor;  herní aplikace „Domácí 
rozpočet“ a aktualizovaná brožurka 
„Tak už jsme dospělí“. 
 Dále budou vytvořeny samostatné 
webové stránky projektu se všemi 
výstupy v elektronické podobě 
a současně samohodnotícími testy 
k jednotlivým tématům, na nichž si bu-
dou moci nejen absolventi zážitkového 
programu ověřit své znalosti.

 Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.,
 vedoucí projektu,
 hana.kubickova@osu.cz
 
 Gabriela Matýsková,
 výkonná manažerka projektu,
 gabriela.matyskova@osu.cz

     / PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

START PRVÁKŮ NA PŘÍRODOVĚDECKÉ 
FAKULTĚ 
Tak nám zase začal nový 
vysokoškolský školní rok a nově 
přijatí studenti Přírodovědecké 
fakulty naší univerzity (PřF OU) 
odstartovali své studium kur-
zem Úvod do studia.

 Kurz je seznámil se strukturou 
univerzity i fakulty, s informačními sys-
témy na univerzitě, s pedagogickými 

poradci jednotlivých oborů, organizací 
studia a dalšími „návody na použití 
fakulty“.
 Tento každoročně pořádaný kurz 
probíhal podle jednotlivých oborů 
ve dnech 18. až 22. září 2012. Každý 
student na tomto kurzu obdržel 
propagační předměty fakulty a Magis-
trátu města Ostravy, takže věříme, 
že dárky udělaly v tom množství 

informací radost.
 Nové studenty na naší fakultě 
vítáme a věříme, že budou se studiem 
na PřF OU spokojeni a své studium 
ukončí úspěšně dle svých představ.

 Ing. Beáta Sklářová,
 odd. pro vědu a vnější vztahy PřF,
 beata.sklarova@osu.cz

←,↑
Studenti prvních ročníků 
vstřebávají „návod na použití 
fakulty“ pro usnadnění 
prvních kroků při studiu na 
Přírodovědecké fakultě OU. 
 Fota: Beáta Sklářová
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 Akademičtí pracovníci naší univerz-
ity a SU měli v rámci tohoto projektu 
možnost přihlásit se do výběrového 
řízení o zpracování těchto Balíčku 
odborných kompetencí (Balíčku OK).
Zeptala jsem se paní děkanky PřF OU, 
doc. PaedDr. Dany Kričfaluši, CSc., 
která se do tohoto výběrového řízení 
přihlásila a byla vybrána ke zpracování 
tohoto Balíčku OK, na pár otázek…

Co vám tvorba Balíčku OK 
přinese, co vás vedlo k účasti na 
tomto projektu?
 Projekt podporuje realizaci dvou 
důležitých součástí profi lu učitele 
– a to nejen vysokoškolského: stále 
se vzdělávat a zodpovědně vzdělávat 
jiné.  Věřím, že účast v projektu mi 
umožní realizovat obě úrovně, tedy 
získat nové informace a zkušenosti 
ve zvolené oblasti a po zpracování 
je předat dál – svým kolegům i svým 
studentům.

Váš Balíček odborných kompe-
tencí má název "Metodologické 
aspekty počítačové podpory 
výuky chemie". Co Balíček OK 
s takovým názvem obsahuje?
 Obdobně jako u ostatních Balíčků 
OK se jedná o tři složky: odborné kon-
zultace, zpracování odborného textu, 
příprava a realizace e-learningového 
kurzu. Počítačovou podporou výuky 
chemie se zabývám již řadu let. Prob-
lematiku metodologických aspektů 
počítačové podpory výuky chemie 
jsem si zvolila především z důvodu, 
že počítačová podpora výuky 
se orientuje především na technickou 
stránku problematiky, ale méně je pro-
pracována stránka metodologická. 
A při vzdělávání studentů v oblasti 
počítačové podpory výuky je jistě 
nutné zajistit komplexní přístup 
a nepodceňovat oblast metodologickou.
  
Už jste absolvovala nějakou 
odbornou konzultaci u vybraného 
odborníka z VŠ, případně z AV 
nebo z jiného špičkového praco-
viště v ČR, či z praxe? Vím, že je 
to součástí přípravy Balíčku OK, 
abyste dále mohla celý balíček 
zpracovat a na základě toho se 
bude realizovat odborný kurz.
 Ano, už jsem absolvovala jednu 
odbornou konzultaci u prof. Bílka 
v Hradci Králové. Prof. Bílek je pova-
žován za špičkového odborníka 
v oblasti počítačové podpory výuky 
nejen v rámci České republiky. Získala 

jsem řadu zajímavých informací 
i odkazů na další studijní zdroje, 
které určitě využiji při tvorbě studij-
ního textu pro odborný kurz.

Jaký je váš názor na tento 
projekt?
 Jak jsem již uvedla v odpovědi 
na první otázku – jedná se o zajímavý 
projekt, který umožňuje  získávat 
vědomosti a dovednosti od špičkových 
odborníků a následně je předávat 
studentům na fakultě. Nezanedba-
telná je jistě i fi nanční podpora 
konzultantů i konzultujících. Určitě 
by této možnosti mělo využít maxi-
mum pracovníků obou spolupracujících 
univerzit.

Chcete uvést ještě nějaké 
postřehy či poznatky, které vám 
účast v tomto projektu přinesla?
 Na postřehy a poznatky je asi 
trochu brzy – ale ráda na tuto otázku 
odpovím po absolvování všech složek 
Balíčku OK.

 Cílem projektu je podpora 
zvyšování odborných kompetencí aka-

demických pracovníků žadatele (naše 
univerzita) a partnera (SU v Opavě), 
a tím zvýšení kvality vzdělávání na 
obou univerzitách. Naše univerzita 
se SU dlouhodobě spolupracuje jak 
v oblasti vědy a výzkumu, tak při roz-
víjení nových metod a forem výuky. 
 Výsledky projektu obě univerzity 
využijí v dalším rozvoji odborných 
kompetencí pracovníků i při budoucí 
inovaci studijních programů. Tento 
projekt je spolufi nancován ESF a stát-
ním rozpočtem ČR. Bližší informace 
o projektu: http://projekty.osu.cz/
okapousu/.

 Text a fota: Ing. Beáta Sklářová,
 odd. pro vědu a vnější vztahy PřF,
 beata.sklarova@osu.cz

Projekt „Zvyšování odborných kompetencí aka-
demických pracovníků Ostravské univerzity 
v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě (SU) 
(OKAPOUSU)“ přinesl nový systém zvyšování 
odborných kompetencí akademických pracov-
níků, a to díky využití tzv. Balíčků odborných 
kompetencí a následným přenesením nových poznatků, 
informací, znalostí a dovedností na studenty VŠ. 

AKADEMICI SI ROZŠIŘUJÍ SVÉ 
ODBORNÉ ZNALOSTI

↑
Akademici na setkání k podrob-
ným informacím k projektu 
OKAPOUSU.
←
Děkanka PřF OU doc. PaedDr. 
Dana Kričfaluši, CSc.

IMATRIKULACE PRVÁKŮ 
Studenti 1. ročníků Přírodovědecké 
fakulty naší univerzity zahájili 
24. září 2012 své vysokoškolské 
studium slavnostní imatrikulací 
v Domě kultury Akord. Za účasti 
zástupců vedení fakulty a univer-
zity složili slavnostní imatrikulační 
slib a byli tak formálně přijati 
do akademické obce univerzity. 
Všem našim studentům přejeme 
úspěšné a radostné studium!  
 
Text a fota: -bes- 
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O BOHATSTVÍ STŘEDNÍ ASIE
Katedra biologie a ekologie 
(KBE) Přírodovědecké fakulty 
(PřF) naší univerzity (OU)
společně s Institutem environ-
mentálních technologií pořádaly 
6. až 8. září 2012 mezinárodní 
konferenci na téma: „Biodiver-
sity & Nature Conservation in 
the Middle & Central Asia“.

 Jednalo se o první ročník konfer-
ence zaměřené na přírodní poměry, 
druhovou bohatost a ochranu 

přírodního bohatství Střední Asie. 
Na akci se přihlásilo celkem 53 vědců 
z 8 zemí (ČR, Polsko, Rusko, Ukra-
jina, Ázerbájdžán, Tádžikistán, USA 
a Nigerie). Všichni následně formou 
prezentací, posterů nebo alespoň 
umístěním textu v Knize abstraktů 
přispěli k vysoké úrovni konference. 
 Oblast střední a centrální Asie byla 
vybrána proto, že zde již několik let 
probíhá intenzivní výzkum, na němž 
participuje i OU. Konkrétně 
RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D., 

z KBE PřF, navštívil tento region již 
několikrát a následně publikoval 
řadu článku o nově nalezených 
mechorostech. 
 Konference začala 6. září registrací 
účastníků. Následující den probíhaly 
přednášky a prezentace posterů. 
Úvodní přednášku prezentoval prof. 
Arkadiusz Nowak z Univerzity v Opoli 
a přiblížil region Střední Asie z pohle-
du vegetačního krytu. 
 Následně mohli účastníci zhlédnout 
taxonomicky i ekologicky zaměřená 
vystoupení dalších přednášejících. 
Týkala se řas, lišejníků, mechorostů, 
cévnatých rostlin i živočichů.  Postery 
prezentovalo asi 17 vědců a v rámci 
„poster session“ proběhla i mode-
rovaná diskuse. Po prvním jednacím 
dni byl pro všechny účastníky 
připraven raut s hudebním pro-
gramem. 
 V sobotu 8. září pak probíhaly 
exkurze do biologicky cenných území 
ve Slezsku. Nejprve byly navštíveny 
české lokality: rybník Štěpán a několik 
maloplošných území na Hlučínsku. Zde 
byl zaznamenán dílčí úspěch, neboť 
se účastníkům podařilo nalézt druh 
rostliny, považovaný (dle Červeného 
seznamu) za vymizelý druh ČR. Výsle-
dek bude brzy publikován v některém 

z vědeckých časopisů. Poté účastníci 
přejeli do Polska, kde byla exkurze 
vedena do přírodní rezervace „Góra 
gipsowa“, tedy Sádrová hora 
nedaleko městečka Kietrz. 
 Do konce roku plánují pořadatelé 
vydat ještě monografi i s příspěvky 
prezentovanými na konferenci.

 Realizace konference by nebyla 
možná bez fi nančního či materiál-
ního přispění z projektu IET 
CZ.1.05/2.1.00/03.0100, prostředků 
KBE PřF OU a sponzorského daru 
fi rmy Olympus. Děkujeme.

 RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.,
 katedra biologie a ekologie PřF,
 Environmentální centrum ENC

Fota: studenti KBE PřF 

PROMOCE ABSOLVENTŮ
Promoce absolventů Přírodovědecké 
fakulty naší univerzity (PřF OU) se 
konaly 4. července 2012 v Domě 
kultury Akord. Slavnostní slib složilo 
celkem 179 studentů PřF OU, 
absolventů bakalářských, magis-
terských a navazujících magister-
ských oborů i doktorského studia. 
Všem absolventům přejeme hodně 
úspěchů!   
 
 Text a fota: Ing. Beáta Sklářová,
 odd. pro vědu a vnější vztahy PřF,
 beata.sklarova@osu.cz



PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA / 17

SVĚTOVÝ ENTOMOLOGICKÝ 
KONGRES V KOREI
Celosvětové setkání entomologů 
se uskutečnilo 19. - 25. srpna 
2012 v rámci 24. ročníku 
Světového entomologického 
kongresu v jihokorejském 
Daegu. 

 Kongresu, který probíhal v mode-
rních a špičkově vybavených prosto-
rách výstavního centra EXCO, 
se účastnilo přes 2400 entomologů 
z 97 zemí celého světa, specialistů 
na různé skupiny hmyzu a aspekty 
jejich biologie, ekologie a evoluce. 
 Naši univerzitu aktivně reprezen-
tovali tři pracovníci katedry biologie 
a ekologie Přírodovědecké fakulty: 
doc. Pavel Drozd, RNDr. Aleš 

Dolný, Ph.D.,  RNDr. Petr Kočárek, 
Ph.D., kteří zde vědecké komunitě 
představili svoje výzkumy zaměřené 
na metodologické problémy v ekolo-
gii hmyzu, zejména na hodnocení 
druhové pestrosti a odezvy hmyzu na 
měnící se klima. 
 Účast na kongresu byla fi nan-
cována z prostředků OPVK projektu 
„Rozvoj a inovace výuky ekologických 
oborů formou komplementárního pro-
pojení studijních programů Univerzity 
Palackého a Ostravské univerzity 
reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0149“.

 RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.,
 katedra biologie a ekologie PřF, 
 petr.kocarek@osu.cz

PRVNÍ ABSOLVENTI PROJEKTU 
DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
První úspěšní absolventi studia 
vybraných předmětů oboru 
aplikovaná informatika převzali 
22. září 2012 na Přírodovědecké 
fakultě (PřF) OU osvědčení 
o absolvování tohoto studia.  

 Toto studium jim umožnil pilotní
projekt dalšího vzdělávání OP VK 
s názvem „Tvorba distančních vzdělá-
vacích modulů pro celoživotní vzdě-
lávání dle § 60 zákona č. 111/1998 
Sb. o VŠ na PřF Ostravské univerzity“ 
a mají za sebou letní semestr studia. 
Někteří z nich budou v tomto studiu 
pokračovat i v dalším, zimním semes-
tru, který začíná v září.
 Jaké to je studovat při práci? Jeden 
z úspěšných absolventů tohoto studia 
24letý David Adamczyk, který studo-
val při zaměstnání, uvedl: „Studovalo 
se mi dobře, protože jsem nemusel 
denně docházet do školy…   Myslím, 
že jsem se naučil užitečné věci, které 
budu často potřebovat.“ 

 

Pochválil také vyučující, že odvedli 
skvělou práci, a dodal: „Tento projekt 
mi přijde velmi sympatický, protože 
umožní všem zájemcům nahlédnout 
na teoretickou a praktickou stránku 
dnešní Informatiky a pochopit, co vše 
se za tímto oborem skrývá.“  
 Adamczyk bude pokračovat 
ve studiu na naší katedře informatiky 
a počítačů dál, ale tentokrát v denní 
formě studia. Využije možnosti 
nechat si absolvované moduly uznat 
jako splněné předměty konkrétního 
vybraného studia akreditovaných 
programů na PřF.
 Studium v „dospěláckém“ věku má 
různé důvody, většinou jde o snahu 
rozšířit si stávající znalosti a doved-

nosti. Díky tomuto projektu může jít 
i o „studium na zkoušku“ pro všechny, 
kteří chtějí studovat vybraný obor 
prezenční formou. Možnost zadarmo 
studovat na univerzitě vybrané před-
měty z oblasti informačních technolo-
gií, v nichž se informace dynamicky 
mění a neustále vyvíjí dál, je určitě 
zajímavou příležitostí. 
 Výuka pro zimní semestr v rámci 
výše uvedeného projektu začala 
22. září 2012 a kromě vybraných 
předmětů oboru Aplikovaná informa-
tika přibyly předměty Ekologie a Úvod 
do studia matematiky pro informatiky. 
 Tento projekt řeší Centrum celo-
životního vzdělávání na PřF OU v čele 
s hlavní koordinátorkou projektu 
Ing. E. Burianovou, Ph.D. Na realizaci 
a řízení projektu se podílí řešitelský 
tým pracovníků PřF OU a také externí 

pracovníci. Projekt je spolufi nancován 
ESF a státním rozpočtem ČR. Více 
o projektu a podávání přihlášek ke 
studiu na: http://projekty.osu.cz/
projekt-czv/ 
 -skl, jen-

↓
Čerství absolventi se shodují, 
že toto studium je pro ně pří-
nosné v jejich práci a i přes 
spoustu úkolů, zkoušek a jiných 
„starostí“ s učením je studium 
baví.
 Fota: -skl-

←
Prorektor pro rozvoj a informa-
tizaci OU a zároveň garant 
předmětu Informační systémy, 
doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc., 
studentům zdůrazňuje, 
že se učíme pro život, ne pro 
tu danou chvilku.
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JAK VYUČOVAT MATEMATIKU, 
ABY DĚTI BAVILA?
Na tuto a mnoho dalších otázek 
z oblasti výuky matematiky 
a vývoje stylu její výuky 
se snažil odpovědět work-
shop „Čísla a jejich vlastnosti“. 
Připravila jej na 30. srpna 2012 
Přírodovědecká fakulta naší 
univerzity ve spolupráci 
s iniciativou „Matematika 
pro každého“. 

 Workshop umožnil projekt 
„Zvyšování odborných kompetencí 
pracovníků škol a školských zařízení 
v Moravskoslezském kraji (MSK) 
v oblasti matematiky, VT a využívání 
ICT ve školách“, který podporuje 
vzdělávání pedagogických i nepeda-
gogických pracovníků škol v MSK. 
 Konal se pod záštitou náměstkyně 
hejtmana MSK Mgr. Věry Palkové, která 
organizaci iniciativy „Matematika pro 
každého“ podporuje společně s Aso-
ciací SŠ a Asociací ředitelů ZŠ, a je 
spolufi nancován Evropským sociálním 

fondem a státním rozpočtem ČR.
 Úvodní slovo o stavu výuky 
matematiky a její oblíbenosti mezi 
žáky pronesl Mgr. Daniel Kašička, 
ředitel Gymnázia Hladnov. Přední 
český didaktik a matematik 
doc. Eduard Fuchs z MU v Brně 
přednášel na téma „Přirozená čísla
 - od historie k současnosti“. 
 Mgr. Jiří Kupčík, ředitel ZŠ Otická 
v Opavě, přednášel na téma „Vlast-
nosti čísel a matematiky“ a ve svém 
vystoupení zmínil některé vlastnosti 
čísla "pí" v návaznosti na převládající 
styl výuky matematiky v současnosti, 
věnoval se mj. i existenci či neexisten-
ci univerzální metody výuky a objasnil 
důvody, které ho vedly k účasti ve 
sdružení „Matematika pro každého“.
 Po přednáškách následovaly 
praktické ukázky ve třech dalších 
učebnách, kde vznikly jakési matema-
tické dílny pro výuku matematiky na 
1. a 2. stupni ZŠ a pro výuku 
matematiky na SŠ.

 Mgr. Olga Maturová ze ZŠ Matiční 
v Ostravě si připravila hrátky s čísly 
nejen pro nejmenší. Všechny její 
motivační úlohy si účastníci work-
shopu vyzkoušeli na sobě, aby je pak 
mohli včlenit do své výuky. Mgr. Marie 
Randáčková si připravila ukázkovou 
hodinu pro situaci, kdy žáci přecházejí 
z páté do šesté třídy. 
 Mgr. Iva Skybová z Gymnázia Hlad-
nov v Ostravě si připravila ukázkovou 
hodinu pro výuku středoškoláků 
s názvem „Číslohrátky“. Jelikož se 
učitelé matematiky potýkají s ne-
ochotou žáků přemýšlet, pracovat 
a dělat něco navíc, zaměřila se na 
ukázku úloh, které používá ve svých 
hodinách jako návnady pro žáky. 
 Vztah žáka nebo studenta 
k matematice ovlivňuje učitel. 
Nezáživný a zastaralý způsob výuky 
je třeba změnit tak, aby si děti 
matematiku oblíbily. K tomu je nutná 
spolupráce učitelů ZŠ a SŠ a jejich 
motivace. Tento workshop, vzniklý 
ze spolupráce nezávislého seskupení 
z řad učitelů matematiky a ředitelů ZŠ 
i SŠ a akademických pracovníků kated-
ry matematiky na PřF OU, se snažil 
být kouskem cesty k tomuto cíli. 
 To, že výuku matematiky chtějí 
sami učitelé změnit, ukázala i účast na 
tomto workshopu - sešlo se tu 113 
učitelů základních a středních škol! 
Bližší informace o projektu a dalších 
připravovaných kurzech i workshopech 
naleznete na: www.projekty.osu.cz/
zokim
 -skl-

←
Workshop měl úspěch, vysoká 
účast učitelů potvrdila, 
že chtějí změnit zastaralý 
způsob výuky matematiky.
 Fota: -skl-

OTESTUJTE SVÉ PC SCHOPNOSTI, 
ZASOUTĚŽTE SI!
Již od 13.  září  2012 do 26. 11. 
2012 si můžete zdarma ověřit 
vaše počítačové dovednosti. 

 Máte šanci získat ECDL certifi kát 
zdarma v rámci soutěže. Můžete 
se zúčastnit soutěže pořádané 
Centrem celoživotního vzdělávání 
Přírodovědecké fakulty naší univerzity
(PřF OU) v rámci Týdnů vzdělávání 
dospělých. Máte jedinečnou možnost 
si zdarma vyzkoušet testy ECDL

 Výherci získají za 1. místo ECDL 
Komplet v hodnotě 2.880 Kč (Index 
a 8 testů), za 2. místo ECDL Start 
v hodnotě 1.800 Kč (Index a 4 testy) 
a za 3. místo Minisadu v hodnotě 900 
Kč (Index a 1 test). 
 Místo konání testů: PřF OU, 
30. dubna 22, 701 03, Ostrava. 

Kontakt pro přihlášení a informace: 
hana.konderlova@osu.cz
 Certifi kát ECDL (European Com-
puter Driving Licence čili Evropský 
počítačový řidičský průkaz) umožňuje 
získat konkurenční výhodu při hledání 
zaměstnání,  zvýšit si  kvalifi kaci 
a pracovní výkonnost a zefektivnit 

využívání výpočetní techniky = plní 
roli ofi ciálního dokladu o vaší aktivní 
znalosti informačních technologií.
 Podrobné informace a termíny 
testů na http://prf-czv.osu.cz/ecdl/
index.php 
  -bes-
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ÚSPĚCH LETNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ ŠKOLY 

 Přestože byly ještě prázdniny 
a školní lavice na své žáky teprve 
čekaly, na PřF naší univerzity prostory 
pro výuku ožily díky středoškolákům, 
kteří mají rádi přírodní vědy a chtěli 
si rozšířit své znalosti. 
 Ondřej Svoboda, jeden 
z absolventů letošního ročníku LPŠ, 
řekl: „Tuto akci hodnotím jako velmi 
vydařenou a také, aspoň pro mě, 
něčím přínosnou. Určitě v tom, 
že jsem zde lépe pochopil určité obory 
předmětů, trochu jsem rozžhavil své 
mozkové závity a hlavně jsem zde 
zažil věci, které jsem ve škole neviděl 
nebo jsem s profesory nezažil.“ 
 Pochválil také přístup organizátorů 
akce a pestrý záživný program akade-
mických pracovníků a ocenil i jejich
trpělivost. Ondrova milá tečka na 
závěr: „Nelituji toho, že mi škola 

začala o trochu dříve. Jestli se bude 
organizovat i další IV. ročník, bez 
váhání určitě pojedu.“ Potvrzeno: 
přírodní vědy teenagery baví!
 Matematika ovládla celý první 
den letní školy a rozhodně to nebyla 
nuda - poutavá přednáška na téma 
„Zajímavé nekonečno“, základy práce 
s typografickým systémem TeX, který 
je určen k sazbě vědeckých a mate-
matických textů a různé hry a soutěže 
s čísly. 
 Dopoledne druhého dne bylo 
věnováno fyzice - experimentům 
s elektřinou a magnetismem, 
počítačem podporovaným pokusům 
z oblasti fyziky. Po obědě „měřili 
přírodu“ na katedře fyzické geografi e 
a geoekologie. Prohlédli si současnou 
i historickou techniku pro meteo-
rologii, internetové mapy. Pracovali 

s geodetickými přístroji. Prováděli 
astronomická měření aj.
 Celý třetí den bavila středoškoláky 
chemie. Dopoledne experimentovali 
v chemické laboratoři a bylo vidět, 
že by tam zůstali mnohem déle, 
protože se jim provádění pokusů fakt 
líbilo. Zkoušeli si i efektní pokusy, 
kdy nevěřícně zírali například na to, 
že prskavka hoří i pod vodou. Dělali 
ohnivé pokusy, díky kterým se učili 
proč, co a jak reaguje… Odpoledne 
se v další chemické laboratoři učili 
moderním chemickým metodám.
 Čtvrtý den připravila katedra 
biologie a ekologie. Žáci strávili celý 
den v prostorách botanické zahrady 
PřF. Většinou byli na zahradě a ve 
sklenících. V učebně, kde si vyzkoušeli 
mikroskopování a vyslechli zajímavé 
přednášky a ukázky na téma 
„Pohyby rostlin“, „Mechorosty – 
součást přírody“, „Rostliny jako lék“ 
a „Parazité člověka“.
 Poslední den byl kombinací oborů 
informatiky a fyziky. Dopoledne se žáci 
podívali do speciální videokonferenční 
místnosti, pak v další specializované 
3D učebně vyslechli základní infor-
mace k vizualizaci objektů a mod-
elování v 3D grafi ce a nakonec se 
učili, jak efektivně a rychle vytvořit 
webové stránky. Po obědě se věnovali 
experimentům z optiky.
 Na slavnostním ukončení LPŠ zís-
kali všichni noví absolventi „bakalářík“. 
Ti, kteří byli na letní škole už podruhé 
(5 účastníků z minulého ročníku), 
získali titul „magistřík“.
 Letošní program letní školy byl 
opět nabitý celých pět dní od rána 

do pozdních odpoledních hodin. Podle 
ohlasu zúčastněných teenagerů se 
podařilo všechny nadchnout a odnesli 
si nejen spoustu zážitků, ale i nových 
znalostí. Věříme, že s některými z nich 
se sejdeme zase na příštím ročníku 
a třeba je mezi nimi i další budoucí 
student naší Přírodovědecké fakulty.
 Tato akce byla realizována v rámci 
projektu OPVK „Svět vědy - záhadný
i zábavný“ , reg. č. CZ.1.07/2.3.00/
35.0053) spolufi nancovaného ESF 
a státním rozpočtem ČR.
 -bes-

↖,↑,↓
Letní přírodovědná škola 
je pro všechny milovníky 
přírodních věd atraktivním 
zpestřením prázdninových dní.
 Fota: -bes-

Třetí ročník Letní přírodovědné školy (LPŠ) 
pořádané Přírodovědeckou fakultou (PřF) naší 
univerzity a Střediskem přírodovědců se letos konal 
ve dnech 20. až 24. srpna 2012 a zúčastnilo se jej 22 
středo-školáků z ostravských SŠ. 
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KURZ TRVAJÍCÍ 16 DNÍ A 0 NOCÍ
Doktorand katedry fyzické 
geografi e a geoekologie 
Přírodovědecké fakulty naší 
univerzity (PřF OU) RNDr. Václav 
Stacke se stal členem kurzu 
polární ekologie, pořádaného 
Jihočeskou univerzitou. 

 Jeho součástí byl i dvoutýdenní 
pobyt na české polární stanici na Sval-
bardu. Programu se účastnili studenti 
ze šesti českých univerzit, rozdělení 
podle svého oboru: algologie, bota-
nika, zoologie, geologie a geomorfolo-
gie, klimatologie, hydrologie. 
 Polární stanice se nachází na 79° 
severní šířky, zhruba 1000 km od 
nejsevernějšího bodu kontinentální 
Evropy a stejně daleko od severního
 pólu. Po celou dobu pobytu se 
teploty pohybovaly mezi 2 – 5°C, 
bylo zataženo nízkou oblačností, 
foukal ledový vítr a slunce se 
k horizontu ani nepřiblížilo. Jen kolem 
půlnoci se stíny o pár metrů protáhly. 
 Všude jsme s sebou museli 
nosit pušku a signální pistoli kvůli 
ledním medvědům, nezbytností byla 
i vysílačka nebo satelitní telefon. 

Veškerá doprava na ostrovech probíhá 
za pomoci člunů nebo pěšky. Samotná 
základna se skládala ze dvou chat, 
jedna tvořila laboratoř a kuchyň, 
druhá sloužila jako koleje. V nejbližším 
přístavu pak byly ještě dva kontejnery 
sloužící jako skladiště. Elektřinu ob-
starával generátor, sprchou je potok.
 Geologicko-geomorfologická část 
kurzu zkoumala distribuci a vlast-
nosti klastů v předledovcové zóně, 
a na rekognoskačních pochůzkách 
zkoumala glaciální a periglaciální 
reliéf a jeho genezi. 
 „Celkem jsme ušli kolem 300 km, 
velmi často po ledovcích, vystoupali 
kolem 7000 m a na člunu najezdili 
zhruba 80 km.  Z fauny byli nejčastěji 
vidět papuchalkové, rybáci a chaluhy. 
Občas se objevili bělokurové, tuleň 
nebo sob, a až k chatě nám chodila 
dávat dobrou noc polární liška. Z led-
ního medvěda jsme naštěstí viděli jen 
stopy,“ uvedl účastník kurzu 
RNDr. Václav Stacke z katedry fyzické 
geografi e PřF OU.
 Samotnému pobytu předchází výu-
ka v Centru polární ekologie v Českých 
Budějovicích. Pět dní naplněných 

sedmdesáti hodinami teoretických 
přednášek a instrukcí k chování na 
stanici a v terénu. Kurz bude zakončen 
účastí na podzimní polární konferenci, 
na níž budou prezentovány výsledky 
letošního výzkumu. 
 Náklady na pobyt byly fi nancovány 

z projektu „Kurz polární ekologie, 
MSMT-CzechPolar-LM2010009“.

 Text a fota: RNDr. Václav Stacke, 
 katedra fyzické geografi e 
 a geoekologie PřF, 
 vaclav@stacke.cz

OSMÁCI SI UŽILI CHEMII NA „PŘÍRODĚ“
Katedra chemie Přírodo-
vědecké fakulty (PřF) naší 
univerzity (OU) zažila 14. června 
2012 opět rušné odpoledne. 
Navštívili ji žáci 8. třídy ZŠ Bo-
humínská v Ostravě s učitelkou 
Mgr. Věrou Kozubovou, která na 
této ZŠ vyučuje chemii. Byla to 
skupina žáků, kteří navštěvují 
ve své škole seminář z chemie, 
protože je tento přírodovědný 
obor velmi zajímá.

 Tito „chemií nadšení“ teenageři 
zhlédli „Malou chemickou show“ 
v podání doc. Marie Solárové, 
která bravurně a zároveň zábavně 
předvedla efektní pokusy z oblasti 
chemických „kouzel“, a dále navštívili 
chemickou laboratoř katedry chemie 
PřF OU, kde pod vedením studentů 
učitelství chemie sami prováděli 
pokusy a zároveň vyplňovali motivační 
pracovní listy, rovněž vytvořené stu-
denty NMgr. studia učitelství chemie.
 To, že chemie tyto žáky hodně baví, 
bylo patrné během celé návštěvy.
Ochotně pomáhali při demonstracích 
pokusů, když doc. M. Solárová 
potřebovala dobrovolníky, nadšeně 
prováděli pokusy v chemické labo-
ratoři a se zájmem vyplňovali pra-
covní listy.  Na závěr slíbili, že bě-
hem příštího školního roku nacvičí 
nějaké chemické představení oni 
sami a zase na oplátku pozvou nás!
     Bylo to opravdu krásně chem-
ické zábavné a zajímavé odpoledne. 
Je to radost vidět nejen nadšené, 
chemií „zapálené“ teenagery, ale 
i „učící se“ budoucí učitele tohoto 
oboru, kteří si tak zatím zkoušejí 
výuku „nanečisto“ (a jde jim to 
dobře!), a taky neskutečnou 
energii, sršící z doc. 
M. Solárové, která 
to s chemií, dětmi 
a mládeží fakt umí 
(kromě toho hraje 
chemické divadlo 

s dalšími kolegy „docentoherci“ z kat-
edry chemie). Díky ní nám vyrůstají 
šikovní učitelé chemie, kteří umějí 
nadchnout pro chemii i své žáky. 
A díky popularizačním akcím podporu-
jeme u dětí zájem o chemii, takže když 
se to všechno daří, je vyhráno – che-
mie umí být zábavná a o to přece jde. 

 Akci umožnil projekt OPVK „Svět 
vědy - záhadný i zábavný“, reg. č. 
CZ.1.07/2.3.00/35.0053, spolufi nan-
covaný ESF a státním rozpočtem ČR.

 Text a fota: -skl-
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CHEMICKÉ HRÁTKY KE DNI DĚTÍ 
První červnový den uspořádala 
katedra chemie Přírodovědecké 
fakulty (PřF) naší univerzity 
(OU) chemickou besídku pro 
žáky Střední školy prof. Zdeňka 
Matějčka v Ostravě-Porubě. 
Chemické hrátky žákům před-
vedly dvě studentky fakulty, 
studující učitelství chemie 
pro SŠ. 

 V jejím průběhu se žáci dozvěděli, 
že chemie není jen v konzervantech, 
jedech a laboratořích, ale že je všude 
kolem nás, je prospěšná, zajímavá, 
ale i zábavná a kouzelná. Přesvědčili 

se, že chemie je plná 
barev, neviditelných plynů 
a ohně, že umí nafouknout 
balonek i roztančit rozinky, 
přebarvit roztoky, vyrobit 
svíčku nebo třeba zubní 
pastu pro slony. 
 Žáci si pak mohli vyzkoušet odha-
lování chemického tajného inkoustu,
určování pH pomocí vývaru 
z červeného zelí či pěstování chemické 
zahrádky. Jejich nadšení rostlo, stejně 
jako Faraonův had, který se po celou 
dobu besídky kroutil a „vylézal“ 
z misky popela. 
 Mnohé pokusy byly prováděny 

z běžných domácích surovin, které 
žáci důvěrně znají  (prací prášek, ocet, 
jedlá soda, peroxid vodíku). To aby si 
uvědomili, že chemie je opravdu všude 
kolem nás, i v kuchyni nebo koupelně. 
Ovšem největší ohlas měly jako vždy 
barevné plameny.
   Doufejme, že až se žáků příště 
někdo zeptá, co je to chemie, nebu-
dou už odpovídat pouze „Výbuchy!“ 

a „Jedy!“, ale vzpomenou si, že do 
chemie patří i tak běžné, a přece 

důležité věci, jako dýchání 
nebo vaření. Ale hlavně – 

že chemie není zlá a že je s ní docela 
legrace.
 Akci umožnil projekt OPVK „Svět 
vědy - záhadný i zábavný“, reg. č. 
CZ.1.07/2.3.00/35.0053, který je 
spolufi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem ČR.

 Bc. Marcela Pytlíková, 
 stud. učitelství chemie na PřF

SVĚT VĚDY – ZÁHADNÝ I ZÁBAVNÝ
Projekt s názvem „Svět  vědy
– záhadný i zábavný“ je věno-
ván popularizaci, medializaci 
a komercionalizaci vědy 
a výzkumu na naší univerzitě, 
vzdělávání akademických 
a dalších pracovníků a studentů 
v této oblasti a taktéž podpoře 
a rozvoji systematické práce se 
studenty a žáky v oblasti sez-
namování se s vědou a výzku-
mem. Na realizaci projektu 
se podílí dvě naše fakulty 
přírodovědecká a fi lozofi cká.

 Cílem projektu je přiblížit vědu 
společně s nejnovějšími výsledky vědy 
přírodovědných oborů a výzkumu 
široké veřejnosti (odborné i laické) 
prostřednictvím popularizačních 
a vzdělávacích akcí. Návštěvníci 
těchto akcí si budou moci na vlastní 
kůži vyzkoušet pokusy se špičkovými 
technologiemi nebo zažít objevování 
přírodních či technických zákonitostí. 
 Díky projektu je možné představit 
vědeckou práci v humanitních oborech, 
rozvíjet praktické dovednosti studentů 

v oblasti praktické reali-
zace výstupů výzkumu, 
medializace a populari-
zace vědy, seznámit 
se se zkušenostmi 
vědeckých osobností 
a dále atraktivní formou motivovat 
školáky pro studium přírodovědných 
oborů. Projekt taktéž umožní získat 
znalosti v oblasti popularizace 
a komunikace vědy a výzkumu.
 Od června tohoto roku, kdy se 
projekt rozběhl, zorganizovala PřF 
již několik akcí. Nejen popularizačně 
vzdělávacích akcí pro děti, mládež 
a veřejnost, jako jsou Přehlídka 
přírodních věd na Slezskoostravském 
hradě, Cesta do hlubin fi lmové 
techniky, Letní přírodovědná škola, 
Chemická show na základní škole při 
zahájení školního roku, ale například 
i přednášku pro akademiky a studenty 
na téma „Jak nastartovat úspěšný 
marketing vědy a výzkumu?“. 
 Filozofi cká fakulta zahájila realizaci 
svých akcí v rámci projektu tento 
týden tematicky zaměřenou akcí 
s názvem „Objevujeme kouzlo moderní 

architektury“, která  je zaměřena 
na složitou, leč atraktivní problema-
tiku architektury 20. století a základní 
orientaci v ní. Část výuky proběhla 
venku formou procházky v okolí školy 
s odborným výkladem u zajímavých 
objektů a příkladů moderní 
architektury.
 Přírodovědecká fakulta má ještě 
v plánu např. Den otevřených dveří 
v botanické zahradě, přednášky pro 
studenty učitelství, prezentace kate-
dry biologie a ekologie na středních 
školách, přednášky v rámci Týdne vědy 
a techniky, besedy s významnou osob-
ností, přednášky pro talentované žáky, 
Mikulášská besídka pojatá „divadelně 
– chemicky“. 
 Filozofi cká fakulta nabízí např. 
vzdělávací modul zaměřený na rozvoj 
a aplikaci informací a poznatků na-
bytých v průběhu studia na střední 

škole. Důraz je přitom kladen na 
popularizaci vědy prostřednictvím 
zajímavých témat, především z oblasti 
českého jazyka, literatury a kulturní 
historie. 
 Hlavními tematickými okruhy 
jsou: Cestujeme staletími, Čteme 
staré texty, Literatura nejen na 
stříbrném plátně, Podoby češtiny, 
O čem ten text vlastně je, Vlastní 
jména okolo nás, V labyrintu české 
literatury. Dále jsou v plánu dialekto-
logické přednášky, exkurze Do terénu 
za nářečím, Za starými tisky, nebo 
například exkurze do moravských 
klášterů - kolébky vzdělanosti i archi-
tektonické skvosty (Rajhrad, Tišnov, 
Třebíč, Žďár nad Sázavou). 
 Více informací o projektu: http://
projekty.osu.cz/svetvedy/  
 -bes-

 Fota: archiv osu
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CESTA DO HLUBIN FILMOVÉ TECHNIKY 

 Vystavené exponáty jsou majet-
kem soukromých sbírek Antonína 
Drdly a manželů Václavíkových, kteří 
je shromažďují asi 17 let. Sbírka 
představuje okolo šedesáti modelů, 
ze kterých je asi osmdesát procent 
funkčních.
 Výstava byla zaměřena především 
na žáky a studenty ZŠ a SŠ, 
ale byla přístupná i široké veřejnosti 

a návštěvníkům multikina CineStar. 
Expozice byla věnována vzniku fi lmu 
od počátku až po současnost. 
 Součástí expozice byly jak originální 
promítací stroje různých formátů 
a z různých časových období, 
tak interaktivní prvky, které žákům 
i návštěvníkům napomohly lépe 
pochopit začátky kinematografi e 
i samotný princip fi lmu, založený 

na nedokonalosti lidského oka. Část 
byla věnována tvorbě animovaného 
fi lmu a doplněna o autentické dobové 
materiály.  
 Všechny prvky expozice byly 
doplněny stručnými popisy a návody, 
jak daný model použít a vyzkoušet, 
a bylo také možné domluvit si k celé 
expozici odbornou přednášku. 
Návštěvníci mohli vidět například 
optické klamy, interaktivní exponáty - 
praxinoscop, Zoetrope,  amatrope, 
Phantascope, na kterých bylo možné 
demonstrovat počátky kinematogra-
fi e a vytvoření iluze pohybu pomocí
statických obrázků. Mohli si sami 
vyzkoušet založení fi lmu do promí-
tacího stroje. Dozvěděli se, jak se tvoří 
animovaný fi lm. Prohlédli si historické 
exponáty plně funkčních strojů 
různých formátů a z různých časových 
období a dozvěděli se spoustu dalších 
informací.
 Perličkou výstavy byl originální 
promítací stroj Globus z roku 1920 
na ruční pohon klikou, který je jedním 
ze dvou posledních dochovaných 
exponátů (druhý je majetkem Technic-
kého muzea Praha). Návštěvníci 
si mohli promítání na tomto stroji 

sami vyzkoušet. Výstavu navštívilo 
několik tisíc návštěvníků. 
 Akce byla realizována v rámci 
projektu OPVK „Svět vědy - záhadný
i zábavný“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/ 
35.0053, spolufi nancovaného ESF 
a státním rozpočtem ČR. 
 -skl-

JAK NASTARTOVAT ÚSPĚŠNÝ 
MARKETING VĚDY A VÝZKUMU?
Na tuto i další otázky odpověděl 
účastníkům interaktivní seminář 
„Jak nastartovat úspěšný 
marketing vědy a výzkumu?“  
PhDr. Lenky Mynářové, konaný 
18. června 2012 v prostorách 
Přírodovědecké fakulty (PřF) 
naší univerzity. 

 

 

Zúčastnili se jej akademičtí 
pracovníci jak z PřF OU 
i jiných fakult včetně 
zástupce rektorátu OU, tak 
pracovníci VŠB-TU Ostrava. 
Realizován byl v rámci
projektu OPVK „Svět vědy - záhadný 
i zábavný“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/
35.0053, spolufi nancovaného ESF 

a státním rozpočtem ČR.
 Obsahem semináře byla možnosti 
využití marketingu (MKT) v prostředí 
vědy a výzkumu, stav MKT vědy 
a výzkumu v ČR, zdůvodnění proč 
se MKT v této oblasti zabývat, rozdíly 
MKT vědy a výzkumu (VaV) od klasic-
kého MKT, kritické prvky marketingu 
VaV, jak realizovat marketing VaV 
v praxi, PR vědeckých výsledků a MKT 
mix vědeckých výsledků, informační 
zabezpečení MKT, distribuce vědeckých 
výsledků a praktická doporučení, jak 
nastartovat úspěšný marketing VaV.
 Seminář byl určitě zajímavý 
a podnětný, bez komercionalizace VaV 
je rozvoj univerzit velmi nejistý, to 
víme všichni… Ostatně motto celého 
semináře znělo: „Nemusíte nic měnit, 
přežití není povinné.“ Chceme přežít?

 PhDr. Lenka Mynářová má dlouho-
leté znalosti a zkušenosti v oblasti 
marketingových výzkumů, MKT vědy 
a výzkumu a transferu technologií 
v globálním měřítku. Jako členka před-
stavenstva společnosti Elmarco, s.r.o., 
vedla MKT při uvádění technologie 
Nanospider na globální trh. Podílela 
se na komercionalizaci výsledků VaV 
jako členka Advisory Bochemie a.s.  
 V současné době působí jako 
vedoucí odborného týmu projektů 
popularizace VaV, vede MKT portálu
Nafi gate. V rámci portálu vede 
globální projekty komercionalizace 
a transferu technologií. Přednáší 
marketing VaV a transfer technologií 
v ČR i zahraničí.  
 -bes, haj-

Cestovat časem do historie fi lmu a zpět do současnosti 
umožnila ve dnech 5. až 29. června 2012 interaktivní 
výstava s názvem „Cesta do hlubin fi lmové techniky“, 
kterou pořádala katedra matematiky Přírodovědecké 
fakulty naší univerzity ve spolupráci s Multikinem 
CineStar v Ostravě. 

←,↓
Děti technika natchla.
 Fota: -skl-

 Foto: -bes-



Zahájení nového školního roku 
na základní škole Chrjukinova 
v Ostravě – Zábřehu proběhlo 
velmi netradičně. 

 Dvě studentky učitelství chemie 
z Přírodovědecké fakulty naší univerz-
ity předvedly dětem malou chemickou 
show, která byla první školní den 
věnována prvňáčkům a druhý školní 
den dalším žákům z nižších tříd. 
 Z misky popela a zapálené „tajné“ 
směsi se vinul had. Balonky se záz-
račně nafukovaly samy díky chemické 
látce. Rozinky tančily v kádince za 
zvuku hudby. Dobrovolníci odhalovali 
písmo z tajného inkoustu. 
 A děti dále viděly, jak se dá vyrobit 

gelová svíčka 
a jak chemie umí 
kouzelně barvit. Zubní 
pasta pro slony pěnila 
tak, že děti výskaly 
nadšením, a ukázka 
samovznícení 
i barevné ohně dovršily jejich nadšené 
výkřiky do bouřlivého konce celé akce. 
 A to všechno jen díky pokusům pře-
devším z běžných domácích surovin, 
které všichni známe – prací prášek, 
ocet, jedlá soda, peroxid vodíku. 
 Děti byly po oba dva dny nadšené, 
bylo vidět, že je to hodně bavilo. 
Věříme, že díky této show děti už vědí, 
že i chemie může být zábavná, že je 
vlastně všude kolem nás, a budou se 
na výuku chemie ve vyšším ročníku 
těšit. 
 Tato akce byla realizována v rámci 
projektu OPVK „Svět vědy - záhadný 
i zábavný“, (reg. č. projektu 
CZ.1.07/2.3.00/35.0053), spolufi -
nancovaného Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem ČR.

 Ing. Beáta Sklářová,
 odd. pro vědu a vnější vztahy PřF,
 beata.sklarova@osu.cz
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↑
Děti byly z chemické show 
opravdu nadšené.
 Fota: Beáta Sklářová

PŘEHLÍDKA PŘÍRODNÍCH VĚD NA HRADĚ
Slezskoostravský hrad přivítal 
26. června 2012 všechny, kteří 
mají rádi přírodní vědy anebo
byli zvědaví, jak taková 
přehlídka přírodních věd vypadá 
na již šestém ročníku akce 
„Chemie na Slezskoostravském 
hradě 2012“.  

 Kromě tradiční chemie, 
fyziky a matematiky se 
tu prezentovala i biologie 
a k vidění byly také na-
příklad ukázky daktylos-
kopie a mechanoskopie 
či minerální sbírky. U všech stánků 
(stanovišť) si návštěvníci mohli sami 
vyzkoušet zajímavé a efektní 

experimenty anebo se jen dívat 
a získat nové poznatky z různých 
oblastí přírodních věd.  
 Matematici měli připravenu zábav-
nou šifrovací hru v tajemných pro-
storách hradu, doplněnou o další 
matematické hrátky a soutěže, biolo-
gové ukázali přírodu pod mikrosko-
pem, jinde jste si mohli nechat udělat 
otisk svého prstu a odnést si jej na 
památku domů, o kus dál byly k vidění 
demonstrace fyzikálních jevů 
a spousta dalších atraktivních pokusů 
a ukázek všeho, co přírodní vědy 
nabízí. 
 Nechyběli ani „docentoherci“ (tři 
docenti katedry chemie PřF naší uni-
verzity, kteří popularizují chemii touto 
netradiční divadelní formou), kteří své 
nové představení zahráli tentokrát 
spolu s několika studenty, kteří na 
katedře chemie PřF OU studují. Jejich 
představení o „Chemihurce“ sklidilo 
velký aplaus a bavilo po celou dobu 
nejen děti, ale i dospělé. 
 V rámci této akce byly také vyhod-

noceny soutěže s přírodovědnou 
tematikou, které byly pořádány ve 
třech kategoriích: mateřské školy 
a 1. stupeň základních škol, 2. stupeň 
základních škol a střední školy. 
Autorům nejlepších prací byly v sále 
hradu předány hodnotné ceny.
 Věříme, že stovky návštěvníků tato 
akce opět nadchla, protože potvrdila, 
že přírodní vědy jsou zábavné a učit 
se je lze i hrou. Velký dík patří pořada-
teli akce a spoluorganizátorům,
partnerům i sponzorům akce a všem, 
kteří akci připravovali, organizovali 
a účastnili se jí.
 Akce byla realizována v rámci 
projektu OPVK „Svět vědy - záhadný
i zábavný“ , reg. č. CZ.1.07/2.3.00/
35.0053, spolufi nancovaného ESF 
a státním rozpočtem ČR. 
 -skla-

CHEMICKÁ SHOW ZAHÁJILA 
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

←
I děti si samy vyzkoušely 
experiment.

←
Pohádka o "Chemihurce", 
sklidila zasloužený aplaus. 
 Foto: -skla-
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Kreativita, víra ve schopnosti 
svých studentů i odvaha vedly 
Mgr.A. Pavla Nogu, ArtD., z kate-
dry grafi ky a kresby Fakulty 
umění naší univerzity (FU OU) 
k myšlence, aby to byli právě oni, 
kdo se pokusí vytvořit novou 
tvář našich Listů. Svůj podíl na 
realizaci měli také samotní stu-
denti vedení místopředsedou 
Akademického senátu za stu-
dentskou komoru Bc. Adamem 
Soustružníkem. 

PEDAGOG…  
 Pavla Nogy jsem se proto zeptala 
na vše podstatné, co vedlo ke vzniku 
nové podoby našich Listů, kterou 
právě držíte v rukou.

Kdo inicioval vznik nového 
grafi ckého návrhu Listů OU?
 Nápad pochází ode mě. Připadalo 
mi to totiž jako ideální úkol pro 
studenty mého ateliéru grafi ckého 
designu (pozn. tehdy 2. ročníku) 
– vyzkoušet si komplexní řešení 
časopisu – od předběžné kalkulace, 
přes návrh až po úplnou sazbu 
a předtiskovou přípravu. Studenti 
dostali veškerá data (texty i foto-
grafi e) jednoho již realizovaného čísla 
Listů a měli ho za úkol udělat úplně 
jinak– podle sebe.

Již jste někdy dříve navrhovali 
novou podobu Listů OU? 
 Na Ostravské univerzitě peda-
gogicky působím již od roku 1997. 
Měl jsem tedy možnost vidět celou 
řadu předcházejících verzí Listů. 
Mnohokrát jsem se i pokusil iniciovat
změnu grafi ky. Většinou to skončilo 
u drobné kosmetické úpravy obálky. 
Několik let jsem například měl 
možnost navrhovat titulní obrázek 
první strany a také podobu poslední 
strany obálky. Toho jsem využíval 
především pro prezentaci prací svých 
studentů. Dělalo jim radost setká-
vat se se svými grafi kami, kresbami 
či plakáty na obálce univerzitního 
časopisu. 

Podařilo se vám dokonce prosa-
dit novou hlavičku Listů…
 Ano, novou hlavičku Listů se mi 
podařilo prosadit někdy v roce 2005. 
Autorkou grafi ckého návrhu byla 
tehdejší naše studentka Markéta 
Kobierská (nyní Pačková). Vedení 
časopisu si mohlo vybrat z více 
návrhů, které připravili i další moji 
studenti v rámci semestrálních úkolů. 
Tehdy, bohužel, zůstalo pouze 
u změny hlavičky, vnitřek sázeli dál 
rutinéři z tiskárny bez výtvarných 
ambicí. Sám jsem se pokoušel zavést 
alespoň základní pravidla sazby – 
jak dělat titulky, na kolik sloupců 
sázet a jakým písmem. Bylo to úplně 
zbytečné. Bez výtvarného redaktora, 
který by sazečům seděl za zády, 
žádná pravidla neměla v praxi 
dlouhého trvání. Proto mě velmi těší, 
že se to letos snad konečně podaří 
dotáhnout do úspěšného konce.

Kolik studentů se do zpracování 
nové grafi ky Listů celkem 
zapojilo?
 Pracovalo na něm sedm studentů 
druhého ročníku. Až na jednoho, 
všichni dělali sazbu časopisu poprvé. 
Považuji za výhodu, že nešlo o nějaký 
cvičný ateliérový úkol, ale o konkrétní 
a úplné zadání z praxe.

Do závěrečné fáze jste vybral tři 
návrhy. Podle jakých kritérií?
 Studenty jsem seznámil s před-
chozími - ne zcela úspěšnými pokusy 
změnit grafi ku Listů. Věděli, že jejich 
návrh musí vedle autorské origina-
lity umožňovat co možná nejsnazší 
realizaci třetí osobou – sazečem 
smluvní tiskárny, a také, že cena tisku 
nesmí překročit stávající verzi. Každý 
si tedy musel obejít několik tiskáren, 
zjistit za kolik by udělaly stávající 
verzi, a za kolik tu jejich novou. 
Samotné grafi cké návrhy musely být 
kodifi kovatelné do přesných pravidel, 
jak se to má "správně sázet" – tzn. 
vymyslet systém, ne shluk 
sice pěkných, ale 
přece 

– výtvarných nahodilostí a neopa-
kovatelností. A to se, podle mého 
názoru, nejlépe podařilo právě Ondřeji 
Kolískovi, Ondřeji Pohlovi a Veronice 
Kubesové. 

Co byste popřál novým Listům?
 Úpřímně doufám, že se vítězný 
návrh skutečně podaří nejen reali-
zovat co možná nejblíže autorově 
představě, ale především dlouhodobě 
udržet ve stejné kvalitě.

… A PRÁCE JEHO STUDENTŮ
 Nový grafi cký návrh Listů zpra-
covávali studenti (dnes 3. ročníku) 
katedry grafi ky a kresby Fakulty umění 
OU v rámci klauzury. S nejlepšími 
návrhy, jsem seznámila jednotlivé 
členky redakční rady Listů, které ne-
závisle na sobě vybraly nejlepší návrh. 
Při výběru měly k dispozici nejen 
jednotlivé návrhy časopisu, které 
byly zpracovány z příspěvků staršího 
čísla našeho časopisu. Znaly rovněž 
kalkulace ceny produkce jednoho čísla 
časopisu jednotlivých nových návrhů 
(v porovnání s cenou dosavadní 
produkce) tiskárnou, která časopis 
tiskne. 
 Jako vítězný členky redakční rady 
zvolily návrh Ondřeje Kolíska na recyk-
lovaném papíře a v atypickém formátu 
(větší než A4). Líbila se hlavička, 
obsah čísla na titulní straně, práce 
s fotografi emi (ořezy), dobrá čitelnost 
písma, popisky fotografi í aj. 
 Zajímavé ale byly všechny návrhy. 
Ondřej Pohl zvolil velký, novinový 
formát, i jeho grafi cké zpracování bylo 
osobité a špičkové. Z realizace jej 
vyřadily jen drobnosti, i když pod-
statné. Z dálky zářící barva obálky 
(na obr. v pravo v bílém provedení) 
návrhu Veroniky Kubesové byla tím 
nejúčinnějším (i když poněkud kontra-
verzním) prvkem z jejího 
návrhu. 

Daniel Janík na obálce originálně ve 
fotomontáži zachytil větší část osob, 
o nichž aktuální číslo Listů OU pojed-
nává. A, možná bezděčně, tak vystihl 
jednu z cílových skupin této formy 
interní marketingové komunikace.
 Při našem setkání jednotliví stu-
denti, autoři návrhů z užšího výběru, 
představili sebe a své návrhy jak jinak 
než kreativně:

Ondřej Kolísek, 
autor vítězného návrhu:
 Jsem dřevorubec z lesa, lovec 
draků. Každé ráno po probouzení, 
když vylezu ze své nory, mi ukápne
slza při pohledu na panorama 
ostravských železáren plnící matku 
zemi nebezpečným jedem, pomalu 
hubící mé přátelé zvířátka.
 Nechci už dále zabíjet mé bratry 
stromy, a proto je třeba volit recyk-
lovaný papír. A stejně, jako je třeba 
vyčistit ostravské ovzduší, bylo třeba 
vyčistit i starý, nepřehledný design 
našich Listů OU.

 Formát: 320 x 230 mm. 
 Specifi kace: ekologičnost,   
 přehlednost, osobitost
 
Ondřej Pohl:
 Další z inhalátorů ostravského 
vzduchu, který nemůže žít bez sportu.
 Vycházel jsem ze tří základních 
předpokladů, aby: 1. byl výsledný 
produkt co možná nejlevnější; 2. mnou 
vytvořený systém dokázal vysázet 
kdokoli; 3. protože mám rád sci-fi , 
mým hlavním prvkem jsou linie a čáry 
a vím, že jsem chtěl pracovat s velkým 
formátem.

 Formát: A3. 
 Specifi kace: cena, snadná 
 realizace, linie.

NOVÁ GRAFIKA LISTŮ



Veronika Kubesová:
 Mám ráda grafi cký design a umění.

 Formát: A4. 
 Specifi kace: výraznost (refl exní  
 obálka) diagonální čáry (lomítka),  
 vzdušnost.

Daniel Janík:
 Jsem průměrný student, nesmělý 
řečník, vášnivý posluchač….

 Formát: A4. 
 Specifi kace: cena, snadná 
 realizace, vzdušnost.

Vzkaz studentů našemu časopisu:
Všichni přejme Listům Ostravské 
univerzity do budoucna, aby vy-
padaly tak, jako vítězný návrh.

 Děkujeme Pavlu Nogovi, 
a jeho studentům, kteří dokázali 
s originalitou sobě vlastní zcela 
svobodně vytvořit zajímavé návrhy 
nové podoby našeho časopisu, z nichž 
jeden bude realizován. Děkujeme 
předem rovněž vám všem. Vám, našim 
čtenářům, že dáte nové grafi ce čas, 
než si tzv. zcela „sedne“. Protože 
jako každá nová věc i ona potřebuje 

jistý čas na svůj další vývoj. Přivítáme 
jakékoli návrhy na případná vylepšení. 
 A závěrem popřejme autorovi 
vítězného návrhu Ondřeji Kolískovi, 
aby mu sazba (novinka!) jednotlivých 
čísel našich Listů šla stejně dobře jako 
samotný návrh. 

 Za redakční radu Listů OU
 Mgr. Hana Jenčová,
 newsletter@osu.cz,
 tel.: 774 642 229
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Velikost inzerátu                cena bez DPH
ZADNÍ OBÁLKA PERIODIKA
1/1 strana (velikost 300 x 210 mm)     4 200,- Kč
1/2 strany na výšku nebo na šířku     2 400,- Kč
1/4 strany na výšku nebo na šířku     1 300,- Kč

STRANA UVNITŘ PERIODIKA
1/1 strana (velikost 280 x 180 mm)     3 570,- Kč
1/2 strany na výšku nebo na šířku     2 040,- Kč
1/4 strany na výšku nebo na šířku     1 105,- Kč

Jiný rozměr      není možný

Sleva z ceny
Opakovaná inzerce (2x)    sleva   5 %
Opakovaná inzerce (3x)                  sleva 10 %
Opakovaná inzerce (4x)    sleva 20 %

CENÍK INZERCE
 Ceník externích subjektů ve čtvrtletníku 
Listy OU a měsíčníku newsletter INFO-OU-:
 Inzerce externím subjektům může být 
poskytnuta pouze na základě oboustranně 
podepsané Smlouvy nebo potvrzené Objed-
návky od cizího subjektu. Uzavření Smlouvy 
nebo přijetí Objednávky zabezpečuje vedoucí 
kanceláře rektora. Podepsanou Smlouvu 
nebo potvrzenou Objednávku je vedoucí 
kanceláře rektora povinna neprodleně předat 
na EÚ – odd. fi nanční účtárny k zajištění 
fakturace (vystavení daňového dokladu).
 K ceně bude připočtena daň z přidané 
hodnoty (DPH) dle sazby platné k datu 
uskutečnění zdanitelného plnění v souladu 
se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty.

Barva
Listy OU – ČB  pouze ČB
Newsletter OU – barevná    bez příplatku

Termíny

←↙
Zleva: Ondřej Pohl, Veronika 
Kubesová, Daniel Janík, 
Ondřej Kolísek.
 Foto: Hana Jenčová

←↖
Pavel Noga.
 Foto: -pna-

↑
Čtyři návrhy nové grafiky
našich Listů.
 Foto: Ondřej Kolísek

ČÍSLO:
č.4/2012
č.1/2013
č.2/2013
č.3/2013
č.4/2013

UZÁVĚRKA:
30.11.2012
  15.2.2013
  15.5.2013
  30.9.2013
30.11.2013

VYDÁNÍ DO:
15.12.2012
    4.3.2013
  28.5.2013
  12.9.2013
13.12.2013

DANIEL JANÍK
A4

VERONIKA KUBESOVÁA4ONDŘEJ POHL
A3ONDŘEJ  KOLÍSEK

320x230
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ZAJÍMAVÉ PUBLIKACE
Lata, Jan a Vaňásek, Tomáš a kol. 
ISBN:  80-247-0404-8. 
Praha, Grada, 2005,
168 s.

Publikace se věnuje kritickým a urgent-
ním stavům u nemocných s chorobou 
jater. Zmiňuje fyziologii i patofyziologii 
tohoto stavu se zaměřením na prob-
lematiku akutního jaterního selhání 
z nejrůznějších příčin. Jsou zhodno-
ceny kritické stavy při chronickém 

jaterním onemocnění, především při 
portální hypertenzi. Vždy je uvedeno 
schéma doporučeného postupu. 
Je zmíněna i problematika jaterní 
transplantace, především její indikace. 
 
 (Knihu naleznete na: http://books.
google.cz/;  je v katalogu Moravs-
koslezské vědecké knihovny v Ostravě 
http://www.svkos.cz/ nebo dostupná 
meziknihovní výpůjční službou 
z kterékoliv knihovny.)

Ries, Lumír.
Člověk a výchova I. K humanizaci  
školy a edukace.
Ostrava, Pracný – O� is a Peda-
gogická fakulta OU, 2008,
225 s.

KRITICKÉ STAVY V HEPATOLOGII

ČLOVĚK A VÝCHOVA

O knize napsali:
 „Prof. Ries se v tomto díle 
prezentuje jako moudrý myslitel, 
refl ektující ohrožení člověka, jmenovitě 
dětí a mládeže, degradací edukace 
na účelové či – na druhé straně – 
nezávazně zábavné informování 
a uzpůsobování pro odlidštěné funkce, 

ČLOVĚK A VÝCHOVA II
Ries, Lumír.
Člověk a výchova II. K humanizaci  
školy a edukace. 
Ostrava: OU v Ostravě, Peda-
gogická fakulta, 2011,
119 s.

(Oba tituly (Člověk a výchova I.,II.) 
jsou v katalogu Univerzitní kni-
hovny OU - http://knihovna.osu.cz/, 
Moravskoslezské vědecké knihovny 
v Ostravě - http://www.svkos.cz/ 
nebo dostupné meziknihovní výpůjční 
službou z kterékoliv knihovny.)
 -haj-

hrozící zcela pohltit současného 
člověka. Odvolává se na tradici 
chápání duchovní podstaty člověka, 
domýšlí ji v kontextu dnešní situova-
nosti a vyvozuje závěry pro výchovu 
a vzdělávání, školu a učitele, podmínky 
osobnostního růstu člověka.“  
 Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.,  
UK Praha

 „V současné společnosti probíhají 
snahy o radikální změnu vzdělávání 
a výchovy. Autor upozorňuje, že velcí 
pedagogičtí reformátoři minulosti vždy 
spojovali své snahy s novými pohledy 
na člověka a jeho výchovu. S oporou 

o reformní pedagogické směry také 
autor vyjadřuje naléhavé fi lozofi cké 
tázání po smyslu bytí a nevyhýbá se 
těmto metafyzickým otázkám a v této 
souvislosti vyzvedává tři fenomény 
lidství, které jsou charakteristické pro 
každou opravdovou pedagogickou re-
formu, totiž svobodu, lásku a radost.“ 
 Prof. PhDr. Josef Maňák, CSc.,  
MU v Brně

Za knihu byla autorovi udělena Cena 
prof. PaedDr. Vlastimila Uhra.
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Rektor naší univerzity 
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., 
inicioval na počátku letošního 
roku výzkumné kvantitativní 
dotazníkové šetření spokoje-
nosti akademické obce (AO) 
a zaměstnanců naší univerzity 
s univerzitními Listy. 

 Výzkumné šetření (VÝŠ) bylo 
uskutečněno technikou základního 
souboru (osloveni byli všichni členové 
AO a zaměstnanci OU) za využití 
vyčerpávajícího šetření formou CAWI 
(on-line dotazování, anonymní) 
ve dnech 26. března až 1. dubna 
2012 a zúčastnilo se jej celkem 710 
respondentů. 
 Většinu respondentů tvořili studenti 
(69 % respondentů), zatímco peda-
gogové s ostatními byli v menšině 
(31 % resp.). Ženy tvořily většinu 
(72 % resp.), věk 18-26 let převažoval 
(67 % resp.). Na složení respondentů 
mělo zřejmě vliv to, že kromě hro-
madného e-mailu bylo k propagaci 
VÝŠ využit i intranet OU, ale zejména 

sociální sítě Facebook, Twitter 
a Google++.
 Ze šetření vyplynulo, že většina 
respondentů LOU čte (66 %), 
že jim vyhovuje to, že vychází v tištěné 
podobě (57 %). Výhradně elektronic-
kou podobu (LOU na email a portál) 
zvolilo pouhých 18 % resp. Respon-
denti si nejvíce přejí, aby se v LOU ob-
jevovaly informace* o akcích (67 %), 
dále rozhovory se zajímavými lidmi, 
reportáže, fejetony, povídky, básně… 
(49 %) a informace od vedení univer-
zity (49 %). Pokud by byla zřízena 
rubrika „Názory, kritika, polemika 
apod.“ pak by do ní převažující 
většina, tj. 73 % resp. nepřispívala. 
Stávající členění LOU (podle fakult) 
vyhovuje 68 % resp.
 Rovněž dosavadní distribuce LOU 
(na katedry a všechna pracoviště OU) 
většině resp. vyhovuje (62 %), navíc 
36 % resp. navrhuje umísťovat LOU 
i na vrátnice fakult. Časopis by měl 
podle většiny  resp. (52 %)  vycházet 
jako dosud a případně častěji (37 %). 
Samotné technické provedení LOU* 

závisí podle respondentů především 
na fi nancích (49 %), pro dosavadní 
dvoubarevnost je 31 % resp. a barvu 
zvolilo jen 17 % resp. 
 S publikováním inzerce vnějšími 
subjekty (s vazbou inzerátů na AO 
a zaměstnance OU) většina souhlasí 
(72 %).  Se stylem psaní článků spíše 
souhlasí 40 % resp., neví 31 % a 
souhlasí 23 % resp. Odpovědi na 
otázku, co by resp. v článcích přivítali* 
byly velmi pestré, v zásadě se shodli 
na větší věcnosti (35 %), současně 
ale i paradoxně podrobnějších 
informacích (30 %) a větší stručnosti 
(15 %). U publikovaných fotografi í* 
většině vyhovuje jejich obsah i kvalita 
(60 %), víc fotografi í by přivítalo 
21 % resp. Optimální délka LOU se 
podle 64 % resp. nedá vymezit, neboť 
podle nich vždy záleží na obsahu.
 Časopis VŠB-TUO Akademik nečetlo 
86 % resp. Po případném sloučení 
OU s VŠB-TUO by podle většiny resp. 
(55 % resp.) měly LOU vzhledem 
k odlišnému zaměření fakult obou 
univerzit vycházet dál jako časopis 

zaměstnanců a studentů „bývalé“ 
OU, menšina (39 % resp.) je pro vznik 
časopisu zcela nového s informacemi 
o dění na všech fakultách nové uni-
verzity, ale jen 4 % resp. si myslí, že 
by se naše Listy OU po sloučení měly 
stát součástí časopisu Akademik. 
 Děkujeme všem členům akademické 
obce i zaměstnancům naší univerzity, 
kteří se zapojili do našeho výzkum-
ného šetření a umožnili nám tím 
získat užitečný přehled o tom, jak náš 
časopis hodnotíte. Tyto informace jsou 
pro nás cenným vodítkem a motivací 
pro naši další práci pro vás.

*Respondenti mohli vybrat více než 
1 odpověď

 Za redakční radu
 Mgr. Hana Jenčová,
 newsletter@osu.cz
 tel.: 774 642 229

JAK HODNOTÍTE NÁŠ ČASOPIS
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 Nabídka pro nadcházející období 
je velmi rozsáhlá (přes 30 aktivit), 
obsahuje především různé typy aerob-
ních aktivit v několika sportovních 
zařízeních. Ve spolupráci s poskyto-
vateli služeb jsme pro vás vyjednali 
velice výrazné slevy oproti cenám 
komerčním (25 -50 procent). Využijte 
tedy této jedinečné možnosti 
a účastněte se pohybových aktivit 
v rámci programu TEP!

Upozornění: 
1.   Program je určen výhradně pro 
studenty (ve všech formách studia) 
a zaměstnance naší univerzity.

2.   Zájemci, pečlivě si prostudujte 
pravidla a sankce TEP.  
3.   Přihlašování na jednotlivé akce 
je  možné (po nabití kreditu) na 
webových stránkách programu 
TEP  https://tep.osu.cz/.

Těšíme se na setkání s vámi.

 Mgr. Radim Kofránek,
 manažer programu TEP,
 katedra tělesné výchovy PdF

AKTUALITA TEP
→ Aerobic studio (ul. 28.října)
Bosu, Bodystyling, Dance aerobic, 
Fat burner, Latino dance, Master 
Jump, Pilates, Power step, Step 
aerobik, Zumba.
↘ Bike studio (ul. 28.října)
Indoor cycling, Spinning, 
Power Plate.
↘ BSO Squash club (ul. Cihelní) 
Squash.
↘ Club Femm Perla (ul. Slavíkova)
Pilates, Power jóga, Speeding, Tram-
polínky, Walking in.
↘ Club Femm Poklad 
(ul. M. Kopeckého)
Body work, Bosu, Fitball, Pilates, 
Speeding, Tae-bo.
↘ Energy fit (ul. 28.října)

Břišní pekáč, Cardio Box, Pilates, 
KFT, Power Plate, Trampolínky,TRX.
↘ Fitcentrum KTV (ul. Varenská)
Posilování.
↘ FIT & FUN studio (ul. Tovární)
Bosu, Hooping, Fat burner, Funkční 
kruhový trénink, Pilates, Power 
jóga, Port de Bras, Spiderap, Step 
aerobic, Vinyasa jóga, Zumba, Zumba 
s chlapem.
↘ Sportovní hala TJ Ostrava  
(ul. Varenská)
Badminton.
↘ Sportovní a relaxační 
 centrum S-line (ul. Velká)
Indoor cycling, Jumping, Pilates.
↘ Tendon Blok (sad. J. Jabůrkové) 
Bouldering.

PŘEHLED SPORTOVIŠŤ A POHYBOVÝCH AKTIVIT:Již osm let nabízí naše univerzita svým studentům a zaměstnancům 
možnost využívat služeb v ČR ojedinělého projektu pro podporu 
zdravého životního stylu - programu TEP (Tělo - Energie - Pohyb).

PRO ZÁJEMCE O SPORTOVNÍ 
REPREZENTACI UNIVERZITY
Na Portále a na webových 
stránkách univerzity je k dis-
pozici odkaz věnující se spor-
tovní reprezentaci, který má za 
cíl informovat o akademickém 
sportovním dění na naší vysoké 
škole. 

 Informace jsou rozděleny do jed-
notlivých sekcí, které obsahují mimo 
jiné základní údaje o možnostech 
reprezentace studentů naší univer-

zity na vysokoškolských sportovních 
soutěžích. Přinášejí přehledy 
o umístění na vrcholných akcích 
a o možnostech tréninku jednotlivých 
výběrů. Dozvíte se také více 
o historii vysokoškolského sportu 
na naší univerzitě (významné mezníky 
ve vývoji, významní reprezentanti, 
galerie sportovců apod.)
 Reprezentovat univerzitu mohou 
studenti všech fakult, oborů a forem 
studia bez omezení věku. Požadujeme 

odpovídající výkonnostní úroveň 
v dané sportovní disciplíně (posoudí 
garant sportu). 
 Zájemce musí kontaktovat garanta 
a sdělit mu základní údaje (jméno 
a příjmení, fakulta, obor, ročník studia, 
datum narození, sport, disciplíny, 
aktuální výkonnost). Garant povede 
studenta v evidenci, informovat jej 
o možné účasti na soutěžích, termí-
nech tréninků (u kolektivních sportů) atd. 
    Informace jsou přístupné na: 

http://portal.osu.cz/pdf/ktv/
reprezentace  (po přihlášení do Por-
tálu). Na stránkách katedry tělesné 
výchovy http://pdf.osu.cz/ktv  
(v sekci Sportovní reprezentace) 
je navíc umístěna fotogalerie
našich úspěšných akademických 
reprezentantů.
     
 Mgr. Radim Kofránek, 
 katedra tělesné výchovy PdF, 
 vedoucí sportovní reprezentace
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DOTÝKÁNÍ SRDCÍ PRŮLOM
HYNEK KEFÍR

Prach ze spálených sutin
obraz lidské mysli hnutí
důstojnosti úrovně pád
v dobru zapíchnutý drát.

Zdraví zahanbeno nemocemi
diktát negativními emocemi
sad jiných zlobou zaplaven
člověk závistí k ránu popraven.

ZAMYŠLENÍ BÁSEŇ
MIRIAM PROKEŠOVÁ

Někdy si tak přemýšlím, o čem ten náš učitelský, 
univerzitní život vlastně je.
 Jaký smysl má studovat, a jaký smysl má učit druhé… 
a jestli je naše výuka vedením a jestli je ještě neustále 
i v kreditním systému schopna občas dotýkat se srdce 
posluchačů.
 Tak to před desítkami let vyjádřil náš český fi losof Jan 
Patočka. Jen tehdy, dotýkáme-li se srdcí, má práce učitele 
smysl. 
 Někdy mi připadá, že dotýkat se srdce už není v módě. 
Že je dokonce spíše překážkou. Že někdy je lépe ukázat, 
že vlastně my vyučující srdce nemáme. Kde by se v nás 
také vzalo? Může mít vědec srdce? To srdce, které je v pod-
statě nevědecké… a my dnes uznáváme pouze „vědu.“ 

 A proto, - a obávám se, že právě proto, to v našem 
školství vypadá tak, jak vypadá. Teď bych patrně měla 
přinést vědecký rozbor toho, jak to „vypadá“ a co tím 
vlastně myslím, ale odpustím si to.
 Ale pokud vzpomínám na své minulé učitele, ty s velkým 
U, byli to převážně ti, kteří se nějakým způsobem dotkli 
mého srdce. Vzpomínám na ty okamžiky, kdy se to srdce 
tak nějak zvláštně zastavilo, zachvělo  – pohnutím, údivem, 
vnitřním souzněním, malým zázrakem chvíle, která proběhla 
mezi oním učitelem a námi. Zachvění srdce v okamžiku, 
pro který chybí slova, kterými by se daly vyjádřit.  
Vím jen jediné – vědecky nebyly a nejsou uchopitelné.
 Přeji nám všem, aby se ty okamžiky nevyhýbaly ani nám. 
 A abychom pochopili jejich smysl. 
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UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA JE 30. LISTOPADU 2012.

ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY 2012
Na Českých akademických hrách 
(ČAH) konaných ve dnech 
9. - 15. června 2012 v Brně zís-
kali reprezentanti naší univerzi-
ty 4 tituly Akademického mistra 
ČR, 1 stříbrnou a 9 bronzových 
medailí, celkem tedy 14 umístění 
na stupních vítězů!

 Studenti naší univerzity se našeho 
nejvýznamnějšího vysokoškolského 
sportovního svátku účastní pravidelně 
již od založení ČAH v roce 2002. 
 Na vrcholném setkání našich nejlep-
ších vysokoškolských sportovců jsme 
tedy nemohli chybět ani v letošním 
roce, kdy nás reprezentovalo 51 

sportovců v 11 sportovních odvětvích. 
 I když se jednalo o méně početnou 
výpravu než v předešlých letech, lze 
konstatovat, že naše účast skončila 
úspěchem. Získali jsme 4 tituly 
Akademického mistra ČR, 1 stříbrnou 
a 9 bronzových medailí, celkem tedy 
14 umístění na stupních vítězů! 
V konečném bodování jsme se umístili 
na 13. místě z celkového počtu 26 
zúčastněných škol.
 V níže uvedeném přehledu jsou 
uvedena všechna medailová umístění 
našich studentů. Mezi stálice jistě 
patří atlet Vladimír Šimík, karatista 
Jakub Debrecenyi a judista Jakub 
Horák, kteří ještě nenašli ve svých 

disciplínách na akademickém poli 
přemožitele a získali tak své další 
tituly mistrů republiky. Ve smíšené 
čtyřhře v badmintonu letos zvítězil 
Václav Benbenek.
 V Brně byla rovněž velice úspěšná 
plavecká výprava, která získala 
4 medaile a na všech se podílela 
Martina Nogová, která každý svůj 
start proměnila v zisk cenného kovu.
 Velkým úspěchem skončilo vys-
toupení zástupců kolektivních sportů. 
Letos uspěly týmy házenkářů 
a fotbalistů. Obě mužstva v těžkých 
zápasech obstála a vybojovala 
umístění na třetích příčkách. 
Házenkáři Miroslav Jurka a Marek 

Vančo dokonce na následném Akade-
mickém mistrovství světa v Brazílii 
patřili k oporám reprezentačního celku 
a významnou měrou se podíleli na 
zisku zlatých medailí.
 Na závěr zmiňme další reprezen-
tanty, kteří úspěšně startovali 
i v předchozích ročnících a ziskem 
dalších medailí potvrdili, že patří 
k tradičním oporám – Karolína 
Bobková (karate), Renata Hánová 
(badminton), Přemysl Verner (judo), 
Soňa Jurková, Eva Pernová, Veronika 
Stepková (všechny plavání).
 Všem našim reprezentantům gratu-
lujeme k dosaženým výsledkům.

 Mgr. Radim Kofránek, 
 katedra tělesné výchovy PdF, 
 vedoucí sportovní reprezentace

↑
Úspěšní judisté Přemysl Verner 
a Jakub Horák.

←
Čtyřnásobná medailistka 
v plavání Martina Nogová.
 

←←
Fotbalisté OU se umístili na 
třetím místě.
 Fota: -ktv-

PŘEHLED MEDAILOVÝCH UMÍSTĚNÍ:

I. místo – Akademičtí mistři ČR – 4 tituly
Atletika  100 m M  Vladimír Šimík 
Badminton Smíšená čtyřhra Václav Benbenek
Judo  60 kg  Jakub Horák
Karate    Kata   Jakub Debrecenyi

II. místo – 1 medaile
Plavání      50 m   Martina Nogová

III. místo – 9 medailí
Plavání  4x50 m VZ Martina Nogová 
     Veronika Stepková  
     Soňa Jurková, 
     Eva Pernová, 
   100 m M  Martina Nogová
      50 m VZ  Martina Nogová

      

Badminton   Dvouhra   Renata Hánová
       Smíšená čtyřhra Renata Hánová
Judo:   90 kg  Přemysl Verner
Karate:      Kumite -61 kg Karolína Bobková

Fotbal:  Ondřej Anastazovský, Ondřej Cverna, Jan Demel,  
  Tomáš Dostál, Jakub Harazin, Radovan Lokša,  
  Milan Lukáš, Jan Nowicki, Dušan Ondruš, Radim  
  Pešek, Jan Plešek, Jakub Stach, Michal Šťovíček,  
  Jakub Švrčina, Richard Vaclík, Petr Zielonka

Házená:   Boris Aspridis, Pavel Farkaš, Lukáš Frančík, 
  Filip Hardt, Heinz Hejduk, Miroslav Jurka, 
  Jiří Krčmář, Vít Pyško, David Štembírek, 
  Martin Tlach, Petr Unger, Marek Vančo


