
SLOVA NAŠEHO REKTORA
Vážení členové akademické obce,

myslím si, že většina z vás zaregistro-
vala v uplynulých měsících nebývalou 
intenzitu mediálního zájmu o aktivity 
naší univerzity a Vysoké školy báňské, 
týkající se pokračování projektu se 
zlidovělým názvem „integrace obou 
univerzit“. Jakkoliv ofi ciální název 
projektu je zcela nepoetický 
(pro připomenutí: plný název tohoto 
centralizovaného rozvojového projektu 
je „Podpora vytváření podmínek 
pro sdílení kapacit Vysoké školy 
báňské-Technické univerzity Ostrava
a Ostravské univerzity v Ostravě“) 
a mezi aktivitami minulého a tohoto 
roku se skutečná integrace obou 
univerzit vůbec neobjevuje, všichni 
jsme při koncipování tohoto projektu 
měli tuto integraci jako skutečný cíl, 
jako vizi, která by mohla výrazně 
posunout obě naše univerzity 
na „vyšší energetickou hladinu“.
                                         → str. 2

←
Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
 Foto: Edmund Kijonka 
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CENA UČENÉ SPOLEČNOSTI ČR 

MARKU ELIÁŠOVI
Učená společnost České republiky 
udělila na XIX. valném 
shromáždění konaném 
20. května 2013 cenu Učené 
společnosti v kategorii mladý 
vědecký pracovník 
Mgr. Marku Eliášovi, Ph.D., 
za elegantní analýzy genomů 
protist. 

 Hlavním působištěm doktora Eliáše 
je Přírodovědecká fakulta Ostravské 
univerzity v Ostravě, kde vyučuje jako 
odborný asistent a vede výzkumné 
oddělení „Life Science Research 
Centre“ na katedře biologie a ekologie. 
 Pojítkem většiny jeho výzkumných 
aktivit je fascinace rozmanitostí 
živého světa na molekulární a buněčné 
úrovni. Soustředí se zejména 
na studium mikroskopických eukaryot, 

tzv. protistů, a snaží se porozumět 
jejich evoluci na úrovni jednotlivých 
genů, celých genomů, buněk i druhů. 
 Mimořádných úspěchů dosáhl 
především díky tomu, že se dokázal 
chopit příležitostí, které nabízí 
současný explozivní rozvoj genomiky 
a z toho plynoucí expanze dostupných 
sekvencí DNA a proteinů. Jako člen 
mnoha velkých mezinárodních týmů 
se podílel na projektech sekvenování 
a analýzy genomů řady eukaryotických 
organismů, především právě protistů, 
které přinesly zásadní vhledy do jejich 
biologie a evoluce. 
 Dále se zabývá studiem evoluce 
a funkce obrovské skupiny proteinů 
zvané GTPázy a organizmální hledisko 
uplatňuje při výzkumu diverzity 
a taxonomie jednobuněčných řas, 
v jehož rámci se spolupracovníky 
popsal již pět nových rodů a sedm 

dříve neznámých druhů. Je autorem 
více než třiceti původních vědeckých 
prací v mezinárodních časopisech, 
včetně prestižních titulů Nature 
a Science.
 Cena se uděluje jako ocenění za 
významný výsledek tvůrčí práce 
v badatelském nebo cíleném výzkumu 
osobnostem, které jsou občany České 
republiky, pracují v České republice 
a nejsou členy Učené společnosti. 
Více na: http://www.learned.cz/cz/ 

←
(Zleva) vědecký tajemník Učené 
společnosti České republiky (US) 
– RNDr. Zdeněk Havlas, DRSc., 
1. místopředseda US – 
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., 
předseda US 
prof. � Dr. Petr Pokorný, DrSc., 
a místopředseda US – 
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. 
 Foto: learned.cz

 

 Mgr. Hana Jenčová,
 redakce Listů Ostravské univerzity,
 newsletter@osu.cz

MATEMATICI UŽ ZNAJÍ SVOU KRÁLOVNU 

 Královnou matematiky v 1. kategorii 
se stala Lisa Sauermann z Rheinische 
Friedrich-Wilhelms-Universität v Bonnu. 
Matematika má i svého krále, jímž se 
ve 2. kategorii stal Jakub Konieczny 
z univerzity v Krakově.
 Výsledky soutěže byly vyhlášeny 
13. dubna 2013 odpoledne v aule 
univerzity. První kategorii vyhrála Lisa 
Sauermann z Rheinische Friedrich-
-Wilhelms-Universität v Bonnu, druhé 
místo obsadil Michael Schubert ze 
stejné univerzity. Na třetím místě se 
shodným počtem bodů umístili hned 
čtyři studenti: Ander Lamaison Vidarte 
z Barcelony, Matko Ljulj ze Záhřebu, 
Damian Orlef z Varšavy a Alexander 
Tsigler z Moskvy. (První kategorie je 
určena studentům prvního a druhého 
ročníku vysoké školy.)

 Vítězem druhé kategorie 
se stal Jakub Konieczny z Krakova, 
druhé místo obsadil Gleb Nenashev 
z Petrohradu, na třetím místě se 
umístili Alexey Balitskiy a Pavlo 
Mishchenko z Moskvy. (Druhá kategorie 
je určena studentům třetího, 
čtvrtého a pátého ročníku VŠ.)
 Soutěže se každoročně účastní 
nejlepší studenti matematiky z desítek 
nejen evropských univerzit. Letos přijela 
matematická esa ze 41 většinou evrop-
ských univerzit. Stabilně se soutěže 
účastní studenti z Cambridge (Velká 
Británie), ale i z Bogoty (Kolumbie), 
Barcelony (Španělsko), Curychu 
(Švýcarsko), Florencie (Itálie), dvou 
univerzit z Petrohradu a dvou moskev-
ských univerzit. Letos byli mezi účastníky 
i studenti z Rijádu (Saudská Arábie).

 Soutěžícími jsou často vítězové 
či úspěšní řešitelé matematických 
olympiád v jednotlivých státech. Mezi 
univerzitní města s vysoce kvalitním 
obsazením patří Praha, Bratislava, 
Varšava, Krakov, Budapešť, Vídeň, 
Moskva, Petrohrad a další. V minulých 
letech se této prestižní soutěže 
zúčastnili například i soutěžící z Číny.
 Hlavními organizátory soutěže jsou 
akademičtí pracovníci katedry 
matematiky PřF OU. V prvních 
letech organizoval soutěž v podstatě 
sám její duchovní otec a zakladatel 
prof. RNDr. J. Hančl, CSc. Soutěž se 
od té doby značně rozrostla. 
Její organizace trvá celý rok.
  První soutěžící se do Ostravy začali 
sjíždět již 10. dubna 2013. 
Jedenáctého dubna 2013 byla 
soutěž ofi ciálně v aule naší univerzity 
zahájena, zasedala rovněž mezinárodní 
porota složená ze zástupců
jednotlivých univerzit. Ta vybrala čtyři 
soutěžní úlohy pro každou kategorii. 

Soutěžící předem nevědí, jaké typy 
úloh budou vybrány.  
 Samotná soutěž proběhla 
12. dubna v učebnách katedry 
matematiky PřF OU. Jednotlivé úlohy 
opravují členové mezinárodní poroty, 
přičemž každá úloha je opravena 
minimálně třikrát. K zajištění 
nestrannosti není hodnotitelům 
známa identita soutěžících.

 Mgr. Hana Jenčová,
 redakce Listů Ostravské univerzity,
 newsletter@osu.cz
 

↓
Ve dnech 11.–13. dubna 2013 
uspořádala katedra matematiky 
Přírodovědecké fakulty Ostravské 
univerzity v Ostravě již 23. ročník 
Mezinárodní matematické soutěže 
Vojtěcha Jarníka.
 Fota: Hana Jenčová

 Vývoj v posledních několika měsících 
však ukázal, že existuje celá řada 
objektivních i subjektivních 
překážek, které dosažení tohoto 
strategického cíle výrazně zkompliko-
valy. Mezi hlavní objektivní překážky 
patří především odstoupení MŠMT 
od záměru defi novat a ustanovit 
statut „výzkumných“ univerzit, jakožto 
špičkových center v oblasti vědy 
a vzdělávání, která měla mít 
i specifi ckou podporu pro své aktivity. 
Protože jedním z hlavních výsledků 
integrace mělo být právě zřízení 
„výzkumné“ univerzity, zrušením 
tohoto záměru se výrazně snížila 
i motivace k této integraci. Mezi další 
klíčové objektivní překážky integrace 
dále náleží i problematika převodu 
aktivit z jednoho subjektu na subjekt 
nový, a to zejména v případě projektů 
z operačních programů EU. Je nutno 
si uvědomit, že jen OU získala na tyto 
aktivity více než 1 miliardu Kč a není 

vůbec legislativně jasné, jakým 
způsobem by bylo možné tyto 
specifi cké evropské projekty převést 
na novou univerzitu. 

 Stejnou, ne-li větší překážkou se 
však jeví důvody subjektivní. Mezi tyto 
důvody náleží jak obava VŠB ze ztráty 
své stoleté historie a subjektivní 
pocity části její akademické obce, 
že takto razantní změnu nepotřebují, 
tak také pochopitelná neochota naší 
akademické obce se nechat „pohltit“ 
větší univerzitou (což byl návrh VŠB), 
která má navíc výrazně jinou vnitřní 
kulturu a zvyklosti.

 Všechny tyto důvody vedly nakonec 
k zásadnímu společnému rozhodnutí 
vedení obou univerzit, týkajícímu se 
dalšího postupu tohoto projektu. 
Po sérií společných konzultací, a to 
i za účasti 1. náměstka ministra 
školství pana Nantla, jsme dospěli 

k názoru, že není nyní reálné 
bezprostředně připravovat 
sloučení obou univerzit. Na straně 
druhé však na obou univerzitách 
existuje obrovský potenciál pro užší 
spolupráci, který by právě tímto 
projektem mohl být aktivizován. 

 Vedení obou univerzit se proto 
dohodla, že obě univerzity v rámci 
projektu začnou připravovat 
konsorciální formu spolupráce, 
která umožňuje, aby univerzity 
spolupracovaly na základě volnějšího 
spojení, než by bylo spojení do 
jediného subjektu. Vzniká tak prostor 
pro synergie, aniž by se musel nutně 
řešit statut spojené univerzity. 
Tato forma spolupráce bude založena 
na defi nování tzv. Primárního katalogu 
společných aktivit, ve kterém univerzity 
uvedou, co mohou společně dělat 
při sdílení svých kapacit (lidských 
i technických) v oblasti vzdělávání, 

vědy a výzkumu, služeb pro studenty
i v podpoře společných studentských 
aktivit. Důležité je, že tento 
katalog bude obsahovat jen takové 
činnosti, kde spolupráce je výhodná 
pro obě univerzity. 

 Do přípravy katalogu, defi nování 
podmínek pro realizaci společných 
činností a zavádění těchto činností 
do našich standardních postupů 
budou zapojena nejen vedení univerzit 
a akademické senáty, ale velká část 
obou akademických obcí. Věřím, že 
tento postup umožní lepší vzájemné 
poznávání a je pak jen otázkou dalšího 
vývoje a zhodnocení situace, zda 
bude v budoucnu výhodné se propojit 
do jedné organizace.

Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.,
rektor Ostravské univerzity v Ostravě

NAŠE UNIVERZITA PŘEVZALA 

CERTIFIKÁT ECTS LABEL
Dne 25. dubna 2013 převzala prorektorka pro studium a celoživotní 
vzdělávání naší univerzity doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D., z rukou 
náměstka pro výzkum a vysoké školství ministra školství, mládeže 
a tělovýchovy Mgr. et Mgr.  Tomáše Hrudy certifi kát ECTS Label.

 Slavnostní předávání se konalo 
v reprezentačních prostorách 
ministerstva, ve velkém zrcadlovém 
sálu Rohanského paláce. 
Tímto prestižním certifi kátem oceňuje 
Evropská komise v Bruselu vysoké 
školy, které splňují přísná kritéria 
na realizaci studia podle zásad ECTS 
a na zajištění mobilit studentů. 
Ve výběrovém kole 2012 získalo ocenění 
ze 42 žadatelů pouze 23 evropských 
vysokých škol. Certifi kát ECTS Label 
byl udělen na období 2012–2015.

 redakce Listů OU

→
Prorektorka pro studium 
naší univerzity (vlevo) 
doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D., 
náměstek pro výzkum a vysoké 
školství MŠMT Mgr. et Mgr. Tomáš 
Hruda (uprostřed) a prorektorka 
pro pedagogickou činnost 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.
(vpravo).
 Fota: -oua-

23. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka, 
nejstarší matematické soutěže v Evropské unii, pořádané letos 
od 11. do 13. dubna 2013 na katedře matematiky Přírodovědecké 
fakulty naší univerzity, zná své vítěze. 
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MATEMATIKOVI STAČÍ VĚDĚT, ŽE ŘEŠENÍ 

EXISTUJE
Rozhovor nejen o mezinárodní 
matematické  soutěži Vojtěcha 
Jarníka s jejím zakladatelem 
prof. Hančlem a letošním hlavním 
organizátorem dr. Šustkem.

Prof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc., 
zakladatel soutěže a její dlouholetý 
hlavní organizátor

Jaké byly začátky soutěže?
 Dnes se všechno dělá přes PC, my 
jsme jej sice také měli, ale so
 ware 
nebyl, měli jsme jen jednotlivé systémy 
a e-maily tehdy ještě také neexistovaly. 
Všechno jsem zařizoval telefonicky 
nebo dopisy. Vzpomínám si, 
že s Krakovem jsem tehdy telefonoval 
nejčastěji, byl jsem kvůli tomu dokonce 
na koberečku u pana děkana. 
Letos je hlavním organizátorem
RNDr. Jan Šustek, Ph.D. 

Co bylo při zrodu soutěže pro vás 
osobně nejtěžší?
 Před 10 lety jsem organizoval 
soutěž úplně sám, dělal jsem to 
na koleně. Dnes soutěž organizuje tým 
lidí. Nejhorší bylo, když jsem opravoval 
práce soutěžících a najednou někdo 
přišel, právě když už nebyl vůbec čas. 
Dneska už to funguje jinak, každý má 
svou roli.

Jak se volí jury a její předseda?
 Den předem zasedá porota soutěže. 
Porotu tvoří učitelé z jednotlivých 
přihlášených univerzit. Letos v ní 
zasedlo 42 delegátů z 35 univerzit. 
Obvykle se navrhne několik kandidátů 
na předsedu poroty a porota 
jednoho vybere. Letošním předsedou 
je Dmytro Mitin z Kyjeva (Ukrajina je 
zemí s kvalitními matematiky).
Porota celý den studuje jednotlivé 
navržené příklady a z nich vybere 
úlohy pro soutěž.

Jak vybíráte příklady?
 Příklady mohou být vybrány 
z čehokoli, ale třeba i z jediného oboru 
matematiky. Vybíráme příklady 
tzv. „lehčí“, „středně lehčí“, „středně 
těžší“ a „těžké“. Po vybrání se musí 
přeformulovat zadání, aby bylo 
jednoznačné. Soutěžním jazykem je 
totiž angličtina. Účastníci jsou 
z různých států, mohli by je napadnout, 
kdyby formulace nebyla přesná.

Skončí studenti s řešením někdy 
dřív?
 Soutěžící dostanou čtyři úlohy 
a mají na ně čtyři hodiny. Většinou dřív 
nekončí. Ale zhruba před dvěma lety 
student z Krakova, držitel tří zlatých 
medailí na mezinárodních 

matematických olympiádách, byl 
hotový už za dvě hodiny, ale to je 
výjimka. Příklady jsou čím dál těžší 
a konkurence silnější. Především rusky 
mluvící studenti jsou velmi soutěživí.

Máte vy osobně nějaké přání 
ohledně „Jarníka“?
 Moc bych si přál, aby se soutěže 
účastnili i studenti z Číny (Peking), 
protože na mezinárodních matematic-
kých olympiádách dosahují velmi 
dobrých výsledků. V prvních ročnících 
soutěže se účastnili studenti jenom 
z českých univerzit. První zahraniční 
univerzity vstoupily do soutěže 
po rozšíření internetu.

Co studenty k účasti na soutěži 
nejvíc motivuje? 
 Jsou mladí, chtějí zvítězit. Aby 
mohli, musí se připravit, někdy sami, 
jindy ve skupinách, a to jsou základy 
jejich vědecké činnosti. Velmi silnou 
motivaci měli před dvěma lety studenti 
ze Singapuru. Ti, aby se mohli 
zúčastnit naší soutěže, museli získat 
na francouzské ambasádě v Indonésii 
rakouské vízum, což pro ně představo-
valo absolvovat cestu dlouhou celkem 
4 000 kilometrů. Stálo jim to za to.

V čem podle vás spočívá role učitele 
v získání studenta pro matematiku? 
 Učitel musí vědět, jak studenta 
motivovat. Měl by být vynikající herec, 
jinak se chovat doma, jinak v práci, 
či při práci s dětmi a studenty. 
I mezi studenty je rozdíl a kantor musí 
selektovat. 

Jak se změnila výuka matematiky?
 Učím 23 let. Začal jsem na Akademii 
věd. Pak jsem přešel na Pedagogickou 
fakultu těsně před vznikem Ostravské 
univerzity. Po celou dobu učím 
matematiku, ale za tu dobu se hodně 

změnilo. Studenti jsou dnes jiní než 
tehdy, vyznávají odlišné hodnoty, 
nadřízení jsou jiní i vztah mezi kantorem 
a studenty se změnil. Také motivovat 
studenty k účasti na soutěžích je dnes 
těžší. Dřív, když jel student na 
mezinárodní matematickou olympiádu, 
dostal se za totality díky ní třeba do 
Anglie. Dnes je pro studenty motivací, 
aby vyhráli, aby si dokázali, že jsou 
dobří.

Kdo soutěž vymyslel? 
 Kdysi existovala podobná soutěž 
v Jugoslávii, po jejím rozpadu po dvou, 
třech letech přestala existovat. Přišel 
jsem s myšlenkou založit mezinárodní 
matematickou soutěž na Matematicko-
fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, 
ale tam nebyl zájem. Až v roce 1990 
jsem uspěl s tímto nápadem na naší 
univerzitě.

Ženy a matematika… 
 Když do soutěže přijde nějaká žena, 
je i přes silnou konkurenci obvykle 
hodně dobrá, třeba Lisa Sauermann. 
Mozek matematika totiž funguje jinak, 
a zda je to muž nebo žena, nerozhoduje.

O matematicích se vypráví hodně 
vtipů, čím to je? 
 Myslím si, že je to tím, že matema-
tika je těžká a lidé nemají rádi těžké 
věci, vždycky volí nejsnazší cestu 
k úspěchu, a to v matematice nejde, 
to je mentální tvrdá práce, 
až z toho člověk „blbne“, a pak z toho 
vznikají ty vtipy. 

Máte nějakou perličku ze soutěže?
 Ano. V jednom z ročníků soutěže 
jsme měli hned pět vítězů s plným 
počtem bodů. Následující rok jsme tedy 
dali těžší úlohy. Ale tentokrát nikdo 
nespočítal nejtěžší příklad a vítězů 
bylo dokonce šest. 

←
Prof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.,
z katedry matematiky. 
 Foto: Hana Jenčová

RNDr. Jan Šustek, Ph.D.,
letošní hlavní organizátor soutěže

Jak velký je tým lidí podílejících se 
na „Jarníkovi“?
 Na soutěži se podílelo asi 50 lidí 
z řad učitelů a studentů, tvrdé jádro 
tvořilo tak pět lidí. Podílejí se na 
rozesílání pozvánek, registraci, 
obsluze techniky, občerstvení a jiných 
aktivitách katedry matematiky 
souvisejících se soutěží. Studenti jsou 
hodní, že nám pomáhají. Získají tak 
zkušenosti a procvičí si angličtinu.

Co předchází samotné soutěži?
 O naší soutěži se potenciální 
zájemci dozvědí z webu soutěže nebo 
z e-mailu. Pak se zaregistrují jako 
soutěžící, ať o nich víme. Až přijedou, 
my je zaregistrujeme, řekneme jim, kde 
budou soutěžit, a dáme jim propagační 
materiály fakulty a sponzorů. Letos 
to byly například materiály radnice 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Ostrava-Přívoz.

Proč je znalost matematiky dnes 
důležitá?
 Protože je v podstatě všude, 
bez matematiky by například nebyl 
navigační systém GPS nebo digitální 
fotoaparáty. Matematika učí člověka 
logicky uvažovat, strukturovaně 
myslet. Mozek studenta matematiky 
logicky přeuspořádá a eliminuje 
důležité informace od méně důležitých. 
Matematika naučí abstraktně myslet. 
Lidé se ale raději učí nazpaměť, než by 
nad smyslem přemýšleli. Asi proto 
nemají děti rády slovní úlohy.

Může být matematika koníčkem?
 Ano, když někoho matematika baví, 
je v tom dobrý. Významnou roli 
sehrává i pedagog. Matematika se dá 

učit nezáživně, naopak pěkné příklady 
mohou studenty bavit. Dobrý učitel 
může k matematice přilákat, stejně 
jako netradiční způsob výuky. 
Například: když mi řeknete datum 
svého narození, já vám řeknu, který 
to byl den v týdnu. Tak vysvětlím, 
co to jsou kongruence, a ukážu, jak 
jsem na to přišel.

Stává se někdy, že v soutěži 
neuspějí i velmi dobří matematici?
 Ano, může se to stát. Někomu 
třeba příklady nesednou, pak i velmi 
dobří studenti neuspějí. Často je to 
otázka jejich specializace a musí mít 
také hodně „napočítáno“, aby v úlo-
hách viděli i triky, které jim problém 
usnadní. Vidí pak známé věci a už vědí, 
že použijí to a to, že se s tím už 
setkali… převedou si to na o něco 
jednodušší problém. 

Bylo pro vás těžké stát se hlavním 
organizátorem soutěže, a odkdy 
jste se tohoto postu ujal?
 V letech 2002 až 2006 jsem ještě 
sám soutěžil. V roce 2007 jsem začal 
pomáhat, dělala to naše katedra, 
tehdy jsem byl doktorandem. 
Víceméně to na mne spadlo. Práce se 
soutěží je velmi mnoho, a aby to 
všechno nedělal prof. Hančl, čím dále 
více jsem toho přebíral já.

Co vás osobně motivuje?
To, že je to dobrá soutěž, která už má 

své jméno. Nemůže skončit, musíme 
jet dál. Mám zkušenosti i s organizací 
mezinárodních konferencí, které tady 
mohu uplatnit. Je to zajímavý 
adrenalin. Byl jsem před startem 
soutěže velmi nervózní, aby se nic 
nepokazilo, věděl jsem, že se to musí 
stát, aspoň jeden problém před 
soutěží, aby pak soutěž proběhla 
hladce. Včera například přijeli Rusové, 
kteří se před soutěží nezaregistrovali, 
a vůbec jsme o nich nevěděli. Museli 
jsme je zaregistrovat na místě, 
nepošleme je přece domů. Naštěstí 
jsme měli drobnou kapacitní rezervu.

Jaký má pro studenty vítězství 
v soutěži praktický dopad? 
 Soutěž už je známá, soutěžící si ji 
píší do životopisů, a pokud chtějí 
pokračovat ve studiu na prestižní 
univerzitě, nebo si dělat doktorát, ty 
univerzity o soutěži vědí. Informace 
o účasti v naší soutěži v jejich 
životopisu jim pomůže. Zásluhou 
profesora Hančla je, že je naše soutěž 
tak populární a uznávaná.

Proč se tak často o matematicích 
vyprávějí vtipy?
Jde o specifi cký způsob uvažování 

matematiků. Matematici často 
převádějí jeden těžší problém na 
několik lehčích. To se často vyskytuje 
v těch vtipech. Povím vám jeden 
(je to spíš hádanka). V noci hoří 
chalupa. Co udělají tito tři lidé: 
normální člověk, fyzik a matematik? 
Normální člověk vezme kýbl s vodou 
a začne hasit. Fyzik si to spočítá 
a zjistí, že k uhašení požáru potřebuje 
13,27 litrů vody. Nabere 13,27 litrů 
vody a požár uhasí. Matematik počítá, 
počítá a počítá, popíše mnoho listů 
papíru. A nakonec zjistí, že řešení 
existuje, tak jde spát. (Matematikovi 
často stačí vědět, že řešení existuje.) 
A co když nehoří? Pak chalupu zapálí, 
a tím problém převede na první 
případ, kde už řešení zná.

 Ptala se: Mgr. Hana Jenčová,
 redakce Listů Ostravské univerzity,
 newsletter@osu.cz

↖
RNDr. Jan Šustek, Ph.D., 
z katedry matematiky byl 
letošním hlavním organizátorem 
mezinárodní matematické 
soutěže V. Jarníka.
 Foto: Hana Jenčová

JAK VZNIKL ŽIVOT A SEX?

 Science café neboli vědecká 
kavárna je „posezení u kávy“ spolu 
s vědcem či vědci, kteří zájemcům 
přiblíží nejnovější vědecké poznatky 
svého oboru. Jde tedy nejen o nabytí 
nových vědomostí, ale díky tomuto 
komornímu prostředí se jedná 
o příjemně strávený večer u šálku kávy. 
 V prvním Science Café pořádaném 
Ostravskou univerzitou v Ostravě 
v kavárně Atlantik se návštěvníci spolu 
s vědci – doc. Pavlem Drozdem, Ph.D., 
a Mgr. Matejem Vestegem, PhD., mohli 
zamyslet, jak vznikl život a sex. To, že 
„Jak vznikl život?“ je velmi těžká 
otázka i pro samotné vědce, dokázal 
dr. Vesteg svým vyčerpávajícím 
rozborem možností jeho vzniku. Nejvíce 

údivu mezi návštěvníky kavárny 
vyvolala myšlenka, že by život na 

planetu Zemi mohl doputovat z Marsu. 
 V druhé části vědecké kavárny se 

rozhodl doc. Drozd porovnat, zda je 
pro vývoj života na Zemi přínosnější 

pohlavní, či nepohlavní rozmnožování. 
Ačkoli byla rozvinuta dlouhá polemika 

o zbytečném plýtvání energií a ztrátě 
času při hledání partnera, výsledkem 
součtů kladů a záporů bylo zhodnocení, 
že pohlavní rozmnožování je pro 
evoluci tou nejlepší cestou.
 Jelikož přednášky ve „vyprodaném“ 
Atlantiku sklidily velký ohlas, je další 
Science Café – tentokráte věnované 
tajům matematiky – naplánováno už 
na říjen 2013. 

 Ing. Lucie Kožušníková,
 oddělení pro podporu projektů OU,
 lucie.kozusnikova@osu.cz

Projekt Posílení vědeckých pracovišť naší univerzity – 
CZ.1.07/2.3.00/30.0047 přinesl také do Ostravy vědecký 
diskusní pořad Science Café.
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INAUGURACE 

DĚKANA OLDŘICHA CHYTILA
18. dubna 2013 se v aule 
univerzity uskutečnila již druhá 
inaugurace děkana Fakulty 
sociálních studií naší univerzity 
doc. PaedDr. Oldřicha Chytila, Ph.D.

 Doc. Oldřich Chytil byl inaugurován 
za přítomnosti prorektorky OU 
pro studium a celoživotní vzdělávání 
doc. PaedDr. Ivy Málkové, Ph.D. 
 Společně s děkanem Fakulty 
sociálních studií byly též inaugurovány 
proděkanky – doc. PhDr. Alice Gojová, 
Ph.D., proděkankou pro vědu, výzkum 
a zahraniční vztahy, a Mgr. Monika 
Chrenková, Ph.D, proděkankou 
pro studium a celoživotní vzdělávání.
 Slavnostního aktu se zúčastnila 
celá řada zástupců jednotlivých fakult 
naší univerzity, Vědecká rada Fakulty 
sociálních studií, zastoupená mimo 
jiné náměstkem hejtmana Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje 
Ing. RSDr. Svatomírem Recmanem, 
hosté z českých i zahraničních partner-
ských univerzit a další hosté.

 Slavnostním aktem provázel 
Ing. Petr Kazík z FSS OU. Kromě 
projevu prorektorky OU se slova ujala 
taktéž předsedkyně Akademického 
senátu FSS OU Mgr. Vendula Gojová.
 -wfss-

→
Děkan FSS 
doc. PaedDr. O. Chytil, Ph.D., 
s prorektorkou pro studium a CŽV 
OU doc. PaedDr. I. Málkovou, Ph.D.
↘
(Zleva vepředu) děkanka PřF 
doc. PaedDr. D. Kričfaluši, CSc., 
děkan LF doc. MUDr. J. Horáček, 
CSc., (zleva vzadu) proděkan PřF 
doc. Mgr. R. Maršálek, Ph.D., 
proděkanka PdF doc. PhDr. D. 
Svobodová, Ph.D., proděkan FF 
doc. Mgr. J. Malura, Ph.D.

↓
(Zprava) FSS – nová proděkanka pro 
vědu, výzkum a zahraniční vztahy 
doc. PhDr. A. Gojová, Ph.D., 
a nová proděkanka pro studium 
a CŽV Mgr. M. Chrenková, Ph.D.
 Fota: Edmund Kijonka

NEPODLEHNOUT FETIŠI, JÍMŽ JE LEŽ

 Magnifi tentia Vestra, Spectabiles, 
Honorabiles, cives academici, hospites 
nostri!

 V minulém volebním období jsem 
byl zvolen prvním děkanem nové 
fakulty, což byla pro mne nejen velká 
čest, ale i velká zodpovědnost. Zvolení 
děkanem pro druhé volební období 
považuji za výraz pozitivního hodnocení 
své dosavadní práce, ale zároveň 
za ještě větší závazek vůči akademické 

obci fakulty, než při svém prvním 
zvolení. Akademickému senátu Fakulty 
sociálních studií proto děkuji za důvěru, 
kterou mi svou volbou vyslovil.
 Hodnotit novou fakultu po 
čtyřech letech její existence může být 
z hlediska univerzit a fakult existujících 
nejen desetiletí, ale i staletí
problémem. V současné době nasta-
vená kritéria hodnocení vysokých škol 
však neberou v úvahu délku jejich 
trvání, ale měřitelná fakta, týkající se 

zejména výzkumných aktivit, studijního 
profi lu a mezinárodního postavení 
vysokých škol. 
 Při zahájení výuky v akademickém 
roce 2008/2009 měla fakulta celkem 
323 studentů v bakalářském oboru, 
ve dvou navazujících magisterských 
oborech, v pětiletém magisterském 
programu specializace ve zdravotnictví, 
včetně studentů v doktorském 
studijním oboru. 
 V současné době má fakulta 

757 studentů. Má akreditovány 
tři studijní programy, a to Sociální 
politika a sociální práce, Sociální 
politika a Zdravotně sociální péče. 
Fakulta má akreditovány všechny tři 
stupně vysokoškolského vzdělání. 
Doktorský studijní obor Sociální práce 
je akreditován v českém i anglickém 
jazyce. Na fakultě je akreditován také 
navazující magisterský studijní obor 
Management organizací služeb 
sociální práce, který je uskutečňován 

ve spolupráci s vysokými školami 
ve Vídni a v Trnavě jako joint degree. 
Fakulta sociálních studií má každoročně 
ze všech fi lozofi ckých, teologických 
a sociálně vědních fakult v České 
republice největší počet uchazečů 
vzhledem k počtu přijímaných 
studentů. Počet přijatých uchazečů 
činí v průměru pouze 17 %. 
 O pozitivním hodnocení fakulty 
studenty svědčí první místo fakulty 
v soutěži nazvané „Fakulta roku“ 
za akademický rok 2011/2012 a za 
akademický rok 2012/2013, která 
hodnotila z pohledu studentů 
16 fakult sociálních věd a fi lozofi e. 
Ve výzkumu konaném v roce 2012 
mezi absolventy fakulty hodnotilo 92 % 
absolventů vzdělání poskytované 
fakultou jako efektivní.
 V oblasti vědy a výzkumu 
se fakulta koncentruje na výzkumná 
témata související s důsledky vývoje 
společnosti pro teorii a praxi sociální 
práce. Členové fakulty se zabývají 
problematikou sociální exkluze, 
chudobou rodin s dětmi a seniorů 
v rámci projektu VEDTYM, jehož cílem 
je rozšíření a rozvoj vědecko-výzkum-
ného týmu Fakulty sociálních studií. 
Tým pracuje pod vedením 
prof. Dr. Detlefa Bauma, dr.h.c.  
Výzkum fi nancovaný 
Moravskoslezským krajem s názvem 
„Nová sociální rizika a možnosti 
uplatnění moderních metod sociální 
práce v Moravskoslezském kraji“, 
konaný v letech 2010–2011, je 
příkladem propojení vědy a praxe. 
Na fakultě se daří propojovat vědu 
a praxi. V hodnocení výstupů 
publikační činnosti, přepočtených na 
jednoho pracovníka, se za poslední 
hodnotící období dostala Fakulta 
sociálních studií v pořadí šesti fakult 
Ostravské univerzity na třetí místo. 
Výrazem ocenění výsledků fakulty ve 
vědě a výzkumu bylo získání práv 
k habilitačnímu a jmenovacímu řízení 
v oboru Sociální práce.
 V dubnu roku 2008 byl založen 
Evropský výzkumný institut 
sociální práce jako univerzitní 
institut Ostravské univerzity v Ostravě, 
ve kterém spolupracuje sedm 
evropských univerzit, a to Ostravská 
univerzita v Ostravě, University of 
Eastern Finland (Finsko), Catholic 
University of Applied Sciences 
in Cologne a Catholic University 
in Eichsttät (Německo), Catholic 
University of Lille (Francie), Trnavská 
univerzita v Trnavě (Slovensko), 
University of Hertfordshire (Velká 
Británie). Spolupráce členů fakulty 
v Evropském výzkumném institutu 
sociální práce umožňuje realizovat 
společné komparativní výzkumy, 
podávat společné výzkumné projekty 
v rámci výzev Evropské unie, vydávat 
společné publikace, organizovat Jarní 
školy pro studenty magisterského 
a doktorského studia a pořádat 
společné mezinárodní vědecké 
konference.
 Dnešní akademická slavnost je 

zároveň připomínkou pětiletého 
jubilea Evropského výzkumného 
institutu sociální práce, jehož 
existence umožňuje promítat aktuální 
výsledky výzkumu na evropské úrovni 
do vzdělávacího procesu na Fakultě 
sociálních studií.
 Fakulta sociálních studií i přes 
krátkou dobu své existence získala 
mezinárodní renomé. O tom svědčí 
neustále narůstající zájem o uzavírání 
dohod o spolupráci v rámci Programu 
Life Long Learning. V současné době 
má fakulta uzavřeny smlouvy 
s 36 vysokými školami v 16 evropských 
zemích. Stoupá zájem studentů ze 
zahraničí o studijní pobyty na Fakultě 
sociálních studií. V zimním semestru 
letošního akademického roku bylo na 
fakultě 6 studentů, a to z Německa, 
Slovenska, Polska, Turecka, Itálie 
a Finska. Stoupá zájem i o výuku 
našich pedagogů v zahraničí, 
v akademickém roce 2011/2012 
vyučovalo v zahraničí 18 pedagogů. 
Součástí akreditovaných studijních 
programů jsou kurzy vyučované 
v anglickém jazyce prof. Erathem 
a prof. Baumem z Německa 
a prof. Hämäläinenem z Finska. 
 Výše uvedené výsledky Fakulty 
sociálních studií za čtyři roky její 
existence jsou po mém soudu 
obdivuhodné. Zejména pokud 
si uvědomíme změny, kterými prošlo 
vysoké školství od roku 2008, což je 
neustálé snižování fi nancování 
vysokých škol, neustálé změny 
rozpočtových pravidel, stanovení 
limitu počtu studentů, fi nancování 
vědy a výzkumu. Pozitivních výsledků 
se podařilo dosáhnout díky vysokým 
pracovním výkonům akademických 
i neakademických pracovníků fakulty.
 Při stanovování cílů Fakulty 
sociálních studií v následujících čtyřech 
letech jsme se rozhodli soustředit se 
na tři podstatné funkce fakulty. 
 V rámci vzdělávací funkce 
chceme zvyšovat počet studentů 
navazujících magisterských oborů 
vzhledem k počtu studentů bakalář-
ských studijních oborů. Zvyšovat počty 

studentů doktorského studijního 
programu a zvyšovat počet docentů 
a profesorů na fakultě. 
 V rámci mezinárodní funkce se 
soustředíme na získávání výzkumných 
projektů fi nancovaných z prostředků 
Evropské unie a na zvýšení počtu 
přijíždějících a vyjíždějících studentů 
v rámci programu ERASMUS.
 V rámci výzkumné funkce se 
zaměříme na zvýšení publikační 
činnosti akademických pracovníků 
a získávání výzkumných grantů.
 Za významný úkol fakulty považuji 
obhajobu a rozvoj kritického 
myšlení ve společenských vědách, 
jehož vzorem pro mne byl a zůstává 
můj učitel, československý fi lozof 
a sociolog prof. Josef Ludvík Fischer, 
první rektor obnovené olomoucké 
univerzity. 
 Současný český fi lozof Václav 
Bělohradský uvádí, že smyslem 
kritiky v moderní společnosti byla 
emancipace člověka od pout předsudků, 
od všeho, co neumíme zdůvodnit 
„před tribunálem rozumu a svědomí“.  
Myšlení a jednání 19. a 20. století se 
řídilo ideou emancipace vepsanou do 
velkých příběhů, jako jsou osvícenský 
příběh o osvobození od nevědomosti, 
marxistický příběh o osvobození 
od vykořisťování, kapitalistický příběh 
osvobození od chudoby díky ekono-
mickému růstu. Kritika je podle 
Bělohradského veřejné užívání rozumu, 
které mění buď revolucí, nebo 
souvislou řadou reforem strukturu 
celé společnosti tak, aby emancipace 
mohla být dostupná pro stále větší 
počet lidí. 
 Pro současný stav 
společenských věd v ČR je podle 
mne charakteristické akceptování 
velké mystifi kace, kdy emancipace jako 
radikální potřeba je přesměrována 
do sféry individuálních potřeb 
uspokojitelných nabídkou určitého 
zboží na trhu a je redukována 
na pouhý produkt ekonomického růstu. 
Společenské vědy často podporují 
přesvědčení, že kritika společnosti 
jen překáží osvobozování člověka 

ničím neomezovaným růstem 
spotřeby zboží.
 Slovinský fi lozof Slavoj Žižek 
označuje výrazem fetiš „lež, jejíž 
vyznávání nás smiřuje s nesnesitelnou 
pravdou“, nebo lépe řečeno „snesitelný 
kus pravdy, jehož vyznávání nám 
zakrývá její nesnesitelný celek“. 
Jedním z fetišů společenských věd se 
stal postoj, který můžeme označit jako 
postmoderní konstruktivismus. 
 Jak uvádí prof. Jan Keller, jde 
o odmítnutí velkých vyprávění 
a nahrazení hledání pravdy oslavou 
mnohosti stejně validních perspektiv. 
Tento postoj důsledně odhlíží od 
sociální reality a od společenské 
podmíněnosti těch, kdo svět různě 
čtou, či vykládají. Zdůrazňuje 
jedinečnost každého subjektu, jeho 
naprostou autonomii a prakticky 
neomezenou kreativitu, s níž každý 
člověk interpretuje a vzápětí reinter-
pretuje svůj svět. Každý výklad světa 
je stejně libovolný a nezávislý. 
 Ve světě postmoderního konstrukti-
vismu neexistuje žádná moc ani 
mocenská nerovnost. Vše je v tomto 
světě mocensky neutrální, nic není 
nutné a nic není ani nemožné. 
V rovině metodologické vede důsledný 
konstruktivismus k nezájmu o realitu, 
pokud jí míníme cokoliv, co stojí vně 
subjektivního postoje badatele 
a respondenta. Postmodernisté bojují 
proti velkým vyprávěním s odůvodně-
ním, že sloužila pouze teroru a útlaku. 
Bohužel si nekladou otázku, zda jisté 
formy útlaku nejsou možné i při 
absenci velkých vyprávění. Co když je 
možné terorizovat i bez teoretizování?
 Jsem přesvědčen, že pedagogové 
i studenti Fakulty sociálních studií 
Ostravské univerzity mají dostatek sil 
a odhodlání na cestě za poznáním 
nepodlehnout fetiši, jímž je lež.

↑
(Zleva) děkan doc. O. Chytil, 
Ing. P. Kazík, prorektorka 
doc. I. Málková, předsedkyně 
AS FSS Mgr. V. Gojová. 
 Foto: Edmund Kijonka

Inaugurační projev děkana doc. PaedDr. Oldřicha Chytila, Ph.D.
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ZDRAVICE PROF. DR. P. ERATHA

NA INAUGURACI DĚKANA FSS
Velmi vám děkuji za příležitost 
říct několik slov při příležitosti 
slavnostní inaugurace profesora 
docenta Oldřicha Chytila 
děkanem fakulty Ostravské 
univerzity v Ostravě. 
 
 Jsem profesorem teorie sociální 
práce a již od začátku mé praxe v říjnu 
roku 1988 na univerzitě v Eichstättu 
Ingolstadtu mi bylo jasné, že problém 
postavení sociální práce ve společnosti 
je těsně spjat s jejím uznáním sociálna 
s kontextem, který dáváme sociálnu. 
Protože sociálno v dnešní době 
v Německu je chápáno jako něco, co je 
drahé a nákladné, ale vlastně nemá 
až tak moc velký užitek pro post-
moderního člověka. Je chápáno jako 
něco, co omezuje individuální svobodu 
a je to spíše znepokojivé, než by to 
bylo chápáno jako něco dobrého, 
takže je uznání sociální práce vlastně 
permanentně v ohrožení. 
 A protože jsem si toto uvědomoval, 
začal jsem velice brzy hledat akade-
mické kolegy a spolupracovníky pro 
svůj boj za uznání sociálna a sociální 
práce. Velmi brzy jsem si také 
uvědomil, že by nemělo smysl hledat 
takové spolupracovníky a kolegy 
pouze na národní úrovni, protože už 
vlastně z povahy sociálna je to něco, 
co je nadosobní i nadnárodní, 
a možná se vám to bude zdát zvláštní, 
možná ne, od německého sjednocení 
jsem už také přesvědčen, že sociální 
budoucnost už není něco, co leží 
v národní oblasti, ale myslím si, 
že to leží v oblasti sociální Evropy 
a že cílem sociální práce vlastně 
po celé Evropě je bojovat za sociální 
zajištění a blaho všech v rámci právě 
těchto evropských hranic. 

 Takže si můžete představit, že jsem 
byl velmi šťastný v roce 1995, když 
mne má univerzita požádala, abych se 
setkal s kolegou a hostem 
z České republiky. Tímto hostem byl 
Oldřich Chytil a naše různá setkání 
zformovala začátek skvělého a hlavně 
přínosného období. Spolu s kolegy 
a přáteli z více než deseti evropských 
univerzit jsme začali program mobility 
stálých pedagogických pracovníků. 
 Také jsme vytvořili asociaci, v jejímž 
rámci se publikuje a fi nancuje vlastní 
řada publikací o sociální práci po celé 
Evropě. Organizujeme konference
a také se realizují výzkumné projekty. 
V roce 2007, tedy před pěti lety, jsme 
také založili Evropský výzkumný 
institut sociální práce, jehož je Oldřich 
Chytil duchovním rektorem a ředitelem 
a samozřejmě, který také vznikl za 
velké pomoci rektora této univerzity. 

 Od té doby jsme vyvinuli mnoho, 
nebo rozvinuli mnoho činností 
institutu. Pořádáme jarní školu, 
výroční konference, na internetu lze 
najít žurnál institutu. Pořádáme 
studentské výměnné programy 
a probíhá také mnoho výzkumných 
projektů. Tyto všechny aktivity učinily 
Ostravskou univerzitu střediskem 
aktivit evropské sociální práce
a myslím si, že všichni evropští kole-
gové a přátelé nám toto rádi potvrdí. 
 Jako opravdu evropský profesor 
Oldřich Chytil mluví několika evropský-
mi jazyky a také jako člověk opravdu 
sociální, opravdu sociálně myslící 
vždycky bojoval za rovnost národních 
jazyků a tradic. Nikdo v těch diskusích 
by neměl být opomenut nebo by s ním 
nemělo být nějak nakládáno nepěkně 
jenom proto, že není schopen se 
vyjádřit úplně perfektně. 

 Samozřejmě skupina akademiků tak 
jako my má své silné chvilky, máme 
také slabé chvilky, tak jako v každé 
sociální skupině, a během takovéto 
doby Oldřich Chytil byl vždy pevný jako 
skála. Kdykoliv dokázal rozpoznat, že 
něco je přesvědčivé, podnikl nezbytné 
kroky, aby našel dobré řešení pro 
celou skupinu, pro všechny. Často 
takovéto kroky zahrnovaly to, že jsme 
si spolu sedli na skleničku českého 
piva nebo vína a diskutovali jsme 
spolu celou noc, abychom dokázali 
rozlišit mezi vědeckými argumenty 
a osobními vztahy. Jinými slovy děkan 
Chytil dokázal prohloubit přátelství 
mezi námi všemi. 
 Milý Oldřichu, drahý příteli, chtěl 
bych ti pogratulovat a vyjádřit přání 
všeho nejlepšího pro budoucnost 
v tvé funkci děkana Fakulty sociálních 
studií. Přeji ti veškerou sílu a všechny 
nezbytné vlastnosti, abys dokázal 
řídit fakultu správným směrem 
v budoucnosti. Bůh žehnej tobě 
a celé rodině.           

 Překlad: 
 Mgr. Jana Václavíková,
 tlumočení a překlady,
 vaclavikova@atos6.cz 

 Záznam a přepis: 
 Mgr. Hana Jenčová,
 redakce Listů Ostravské univerzity,
 newsletter@osu.cz

↑
Prof. Dr. Peter Erath při přednesu 
své zdravice.
 Fota: Edmund Kijonka

O VĚDĚ A VÝZKUMU
s proděkankou pro vědu, výzkum, 
umění a zahraniční vztahy 
doc. PhDr. Alicí Gojovou, Ph.D. 

Obrátili jsme se na proděkany 
jednotlivých fakult naší univerzity 
s několika otázkami z oblasti 
vědy a výzkumu. Věříme, že jejich 
odpovědi budou pro vás zajímavé.

Jaké je vědecké zaměření fakulty, 
respektive jednotlivých kateder?
 Vědeckobadatelskou činnost FSS 
OU rozvíjí zejména v rámci Evropského 
výzkumného institutu sociální práce 
(EVIS/ERIS) při Ostravské univerzitě, 
který spolu s šesti zahraničními 
partnerskými univerzitami ustavila 

a jehož fungování garantuje. 
Rámcovým tématem výzkumných 
aktivit institutu je téma Sociální práce 
mezi privatizací a veřejnou 
odpovědností. Institut vytváří prostor 
pro publikační aktivity v řadě recenzo-
vaných monografi í ERIS Monographs 
a recenzovaném elektronickém 
časopise ERIS Web Journal.
 Členové kateder byli a jsou řešiteli 
a spoluřešiteli výzkumných projektů 
podporovaných Grantovou agenturou 
České republiky, podílejí se na 
mezinárodních projektech a jsou 
řešiteli projektu ESF Rozšíření a rozvoj 
vědeckovýzkumného týmu OU FSS, 
jehož cílem je rozšířit a zkvalitnit 
personální základnu stávajícího 

výzkumného týmu působícího na 
fakultě, podporovat studenty v jejich 
zájmu o vědeckobadatelskou činnost 
a poskytnout jim i mladým a začínají-
cím vědeckým pracovníkům kvalitní 
a důslednou přípravu. Klíčovou sou-
částí projektu je realizace konkrétního 
empirického výzkumu, který je 
koncentrován na téma sociální exkluze 
a chudoby.

Spolupracujete v oblasti vědy 
s některou jinou fakultou OU? 
 V oblasti vědy a výzkumu se nám 
zatím intenzivnější spolupráci s jinými 
fakultami OU rozvinout nepodařilo, 
ačkoliv vnímáme její potenciál. 
Výzkumně spolupracujeme se zahra-

ničním partnery v rámci Evropského 
výzkumného institutu sociální práce. 
V kontextu České republiky jsme 
podali návrhy společných výzkumných 
projektů s Fakultou sociálních studií 
Masarykovy univerzity a Pedagogickou 
fakultou Univerzity Palackého 
v Olomouci.

Jaké jsou výsledky VaV vaší fakulty 
(ve vazbě) NA RIV (RUV)?
 V roce 2012 se zdvojnásobil počet 
bodů dosažených pracovníky FSS 
v hodnocení výsledků výzkumných 
organizací (472,340 v roce 2011, 
795,679 v roce 2012). Výsledky vědy 
a výzkumu vztažené na úvazek 
akademického pracovníka vzrostly 

z 33,57 bodu na pracovníka v roce 
2011 na 55,43 bodu na pracovníka 
v roce 2012.
 Členové fakulty v roce 2012 
publikovali několik monografi í, mezi 
nejvýznamnější patří například práce 
prof. Jana Kellera a prof. Petera 
Eratha. Dále pravidelně publikují 

v oborových recenzovaných časopisech 
a impaktovaných časopisech, přede-
vším z příbuzného oboru sociologie.

Jak na publikační činnost 
(publikace, skripta, monografi e)?
 Publikační činnost má svá oborová 
specifi ka. V oblasti sociálních věd se 

koncentrujeme především 
na publikování statí v odborných 
recenzovaných a impaktovaných 
časopisech. Obor sociální práce 
v České republice je stále 
charakterizován nedostatkem 
kvalitní a původní odborné literatury. 
Z tohoto důvodu považujeme 

za významné i publikování oborových 
monografi í.

 Za redakční radu Listů OU se ptala:
 Mgr. Hana Jenčová,
 newsletter@osu.cz

FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA NOC VENKU
V ostravském klubu Atlantik 
zahájila 4. března 2013 vernisáží 
svou pouť výstava fotografi í 
Pavla Zuchnického z akce 
nazvané Noc venku.

 V pondělí 4. března 2013 započala 
vernisáží putovní výstava fotografi í 
Noci venku z dílny známého fotografa 
Pavla Zuchnického. Výstava 
dokumentuje první Noc venku v České 
republice, kdy si široká veřejnost 
mohla vyzkoušet přespat jednu noc 
venku na ulici a podpořila lidi bez 
domova v Ostravě. Akci organizovala 
Fakulta sociálních studií naší univerzity 
a Sdružení azylových domů v ČR.

 Vernisáž vyvolala velký ohlas 
a nakonec se na ní sešlo na sedmdesát 
tímto projektem zainteresovaných 
jedinců. První okamžiky vernisáže byly 
vyplněny proslovy realizátorek 
a fotografa Pavla Zuchnického 
o počátcích, průběhu a smyslu Noci 
venku. 
 Návštěvníci pak za melodického 
hraní alternativního folkaře Pavla 
Čalety živě diskutovali a prohlíželi si 
fotografi e, přičemž se mohli pohostit 
připraveným bohatým občerstvením, 
jemuž dala za vznik ochota a čas 
členek realizačního týmu a dalších 
příznivců Noci venku něco upéci, 
koupit, a přispět tak svým dílem 

ke zpříjemnění atmosféry a průběhu 
vernisáže.  
 Všemu předcházelo dlouhodobé 
plánování a přípravy. Díky ochotě 
studentek Fakulty sociálních studií 
naší univerzity se akce stala 
autentičtější a přiblížila návštěvníkům 
Noc venku ještě o něco reálněji. Tři 
dívky se tak staly na pár chvil živými 
sochami, když předváděly, kterak se 
probouzí ze spacáků po zkušební noci 
na ulici, kterou si můžete také 
dobrovolně zažít na Noci venku. 
 Další ročník v Ostravě proběhne 
21. listopadu 2013. Pokud se o akci 
Noc venku chcete dozvědět více, 
navštivte stránky www.nocvenku.cz 

nebo nás navštivte na facebooku.
Všem realizátorkám, spolupracujícím 
a dobrovolníkům patří velké díky.

 Aneta Jerigová,
 členka realizačního týmu 
 Noci venku, 
 studentka 2. ročníku 
 sociální práce, FSS OU

↙
Realizátoři akce se představují.

↓
Vernisáž se těšila zájmu 
návštěvníků.
 Fota: Mgr. Ivana Kaniová, Ph.D.

K PROGRAMU MANAGEMENT ORGANIZACÍ 

SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE
 Ve dnech 25. a 26. dubna 2013 se na Fakultě sociálních studií naší univerzity 
uskutečnilo setkání zástupců zahraničních škol FH Campus Wien (Rakousko), 
FH Zentralschweiz (Švýcarsko), Uniwersytet Slaski (Polsko), Debreceni Egyetem 
(Maďarsko) a Hochschule München (Německo).
 Zástupci vysokých škol projednali realizaci joint programu Management 
organizací služeb sociální práce, jehož součástí jsou studijní kurzy pro studující 
na partnerských institucích či mobilita vyučujících. 
 Fakulta sociálních studií dlouhodobě usiluje o mezinárodní výměnu zkušeností 
a udržování kontaktů se zástupci jiných vysokých škol. V rámci sítě zahraničních 
vysokých škol joint programu naše fakulta každoročně organizuje výměnný 
studijní pobyt na FH Campus Wien.

 Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.,
 katedra sociální práce, 
 vera.holasova@osu.cz
 Foto: Iveta Koubková



10 / FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ FSS / FILOZOFICKÁ FAKULTA / 11

STEPHEN VAUDREY: NÁHRADNÍ PÉČE 

O DĚTI A MLADÉ LIDI V BRITÁNII
Dne 5. března 2013 se uskuteč-
nila na půdě Fakulty sociálních 
studií naší univerzity přednáška 
britského sociálního pracovníka 
a novináře Stephana Veudrey. 

 Výklad byl díky simultánnímu 
překladu přístupný i posluchačům 
s nedokonalou znalostí anglického 
jazyka. Přednáška byla velice zajímavá 
a poučná zejména v době, kdy v ČR 
došlo k 1. lednu 2013 ke změně novely 
zákona 359/1999 Sb. pojednávající 
o pěstounské péči. Přednáška přinesla 
možnost srovnání systému náhradní 
péče o děti v Británii a v České 
republice.
 Posluchači byli seznámeni s histo-
rickým vývojem problematiky 
pěstounství v Británii od rozvoje ústavů 
přes péči o děti v dobách druhé 
světové války. Podle S. Veudrey mají 

na náhradní rodinnou péči vliv faktory 
jako politika, společenské mínění, 
lidská práva spolu s hlasem 
lidu, pedagogika, sociální pracovníci 
a v neposlední řadě fi nance.
 V dalším bloku přednášky předná-
šející objasnil, jak jsou uplatňovány 
podpůrné modely, tj. Model psychody-
namický rozlišující terapeutickou 
podporu pro děti v rodinách 
a terapeutické umístění pro děti 
v ústavech. Dalším modelem je Model 
behaviorálních změn, taktéž se dělící 
na intenzivní pěstounství (děti 
v rodinách) a intenzivní podporu 
(děti v ústavech).
 V třetím bloku přednášející objasnil 
systém pěstounských agentur 
podléhajících zákonu o dětech z roku 
1948. Podle tohoto zákona musí mít 
každá agentura nezávislou komisi, 
která radí s výběrem vhodných 

kandidátů na pěstounství, 
každá agentura musí mít seznam osob 
vhodných do takové komise, musí 
mezi nimi být alespoň jeden sociální 
pracovník s praxí v problematice. 
 Každý jednotlivec, organizace, 
obecní úřad či charita mají možnost 
otevřít si pěstounskou agenturu nebo 
dětský domov, dokonce i adopční 
agenturu. Sám přednášející jednu 
takovou agenturu vlastní. 
 Česká republika by si mohla vzít 
ponaučení z propracovaného systému 
náhradní rodinné péče v Británii. 
Jen se podobný systém musí 
implikovat do politického a tradicionál-
ního systému ČR, samozřejmě 
s vhodnými úpravami s ohledem 
na naši legislativu.

 Lukáš Bražina,
 S11004@student.osu.cz

↑
Stephen Veudrey.
 Foto: -stephenvaudrey.net-

VEDTYM A JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 

V EVROPĚ 
Ve dnech 16.–19. dubna 2013 se pod záštitou Fakulty sociálních 
studií naší univerzity a ERIS uskutečnil 7. ročník Mezinárodní jarní 
školy sociální práce, který se těšil mimořádnému zájmu studentů 
a akademiků z ČR i ze zahraničí. 

CENA SOZIALMARIE PRO NOC VENKU
První májový den byl  pro naši 
univerzitu celkem poklidným 
dnem – státním svátkem. Pro 
Fakultu sociálních studií však 
dnem velmi významným. 

 Ve Vídeňském ORF Radiokulturhaus 
se konalo dlouho očekávané vyhlášení 
cen SozialMarie, na niž byl nominován 
i projekt realizovaný pod záštitou 
Fakulty sociálních studií OU a Sdružení 
azylových domů v ČR „Noc venku“. 
Po úspěchu u široké veřejnosti v ČR 
se této aktivitě, která se po prvním 
ročníku v roce 2012 konaném 
v Ostravě rozšiřuje do dalších českých 
měst, dostává významného ocenění i 
na poli mezinárodním.
 Soukromá nadace Unruhe (Neklid) 
uděluje od roku 2005 cenu SozialMarie 
sociálně inovativním projektům. Hlasy 
dostávají projekty, které prokázaly 
inovativní sílu a kreativitu a dokáží tak 
nadchnout a inspirovat další a další 
aktéry. V historii cen SozialMarie 
nebylo nikdy přihlášeno tolik meziná-
rodně-různorodých projektů jako 
v tomto roce. Projekt Noc venku byl 
jedním z 308 soutěžních projektů 
a zaujal odbornou porotu natolik, že 
jej umístila na druhou příčku celkových 
vítězů. Projekt Noc venku se tak stal 
nejúspěšnějším českým projektem za 
posledních několik let. 
 Zástupci odborné poroty svou 
volbu odůvodnili takto: „Iniciativa 
založená studenty, profesory a lidmi 

bez domova se zaměřuje na dosud 
citlivé téma bezdomovectví. Podařilo 
se uspořádat noční událost, která 
oživila město a zároveň propojila 
jednotlivé aktéry a účastníky 
z univerzity, neziskových organizací, 
lidi bez domova i veřejnost. Stále 
spíše okrajové téma se podařilo 
veřejně prezentovat velmi výrazně 
a kreativně…   Tak, aby veřejnost dále 
nemohla jednoduše tento fenomén 
ignorovat…  “
 Žádný z českých projektů se dosud 
nedostal tak vysoko. To, že ocenění 
bylo zasloužené, potvrdil také silný 

potlesk, který nám dopřáli zástupci 
dalších nominovaných v sále. Ten jsme 
ale v náporu silných emocí téměř 
nevnímali. Radost i dojetí bylo znát 
u všech účastníků vítězné výpravy.
 Touto cestou bych tak chtěla ještě 
jednou poděkovat všem členům týmu, 
kteří šli do akce dobrovolně 
a s přesvědčením, že to má smysl! 
Hodně štěstí do dalších ročníků 
i návazných inovativních aktivit 
projektu, které se už v těchto dnech 
rodí nejen v hlavách organizátorů! 

 Mgr. Ivana Kaniová, Ph.D., 
 katedra sociální práce,
 ivana.kaniova@osu.cz

↑
Rozradostnění a dojatí účastníci 
výpravy FSS OU po převzetí ceny 
SozialMarie ve Vídni.
 Foto: sozialmarie.org

←
Cena SozialMarie.
 Foto: sozialmarie.org

 Na letošní jarní školu navazovala 
přednáška a workshop, realizované 
v rámci projektu „Rozšíření a rozvoj 
vědeckovýzkumného týmu OU FSS 
(VEDTYM)“, reg. číslo 
CZ.1.07/2.3.00/20.0080,
fi nancovaného z Evropského 
sociálního fondu, OPVK. 
 Konkrétně se jednalo o přednášku 
Prof. Pauli Niemely z University of 
Eastern Finland na téma Case study 
in Social work research a workshop, 
vedený Dr. Monikou Pfaller-Rott, 
s názvem Ethnographic Approach 
in the Social Work Research.
 V rámci jarní školy vystoupili se 
svými příspěvky studenti doktorského 

studijního programu fakulty 
a prezentovali témata týkající se jejich 
disertačních prací. Součástí byly také 
diskuse, skupinové a individuální 
konzultace. 
 Vybrané příspěvky z jarní školy 
budou publikovány ve sborníku, 
který bude elektronicky vydán, jak se 
předpokládá, v srpnu 2013. Následně 
dojde k jeho umístění na webové 
stránky projektu.

 Mgr. Monika Hurtíková, Dis.,
 Centrum pro podporu projektů,
 monika.hurtikova@osu.cz

←
Účastníci přednášky a workshopu 
letošní Mezinárodní jarní školy 
sociální práce.
 Fota: Pavla Svobodová  

O VĚDĚ A VÝZKUMU
s proděkanem pro vědu a výzkum,
statutární zástupce děkana, 
doc. Mgr. Janem Malurou, Ph.D.

Obrátili jsme se na proděkany 
jednotlivých fakult naší 
univerzity s několika otázkami 
z oblasti vědy a výzkumu. 
Věříme, že jejich odpovědi budou 
pro vás zajímavé.

Jaké je vědecké zaměření fakulty, 
respektive jednotlivých kateder?
 Na FF se rozvíjí několik badatelských 
směrů, k těm klíčovým patří: historický 
výzkum ekonomických a sociálních 
faktorů modernizace, na kterém se 
podílí především Centrum pro 
hospodářské a sociální dějiny ve 
spolupráci s katedrou historie. Dále 
výzkum fenoménu  prostoru z hlediska 
literárních a kulturních dějin, který 
realizuje Ústav pro regionální studia 
ve spolupráci s katedrou české 
literatury a literární vědy (témata jako 
např. region a jeho tradice, krajina 

versus město apod.). Důležitou linii 
v poslední době tvoří výzkum 
odborného jazyka angličtiny 
a němčiny. Většina těchto aktivit byla 
podpořena vědeckými projekty 
z externích zdrojů. Na FF OU bylo 
v roce 2012 úspěšně řešeno 
11 projektů GAČR a 8 projektů SGS.

Spolupracujete v oblasti vědy 
s některou jinou fakultou OU? 
 Spolupracujeme s Přírodovědeckou 
fakultou OU, doc. David zkoumá 
místní názvy jako kulturní dědictví 
v úzké součinnosti s dr. Máchou 
z katedry sociální geografi e (PřF). 
Se stejnou fakultou máme i společný 
projekt zaměřený na popularizaci 
vědy s názvem Svět vědy – záhadný 
a zábavný. Naše katedra 
českého jazyka spolupracuje 
dlouhodobě s bohemisty 
z Pedagogické fakulty, nejnovějším 
výsledkem této kooperace 
je úspěšná akreditace doktorského 
studijního programu Český jazyk. 
S Pedagogickou fakultou spolupracují 

odborně i kolegové z katedry 
psychologie nebo doc. Gracová, 
didaktička dějepisu. 

Jaké jsou výsledky vědy? 
 Věda je dnes v českém prostředí 
hodnocena podle vládního bodového 
hodnocení RIV (Rejstřík informací 
o výsledcích výzkumu a vývoje). V něm 
jsme letos dopadli velmi dobře, jsme 
s 8 407 body nejsilnější fakultou 
na OU. V rámci fi lozofi ckých fakult ČR 
patříme do první třetiny pomyslného 
žebříčku, naše výsledky, bereme-li 
v úvahu průměrný počet bodů 
na zaměstnance, jsou srovnatelné 
např. s FF UP v Olomouci.

Jaká je publikační činnost FF?
 Publikační činnost FF je velmi 
bohatá a realizuje se v několika 
rovinách. Tradičně jsou jejím základem 
samostatné odborné monografi e. 
V roce 2012 jsme vydali 22 monografi í, 
k těm nejprestižnějším patřily tyto 
tituly: P. Kladiwa-A. Pokludová: 
Hans Kudlich (1823–1917). Cesta 

života a mýtu; M. Jemelka a kol.: 
Ostravské dělnické kolonie II., 
S. Urbanová: Dialogy Ivy Procházkové. 
Právě vychází ve spolupráci 
s prestižním brněnským 
nakladatelstvím Host knížka anglisty 
P. Kopeckého s názvem Robinson 
Jeff ers a John Steinbeck: vzdálení 
i blízcí. Vydáváme rovněž sedm 
odborných periodik, v nichž 
dostávají prostor kromě zkušených 
vědců i mladší badatelé a studenti. 
Podstatnou složku naší ediční 
činnosti tvoří i nadále skripta, 
v minulém roce jsme vydali 
12 skript z oblasti fi lologie, historie, 
psychologie i dějin umění.

 Za redakční radu Listů OU se ptala:
 Mgr. Hana Jenčová,
 newsletter@osu.cz
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DEN S PŘEKLADEM NA SLAVISTICE
V rámci slavnostního zakončení 
VIII. ročníku překladatelské 
soutěže na Filozofi cké fakultě 
naší univerzity dne 12.března 
2013 připravila katedra 
slavistiky pro účastníky soutěže 
a další zájemce o překlad 
odpolední překladatelské dílny.

 Po dopoledním programu, jehož 
se tradičně účastní přední čeští a slo-
venští translatologové, mají studenti 
polonistiky a rusistiky možnost 
diskutovat s pedagogy obou slavistic-
kých sekcí, popř. pozvanými hosty, 
o problematice převodu literárních 
a neliterárních textů do češtiny. 
 Všichni účastníci také obdrželi 
certifi kát potvrzující účast v soutěži. 
Čestná uznání za překlad z ruského 
jazyka získali Darja Bittnerová (FF OU) 
a Jaroslava Němčáková (FF UP). 
Čestné uznání za překlad 
z polského jazyka získala Lucyna 
Waszková (FF OU). Oceněné překlady 
také budou letos publikovány ve 
sborníku nejlepších letošních překladů 
Translatologica Ostraviensia.
 Hlavním hostem letošního překlada-

telského odpoledne katedry slavistiky 
byla Barbora Gregorová, překladatelka 
zejména současné polské a ruské 
prózy. Barbora Gregorová nejprve 
vystoupila v dopolední části 
s příspěvkem „Nástrahy mladé polské 
prózy aneb jak píší děti horší 
konjunktury (na příkladu románů 
Doroty Masłowské a Mirka Nahacze)“. 
 V této části se věnovala otázkám 
převodu specifi ckého jazyka obou 
uvedených příslušníků mladé generace 
polských autorů. Ve své analýze se 
dotkla zejména otázek převodu nářečí, 
sociolektů, vlastních jmen a toponym, 
idiomů, a také některých specifi ckých 
aspektů tematiky a jazyka obou 
spisovatelů – kulturních reálií, 
neologismů, inovací, popř. záměrného 
míšení syntaktických vazeb. 
 Také v rámci odpoledních dílen 
Barbora Gregorová pokračovala 
v diskusi uvedených témat a ochotně 
odpovídala na četné dotazy studentů.

 PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.,
 katedra slavistiky, 
 oddělení polonistiky,
 jiri.muric@osu.cz

KONFERENCE 

KATEDRY 

GERMA-

NISTIKY
Ve dnech 21.–22. února 2013 
uspořádala katedra germanistiky 
FF naší univerzity mezinárodní 
konferenci pod názvem 
„Emotionalität im Text“. 

 Konference představuje vrchol 
několikaleté vědecké práce na katedře 
na téma emoční lingvistiky v rámci 
projektu „Výrazové prostředky emocio-
nality v německo-české jazykové 
konfrontaci“, GA405/09/0718. 
 Akce se zároveň uskutečnila 
u příležitosti sedmdesátých narozenin  
profesora Norberta Richarda Wolfa, 
jedné z vůdčích osobností současné 
germanistické jazykovědy a kolegy 
z KGE FFOU.
 Akce se zúčastnili přední lingvisté 
z univerzit a dalších vědeckých 
pracovišť z následujících zemí: 
Německa, Rakouska, Maďarska, 
Finska, České republiky, Polska, 
Slovenska, Švédska a také Bosny 
a Hercegoviny. 

 Mgr. Eva Maria Hrdinová, Ph.D.,
 katedra germanistiky,
 eva.hrdinova@osu.cz 

O ČESKO-NĚMECKÝCH 

KULTURNÍCH DNECH
Od neděle 24. března do čtvrtka 
28. března 2013 se již potřetí 
konala multižánrová přehlídka 
zaměřená na německý fi lm, 
literaturu, divadlo a výtvarné 
umění Ostrau der Kulturpunkt 
(24.–29. března 2013). 

 Na rozdíl od předchozích dvou 
ročníků se však dočkala dvou 
zahájení. Zahájena byla poprvé 
v neděli 24. března odpoledne hrou 
německého spisovatele Martina 
Walsera „Smrtihlav“. Krátké zdravice 
pronesli zástupci Goethova institutu 
Praha, Národního divadla Moravsko-
slezského v Ostravě a Centra kultury 
a vzdělávání Moravská Ostrava. 
Za katedru germanistiky FF OU 
promluvil v zastoupení vedoucí katedry, 
prof. Lenky Vaňkové, tajemník katedry 
dr. Martin Mostýn. 
 Druhé, ofi ciální zahájení následova-
lo v pondělí dne 25. března 2013 
v Klubu Atlantik, kdy festival symbolic-
ky otevřela prof. Lenka Vaňková 
z katedry germanistiky FF OU a pan 
Vladimír Šmehlík z Centra kultury a 
vzdělávání Moravská Ostrava. 
 Zájemci mohli na akci zhlédnout 
vedle výstavy Filmstadt Berlin/Berlín 
ve fi lmu, dokumentující proměny 
tohoto města v letech 1946–1990, 

také četné německé fi lmy. Ale to 
nebylo všechno. Následovala plejáda 
akcí spjatých s katedrou germanistiky 
FF OU, která se vedle Centra kultury 
a vzdělávání Moravská Ostrava ve 
spolupráci s Goethe Institutem Praha, 
Národním divadlem Moravskoslezským 
v Ostravě a Industrial Gallery a za 
fi nanční podpory Městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz již tradičně 
na tomto kulturním festivalu podílí. 
 Dne 26. března se v ulicích 
města Ostravy konal hodinový 
literární happening studentů 
pod vedením dr. Ireny Šebestové 
(Literatura na pochodu – Berlin und 
Bayreuth). O den později se v prosto-
rách klubu Atlantik konal Překladatel-
ský workshop kolegů katedry, 
kde o specifi cích překladatelského 
a tlumočnického řemesla promluvili 
Mgr. Radim Sochorek, absolvent KGE 
FF OU, tlumočník a překladatel 
působící rovněž externě pro orgány EU, 
Mgr. Marie Werbová, doktorandka 
katedry a soudní překladatelka 
a tlumočnice, a dále Mgr. Petr Mentlík, 
právník. Akci moderovala dr. Eva 
Hrdinová z téže katedry, rovněž 
aktivně působící jako překladatelka 
a tlumočnice. 
 V týž den se pak v 17.30 v Minikině 
konala premiéra studentského 

fi lmu „Reigen“, který režíroval 
rakouský lektor katedry Marcus 
Bitterer, po premiéře pak následovalo 
v Klubu Atlantik autorské čtení 
německého spisovatele a performerka 
Mathiase Schampa, který navštívil 
Ostravské kulturní dny již podruhé. 
 Aby toho nebylo málo, následovala 
pak vedle kontinuální a takřka 
všudypřítomné fi lmové projekce ještě 
popularizační přednáška 
o Berlíně a jeho architektuře, 
humoru a hudbě – a to od německých 
lektorů katedry Marca Winklera a Jany 
Stöckeler. Pro veřejnost tlumočila oba 
výstupy velmi zdařile studentka 
navazujícího magisterského studia 
Němčina pro překladatelskou praxi 
Nelly Kristiánová. 
 A dál? Celý týden česko-německého 
kulturního festivalu se zdál být možná 
příliš krátký. Tolik věcí se nestihlo, 
na tolik věcí mohla ještě dojít řada… 
O to více věříme, že si všichni z katedry, 
a nejen my, užijeme atmosféry 
čtvrtého ročníku tohoto festivalu 
v příštím roce. Všichni potenciální 
zájemci jsou tímto srdečně zváni!

 Mgr. Eva Maria Hrdinová, Ph.D.,
 katedra germanistiky,
 eva.hrdinova@osu.cz

STUDENTSKÝ FILM NA KATEDŘE 

GERMANISTIKY
Seminář KGE Německý fi lm 
se pod vedením rakouského 
lektora Mag. Marcuse Bittere-
ra, B.A., dočkal poprvé výstupu 
ve formě celovečerního 
studentského fi lmu. 

 Tento ojedinělý projekt tak volně 
navázal na tradici divadelních 
inscenací, které se každoročně 
konají pod taktovkou 
doc. PhDr. Pavly Zajícové, PhD., 
z katedry germanistiky FF naší 
univerzity. Předlohou studentského 
fi lmu se stala divadelní hra Reigen 
(název se do češtiny překládá jako 
Rej nebo Kolo) rakouského dramatika 
Arthura Schnitzlera, předního 
představitele Vídeňské moderny.
 Reigen. Deset osob, deset scén, 
deset milostných vztahů. Každá scéna 
je tvořena dialogem, tedy dvěma 
osobami, z nichž vždy jedna pokračuje 

do další scény a tak dále, až se kolo 
uzavře. Napříč společenskými 
vrstvami, proti konvencím. Tak se 
setkává prostitutka s vojákem, voják 
se služebnou, služebná s mladým 
pánem, mladý pán s manželkou, 
manželka s manželem, manžel 
s děvčetem, děvče s básníkem, básník 
s herečkou, herečka s hrabětem 
a nakonec hrabě s prostitutkou. 
Každá scéna vrcholí milostným aktem, 
který ale publiku zůstává utajen. 
 Schnitzler v této nadčasové hře 
tematizoval nejedno společenské 
tabu. Není tak divu, že se hra ve své 
době nedočkala vlídného přijetí 
a naopak vyvolala několik skandálů, 
které vyústily až v zákaz uvádění.
 V režii Marcuse Bitterera bylo toto 
dílo přizpůsobeno dnešní době. Tak se 
například z vojáka stal student nebo 
ze služebné sekretářka. Také prostory, 
ve kterých se natáčelo, vyžadovaly 

úpravy v postavách a scénářích. 
Téměř z minuty na minutu se herečka 
proměnila ve zpěvačku a klavír 
se zaměnil za gramofon.
 Samotné premiéře fi lmu před-
cházelo několik měsíců pilné práce. 
Čas seminářů se jevil jako 
nedostatečný, a tak bylo nutné 
scházet se i v odpoledních a večerních 
hodinách. To nás však neodradilo 
a natáčení bylo vždy synonymem 
zábavného večera. Většina členů týmu 
byla pověřena hned několika úkoly. 
Tak nebylo výjimkou, že herec byl 
zároveň střihačem, kameramanem či 
se podílel na výběru hudby.
 Ačkoliv to ve výsledném efektu 
téměř nebylo znát, obešla se realizace 
fi lmu bez profesionální techniky 
či vysokých rozpočtů. Jak režisér 
na slavnostní premiéře s nadsázkou 
dodal, rozpočet se díky nákladům 
na pivo zvýšil z původních 500 Kč 

na cca dvojnásobek.
 Premiéra studentského fi lmu se 
uskutečnila 26. března 2013 v rámci 
česko-německého kulturního Festivalu 
Ostrau der Kulturpunkt 2013 v pro-
mítacím sále ostravského Minikina. Ten 
pod návalem diváků z řad studentů, 
ale i široké veřejnosti doslova praskal 
ve švech. Na rozdíl od své divadelní 
předlohy se fi lm dočkal potlesku 
i uznání ze strany diváků. Na základě 
nadšených reakcí publika byla hned na 
druhý den naplánována další premiéra 
a s promítáním tohoto fi lmu se počítá 
také pro studenty středních škol. 
 Katedra germanistiky opět 
prokázala, že je dynamickým 
a kreativním pracovištěm 
a že se zde studenti mají možnost 
podílet na zajímavých projektech.

 Michaela Špakovská,
 studentka KGE FF OU 

KOLIK EMOCÍ SE SKRÝVÁ NA FACEBOOKU
Kolik emocí se skrývá na face-
booku, kdo se bál hurikánu 
„Sandy“ a  jak to bylo s „Tajnou 
knihou“ Ireny Obermannové 
aneb Výzkum emocí na katedře 
germanistiky FF naší univerzity 
přináší další plody.

 Facebook, hurikán „Sandy“ a „Tajná 
kniha“ Ireny Obermannové. Tři zdánlivě 
spolu nesouvisející věci či fenomény. 
Hurikán „Sandy“ napáchal ve své době 
ohromné škody v USA. Irena Ober-
mannová popsala ve svém románu 
milenecký vztah s Václavem Havlem 
a vyvolala vlnu pobouření a znechucení 
v české veřejnosti. Na facebook mnozí 
chodíme, mnozí jej odmítáme, mnozí 
jsme na něm závislí a nemalé procento 
lidí se svým přátelům ohlásí via 
facebook dříve, než si ráno vyčistí zuby. 
Tedy – jaká je souvislost?! Přesto 
však tyto tři věci či fenomény něco 
společného mají. Všechny tři 
vyvolávají v různé míře emoce. 
Pozitivní, negativní, nebo obojího dru-
hu. A u emocí ještě chvíli zůstaneme.
 Emoce jsou tak staré jako lidstvo 
samo. Radost, smutek, strach, 
zlost… Můžeme ještě pokračovat. 
Každý z nás emoce vyjadřuje 
(směje se, pláče, skřípe zlostí zuby atd.), 
každý z nás někdy svým chováním 
chce vyvolat emoce u jiných osob, 
případně referuje například v rozhovoru 
o tom, že někdo jiný se v té či oné 
situaci choval emotivně. A podobně 
jako lidé se chovají i texty. Ačkoli se 
ale v řadě textů emoce objevují, 

nepatřil výzkum jazykových prostředků 
manifestujících emoce k frekventova-
ným tématům v lingvistice. V posledních 
letech ale přece jen došlo ke změně. 
 Již od roku 2009 se katedra 
germanistiky FF OU věnuje výzkumu 
emocí v česko-německé konfrontaci. 
Na tomto aktuálním a v kontextu 
především české germanistické 
lingvistiky doposud nepříliš probáda-
ném tématu pracuje tým kolegů kolem 
profesorky Lenky Vaňkové, tým skláda-
jící se z pracovníků katedry 
germanistiky FF OU ve spolupráci 
s kolegyněmi z Masarykovy univerzity 
v Brně a Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem. Výzkum se 
realizuje v rámci projektu „Výrazové 
prostředky emocionality 
v německo-české jazykové konfrontaci“ 
(GA ČR 405/09/0718: 2009–2013).
 Jak již naznačuje název projektu, 
je cílem bádání „emočního týmu“ 
poukázat na to, jakými jazykovými 
prostředky (na morfologické, syntak-
tické, lexikální, stylistické a textové 
rovině) jsou vyjadřovány v češtině 
a němčině emoce, a to v nejrůznějších 
textových druzích. 
 Během několika let, kdy emoční 
bádání probíhalo, byly analyzovány 
beletristické texty, dramata, 
lidové písně, fi lmové recenze, 
internetové debaty na nejrůznější 
témata (sportem počínaje a politikou 
konče),  ale také i literatura 
pro děti a mládež, odborné texty, 
populárněvědné časopisy, anebo 
i texty náboženské. 

 Během výzkumu se vycházelo 
ze tří možností, jak se mohou 
emoce v textu manifestovat. 
Mezi tyto možnosti patří: vyjádření 
emocí, popis emocí, případně 
vyvolání emocí. Dané možnosti 
se v textech mohou objevit izolovaně, 
například autor literárního textu 
popisuje určitou emoci (radost, 
smutek, strach…) postavy, 
případně autor reklamního textu 
chce vyvolat pozitivní emoce 
ve vztahu k produktu; mohou se ale 
objevit také paralelně, kdy například 
ve fi lmové recenzi poznáme postoj 

autora k danému fi lmu, ale můžeme 
objevit i snahu recenzenta o vyvolání 
pozitivních nebo negativních emocí 
u čtenářstva. Při bádání se vycházelo 
z aktuálních poznatků korpusové 
lingvistiky. Emoční témata zaujala 
nejen kmenové pracovníky katedry, 
ale stala se předmětem četných 
disertačních, diplomových a bakalář-
ských prací. 
 Výzkum emocionality se nicméně 
neomezoval výhradně na publikační 
činnost kolegů. V rámci projektu byly 
uspořádány dvě konference 
(v letech 2010 a 2013).          → str. 14
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Dne 26. dubna 2013 za účasti 
zahraničních hostů (prof. Norberta 
Richarda Wolfa z Würzburgu, 
hostujícího profesora naší katedry, 
a prof. Wilhelma Schellenberga 
z Univerzity Erfurt) byla slavnostně 
pokřtěna kolektivní monografi e 
emočního týmu katedry, jež vychází 
pod názvem „Emotionalität in 
deutschen und tschechischen 
Medientexten“ (Emocionalita v němec-
kých a českých mediálních textech). 
Do monografi e byly pojaty příspěvky, 
které byly v ústní podobě předneseny 
na nedávné konferenci v únoru tohoto 
roku a které představují souhrn 
dlouhodobější výzkumné činnosti 
autorského kolektivu. 
 Tematická paleta přispívajících 
autorů pak byla velmi pestrá. Úvodní 
příspěvek dr. Hany Bergerové se 
věnuje emocionalitě v časopisech pro 
mládež, dr. Eva Cieślarová zkoumá 
emoce v dopisech čtenářů v časopisech 
„Der Spiegel“ a „Týden“.
 Dr. Eva Hrdinová představuje 
emoce v recenzích na kontroverzní 
román Ireny Obermannové 
„Tajná kniha“, konkrétně v recenzích, 
které sama Obermannová zařadila 
do pokračování „Tajné knihy“, 
jež vyšlo v roce 2012 pod názvem 
„Panoptikum české“. 
 Dr. Martin Mostýn věnuje svou 
pozornost emocionalizaci 
ve sportovním zpravodajství. Strategie, 
jakými autoři „emocionalizují“ články 
v českých a německých populárněvěd-

ných zdravotnických časopisech, 
charakterizuje prof. Lenka Vaňková. 
 Závěr publikace je pak zcela 
ve znamení tzv. „nových médií“. 
Dr. Jiřina Malá popisuje emoce 
v českém a německém zpravodajství 
o katastrofách (konkrétně se dozvíme 
z jejího příspěvku o tom, jak české 
a německé zpravodajské texty vnímaly  
hurikán „Sandy“ z roku 2012), 
Dr. Milan Pišl se zaměřuje na emoce 
v českých a německých textech 

objevujících se, kde jinde než 
samozřejmě – na facebooku. 
 Doufáme, že nová publikace 
z oblasti emoční lingvistiky poslouží 
odborné veřejnosti jako další 
východisko pro výzkum a všechny 
zájemce o německý jazyk a kulturu 
poinformuje o jazykové podobě 
aktuálních německy psaných textů. 
Publikaci však celý náš emoční tým 
nechápe výhradně jako vědecký 
příspěvek. Je také pozdním dárkem 

k životnímu jubileu našemu kolegovi, 
profesoru Norbertu Richardu Wolfovi, 
který stál u zrodu projektu samotného 
a po léta pomáhá naší katedře 
pomocí, radou, ale také svým životním 
optimismem!

 Mgr. Eva Maria Hrdinová, Ph.D.,
 katedra germanistiky,
 eva.hrdinova@osu.cz

UNIVERZITY STARÉHO A NOVÉHO SVĚTA

 Anglická a skotská univerzitní 
tradice je výjimečně stará, avšak 
příběh vyučování češtině a české 
literatuře je poměrně mladý, plný 
nejistot, nečekaných zvratů a ani v této 
chvíli nemá snadno odhadnutelné 
rozuzlení. Obecně lze konstatovat, že 
pokud někde v Británii existuje katedra 
slavistiky, pak se tam jako oborové 
studium pěstuje v prvé řadě rusistika 
a ostatní slovanské jazyky bývají na 
úrovni „druhého slovanského jazyka“. 
Tímto druhým jazykem je obvykle 
polština a čeština, slovenština byla 
donedávna pěstována hlavně 
v Londýně a s výukou jihoslovanských 
jazyků jsem se nesetkal nikde. 
 Nicméně během minulého století 
se situace postupně proměňovala 
a nakonec dospěla do stadia, kdy je 
možné vystudovat bohemistiku 
jako samostatný obor 
(samozřejmě v kombinaci s nějakým 
jiným jazykem). Hned v úvodu je třeba 
dodat, že k tomu nedošlo zásluhou 
jakéhosi dokonale fungujícího 
univerzitního systému, ale že šlo 
o aktivitu několika výjimečných 
osobností, kterým byl dán prostor 
k seberealizaci.
  Důležitým impulzem pro osamo-
statnění bohemistiky v Británii byl 
cyklus přednášek T. G. Masaryka 
o situaci malých národů v Evropě, 
který se konal v roce 1915 
na londýnské King’s College. 
Profesor Masaryk stál u zrodu Školy 
slovanských studií, která se záhy 
proměnila v samostatnou univerzitní 
college známou pod zkratkou SSEES 
(Škola slovanských a východoevrop-
ských studií), kde působil např. 
shakespearolog František Chudoba, 
Otakar Vočadlo, René Wellek a další.
 Po srpnu 1968 sympatie vůči 
Československu značně stouply 
a londýnský SSEES prožíval své šťastné 
období. Od začátku 70. let až do 
nedávného odchodu do důchodu zde 
působili Robert B. Pynsent a David 
Short a toto pracoviště bylo chápáno 
jako hlavní centrum bohemistických 
aktivit v Británii. 
 T. G. Masaryk připravil podmínky 
diplomatickou cestou, avšak za 

skutečně zakládající a nejvlivnější 
osobnost českých studií v Británii by 
měl být považován Karel Brušák 
(1913–2004). Tento žák Jana 
Mukařovského, básník, prozaik 
a úspěšný publicista z 30. let, 
emigroval již před vypuknutím druhé 
světové války. V roce 1962 převzal 
výuku bohemistiky na univerzitě 
v Cambridgi. Jeho nejúspěšnější 
studenti se postupně stali vedoucími 
kateder bohemistiky a slovakistiky 
v Harvardu, Oxfordu a v Londýně. 
Po jeho odchodu do důchodu 
cambridgeská bohemistika zanikla, 
avšak se svými žáky byl v stálém 
kontaktu a sledoval jejich činnost. 
 Další vlivnou osobností byl profesor 
Sir Cecil Parrott, bývalý britský 
velvyslanec v Praze, jehož překlad 
Švejka do angličtiny se dočkal nejvíce 
reedicí. V roce 1968 založil 
na univerzitě v severoanglickém 
Lancasteru Komenského středisko, 
jež se brzy proměnilo ve výzkumný 
ústav zabývající se hlavně Českoslo-
venskem a bývalou Jugoslávií. Toto 
pracoviště se rychle stabilizovalo 
a působily zde nejen významné 
osobnosti exilu (historik Zbyněk Zeman, 
překladatel a literární kritik Igor Hájek 
aj.), ale i výjimečně jazykově nadaný 
Brušákův žák James D. Naughton. 
 Úsporná opatření po nástupu vlády 
Margaret  atcherové znamenala 
konec bohemistiky v Lancasteru 
(1981). Výjimečně obsáhlá sbírka 
českých knih a periodik byla částečně 
rozptýlena, ale její jádro se přestěhova-
lo na univerzity v Oxfordu a Glasgow. 
 Po zrušení Komenského střediska 
dostal James Naughton nabídku 
pracovat v Oxfordu a Igor Hájek 
v Glasgow. Od té doby až doposud 
platí, že češtinu je možné 
v Británii vystudovat v Londýně, 
Oxfordu a Glasgow. 
 Rozšiřování tohoto oboru nelze 
v době škrtů očekávat, ale zájem 
studentů je trvalý, byť nijak zvláště 
vysoký. Mnohé problémy pramení 
z toho, že státní fi nanční podpora nyní 
směřuje spíše ke studiu těch národních 
jazyků, které nepatří do Evropské unie. 
V rámci unie totiž existuje volný pohyb 

a skutečně vážný zájemce o studium 
češtiny má tedy možnost studovat
v České republice. 
 V Londýně a Oxfordu bohemistika 
dosud přežívá bez vážnějších otřesů, 
ale varovné signály v posledních 
letech přicházejí z Glasgow. Po smrti 
Igora Hájka a odchodu významného 
slovníkáře Josefa Fronka do důchodu 
zde převzal zodpovědnost za fungová-
ní bohemistiky Jan Čulík. Jeho boj s 
přísně ekonomicky uvažu-
jícím univerzitním managementem je 
zatím úspěšný díky mediálním 
kampaním, do nichž byli zapojeni 
poslanci Skotského parlamentu a jež 
byly osobně podporovány takovými 
osobnostmi, jako Madeleine Albrightová 
a Tom Stoppard. 
 Další rozvoj bohemistiky 
v Británii je těžko předvídatelný, ale 
lze očekávat, že i nadále bude 
záležitostí silných individualit, které se 
dokáží prosadit. Situace je tedy 
taková, jaká vlastně byla vždycky a 
rozhodně není důvod vidět budouc-
nost černě. Všechna tři základní 
bohemistická pracoviště mají úspěšné 
absolventy a doktorandy. Na 
univerzitě v Bristolu například již řadu 
let působí Rajendra Chitnis, 
badatel střední generace, který je 
autorem srovnávací studie o současné 
ruské, české a slovenské próze 

a monografi e o Vladislavu Vančurovi. 
V současnosti píše studii o zobrazení 
krajiny v české próze. 
 Příběh bohemistiky v Británii není 
jistý, což zároveň znamená, že 
je dynamický. Chvílemi má rysy 
absurdity či grotesky a idylické 
okamžiky jsou spíše vzácné, 
ale důležité je, že nekončí a stále 
má své zapálené protagonisty, kteří 
se jen tak nehodlají vzdát.
(Listy FF, duben 2013, str. 3–4)

 Doc. PhDr. Martin Pilař, CSc.,
 katedra české literatury 
 a literární vědy,
 martin.pilar@osu.cz

↑ ↑
University of Oxford, Sheldonian 
� eatre – zde se konají promoce, 
ale také přednášky významných 
osobností (např. Umberto Eco).

↑
University of Glasgow, Hethering-
ton Building – zde působil 
Igor Hájek, Josef Fronek, 
Robert Porter a další významní 
bohemisté.
 Fota: doc. PhDr. Martin Pilař, CSc.
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Příběh bohemistiky ve Velké Británii, jak jej při svých výzkumných 
a výukových pobytech na univerzitě v Oxfordu napsal docent katedry 
české literatury a literární vědy FF naší univerzity Martin Pilař.

Doc. PhDr. Martin Pilař, CSc., je absolventem studia anglistiky a bohemistiky 
na FF UP v Olomouci, zabývá se teorií žánrů, undergroundovou a alternativní 
literaturou, česko-anglickou komparatistikou a regionální literaturou. 
V 90. letech získal studijní a výzkumné granty v Oxfordu, Londýně a Edinburghu 
a blíže poznal situaci na předních bohemistických pracovištích ve Velké Británii. 
V rámci projektu ERASMUS pravidelně každoročně vyučuje českou literaturu 
na univerzitách v Glasgow a Oxfordu a je garantem spolupráce mezi Ostravskou 
univerzitou a těmito dvěma britskými univerzitami.

 Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.,
 katedra slavistiky,
 eva.mrhacova@osu.cz

PŘEDNÁŠKY PROFESORA 

SCHELLENBERGA

 Pro členy Centra, studenty a další 
zájemce si připravil dvě přednášky 
na téma Anmerkungen zur
Fachsprachenforschung – Grundsätze 
von Hahn u.a. und Überlegungen 
zu Umsetzungsmöglichkeiten. 
Profesor Schellenberg opět potvrdil 
svou pověst výborného přednášejícího 
s vysokou odbornou erudicí, kterou 
je schopen srozumitelně a jasně 
formulovat a prezentovat. 
Po shrnutí teoretických východisek 
a odkazech na možné zdroje 
odborných informací představil 
pan profesor své postřehy k bádání 
na poli odborného jazyka a doplnil 
je o zajímavé příklady z praxe.
 Profesor Schellenberg působí 
na univerzitě v Erfurtu v Německu, 
ale je zapojen do celé řady 
mezinárodních projektů prakticky 
po celém světě. Proto jsme rádi, 

že se nám ho podařilo získat 
pro spolupráci a že se mohl sejít 
se členy projektového vědeckého 
týmu. Prodiskutoval s nimi
jejich výzkumná témata, 
dílčí metodologické kroky nebo 
doporučil vhodnou literaturu 
k různým oblastem, kterými se 
členové Centra zabývají. 
Velmi nás těší, že profesor 
Schellenberg přislíbil spolupráci
 i do budoucna.
 
 Text a foto: 
 Mgr. Milan Pišl, Ph.D.,
 katedra germanistiky,
 milan.pisl@osu.cz

Ve dnech 23.–26. dubna 2013 se v rámci aktivit Centra výzkumu 
odborného jazyka projektu „Posílení rozvoje Centra výzkumu 
odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofi cké fakultě 
Ostravské univerzity“, CZ.1.07/2.3.00/20.0222,  podařilo pozvat 
do Ostravy profesora Wilhelma Schellenberga, který se dlouhá 
léta zabývá výzkumem odborného jazyka. 
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SRDEČNÁ GRATULACE PROFESORU 

ZDEŇKU MASAŘÍKOVI
LACULTURA.CZ
Rozhovor o „kulturním dění 
jinak“ s šéfredaktorkou e-maga-
zínu LaCultura.cz Evou Peterko-
vou, jež je na naší fakultě 
posluchačkou navazujícího 
studia oboru Filozofi e.

Co je vlastně LaCultura.cz – jen 
webové stránky, nebo součást 
nějakého širšího projektu? A jak 
vůbec funguje? 
 LaCultura.cz je e-magazín, zaměřený 
na kulturu jak v ČR, tak na celém 
světě. Projekt je zacílen zvláště na 
mladé umělce, kterým chce napomoci 
ke zveřejnění, stejně jako nabídnout 
praxi autorům článků, hlavně recenzí 
a reportáží. Portál původně vznikl jako 
magisterská práce jednoho 
brněnského studenta, který jednoduše 
vytvořil kulturní web, kde se měly 
objevovat články z kulturní branže, 
které nepodléhaly mainstreamovému 
proudu. 

Ale nastal problém…
 Nastal tehdy, když začali přibývat 
čtenáři a času zakladatele ubývat. 
Tehdy se o tento internetový časopis 
začali starat především studenti 
žurnalistiky Vysoké školy báňské 
a nakonec spadl do rukou nám, 
studentům Ostravské univerzity. 
Jak už jsi zmínil, tak hlavním mottem 
je „kulturní dění jinak“. Chtěli bychom 
obohatit český kulturní prostor 
o různá témata, která se zde příliš 
nevyskytují. Představit kulturu 
i z odlišných stránek, než jsou 
ty mainstreamové, omílané dokola 
ve všech možných médiích. Ukázat, že 
kultura má různá jiná, ne příliš známá 
zákoutí, která však neztrácejí vůbec 
nic na atraktivnosti, právě naopak. 
V tomto duchu u nás začaly vznikat 
různé rubriky, například Oriental music 
city, zaměřená na asijskou hudbu, 
nebo L´Underground a jiné.

Jak široké je pole působnosti 
LaCultury? 
 Původně se jednalo jenom 
o kulturní web, ale od minulého roku, 
když se vyměnilo vedení, se snažíme 
naše pole působnosti rozšiřovat. 
Nedávno jsme se stali občanským 
sdružením a v plánu máme pořádání 
výstav, autorských čtení a podobných 
kulturních akcí. Taktéž jsme partnery 
několika hudebních a fi lmových 
festivalů. Před nějakým časem jsme 
založili novou rubriku, kde se každou 
neděli objevují různá díla, hlavně 
povídky a básně našich čtenářů. Z nich 
bychom rádi chtěli v brzké době vydat 
sborník a při křtu uspořádat autorské 
čtení. V plánu je taktéž Edice Osvěta, 
která má přinést odpovědi na palčivé 
otázky naší historie a dneška. Jediný 
problém máme se sponzory. LaCultura 
není nikým sponzorována, což nám 
poněkud brání v realizaci našich plánů. 

Skoro nikdo nechce investovat 
do kultury a my tak všechno děláme 
ve svém volném čase a zadarmo. 

Po jakou dobu je LaCultura vlastně 
v chodu a jak dlouho pro ni sama 
píšeš? 
 LaCultura je v provozu někdy 
od roku 2009. Já sama jsem k ní přišla 
náhodou. Kdysi jsem se chtěla dostat 
na jeden festival, na kterém hrála 
moje oblíbená kapela. Nicméně 
nechtělo se mi vyhazovat peníze 
za celý festival. Tehdy jsem objevila 
LaCulturu, která mi zařídila vstup 
zdarma. V tu chvíli se přede mnou 
otevřely obrovské možnosti. Samo-
zřejmě jsem šance využila, začala 

jezdit po festivalech, koncertech, měla 
jsem možnost vidět koncerty z pódia, 
být v backstage, dělat rozhovory, 
poznávat interprety a tak dále. 
Tato šance mě nadchla, jsem poměrně 

velký hudební fanda, který se rád baví 
s kapelami, zjišťuje, jak se chovají, 
jejich zájmy a dělat to jako práci se mi 
zdálo skvělé. Nabyla jsem mnoho 
zajímavých a neopakovatelných 
zkušeností, získala nové kontakty, 
ale hlavně se bavila. A asi mi to šlo, 
protože jsem se ani nestačila vzpama-
tovat a stala se ze mě editorka 
hudební rubriky a od minulého roku 
šéfredaktorka.

Mezi přispěvateli je i řada studentů 
FF OU, někteří jsou i editory 
jednotlivých rubrik. Odhadneš, 
kolik máte přispěvatelů? 
 Když jsem přebírala LaCulturu, tak 
byla situace poměrně zoufalá. Všichni 

naši redaktoři totiž nesdíleli stejné 
nadšení jako já. Prakticky jsme 
v LaCultuře zůstali dva aktivně píšící 
a bylo potřeba s tím něco dělat. 
V tu chvíli jsem oslovila spolužáky 

z katedry fi lozofi e a musím říct, 
že hlavně díky nim je LaCultura stále 
v provozu. Všichni se do díla pustili 
s vervou, ustavili se vedoucí všech 
rubrik, konají se pravidelné schůze 
a našli se další členové. LaCultura 
konečně získala pevnou strukturu, na 
které můžeme poměrně hodně stavět. 

Počet vašich odběratelů na 
Facebooku se v této době pohybuje 
kolem úctyhodných dvanácti set. 
Sociální síť ale slouží hlavně 
k propagaci samotných stránek. 
Jste s jejich návštěvností v redakci 
spokojeni? 
 To je pravda, na Facebooku se 
blížíme k 1 200 fanouškům a čísla 
skoro každý den narůstají. Za to 
mohou hlavně rozhovory, které mají 
velký úspěch. Naposledy například 
s Jardou Konášem, autorem hudeb-
ních masakrů, ale i s jinými lidmi. 
Taktéž se dostáváme více do povědo-
mí díky mediálním spolupracím jak 
s různými festivaly, tak i s ostatními 
kulturními akcemi. Náš Facebook 
primárně slouží k propagaci stránek, 
jak říkáš, informování o článcích, 
ale taktéž se na něm objevují novinky 
ze světa, zajímavá videa a vlastně 
všechno možné. Co se týče spokoje-
nosti, tak to je poměrně těžká otázka. 
Já jsem věčně nespokojený člověk, 
a ačkoliv se může zdát, že máme 
hezkou návštěvnost, tak bych byla 
samozřejmě ráda, kdyby byla vyšší.

Jaké klady a přednosti bys u LC 
sama zdůraznila? 
 Tak největším kladem, podle mne, 
je, že jsme všichni studenti. Máme 
přátelský kolektiv, kde se známe, 
a nikdo nad námi nevládne diktátor-
skou rukou. Když je nějaký problém, 
tak ho vyřešíme společně a jdeme dál. 
Taktéž jsme lidé s různými názory, 
koníčky a zájmy, což se projevuje 
na pestrosti článků. Samozřejmě jsme 
pro věc zapálení, takže se nám daří 
získávat zajímavé rozhovory, dostávat 
se na zajímavá místa apod. Jsme 
poměrně liberální, necháváme průchod 
novým nápadům a inovacím, ať už co 
se týče článků, či chodu LaCultury 
celkově. A tímto bych i ráda dodala, 
že stále sháníme nové redaktory, 
takže pokud by měl někdo zájem se 
k nám přidat, tak se může ozvat 
na Info@lacultura.cz, nebo se podívat 
na naše stránky www.lacultura.cz, 
kde najde veškeré důležité kontakty. 
(Listy FF, duben 2013, str. 15)

 Vladimír Mičulka

↑
Jedna z mnoha podob 
šéfredaktorky e-magazínu 
LaCultura a studentky FF 
Evy Peterkové.
 Foto: archiv EP

Své 85. narozeniny oslavil 
23. března 2013 nestor české 
germanistiky prof. PhDr. Zdeněk 
Masařík, DrSc., jehož jméno je 
spjato i s naší univerzitou.

 Jeho jméno, tak dobře známé 
v germanistických kruzích po celém 
světě, je spojeno nejen s brněnskou 
univerzitou, na níž vystudoval a působil 
po více než 50 let, ale i se Slezskou 
univerzitou v Opavě, kde pomáhal 
zakládat oddělení germanistiky na 
Institutu cizích jazyků, a s Ostravskou 
univerzitou, s níž zahájil spolupráci 
v polovině devadesátých let. 
Vedle výuky zde napomáhal s vědeckou 
orientací katedry i navazováním 
zahraničních kontaktů. 
 Ve svém výzkumu spojil profesor 
Masařík diachronní i synchronní pohled 
na jazyk: jeho monografi e a studie, 
věnované výzkumu jazyka německých 
kanceláří na území Moravy, patří stále 
k nejcitovanějším pracím české 
germanistiky. 

 Nemenší ohlas našly jeho studie 
zaměřené na současný jazyk, zejména 
na částice a modalitu. Je málo vědců, 
kteří dokáží tak mistrně skloubit svou 
vědeckou dráhu s pedagogickou 
činností. Profesoru Masaříkovi 
se podařilo vychovat celou novou 
generaci českých germanistů 
a především získat následovníky 
pro tak obtížný obor, jakým je výzkum 
vývoje německého jazyka. 
 Z jeho iniciativy vznikl v roce 1999 
Svaz germanistů České republiky. 
Jako předseda, později jako čestný 
předseda Svazu šířil vždy myšlenku 
spolupráce mezi jednotlivými 
germanistickými pracovišti. Právě 
v propojení výzkumu a výměně 
zkušeností viděl hlavní cestu dalšího 
rozvoje české germanistiky. 
 Pro nás, české germanisty, je 
profesor Masařík nejen vědcem, 
pedagogem, organizátorem, ale také 
otevřeným člověkem, který je svým 
zanícením pro obor, vitalitou a životním 
optimismem stále vzorem mladším 

kolegům a kolegyním. 
K jeho narozeninám mu celá germanis-
tická obec přeje pevné zdraví a vše 
nejlepší do dalších let!   

 Prof. Priv.-Doz. PhDr. Lenka
 Vaňková, Dr.,
 vedoucí katedry germanistiky,
 lenka.vankova@osu.cz

O VĚDĚ A VÝZKUMU
s proděkankou pro vědu, výzkum, 
umění a zahraniční vztahy 
Mgr. et Mgr. 
Markétou Koptovou, Ph.D. 

Obrátili jsme se na proděkany 
jednotlivých fakult naší univerzity 
s několika otázkami z oblasti 
vědy a výzkumu. Věříme, že jejich 
odpovědi budou pro vás zajímavé.

Jaké je vědecké zaměření fakulty, 
respektive jednotlivých kateder?
 Naše fakulta se primárně zaměřuje 
na uměleckou činnost, studenti 
i akademičtí pracovníci se zaměřují 
na tvorbu a realizaci uměleckých děl 
v hudební a výtvarné oblasti. Přesto 
se můžeme pochlubit i vědeckým
směřováním fakulty. To se projevuje 
zejména v zájmu o výmalbu sakrálních 
staveb na Moravě, v propojení zvuku 
a výtvarného umění, v kritické refl exi 
české a německé hudební kritiky
v Praze a Ostravě na přelomu 
19. a 20. století apod. Protože jsme 
jedinou fakultou v České republice 
(a ve smyslu ne-umělecké vysoké školy 
dokonce jedinou univerzitou), která 
nabízí vzdělání ve výtvarných i hudeb-
ních oborech, hledáme styčné body 
i v mezioborových vazbách a podporu-
jeme naše doktorandy, kteří se 
zaměřují např. na pěvecké ikony, jež 
prošly ostravským divadlem, na tvorbu 

Klementa Slavického, na propagaci díla
Christiana Sindinga nebo na soudobé 
skladatele pro housle. Studenti
doktorského studia jsou také řešiteli 
Studentské grantové soutěže.

Spolupracujete v oblasti vědy 
s některou jinou fakultou OU? 
 V oblasti vědy v současné době 
s ostatními fakultami Ostravské
univerzity spolupracujeme spíše 
náhodně, což je dáno právě naším
uměleckým zaměřením. Přesto letos 
vznikl grant podávaný na Grantovou 
agenturu ČR (navrhovateli jsou 
prof. Steinmetz a prof. Mazurek
z Pedagogické fakulty a dr. Koptová 
z Fakulty umění), ostatním fakultám
nabízíme účast na našich výtvarných 
i hudebních workshopech, přednáškách
a mistrovských interpretačních kurzech 
a chystáme další projekty, které
se však zatím rodí. Prozradit mohu jen 
tolik, že se týkají užší spolupráce 
s fakultami Ostravské univerzity. 
Fakulta umění však spolupracuje 
s ostatními umělecky zaměřenými 
fakultami a veřejnými vysokými školami 
v České republice a silné partnery 
našla i v zahraničí.

Jaké jsou výsledky vědy – co to je 
RIV a RUV ? 
 RIV je vědecké obci obecně známý 
systém. Na tuto otázku jistě odpoví

ostatní kolegové – proděkani. I naše 
fakulta do RIV přispívá, já si však 
dovolím informovat zejména o Registru 
uměleckých výsledků (RUV). Je to 
projekt, který vznikl pod hlavičkou 
Akademie umění v Praze za účasti všech 
českých vysokých škol s uměleckým 
zaměřením. V loňském roce do projektu 
přistoupily i další fakulty, které mohou
vykazovat uměleckou činnost, za 
Ostravskou univerzitu je to Pedagogická
fakulta. Cílem RUV je především 
excelence a kvalita. Systém funguje tak, 
že stejně jako v RIV odevzdají zúčastně-
né školy výsledky své umělecké činnosti 
(výstavy, umělecká díla, performance, 
koncerty, nahrávky apod.) a následně 
proběhne hodnocení, certifi kace 
a arbitrážní řízení, na jehož konci stojí 
rozdělení bodů za tvůrčí činnost na
jednotlivá pracoviště. Tyto body se pak 
projevují v ukazateli K, jejich hodnota 
je ovšem asi 3,5 krát nižší než u RIV. 
Přesto je to velký pokrok, protože 
i když RIV nabízí možnost ukládat 
a hodnotit i umělecké výstupy 
akademických a vědeckých pracovníků, 
několik let se tak vůbec neděje 
a výsledky jsou vyřazovány. V loňském 
roce byl zprovozněn so
 ware pro RUV, 
takže administrace se stala opět 
o něco jednodušší, přesto není RUV 
dosud chápán jako adekvátní protipól 
k RIV, co se uměleckého vysokého 
školství týče.

Jaká je publikační činnost fakulty?
 Jak jsem již zdůraznila, naše fakulta 
je primárně umělecky zaměřená 
a naši akademičtí pracovníci se tedy 
realizují především jako výkonní umělci. 
To ovšem neznamená, že by nevznikala 
žádná publikační činnost. Zejména 
kolegové z katedry teorie a dějin umění 
publikují dílčí stati, jsou spoluautory 
odborných monografi í, píšÍ do odbor-
ných časopisů apod. Problémem je 
fakt, že hudební i výtvarné umění mají 
jen mizivý počet časopisů zařazených 
na seznam neimpaktovaných časopisů 
ČR. Impaktované časopisy jsou 
dokonce pouze dva. Díky projektu 
OP VK, který na fakultě běží 
již druhým rokem, momentálně vznikají 
skripta pro naše studenty, jejímiž 
autory jsou naši akademičtí pracovníci 
a oponenty externí odborníci. 
V rámci dalších grantových aktivit 
vzniknou do konce roku odborná 
monografi e právě o výše zmiňované 
hudební kritice v Praze 
a propedeutická publikace pro naše 
doktorandy a v přípravě je vydávání 
nového časopisu s mezioborovým 
zaměřením.

 Za redakční radu Listů OU se ptala:
 Mgr. Hana Jenčová,
 newsletter@osu.cz
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ŽIVOTNÍ JUBILEUM 

PROFESORA 

EDUARDA OVČÁČKA
Profesor Eduard Ovčáček, akad. malíř, vedoucí ateliéru volné grafi ky 
katedry grafi ky a kresby Fakulty umění naší univerzity oslavil 
v březnu 2013 významné životní jubileum. 
 -lou-
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Fagotista Ondřej Šindelář, 
student katedry dechových 
nástrojů  Fakulty  umění naší 
univerzity ze třídy MgA. Martina 
Petráka, dosáhl dalšího 
pozoruhodného úspěchu.

 Na základě konkurzu, který se konal 
ve Vídni (konkurzy se konají v různých 
městech Evropy a Severní Ameriky), 
byl vybrán do festivalového orchestru 
ve švýcarském Verbieru. Tento 
mezinárodní hudební festival se 
uskuteční o prázdninách a jsou na něj 

pozváni přední světoví dirigenti 
a sólisté.
 Student Fakulty umění tak úspěšně 
pokračuje v rozšiřování řady svých 
úspěchů a vzorné reprezentaci 
Ostravské univerzity v zahraničí.
Verbier festival je mezinárodní hudební 
festival konaný každoročně na přelomu 
července a srpna ve švýcarském 
horském středisku Verbier. 
Na sedmnáctidenní slavnosti v šesti 
koncertech vystoupí na 600 hudebníků.

 -fuw-

DALŠÍ MEZINÁRODNÍ 

ÚSPĚCH STUDENTA 

ŠINDELÁŘE

←
 Profesor Eduard Ovčáček, akademický malíř, patří k významným umělcům 
současnosti. Zasahuje hned do několika oborů umění. Uplatňuje se jako malíř, 
grafi k, sochař, fotograf a ilustrátor. Jeho dílo obsahuje plastiky, malby, reliéfy, 
propalované desky, kresby, grafi ku, koláže jak na papíře, tak i na plátně, 
fotografi e, vizuální a konkrétní poezii. 
 Eduard Ovčáček se narodil 5. března 1933 v Třinci. V letech 1957–1963 
studoval pod vedením prof. Petera Matejky Vysokou školu výtvarných umění 
v Bratislavě. Roku 1962 absolvoval stáž na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 
v Praze pod vedením profesora Antonína Kybala. V letech 1963–1968 působil 
jako pedagog na Filozofi cké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 
 Od roku 1991 pracoval jako pedagog na katedře výtvarné výchovy 
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, kde vedl ateliér volné a užité grafi ky 
(z http://creativoas.cz/eduard-ovcacek.php). V současné době je vedoucím 
ateliéru volné grafi ky katedry grafi ky a kresby Fakulty umění naší univerzity.
(http://fu.osu.cz/kgk/index.php?kategorie=34721)
 Foto: Iva Krupicová

KLAVÍRISTA GERYCH ZNOVU 

MEZINÁRODNĚ ÚSPĚŠNÝ
Mladý klavírista ukrajinského 
původu Oleksij Gerych poukázal 
na své pianistické dovednosti 
již letos v únoru na soutěži 
ve francouzském Brestu. 
Od té doby se zúčastnil dalších 
dvou mezinárodních hudebních 
soutěží, na nichž výborně 
reprezentoval katedru 
klávesových nástrojů Fakulty 
umění naší univerzity.

 Oleksij Gerych se letos v březnu 
zúčastnil Mezinárodní hudební soutěže 
Juliusze Zarebského v Lomiankach 
nedaleko Varšavy, kde se stal 
laureátem soutěže. 
 Na počátku dubna byl pak jedním 
z účastníků Mezinárodní hudební 
soutěže ve Vallettě, hlavním městě 
Malty. Zde v konkurenci jednadvaceti 

klavíristů téže soutěžní kategorie, 
kteří přijeli z Ukrajiny, Ruska, Arménie, 
Polska, Německa, Jižní Koreje, 
Chorvatska, Portugalska, Litvy, 
Švédska, Ázerbájdžánu a Švýcarska, 
získal 2. cenu.
 Hlavním odměnou pro pianistu 
bude realizace série recitálů 
tohoto nadějného umělce v příštím 
kalendářním roce na Maltě.
 Oleksiji Gerychovi i jeho pedagogovi 
Mgr. Lukáši Michelovi, ArtD., 
gratulujeme a přejeme mnoho 
dalších uměleckých úspěchů. 

 -fuw-

VELIKONOČNÍ KONCERT V ZIMNÍCH 

KABÁTECH, ALE S HŘEJIVÝM POCITEM
V kostele Panny Marie královny 
v Ostravě – Mariánských Horách 
se konal 10. dubna 2013 již třetí 
Velikonoční koncert Fakulty 
umění naší univerzity.

 Tentokrát se s Orchestrem Fakulty 
umění OU jako dirigent představil 
vynikající korepetitor a profesor 
Akademie múzických umění v Praze 
Stanislav Bogunia. Sólových partů 
se ujali studenti Fakulty umění, 
sopranistka Věra Likérová ze třídy 
MgA. Evy Dřízgové a Jan  uri, 
student oboru Hra na hoboj 
u doc. Dušana Foltýna. 

 I přes spíše podzimně sychravé 
počasí se kostel zaplnil téměř do 
posledního místa a publikum vytvořilo 
velmi příjemnou atmosféru, v níž se 
hudebníkům podařilo zaujmout velmi 
zdařilou interpretací děl W. A. Mozarta, 
D. Šostakoviče a F. Mendelssohna-
-Bartholdyho. Zajímavě zvolený 
program totiž posluchačům nabídl 
hudební cestu od klasicismu 
až po 20. století a publikum tento 
„výlet“ kvitovalo velkým potleskem 
a slovy uznání. Mendelssohnova 
koncertantní předehra Hebridy 
přenesla ostravský kostel 
do vzdáleného Skotska, když studenti 

pod vedením Stanislava Bogunii 
dokázali perfektně vykreslit 
Mendelssohnův záměr, tedy vzdát 
hold této majestátné krajině. 
V Mozartově známé árii Bella mia 
fi amma addio předvedla Věra Likérová 
brilantní pěveckou techniku a Jan  uri 
výborně ovládl lahodný zvuk hoboje 
v Mozartově Koncertu pro hoboj 
a orchestr KV 314. 
 Poslední lahůdkou byla Symfonie 
č. 1 „Klasická“ Dimitrije Šostakoviče. 
Dramaturgové večera, MgA. Alena 
Čechová, ArtD., a doc. MgA. Dušan 
Foltýn ji vybrali s ohledem na její odkaz 
k romantické a klasicistní hudbě 

a s vědomím příjemného zakončení 
koncertní cesty napříč Evropou 
a staletími. 
 Orchestr Fakulty umění 
se posluchačům představí opět v září 
na dalších akcí univerzity – Plese 
absolventů a následně na Akademickém 
dni. Již nyní vás však můžeme pozvat 
i na další Velikonoční koncert. 

 Mgr. et Mgr. Markéta 
 Koptová, Ph.D.,
 proděkanka pro umění, vědu 
 a zahraniční vztahy, 
 marketa.koptova@osu.cz 
 Fota: Edmund Kijonka

↑
Talentovaný a úspěšný student 
FU OU fagotista Ondřej Šindelář.
 Foto: -fua-



20 / LÉKAŘSKÁ FAKULTA LÉKAŘSKÁ FAKULTA / 21

IX. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM 

OŠETŘOVATELSTVÍ

 Sympozium organizoval Ústav 
ošetřovatelství a porodní asistence 
OU ve spolupráci s Ústavem ošetrova-
teľstva JLF UK v Martině a Ústavem 
ošetřovatelství FZV UP v Olomouci. 
Realizace vědeckého setkání proběhla 
pod záštitou projektu Inovace 
profesních zdravotnických programů 
na OU (IPZP) CZ.1.07/2.2.00/15.0020, 
garantovaného RNDr. Hanou 
Sochorovou, Ph.D.
 V zahajovacím proslovu děkan 
lékařské fakulty doc. MUDr. Jaroslav 
Horáček, CSc., připomněl historický 
kontext ošetřovatelské péče 
a zdůraznil dynamický vývoj současného 
ošetřovatelství jako vědy. 
 Dopolední program byl zaměřen na 
ošetřovatelskou terminologii, odpo-
lední sekce přinesly aktuální informace 
týkající se zkušeností akademických 
pracovníků s inovativními prvky ve 
výuce, výsledky výzkumných šetření 
realizovaných v klinické ošetřovatelské 
praxi i podnětný materiál k využívání 
posuzovacích nástrojů u dospělých 
a dětských pacientů. 
 Nechyběly příspěvky expertek 
ošetřovatelství z Fakultní nemocnice 
Ostrava, se kterými Ústav ošetřova-
telství a porodní asistence LF OU 
tradičně spolupracuje jak při vzdělávání 
studentů, tak při realizaci studentských 
praxí či při implementaci výzkumných 
záměrů. Významnou součástí 
jednotlivých sekcí byly výstupy řešené 
metodou praxe založené na důkazech 
(Evidence Based Practice – EBP). 
 Program vědeckého sympozia 
doplňovaly poutavé přednášky 
zahraničních účastníků. Během celého 
dne bylo zajištěno simultánní 
tlumočení. Bohatá interaktivní diskuze 

potvrzuje vysokou odbornou úroveň 
přednesených příspěvků, jejichž výběr 
byl garantován vědeckým výborem 
sympozia v čele s jeho předsedkyní 
doc. PhDr. Darjou Jarošovou, PhD.
 Účastníci sympozia, kteří přijeli 
z celé České republiky i Slovenska, 
setrvali až do pozdních odpoledních 
hodin. Jejich závěrečná shodná 
vyjádření spokojenosti s průběhem 
sympozia, pozitivní ohlasy k jeho 
odborné náplni a poděkování 
za poskytnutí příležitosti výměny 
zkušeností potvrzují záměr pořadatelů 
uskutečnit setkání odborníků 
ošetřovatelství, integraci teoretické 
základny a klinické ošetřovatelské 
praxe a posílení vědeckého rozvoje 
tohoto nepostradatelného 
nelékařského oboru. 
 Díky patří pořadatelům sympozia, 
projektu Inovace profesních 
zdravotnických programů na naší 
univerzitě, ale především všem 
účastníkům, kteří se podíleli na 
pozitivní atmosféře této zdařilé akce.   

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

→
Zahájení sympozia proděkankou 
pro zahraniční vztahy a vedoucí 
Ústavu ošetřovatelství a porodní 
asistence LF OU doc. PhDr. Darjou 
Jarošovou, Ph. D. 

→
Přednáška Petry Mandysové, MSN.
 Fota: Bc. Markéta Babičová

O VĚDĚ A VÝZKUMU
s proděkanem pro vědu a výzkum 
prof. MUDr. Romanem Hájkem, CSc. 

Obrátili jsme se na proděkany 
jednotlivých fakult naší univerzity 
s několika otázkami z oblasti 
vědy a výzkumu. Věříme, že jejich 
odpovědi budou pro vás zajímavé.

Jaké je vědecké zaměření fakulty, 
respektive jednotlivých kateder?
 Vědecko-výzkumná (VaV) činnost 
se na Lékařské fakultě OU postupně 
rozvíjí a má dobrou dynamiku typickou 
pro začínající instituce, třebaže nemá 
tradici ani doposud srovnatelný výkon 
s jinými LF v České republice. Na 
základě právě uskutečněné analýzy 
byla vytvořena mapa vědy LF OU, 
koncepce VaV a stanoveny VaV 
priority s adekvátním nasměrováním 
ekonomické podpory. Stanovení 
prioritních vědecko-výzkumných 
oblastí pro období let 2013 -2016 
považujeme za důležitý počin k další 
akceleraci výzkumu na LF OU. 
 A teď konkrétnější odpověď na 
danou otázku: na Lékařské fakultě OU 
je dominantním typem aplikovaný 
výzkum. Podíl základního výzkumu je 
minimální. Nízký je i podíl spolupráce 
na tvorbě výsledku výzkumu s komerč-
ním partnerem (rozuměj vývoj 
směřující např. k patentu). Zaměření 
jednotlivých kateder přímo souvisí 
s předmětem jejich zájmu. 
 Nutno říci, že na rozdíl od vzdělávací 
role kateder je členění na katedry 
z pohledu realizovaného výzkumu 
nefunkční. Efektivnější je soustřeďování 
výzkumných aktivit LF OU do center 
vědy a výzkumu, které v současnos-
ti máme na LF OU tři: Centra 
epidemiologického výzkumu (CEV) 
pod vedením profesora 
MUDr. Vladimíra Janouta, CSc., 
Akademického centra digestivní 
onkologie (ACeDO) pod vedením 
profesora MUDr. Petra Dítě, DrSc., 
a Centra pro výzkum metabolismu 
tukové a kostní tkáně vedeného 
docentem RNDr. Pavolem Švorcem, CSc. 
Vytvoření těchto center byl logickým 
krokem na podporu rozvoje vědy 
a výzkumu po vzniku LF OU. Aktivity 
center by měly být pravidelně 
hodnoceny. 
 V této dynamické době rozvoje 
LF OU by mělo docházet k úpravě 
programu, restrukturalizaci center 
a směru vývoje asi častěji než 
u zavedených institucí. Chci říct, 
že bychom měli být všichni více 
fl exibilní, abychom dosáhli 
požadovaného výkonu ve vědě rychleji. 
Pokládám rovněž za neopodstatněné, 
aby součástí výzkumného centra 
defi novaného na LF OU byli pracovníci, 
kteří po dobu tří let nepodali žádný 
nebo minimální vědecký výkon. 
Centrum musí mít jistou výzkumnou 

sílu a členové výzkumného centra musí 
vykazovat trvalou výzkumnou aktivitu. 
 Samostatnou částí vědeckého 
výzkumu je oblast ošetřovatelství, 
která si v dané konkurenci vede dobře. 
Zde je výzkum v nelékařských 
zdravotnických oborech orientován 
na klinické ošetřovatelství, hodnotící 
a měřící nástroje ošetřovatelství, 
kvalitu života a podobně.

Spolupracujete v oblasti vědy 
s některou jinou fakultou OU? 
 Lékařská fakulta OU „by měla“ 
spolupracovat s řadou vědeckých 
pracovníků, jejichž domácím pracoviš-
těm jsou ostatní fakulty OU. Není to 
však jednoduché ani s nejpřirozenějším 
partnerem – Přírodovědeckou 
fakultou. Zatím je společných 
projektů málo. Vnímám snahu obou 
fakult tomuto propojení usnadnit 
cestu formou dobře defi novaných 
společných projektů – grantů. 
Bude to jedna z obecných priorit vědy 
a výzkumu LF OU. 
 Samozřejmě je tu řada dalších 
partnerů, z nichž mezi 
nejvýznamnější patří: FN Ostrava, 
Státní zdravotní ústav, Vítkovická 
nemocnice, Vysoká škola báňská-TU 
Ostrava a řada dalších.

Jaké jsou výsledky vědy 
z pohledu RIV?
 Nejprve co je to RIV. RIV je zkratka 
pro Registr informací o výsledcích 
státem podporované vědy a výzkumu. 
Tato databáze je jednou z nejdůležitěj-
ších součástí informačního systému 
výzkumných aktivit naší země, 
určeného k měření vědeckého výkonu. 
Na základě výstupu z RIV dostávají i 
jednotlivé univerzity a následně fakulty 
dotační peníze na výzkum – institucio-
nální podporu. Je to velmi 
zjednodušené, protože hodnocení 
dle RIV se promítá i do dalších 
parametrů hodnocení univerzit. 
 Myslím, že o kritice tohoto 
systému aktuálně zaměřeného na 
kvantitu a ne na kvalitu snad všichni 
vědí. Pravidla RIV mají být postupně 
změněna směrem k důrazu na kvalitu 
publikace v daném oboru. Pro bližší 
informace je k dispozici oddělení VaV 
naší LF, uvedu jen jednu zajímavost: 
Ohodnocení stejného výkonu pro 
fakultní nemocnice a lékařské fakulty 
je rozdílné. Zcela orientačně dostane 
LF OU asi o 6 mil. Kč více na každých 
deset milionů za stejný vědecký výkon. 
Proto se také snažíme o edukaci 
akademických pracovníků, kteří často 
zapomenou uvést LF OU jako 
pracoviště podílející se na publikaci. 
Je to velká škoda až trestuhodnost, 
protože pro LF OU jde o zásadní 
peníze, respektive důležitý díl ročního 
rozpočtu. Navíc se dle pravidel 
platných na Ostravské univerzitě 

v Ostravě dostává získané ohodnocení 
z velké části zpět k výzkumníkovi 
a na pracoviště. A to je jev na jiných 
Lékařských fakultách v ČR 
nevídaný. Budu velmi rád, když se 
na spoluúčast LF OU nezapomene. 
Je to pro naši fakultu opravdu velmi, 
velmi důležité.

Jak vnímáte úroveň výsledků 
ve vědě a výzkumu na Lékařské 
fakultě OU?
 Mohu uvést několik čísel, která 
většině čtenářů neumožní udělat si 
obrázek o kvalitě výzkumu na LF OU,  
nebo mohu uvést výkladový komentář 
k úrovni vědy a výzkumu na LF OU. 
Uvedu obojí, nejprve tedy čísla. 
Na základě výsledků Hodnocení VaVaI 
v roce 2012 získala LF OU v Ostravě 
celkem 2 322,796 bodů. Pracovištěm, 
které se podílelo ve sledovaném 
období na dosahování výsledků VaV 
nejvíce, byla katedra interních oborů. 
Nárůst aktivit podle výsledků z RIV je 
lineární. Výsledky roku jsou 
5,7x vyšší než v roce 2009 a 1,5x 
vyšší než v roce 2010. V roce 2012 byl 
kumulativní IF 51,432 a průměr IF 
na jednu publikaci byl 1,254. 
 A teď komentář: Odkážu na úvod. 
Jde o čísla typická pro nově vzniklou 
instituci. Absolutní čísla jsou nízká, 
respektive nejnižší ze všech LF v České 
republice. Celkový IF LF OU je velmi 
nízký: Například můj osobní IF je 
v daném roce dvojnásobný. Dynamika 
je však velká, jak je vidět z grafu. 

 Pro mě je v této chvíli důležitější 
než stávající ne úplně dobrý stav vědy 
a výzkumu na LF OU měřený absolut-
ními čísly vytipování výzkumných 
témat a týmů, které mají potenciál 
do budoucnosti. To není jednoduché. 
Nicméně naše lékařská fakulta 
potřebuje konkurenceschopné 
výzkumné týmy, které se účastní 
národních a mezinárodních grantových 
soutěží každým rokem několika 
projekty a ve 25 % případů uspějí. 

Potřebujeme více týmů, o které 
bude zájem. To znamená, že budou, 
když ne jako lídři, tak jako partneři 
automaticky součástí připravovaných 
vědeckých projektů na národní úrovni 
a věřme, že časem i na mezinárodní 
úrovni. Potřebujeme výsledky 
a osobnosti, které garantují internaci-
onalizaci našich týmů. V tomto jsme 
na začátku.
 Úkolem mého útvaru je mimo jiné 
vytvářet podmínky a motivační 
prostředí tak, aby se zvýšil 
počet projektů, publikací a dalších 
jasně měřitelných vědecko-výzkumných 
aktivit. A myslím, že členové 
mého týmu tuto podporu zajišťují 
dobře. Takže samozřejmě nemohu být 
spokojen s úrovní výsledků ve vědě 
a výzkumu, což byla vaše otázka. 
Ale dobrou zprávou je, že se LF OU 
v této činnosti bude ve střednědobém 
horizontu výrazně zlepšovat. 
 Věřím, že dostatečně a tak, 
aby byla ve vybraných výzkumných 
tématech vysoce konkurenceschopná 
na národní i mezinárodní úrovni. 
Nemusí zkoumat všichni, ale ti, 
co zkoumají, ať to dělají s plným 
nasazením a dobře. 

 Za redakční radu Listů OU se ptala:
 Mgr. Hana Jenčová,
 newsletter@osu.cz

Dne 24. dubna 2013 se v areálu Lékařské fakulty naší 
univerzity uskutečnilo IX. mezinárodní sympozium ošetřova-
telství na téma „Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na 
důkazech“.

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ V OSTRAVĚ
 Poprvé v historii uspořádala ostravská pobočka IFMSA CZ v Ostravě 
projekt Světový den zdraví, který se nesl v duchu téma hypertenze. 

 Hypertenze, neboli vysoký krevní 
tlak, je jednou z nejčastějších kardio-
vaskulárních chorob. Cílem projektu 
bylo rozšířit informace a zajistit 
prevenci tohoto onemocnění. Celosvě-
tově je tento den vyhlášen na 7. dubna.
 Devátého dubna 2013 jsme již 
od 8 hodin začali stavět stan na 
Jiráskově náměstí v Ostravě. Přípravy 
proběhly hladce a v deset jsme již 

vítali první zvědavce a návštěvníky. 
Členové IFMSA CZ se snažili 
kolemjdoucí informovat a nalákat 
pomocí letáčků, aby si nechali změřit 
krevní tlak, cukr a množství tělesného 
tuku a porovnali s výsledky jejich 
obvodních lékařů. Každý host měl 
možnost si nechat vypočítat body 
mass index (BMI) nebo si vyzkoušet 
na modelu vyšetření prsu       → str. 22
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ZÁCHRANÁŘI SOUTĚŽILI NA ŠUMAVĚ
Ve dnech 3.–5. května 2013 
se studenti druhého a třetího 
ročníku oboru Zdravotnický 
záchranář Lékařské fakulty naší 
univerzity zúčastnili Plzeňského 
poháru záchranářů. 

 Druhý ročník odborné soutěže se 
zaměřením zejména na přednemocniční 
neodkladnou péči a spolupráci 
s ostatními složkami integrovaného 
záchranného systému probíhal v okolí 
obce Srní na Šumavě. 

 Členové soutěžního družstva 
ve složení P. Čecháček, J. Ďurďa 
a M. Siedlok porovnávali své znalosti 
a dovednosti s ostatními účastníky 
soutěže v jedné noční a denní etapě, 
kdy bylo pořadateli přichystáno celkem 
dvanáct soutěžních úkolů. 
 Na jednotlivých stanovištích museli 
studenti prokázat jak své odborné 
znalosti při ošetřování reálně namas-
kovaných fi gurantů, tak i komunikační 
schopnosti nejen při řešení „vypjatých“ 
situací, ale i v rámci komunikace 

s ostatními složkami integrovaného 
záchranného systému pro zajištění 
správného postupu, včetně potřebné 
součinnosti. 
 Studenti v simulovaných 
příhodách řešili např. dopravní nehodu 
s více zraněnými, osobu intoxikovanou 
neznámou látkou, procvičovali 
organizaci záchranné pátrací akce 
po pohřešované osobě, nebo pomocí 
lanových technik prováděli záchranu 
osoby z nepřístupného terénu.

 Mgr. Petr Matouch,
 Ústav urgentní medicíny 
 a forenzních oborů,
 petr.matouch@osu.cz 

↙
Vyšetření pacienta po pracovním 
úraze.

↓
Záchrana osoby z nepřístupného 
terénu.
 Fota: Mgr. Petr Matouch

a vyhmatat ve tkáni bulku. 
 Měli jsme také připravený 
workshop první pomoci, kde si 
návštěvníci mohli sami vyzkoušet, zda 
zvládnou dobře 
a efektivně poskytnout a zajistit 
životu zachraňující první pomoc. 
Jeden z našich členů zastoupil funkci 
nutričního poradce, který zhotovil 

screening celkového životního stylu 
a poradil při problémech s obezitou, 
či jak si správně sestavit jídelníček. 
Protože letošním tématem byla 
hypertenze, nesměli jsme opomenout 
ani prevenci kouření, kdy jsme 
pečlivě připravili materiály, aby každý 
příznivec měl kompletní informace 
o této problematice. 
 Nezapomněli jsme připravit 
program i pro ty nejmenší. 
Pro děti jsme přichystali nemocnici 
pro medvídky, kde si mohli ošetřit 
nemocné plyšové pacienty. 
Zájemci si mohli na místě vyzkoušet, 
jaké to je být starým člověkem 
s omezenou hybností kloubů, špatným 
zrakem a sluchem apod., pomocí 
speciálního obleku.
 I přes nepřízeň počasí měla akce 
velký ohlas a lidé ochotně 
spolupracovali. Za den jsme proměřili 
kolem 200 lidí, stanem prošlo ještě 
tak o 100 více. Příjemně nás 
překvapilo, že se za námi přišli podívat 
také mladí lidé a ochotně se nechali 
přeměřit. Konkrétně jsme vyzpovídali 
několik vyšetřených lidí 
a jejich reakce byly ryze pozitivní. 
Řekli nám, že by ocenili, kdyby se 
projekt příští rok opakoval. 
 Nejvíce širokou veřejnost oslovilo 
měření glykemie, tlaku a celkového 
tělesného tuku. Se zájmem si brali 
letáčky a vstřebávali informace, které 
jim medici ochotně poskytli. 
Velmi náš potěšilo, že sami návštěvníci 
se vyptávali a chtěli se dozvědět 
co nejvíce a posléze hodnotili projekt 
jako zdařilý a úspěšný. Závěrem bych 
dodala, že jsme si tento den všichni 
užili a pozitivní energii rozdávali 

všude kolem sebe.
 Akce se uskutečnila za podpory 
Lékařské fakulty naší univerzity, 
MUDr. Šárky Andělové, CSc., z Centra 
pro prevenci obezity, Ing. Vítězslava 
Poláka ze Switching centra 
a za přispění členek organizace 
Onko - Amazonky. Zdravotní pojišťovna 
Ministerstva vnitra ČR a fi rma Zepter 
podpořili akci na všech pobočkách 
organizace, na nichž se projekt konal.

 Petra Tomečková,
 studentka 3. ročníku LF OU,
 lpo.ou@ifmsa.cz, 
 peta.tomeckova@gmail.com

↑
Někdy stačí i málo.
 Fota: -lfa-

PODNĚTNÁ STÁŽ NA UNIVERZITĚ 

V PITTSBURGU
Pittsburgh, partnerské město 
Ostravy, již dávno není ocelovou 
velmocí USA, kde v první polovině 
20. století hledaly práci tisíce 
emigrantů bývalého Českoslo-
venska. 

 Stalo se z něj v posledních letech 
město univerzitního vzdělávání 
a centrum špičkových výzkumných 
pracovišť v oblasti medicíny 
a technologií. Město mostů, jak se říká 
druhému největšímu městu Pensylvá-
nie na soutoku tří řek (Allegheny, 
Monongahela a Ohio), ročně přivítá 
na 3000 zahraničních studentů 
z celého světa.
 Díky stipendiu Nationality Rooms 
and Intercultural Exchange Programs, 
University of Pittsburgh jsem mohla 
v zimním semestru akademického roku 
2012/2013 absolvovat stáž na jedné 
z osmi univerzit v Pittsburghu, která 

v roce 2012 slavila 225. výročí svého 
založení. 
 Svou stáž jsem absolvovala na 
School of Nursing University of 
Pittsburgh. Tato vynikající škola byla 
založena v roce 1939 a patří k nejstar-
ším univerzitním vzdělávacím institucím 
v ošetřovatelství ve Spojených státech 
amerických. V roce 2011 byla hodno-
cena jako 7. nejlepší mezi všemi 
podobně zaměřenými školami v USA. 
 V průběhu stáže jsem se zaměřila 
především na výuku praxe založené 
na důkazech (Evidence Based 
Practice), která se stává nejnovějším 
trendem v lékařských i nelékařských 
oborech. Předměty s podobným 
obsahem byly zařazeny i do kurikul 
studijních programů na Ústavu 
ošetřovatelství a porodní asistence LF 
naší univerzity, které naše pracoviště 
jako jedno z mála v ČR nabízí studen-
tům ošetřovatelství v bakalářském, 

magisterském a doktorském studiu. 
 Nejen prostředí špičkového uni-
verzitního pracoviště, ale také osobní 
setkání s řadou významných osobností 
vytvářela atmosféru přijetí, spolupráce 
a kreativity, na niž se nedá jen tak 
zapomenout. Odbornost, vstřícnost 
a zároveň pokora akademiků a také 
samostatnost, kreativita a čestnost 
studentů byly více než inspirující.

 Text a foto: 
 PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.,
 Ústav ošetřovatelství 
 a porodní asistence, 
 renata.zelenikova@osu.cz 

←
Cathedral of Learning.

↑
Ani na děti jsme nezapomněli.

↑
Jen kapka krve.

STUDENTI UČILI STŘEDOŠKOLÁKY 

POSKYTOVAT PRVNÍ POMOC
Již druhým rokem proběhla na 
dvou ostravských středních 
školách výuka prvních ročníků v 
oblasti poskytování základní 
první pomoci. 

 Na Střední průmyslové škole 
elektrotechniky a informatiky v Ostravě 
a Střední škole prof. Zdeňka Matějčka 
v Ostravě-Porubě studenti třetího 
ročníku oboru Všeobecná sestra, 
jmenovitě Klára Adamčíková, Kateřina 
Beilová, Michal Bijok, Ladislav Hladík, 
Eva Jurčíková, Michaela Ondřejová, 
Monika Palová, Lukáš Spac, Marie 
Šimečková, Miluše Šůstková, DiS., 
a Adéla Tichá aplikovali své získané 
zkušenosti. 
 V rámci rozšíření edukačních 
schopností, které budou studenti 
Ústavu ošetřovatelství a porodní 
asistence Lékařské fakulty naší 
univerzity ve své budoucí profesi 
všeobecné sestry uplatňovat, 
prezentovali pod vedením odborné 
asistentky PhDr. Ilony Plevové, PhD., 

středoškolským studentům prvních 
ročníků v rámci předmětu Edukace 
v péči o zdraví vlastní zpracované 
prezentace. 
 Obsahovaly názornou obrazovou 
dokumentaci zaměřenou na základy 
poskytování první pomoci ve vybraných 
oblastech (např. význam první pomoci 
a kardiopulmonální resuscitace, 

poranění elektrickým proudem, první 
pomoc u specifi ckých poranění 
a traumat včetně autonehod, první 
pomoc u srdečních a jiných 
onemocnění, u otrav alkoholem, léky 
apod.) s následným praktickým 
nácvikem manuálních technik včetně 
kardiopulmonální resuscitace 
na cvičných modelech. 

 Realizovaná evaluace z řad 
studentů středních škol opět skončila 
s pozitivními výsledky a školy 
by i nadále rády v této spolupráci 
pokračovaly. Na základě evaluačního 
dotazníků, který je po školení 
studentům předložen, dochází 
k zapracování připomínek. Prezentace 
jsou na jejich základě zdokonalovány, 
stejně jako oblasti pro praktický nácvik 
tak, aby bylo školení pro studenty co 
nejvíce přínosem a aby si z něj odnesli 
do reálného života znalosti z oblasti 
poskytování laické první pomoci, jež je 
součástí občanské povinnosti.

 PhDr. Ilona Plevová, PhD.,
 Ústav ošetřovatelství a porodní
 asistence, 
 ilona.plevova@osu.cz

↖
Manuální nácvik KPR studenty 
střední školy. 
 Foto: Bc. Marketa Babičová
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VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ 
Ústav ošetřovatelství a porodní 
asistence Lékařské fakulty naší 
univerzity organizuje pro seniory 
v rámci Akademie třetího věku 
cyklus přednášek Žít zdravěji 
a aktivněji za účelem nabídnout 
příležitost seniorům 
ke vzdělávání v oblasti zdravot-
nické problematiky. 

 Cílem Akademie třetího věku na naší 
univerzitě je zvýšit vědomosti seniorů 
v oblasti zdraví, zdravého životního 
stylu a prevence chorob, motivovat je 
ke zdravému a aktivnímu životu, a tím 
přispět ke zvýšení kvality života 
ve stáří a podpoře prosperity 
ve stárnoucí společnosti. Nabízená 
aktivita vychází také z předpokladu, 
že vzdělávání je významným zdrojem 
aktivního života, má pozitivní vliv 
na zdraví a zabraňuje sociálnímu 
vyloučení starších osob. 
 V akademickém roce 2012/2013 
probíhaly přednášky pro zhruba 
40 přihlášených seniorů jak v zimním, 
tak v letním semestru a byly zaměřeny 
např. na problematiku deprese, 
demence, očkování v seniorském věku, 
dále na diagnostiku a léčbu nedoslý-
chavosti, prevence a léčby osteoporózy 
a další zajímavá témata.
 A jak vidí tuto aktivitu samotní 
posluchači Akademie třetího věku? 
Citujme některé z nich: „Zvolily jsme 
si studium na Lékařské fakultě OU. 
A věřte, že si mnozí z nás ani 
nepředstavovali, jak bude pro nás 
přínosné, zajímavé, co všechno 

nového se dozvíme. Je úžasné 
si znovu sednout do školní lavice 
a poslouchat přednášející.“ 
 Další uvedli: „Tato forma vzdělávání 
pomáhá seniorům nezůstat pozadu 
v dnešní tak hektické době.“ A jiní zase 
hodnotili takto: „Děkujeme všem 
skvělým přednášejícím. Jsou nejen 
odborníky ve svém oboru, 
ale i dobrými psychology. Vědí, 
co v přednášce upřednostnit, co je 
pro náš věk důležité. Můžeme se 
ptát a diskutovat.“
 Z písemné evaluace účastníků je 
zřejmé, že vzdělávací aktivita je pro 
seniory prospěšná jak po stránce 
kognitivní, tak sociální. Akademie 
třetího věku na LF OU si tak získává 
čím dál větší oblíbenost a bude 
pokračovat i v dalším akademickém 
roce.

 PhDr. Renáta Zeleníková, PhD., 
 PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.,
 Ústav ošetřovatelství a porodní
 asistence, 
 renata.zelenikova@osu.cz 

↖
Posluchači akademie třetího věku 
LF OU.

↖
Doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., 
přednáší o organizaci zdravotní 
péče v ČR.
 Fota: PhDr. Renáta Zeleníková, Ph.D.

O VĚDĚ A VÝZKUMU
s proděkankou pro vědu, výzkum, 
umění a zahraniční vztahy 
doc. PhDr. Dianou Svobodovou, Ph.D.

Obrátili jsme se na proděkany 
jednotlivých fakult naší univerzity 
s několika otázkami z oblasti 
vědy a výzkumu. Věříme, že jejich 
odpovědi budou pro vás zajímavé.

Jaké je vědecké zaměření fakulty, 
respektive jednotlivých kateder?
 Vedle dílčích oblastí výzkumu 
souvisejících s vědecko-výzkumným 
zaměřením jednotlivých pracovišť 
a jejich členů je výzkum na PdF OU 
koncentrován do čtyř výzkumných 
center: Centra studií evropské 
identity, zabývajícího se výzkumem 
evropanství, evropské a regionální 
identity a historického vědomí 
a studiem evropského politického 
vývoje, Centra studií regionální 
hudební kultury, orientovaného na 
hudební kulturu v regionu a její 
inspirační zdroje a na hudební tvorbu 

na Ostravsku, Centra pro výzkum 
edukačních procesů zabývajícího 
se základním i aplikovaným výzkumem 
v oblastech sociální pedagogiky, 
speciální pedagogiky, pedagogické 
evaluace a andragogiky 
a výzkumu edukace s podporou ICT 
a Centra diagnostiky lidského pohybu, 
jež je zaměřeno na získávání 
informací vedoucích k řízení procesů 
zlepšování kvality pohybu, 
pohybové výkonnosti a pohybové 
aktivity v kinantropologii.
 V roce 2012 byly započaty práce 
na vybudování moderně vybavené 
laboratoře pro zkoumání 
problematiky související s procesy 
lidského učení podporovaného 
studiem textových materiálů 
a přijímáním vizualizovaných informací 
a s procesy přijímání informací 
nesoucích zadání úloh v situaci 
počítačem realizovaného testování 
žáků (computer-basedtesting) 
unikátním zařízením pro sledování 
očních pohybů (tzv. eye-tracking).

 Umělecké činnosti jsou 
na fakultě koncentrovány zejména 
na katedře hudební výchovy, 
v jejímž rámci připravuje svá 
vystoupení i Vysokoškolský pěvecký 
sbor s celouniverzitní působností, 
a na katedře výtvarné výchovy, 
jejíž členové realizují každoročně 
vedle dalších tvůrčích aktivit 
řadu výstav v galeriích 
a dalších výstavních prostorách 
na území celé ČR.

Spolupracujete v oblasti vědy 
s některou jinou fakultou OU? 
Se kterou a na čem konkrétně?
 Pedagogická fakulta spolupracuje 
zejména s Přírodovědeckou 
fakultou OU v rámci rozvíjení 
výzkumu edukace s podporou ICT, 
který je orientován na oblast 
personalizace tohoto typu 
edukace, problematiku technické 
gramotnosti, počítačem 
podporované experimenty 
v učitelském vzdělávání, evaluaci 

škol a využití ICT ve speciální 
a sociální pedagogice.

Jaké jsou výsledky fakulty v oblasti 
hodnocení RIV a RUV?
 V roce 2012 dosáhla Pedagogická 
fakulta významného nárůstu 
bodů v RIV – oproti 2 235 bodům 
v roce 2011 bylo zaznamenáno 
3 173 bodů současných zaměstnanců, 
resp. 3 861 bodů celkově. 
Na tomto výsledku se podílelo 
zejména publikování odborných 
knih (monografi í), podporovaných 
fi nančně ze strany fakulty, 
odborných statí publikovaných 
v periodikách s IF a v databázi Scopus 
a dalších výstupů souvisejících 
s výzkumnými aktivitami pedagogů 
(článků v odborných periodikách 
a sbornících). V minulém roce byly 
na fakultě také zahájeny přípravy 
na vkládání uznatelných uměleckých 
výstupů členů kateder hudební 
výchovy a výtvarné výchovy 
do databáze RUV.                → str. 25

Jak je podporována publikační 
činnost (monografi e, skripta 
a další publikace)?
 V oblasti publikační činnosti 
podporuje fakulta zejména ty 
výstupy, jež jsou následně hodnoceny 
RIV body, tj. odborné knihy a kapitoly 
v odborných knihách vytvořené 
v souladu s informacemi uvedenými 
v Metodice hodnocení výsledků 

výzkumných organizací a hodnocení 
výsledků ukončených programů. 
 Dílčí odborné stati jsou umísťovány 
zejména v recenzovaných periodikách, 
přednostně samozřejmě 
dle možností v periodikách s IF, 
v databázi Scopus, recenzovaných 
atd. Skripta jsou dle potřeb 
jednotlivých oborů vydávána také, 
a to jako tradiční skripta nebo 

distanční texty v podobě tištěné 
nebo elektronické.
 Fakulta se podílí na vydávání 
impaktovaného mezinárodního 
odborného periodika 
 e New Education Review, 
indexovaného  omson Reuters 
Journal Master List. 
Dále jsou na fakultě realizovány 
elektronické časopisy ICTE Journal 

(tematicky orientovaný 
na oblasti integrace ICT 
do vzdělávání a fenomén 
eLearningu) a Slovo a obraz 
v komunikaci s dětmi.

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

CIZINCI MLUVÍ ČESKY!!!
Naše univerzita hostila koncem 
dubna pozoruhodnou skupinu 
mladých lidí: dvacítku cizinců, 
kteří velmi dobře mluví česky, 
s nimi přicestovali čtyři jejich 
učitelé. Patřili k nim Rakušané, 
Španěl, Japonka, Egypťan, 
Gruzínec, studenti z Ruska, 
Ukrajiny i ze Slovenska. 

 Co je do Ostravy přivedlo? Na 
začátku bylo setkání vysokoškolských 
učitelů češtiny z Prahy, Vídně 
a Ostravy, mezi nimi výměna nápadů 
a námětů – a následovalo trojí setkání 
jejich studentů v Praze, pak ve Vídni 
a konečně letos také v Ostravě. 
 První projekt Aktion připravily na 
podzim roku 2010 společně Univerzita 
Karlova a Vídeňská univerzita, 
nositelem projektu byl Ústav bohemis-
tických studií na Filozofi cké fakultě UK, 
kde se věnují posluchači různých 
národností studiu oboru Čeština pro 
cizince, připojil se vídeňský Institut 
slavistiky, na němž se sdružují zájemci 
o češtinu z řad rakouských občanů. 
Z Ostravy se jako třetí partner 
přidala katedra českého jazyka a 
literatury s didaktikou Pedagogické 
fakulty OU. 

 Velký úspěch čtyřdenního pražského 
programu, v němž se střídaly 
přednášky, kulturní aktivity a poznávání 
historických památek, zúčastněné 
nadchl – a rovněž povzbudil k tomu, 
aby se ze setkávání češtinářů pokusili 
udělat tradici. Další na řadě byla 
v dubnu 2012 rozkvetlá Vídeň 
a do třetice se teď hostitelské role 
ujala Ostrava.
 Program začínal na Pedagogické 
fakultě OU na Mlýnské ulici 
v úterý 23. dubna přednáškovým 
blokem, v němž dostala slovo mimo 
jiné známá literární historička 
a znalkyně díla Boženy Němcové 
prof. Jaroslava Janáčková z Prahy. 
Pokračoval nepřetržitě až do pátku 
26. dubna pestrou směsicí dalších 
přednášek, besed i vystoupení 
propojených s vycházkami, 
prohlídkami pozoruhodných míst
a kulturními nabídkami. 
 Nechme promluvit přímo studenty-
cizince, kteří Ostravu viděli většinou 
poprvé v životě. Student Giorgi 
z Gruzie, který se učí češtinu v Praze, 
chválil množství přínosných přednášek, 
které se týkaly jazyka, literatury, 
ale i historie nebo pedagogiky: „Tolik 
zajímavých věcí jsem se dozvěděl! 

Jestli můžu mluvit za pražskou 
skupinu, shodli jsme se, že to všechno 
je užitečné jak pro naše studium 
češtiny, tak vůbec pro náš rozhled.“ 
 O kulturních zážitcích promluvila 
také Japonka Rieko: „Nejvíc mě 
upoutalo představení opery 
La Bohème hned první večer. 
Uzavírala celý cyklus divadelních 
představení před delší přestávkou. 
Musím vyzvednout vynikající kvalitu 
herců a báječnou atmosféru, která 
v opeře panovala. Hluboce zasáhla 
i nás studenty, děj byl dojemný 
a provedení tak působivé, 
že na konci jsme skoro plakali.“ 
 Jiný postřeh přidala Ruska Tamara: 
„Úžasná byla prohlídka centra 
Ostravy, při které jsme se dozvěděli 
spoustu detailů z historie. Bylo krásné 
počasí, měli jsme navíc to štěstí, 
že na Masarykově náměstí zrovna 
začínal Majáles. Taky jsme v galerii 
viděli výstavu středověkého 
písemnictví, pak jsme se v Porubě 
hodně dozvěděli o kronikářství. 
A těch dárečků na památku, co nám 
v Porubě osobně předal sympatický 
pan starosta!“ 
 Za rakouskou skupinu se do hovoru 
vmísil Christian: „Nečekaným zážitkem 

pro nás byla návštěva bývalé hutě 
ve Vítkovicích a podrobný výklad, jak 
se tam pracovalo. A hned v sousedství 
jsme si prohlédli původně Rothschildův 
krásný empírový zámeček s množstvím 
obrazů, takové spojení bych 
v průmyslovém městě ani nečekal.“ 
 A další zážitky ze sluncem prozářené 
Ostravy? Halda Ema, odkud je vidět 
taky hodně daleko – stejně jako 
z vrcholu bývalé hutě v Dolních 
Vítkovicích, pohostinní a upřímní 
Ostravané, nově navázaná přátelství. 
Ostrava zkrátka „zabodovala“. A líbilo 
i výrazné ostravské logo se třemi 
vykřičníky. Proto zahraniční češtináři 
volají svorně: „Děkujeme, Ostravo, 
a na shledanou!!!“

 Prof. PhDr. Jana Svobodová,  
 CSc., 
 a
 doc. PhDr. Ivana Gejgušová,  
 Ph.D., 
 katedra českého jazyka a literatury
 s didaktikou
 
 Foto: Christian Kersch
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ROZHOVOR S ŘEDITELEM CENTRA 

DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Jméno a příjmení:
PaedDr. Tomáš Bouda
Vzdělání:
PdF a FF UP Olomouc 
(učitelství Č – D)
Rodinný stav, děti:
ženatý, dvě děti
Zájmy: 
správa školství, historie, sport 
Pozice na univerzitě: 
ředitel Centra dalšího 
vzdělávání PdF

Jak dlouho působíte na univerzitě? 
 S univerzitou, konkrétně s Ústavem 
celoživotního vzdělávání, dnešním CDV,
jsem začal spolupracovat od r. 1993 
jako člen rady ústavu a externí 
vyučující vzdělávací politiky. Tato 
spolupráce, která vyplývala z mého 
působení ve funkcích ředitele 
školského úřadu a po vzniku krajů 
vedoucího odboru školství krajského 
úřadu, se postupně proměňovala 
v interní, od roku 2010, po ukončení 
činnosti doc. PhDr. Josefa Mrhače, CSc., 
jsem převzal odpovědnost za chod CDV. 

Čemu jste se věnoval předtím? 
 Téměř celý profesní život trávím 
ve školství – jako učitel v základních 
a středních školách, 17 let ve správě 
školství, a to i v různých poradních 
pozicích na ministerstvu školství, nyní 
jako vzdělavatel. Experta na vzděláva-
cí politiku, snad se tak mohu nazvat, 
jsem si tedy „odžil“. Ale to by 
nestačilo, průběžné studium rychle se 
proměňujících teorií veřejné správy, 
vzdělávací politiky a školského 
managementu je nutností. Ve svých 
funkcích jsem také měl spoluzodpo-
vědnost za podporu a implementaci 
programů politiky hospodářské 
a sociální soudržnosti EU, konkrétně 
za realizaci operačních programů 
v resortu školství. Tvorbě a řízení 
jednotlivých projektů jsem se po svém 
odchodu z krajského úřadu v roce 
2007 věnoval v Krajském zařízení pro 
další vzdělávání pedagogů v Novém 
Jičíně. I tuto dovednost jsem si do 
funkce ředitele CDV přinesl a uplatnil.

Co se změnilo v CDV PdF za dobu 
vašeho působení? 
 Převzal jsem dobře fungující 
organizaci, avšak se sníženým stavem 
pracovníků. Kromě mě je zde ještě 
dlouhodobě a spolehlivě působící 
referentka Ludmila Němcová 
(aby nedošlo k mylnému 
pohledu na CDV, je třeba doplnit, že 
s námi spolupracuje 38 interních 
odborníků z OU a 43 externích). 
Tomu musela odpovídat obsahová 
i formální proměna. Soustřeďujeme se 
na vzdělávání vyplývající ze zákona 

o pedagogických pracovnících 
a příslušné vyhlášky o dalším 
vzdělávání pedagogických pracovníků, 
tedy studia kvalifi kační, rekvalifi kační, 
inovační a prohlubující. Trendem 
změn vyplývajících ze zmíněné 
legislativy je zvyšovat a zjednodušovat 
prostupnost mezi učitelskými 
kvalifi kacemi a získávání učitelské 
kvalifi kace odborníky mimo školství. 

Jak je to s programy CDV? 
 Programy každoročně nově 
akreditujeme a jistě nemusím 
zdůrazňovat, jak hodně záleží na jejich 
obsahu a odborném zabezpečení, 
také samozřejmě na fi nanční dostup-
nosti pro uchazeče. Naše programy 
jsou placené a ve školách na podporu 
dalšího vzdělávání pedagogů přes 
letošní zlepšení není dostatek peněz. 
Úžeji proto spolupracujeme s garantu-
jícími katedrami PdF a komunikujeme 
se školami. Při rychlosti a nepřehled-
nosti legislativních změn s námi 
ředitelé škol a školských zařízení často 
otázku kvalifi kovanosti konzultují. 
Zapojili jsme se také do projektové 
činnosti – realizovali jsme dva projekty 
partnersky a řešitelsky (projekt Učící 
se škola). Určitě bych měl také zmínit 
naši koordinační činnost při zahájení 
Univerzity třetího věku na PdF; 
právě ukončujeme dva přednáškové 

programy – Cestování po britských 
ostrovech napříč stoletími a Český 
jazyk v minulosti a dnes.

Jaké další aktivity plánujete? 
 Je připravena nová vyhláška 
o dalším vzdělávání pedagogů a v ní 
další posun k prostupnosti 
v učitelských kvalifi kacích. Musíme si 
s garanty z „pedagogických“ kateder 
hodně promyslet, jak pružně reagovat 
a při tom zachovat kvalitu. Dovolím si 
komentář, opět jdeme ode zdi ke zdi, 
od komplikované prostupnosti 
k maximální, opět se více prosazuje 
stanovisko politické nad expertním. 
Chystáme se zapojit do výzkumu 
v oblasti řízení školství; máme pro to 
na fakultě podmínky – odborníky 
a úzký kontakt s praxí. Vedení fakulty 
má zájem, aby v našich programech 
interní pedagogové působili co nejvíce. 
Určitě to přispěje k žádoucímu 
sbližování výzkumných aktivit 
se školskou praxí. Také jsme v této 
oblasti navázali spolupráci s Ústavem 
pedagogických věd FF Masarykovy 
univerzity. Pro Univerzitu třetího věku 
připravujeme ve spolupráci s třemi 
katedrami PdF nový přednáškový 
cyklus a jazykové kurzy.

Co děláte ve volném čase? 
 Volného času příliš nemám, proto 

musím svou pracovní, především 
sedavou aktivitu vyvažovat sportem 
– lyžování, cyklistika; manželka stále 
více rozšiřuje práce na permakulturní 
zahrádce (pozn. jde o styl vytváření 
nejen zahrad, ale veškerého prostředí, 
ve kterém člověk žije, způsobem, 
který je trvale udržitelný a stále se 
obnovující) a už to umí zařídit, abych 
nezůstal stranou. Potřebu číst knihy, 
zdůrazním tištěné, mám od dětství 
(otec byl knihkupcem). Současnou 
četbu beletrie, literatury faktu 
i odborných textů zaměřuji na rané 
křesťanství. Přišlo to postupně 
a neplánovaně. Myslím, že nejdříve 
podvědomě a nyní záměrněji hledám 
v dnešní krizi euroatlantické civilizace 
podobné naděje, jaké v rozkládajícím 
se Římě přinášelo křesťanství.

 Ptala se: Mgr. Hana Jenčová,
 redakce Listů OU,
 newsletter@osu.cz

↑
PaedDr. Tomáš Bouda.
 Foto: Hana Jenčová

SEMINÁŘ O HUDEBNÍCH REGIONECH 

OSTRAVSKA A OLOMOUCKA

 Celodenní setkání zájemců 
o hudební regionalistiku proběhlo dne 
26. dubna 2013 pod patronátem grantu 
„Investice do rozvoje vzdělávání“ 
(Vytvoření institucionální sítě mezi 
subjekty terciárního vzdělávání, 
soukromým a neziskovým sektorem 
reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070). 
 Nosné téma „Hudební kultura 
ostravského a olomouckého regionu“ 
si žádalo přizvání hostů z Univerzity 
Palackého (profesoři Luska a Vičar 
i čtyři olomoučtí studenti) a umožnilo 
diskutovat nad disciplínou hudební 
regionalistiky, jejím metodologickým 
aparátem, obecnějším vymezením 
pojmu region i konkrétním hudebním 
fenoménům Ostravska a Olomoucka. 
  Po úvodním zahájení semináře 
vedoucím katedry hudební výchovy 
PhDr. Jiřím Kusákem, Ph.D., se slova 
ujal prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc., 
jehož vystřídal jeden z olomouckých 
hostů muzikolog a hudební skladatel 
prof. PhDr. Jan Vičar, CSc. Pomyslnou 
třešničku na dortu v dopolední části 
semináře tvořila Steinmetzova analýza 
Vičarova folklorního triptychu Široko, 
daleko a následná autorova refl exe. 
 Odpolední blok po obědové pauze 
patřil doktorandům Ostravské 
univerzity studujícím obor Hudební 
teorie a pedagogika. Své příspěvky 

přednesli Gabriela Petrová, Lenka 
Černíková, Pavla Olšarová a Silvie 
Schmuckerová, jejichž referáty 
vyvolaly poměrně bohatou diskusi. 
 Seminář byl tím přínosnější, že se 
z něj připravuje sborník, zachycující 
jednotlivé referáty i dva plánované 
příspěvky, které na konferenci 
nezazněly kvůli nemoci jejich autorů. 
Doufejme tedy, že nezůstane jen 
u jednorázové akce tohoto druhu, ale 
že se na zdejší akademické půdě 
zvláště díky Centru studií regionální 
hudební kultury, které seminář 
spolupořádalo, zrodí nová tradice. 
 
 Kateřina Sabová

↗
Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc., 
hovoří o hudbě v Olomouci a nově 
chystané monografi i.

→
Přednáška prof. PhDr. Karla 
Steinmetze, CSc., o folklórním 
triptychu Široko, daleko skladatele 
Jana Vičara.
 Fota: Mgr. Jindřich Schwarz

ONDŘEJ VOREL „ZNAK 8“
Úvodní slovo k výstavě, vernisáž 
18. dubna 2013 v galerii Student 
naší univerzity 

 Politické a společenské události, 
ke kterým dochází ve dvacátém století, 
vnesly do moderní historie nejen české, 
ale i světové bezesporu mnoho 
zásadních změn a zvratů. Snad náhoda 
tomu chtěla, že řada těchto přelomo-
vých momentů a mezníků je spjata 
s číslem osm. Právě to se stává 
leitmotivem předkládaných prací.
 Hned v úvodu je třeba říci, že se 
tento soubor zásadně vymyká 
z dosavadní tvorby autora, poprvé 
ve své umělecké kariéře se nechává 
„svázat“ striktně daným tématem 
vycházejícím z historie, konkrétně tedy 
historie československého, potažmo 
českého státu. Netypický námět 
s sebou přináší změny i v samotném 
výtvarném projevu, ve kterém se 

objevují nové, dosud nepoužívané 
prvky a přístupy. 
 Ondřej Vorel vytvořil sérii velkofor-
mátových pastózních maleb, ve 
kterých kombinuje řadu výtvarných 
technik a postupů. Už samotný 
podklad – pětivrstvá lepenka – 
mu díky několikerému prořezávání 
a vytrhávání umožnil pracovat 
s reliéfním povrchem a kontrastními 
texturami. Dojem plasticity a prosto-
rovosti podtrhává také užití sádry, 
kterou modeluje, proškrabává, 
případně do ní otiskuje rozličné 
předměty včetně automobilové 
pneumatiky. Nebrání se ani asambláži, 
když do obrazu vkládá skutečné klíče. 
Obrazy pak dále dotváří kresbou, 
ať už pastelem, či uhlem.
 Za zmínku stojí také samotné 
kompoziční řešení. Cyklus je ohraničen 
dvěma osově souměrnými, na 
vertikálu orientovanými díly, zbývajícím 

šesti obrazům dodávají – v souladu 
s obsahem – dynamiku diagonály. 
Všem malbám je pak společná ústřední 
horizontála, jež je zceluje a vytváří 
dojem návaznosti a kompaktnosti 
celku. Bez významu není ani světelná 
modelace. 
 Autor ve svých surrealisticky laděných 
dílech vždy tíhnul k využívání metafor 
a skrytých významů, jež provokují 
divákovu fantazii, nyní však, v souladu 
s historickým námětem volí jasně 
čitelné, v povědomí společnosti 
ukotvené symboly. 
 Ať už jde o latinský kříž v úvodní 
malbě věnované končící první světové 
válce, státní vlajku prolínající se 
několika díly, nacisty zneužitou svastiku, 
komunistickou hvězdu spojenou 
s vymýváním mozků či klíče, jejichž 
cinkání bude v naší zemi už asi navždy 
spjato s nenásilným projevem vzdoru 
a protestu.

 Objevují se také ruce, které 
od chvíle, kdy je pravěký člověk otiskl 
na stěnách jeskyní, nabídly nekonečné 
možnosti vyjádření lidských emocí 
a tužeb, jako je prosba, modlitba 
a podobně. V předkládaných pracích 
nacházíme ruce zoufalé, vzpínající se 
ranám osudu, ale také ruce plné 
naděje v gestu vítezství.  
 Několikrát malíř využívá také 
prométheovských řetězů, odkazujících 
k věčnému zápasu za osvobození 
a povznesení lidstva. Originálním 
motivem je rozevírající se zdrhovadlo 
(zip) závěrečného obrazu věnovaného 
roku 1993. 
 Celému cyklu pak dominují šachovni-
cová pole, která se v tvorbě Ondřeje 
Vorla objevují už dříve, tentokrát však 
nabývají zcela nového významu. 
Právě na nich sledujeme osudy národa 
v rámci rozehrané šachové partie plné 
zvratů a překvapivých            → str. 28

Jedinečný prostor pro setkání erudovaných muzikologů i začínajících 
doktorandů nabídl seminář pořádaný katedrou hudební výchovy 
a Centrem studií regionální hudební kultury Pedagogické fakulty naší 
univerzity v rámci programu Partnerství a sítě. 
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↑
Ondřej Vorel, „1968“,
160 x 120 cm, 2013

vyústění. Figurky sebou mnohdy 
nechávají manipulovat, jsou statické, 
apatické, podléhají nátlaku, rudnou 
pod vlivem komunistické ideologie, 
padají ke dnu, ale dokáží být také 
dynamické, vymaňují se z okovů a opět 
povstávají jako bájný Fénix z popela.
 Poprvé se v malbách Ondřeje Vorla 
objevuje písmo, respektive nápisy, 
které se stávají nedílnou součástí 
všech kompozic. Hesla, která 
komentují jednotlivé dějinné události, 
dodávají dílům na důrazu. Zajímavé je, 
že autor nevolí autentické dobové 
slogany, byť by se to minimálně 
v případě let 1968 či 1989 nabízelo, 
ale přiklání se k tomu, jak byly 
tyto historické momenty vnímány 
až s odstupem času.
 Jak jsem již řekla v úvodu, autor se 
vystaveným cyklem obrazů rozhodl 
poprvé vyjádřit k minulosti, shrnout 
dějiny vlastního národa v průběhu 
jednoho století. V rámci dějin výtvarné 
kultury se samozřejmě často setkává-
me s historickými náměty. Stejně tak 
není vzácný politický nádech umění, 
který je však vždy spjat s aktuální 

situací, bezprostřední žitou realitou, 
na niž reaguje. 
 Ondřej Vorel tak v jistém směru 
stojí jaksi na pomezí, když se navrací 
k událostem, z nichž přinejmenším část 
osobně prožil, byť se rozhodl je svým 
dílem komentovat a rekapitulovat je 
až po desítkách let od jejich konání. 
 Přesto je třeba říci, že bychom 
k tomuto globálnímu pohledu na 
téměř sto let české historie jen těžko 
hledali v současném výtvarném umění, 
konkrétně v médiu malby, analogii. 
Dnešní doba nás přirozeně nutí dívat 
se neustále do budoucnosti, žene nás 
dopředu. Domnívám se však, 
že je třeba ohlížet se občas i zpět, 
vyrovnat se s minulostí, snad se 
z ní i poučit, právě proto, abychom 
mohli vykročit dál. 
 I z  tohoto důvodu bych ráda na 
závěr citovala úryvek z prvního 
prezidentského projevu Václava Havla, 
který sice pronesl 1. 1. 1990, ale bez 
ohledu na následné rozdělení republiky 
je snad nadále platný:    
    „…bylo by velmi nerozumné chápat 
smutné dědictví posledních čtyřiceti 

let jako cosi cizího, co nám odkázal 
vzdálený příbuzný. Musíme toto 
dědictví naopak přijmout jako něco, 
čeho jsme se my sami na sobě do-
pustili. Přijmeme-li to tak, pochopíme, 
že jen na nás všech je, abychom s tím 
něco udělali. Svádět všechno na 
předchozí vládce nemůžeme nejen 
proto, že by to neodpovídalo pravdě, 
ale i proto, že by to mohlo oslabit 
povinnost, která dnes stojí před 
každým z nás, totiž povinnost 
samostatně, svobodně, rozumně 
a rychle jednat. Nemylme se: sebelepší 
vláda, sebelepší parlament i sebelepší 
prezident toho sami mnoho nezmohou. 
A bylo by i hluboce nesprávné čekat 
obecnou nápravu jen od nich. 
Svoboda a demokracie znamená 
přece spoluúčast a tudíž spoluodpo-
vědnost všech. Uvědomíme-li si to, 
pak se nám okamžitě všechny hrůzy, 
které nová československá demokracie 
zdědila, přestanou jevit tak hrůzné. 
Uvědomíme-li si to, vrátí se do našich 
srdcí naděje.“

 Mgr. Petra Šimčáková 

Na naší univerzitě v současnosti 
studuje více než 30 studentů 
s některým typem zdravotního 
postižení - zrakovým, slucho-
vým, pohybovým, se specifi ckou 
poruchou učení, s psychickou 
poruchou, chronickým 
somatickým onemocněním nebo 
s narušením komunikačních 
schopností. 

 Ostravská univerzita se dlouhodobě 
snaží budovat inkluzivní vysokoškolské 
prostředí, které je vstřícné k těmto 
studentům. Řečeno laicky by inkluze 
na vysoké škole měla vždy 
korespondovat s heslem „Umožnit, 
avšak ne ulehčit“.
 Katedra speciální pedagogiky 
Pedagogické fakulty OU je iniciátorem 
několika kurzů pro akademické 
pracovníky. Vzhledem k vlastnímu 
obsahu jsou všechny kurzy neveřejné, 
jelikož se vždy týkají komunikace 
konkrétního vysokoškolského 
vyučujícího a konkrétního studenta 
s postižením. 
 Jedním z nich je kurz „Studenti se 
specifi ckými potřebami na vysoké 
škole“, který je součástí projektu 
„Podpora terciárního vzdělávání 
studentů se specifi ckými vzdělávacími 
potřebami na Ostravské univerzitě 
v Ostravě“, číslo projektu OP VK 
CZ.1.07/2.2.00/29.006. 

 Kurz je určen pro pedagogy, 
kteří mají zájem zdokonalit svůj 
přístup k uchazečům a studentům 
se zdravotním postižením. Týká se 
tedy akademických pracovníků, 
kteří tyto studenty vyučují v rámci 
různých studijních oborů. 
 Studenty se specifi ckými potřebami 
přitom najdeme na všech fakultách 
naší univerzity. S cílem zpřístupňování 
vysokoškolského studia těmto 
studentům je nutná inovace studijních 
oborů, metodiky a didaktiky, tedy 
přizpůsobení jednotlivých předmětů 
jejich vzdělávacím potřebám. 
 Inovací v tomto kontextu je 
především modifi kace přijímacího 
řízení a detekce uchazečů 
se zdravotním postižením, modifi kace 
studijních podmínek a modifi kace 
studijního prostředí. 
 Pod těmito pojmy si lze konkrétně 
představit např. zabezpečení 
bezbariérových prostorů pro studenty 
s pohybovým postižením, zlepšení 
světelných podmínek v případě 
studentů se zrakovým postižním, 
změny v ustavení pracovních stolů, 
zpřístupňování studijních materiálů 

v různých formátech pro různé 
způsoby čtení (hlasový výstup, 
hmatové čtení, optická zařízení) aj.
 Pět témat kurzu se logicky orientuje 
na studenty se specifi ckými 
potřebami. V jednotlivých modulech 
se účastníci postupně obeznámí 
s vytvářením podmínek pro osoby 
se sluchovým postižením, se zrakovým 
postižením, s pohybovým postižením 
a se specifi ckou poruchou učení.
 Vzdělávací kurz probíhá od května 
2012 do prosince 2014 distanční 
formou a zahrnuje tři povinné 
tutoriály. Účastníci kurzu pracují 
po celou dobu e-learningovou formou 
prostřednictvím moodlu, který jim 
umožňuje plnit celkem devět 
korespondenčních úkolů. 
 Účastníci kurzu v nich postupně 
studují dokumenty týkající se 
terciárního vzdělávání – např. Národní 
plán vytváření rovných příležitostí 
pro osoby se zdravotním postižením, 
Metodický pokyn MŠMT pro fi nancování 
zvýšených nákladů na studium 
studentů se specifi ckými potřebami 
vyplývajících ze zdravotního postižení, 
Dlouhodobý záměr vzdělávací 

a vědecké, výzkumné, vývojové, 
umělecké nebo další tvůrčí činnosti OU 
v Ostravě na období 2011–2015. 
 V současnosti pracují kurzisté 
na čtvrtém korespondenčním úkolu, 
který spočívá v samotném provedení 
inovace podmínek a studijního 
prostředí u svého předmětu. 
Důležitou součástí kurzu jsou 
i diskusní fóra, studium doporučené 
literatury a závěrečný test.
 Podpora terciárního vzdělávání 
studentů se specifi ckými vzdělávacími 
potřebami je v současnosti trendem, 
jehož cíle se daří naplňovat mnoha 
evropským univerzitám. 
Je velmi dobře, že se k nim řadí 
i naše univerzita.
     
 Mgr. Ladislava Zezulková,
 manažerka publicity projektu, 
 ladislavazezulkova@centrum.cz

KURZ – STUDENTI SE SPECIFICKÝMI 

POTŘEBAMI

 Program byl vytvořen Pedagogickou 
fakultou, katedrou sociální pedagogiky 
naší univerzity, v rámci projektu OPVK 
reg. č. CZ.1.07/1.2.25/01.0058 
ABECEDA aneb „První kroky do života“ 
a snaží se přispět k přípravě těchto 
dětí na odchod do jejich samostatného 
života. 
 Do projektu jsou zapojeni zkušení 
odborníci OU, společnosti AHRA, 
RENARKON a Městské policie – skupina 
prevence. 

 Během čtyřdenního kurzu účastníci 
hovoří s lektory např. o domácím 
rozpočtu, etiketě, mezilidských 
vztazích, nástrahách trávení volného 
času (netolismus, kyberšikana); 
provádí nácvik fi ktivních pohovorů 
do zaměstnání. 
 S Městskou policií pak besedují 
na téma předcházení konfl iktů s policií, 
omezení kriminality, zamezení fi nančních 
a pojistných podvodů páchaných na 
mládeži. Formou sociálních her se učí 

přijmout odpovědnost za své jednání, 
respektovat sebe i druhé, aktivně 
pracovat s hodnotami a morálkou. 
 Celkem projekt vykazuje aktuálně 
již 67 absolventů. Na podzim 2013 
se uskuteční další dva běhy tohoto 
zážitkového programu. 
http://projekty.osu.cz/abeceda/www/

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

↖
Blok „Sociální dovednosti“

↑
Blok „Etiketa“. 
 Fota: Gabriela Matýsková

18. ROKEM ZAČÍNÁ ŽIVOT
V březnu a dubnu 2013 absolvovalo dalších 42 mladých 
dospělých ve věku 15–20 let z dětských domovů 
a výchovných ústavů Moravskoslezského kraje 35hodinový 
zážitkový program ABECEDA. 

Studenti Ostravské univerzity 
se již od jejího vzniku pravidelně 
účastní mnoha akademických 
akcí sportovního charakteru. 

 Naši zástupci jsou účastni většiny 
akademických mistrovsví republiky 
v individuálních sportech. V kolektivních 
sportech je situace poněkud 
komplikovanější. Abychom se mohli 
účastnit akcí republikového charakteru, 
tak nejprve musíme uspět v regionální 
kvalifi kaci oblasti Morava sever, 
kde nás čekají silné týmy konkurentů 
z VŠB-TU Ostrava a UP Olomouc. 
Pokud ovšem oblastní přebor 
vyhrajeme, tak je téměř jisté, 
že z mistrovství republiky přivážíme 
cenné kovy.
 Každoročně se naše výprava účastní 
vrcholné události v rámci českého 
univerzitního sportu, a sice Českých 
akademických her. Naši studenti 
na této akci získávají řadu umístění 
na stupních vítězů a není výjimkou, že 

v konkurenci početnějších výprav 
z jiných univerzit obsazujeme přední 
místa rovněž v celkovém bodování 
vysokých škol.
 Studenti jsou o sportovních 
akademických akcích informováni 
prostřednictvím hromadných emailů 
(cca dvakrát za semestr). 
Pro efektivnější a aktuálnější
informovanost byl na Portále zřízen 
speciální odkaz 
(http://portal.osu.cz/pdf/ktv/reprezentace). 
 Informace jsou rozděleny do 
jednotlivých sekcí, které obsahují mimo 
jiné základní údaje o možnostech 
reprezentace studentů OU na vysoko-
školských 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 reprezen-
tanti, galerie sportovců apod.). 
V sekci „Archiv“ jsou umístěny grafi cky 

zpracované postery prezentující 
úspěchy našich studentů v různých 
sportovních odvětvích.
 Organizačně je sportovní reprezen-
tace naší univerzity zabezpečována 
pracovníky katedry tělesné výchovy. 
KTV se rovněž podílí na organizaci 
oblastních přeborů v kolektivních 
sportech (např. lední hokej, fotbal, 
so
 ball) či akademickém mistrovství 
ČR ve snowboardingu. 
 Zásadním předpokladem je ovšem 
podpora vedení univerzity, která 
zabezpečuje účast našich sportovců 
z fi nančního hlediska. Studenti, kteří 
se na republikových mistrovstvích 
umístí na medailových pozicích, navíc 
obdrží fi nanční odměnu v rámci 
mimořádných stipendií.          → str. 30

←
Reprezentant OU Jakub Pavlíček. 
 Foto: Kamila Kempná

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPORTOVNÍ 

REPREZENTACI NAŠÍ UNIVERZITY



 Od počátku letošního roku se naši 
reprezentanti účastnili několika mi-
strovství republiky. Prozatím největšího 
úspěchu dosáhla studentka Soňa 
Jurková, jež se stala dvojnásobnou 
mistryní ČR ve snowboardingu. 
 Blízko k výbornému výsledku měl 
také hokejový tým, který předváděl 
na mistrovství republiky nejkvalitnější 
hokej, ale bohužel ve vyřazovacích 
bojích se od něj odklonilo štěstí (pro-
hra na nájezdy) a nakonec se umístil 
na nepopulárním čtvrtém místě. 
 Nesmíme zapomenout rovněž na 
sportovní hasiče, kteří podobně jako 
v minulých letech získali pro univerzitu 
několik cenných kovů.
 Vrchol akademické sezony ovšem 
teprve přijde. Ve dnech 9.–14. června 
2013 se Praha stane centrem 
akademického sportu. Pod záštitou 
České asociace univerzitního sportu 
se zde bude konat již 12. ročník 
Českých akademických her. 
Očekáváme účast zhruba 50 studentů 
naší univerzity, kteří se budou snažit 
navázat na úspěchy svých předchůdců. 
O výsledcích vás budeme informovat 
v příštím vydání Listů OU.
 Doufáme, že i v následujících 
semestrech bude ze strany studentů
o reprezentaci minimálně stejný 
zájem jako doposud. Vždyť akademický 
sport nabízí něco mimořádného – 
spojení aktivního životního stylu, 
skvělé sportovní výkonnosti a blízkého 
vztahu ke své alma mater

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

↗
Tým sportovních hasičů Ostravské 
univerzity.
 Foto: Jakub Arvai  
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SPORTOVNÍ DEN OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
Sportovní den patří mezi tradiční 
akce pořádané naší univerzitou 
s cílem podpořit zdravý životní 
styl studentů a zaměstnanců. 
Letos byl realizován 30. dubna. 

 V den konání bylo rektorem naší 
univerzity prof. RNDr. Jiřím 
Močkořem, DrSc., vyhlášeno rektorské 
volno, tak aby se nabízených aktivit 
mohlo účastnit co nejvíce zájemců 
z řad studentů či zaměstnanců. Oproti 
minulým ročníkům došlo k jedné 
významné změně – Sportovní den se 
konal v jiný termín než Majáles, což se 
bezesporu kladně projevilo v koneč-
ném počtu účastníků (takřka 500).
Zájemcům byla nabídnuta široká škála 
pohybových aktivit, zahrnujících řadu 
kolektivních i individuálních disciplín. 
Celkově jich bylo realizováno přes 20: 

bosu, fat burner, piloxing, Port de 
Bras, pump, power joga, badminton, 
beach volejbal, disgcolf, futsal, 
kruhový funkční trénink, lukostřelba, 
nohejbal, petanque, power plate, 
silový pětiboj, spinning, taneční 
podložky, tenis, TRX a turistika. Dané 
aktivity byly vybrány s cílem oslovit co 
nejširší počet zájemců, aktivity se lišily 
jak dle stupně fyzické náročnosti, tak 
mírou rozšířenosti (zařazení netradič-
ních aktivit).
Mezi nejoblíbenější aktivity patřily 
turnaje v badmintonu a v plážovém 
volejbale a již tradičně široké spektrum 
aerobních aktivit. Velice úspěšný byl 
rovněž turistický výlet, který se letos 
konal v krásném prostředí Rešovských 
vodopádů s cílem na hradě Sovinci. 
Akce se účastnilo cca 50 zaměstnanců 
takřka ze všech fakult naší univerzity 

a rektorátních pracovišť.
 Akce byla organizačně zabezpečena 
pracovníky katedry TV. Na realizaci 
dále participovali studenti oboru 
Rekreologie, kteří zadané činnosti 
(např. vedení a organizace vybraných 
aktivit) vykonávali v rámci průběžné 
praxe. Účastníci se na jednotlivé akce 
přihlašovali prostřednictvím
elektronického systému TEP 
(program pohybových aktivit OU). 
Uskutečnění akce by rovněž nebylo 
možné bez spolupracujících subjektů, 
které se podílely na zabezpečení 
prostor, materiálu či služeb v rámci 
nabízených sportovních odvětví.
 Samozřejmě by se akce takového 
rozsahu nemohla uskutečnit bez 
výrazné podpory ze strany vedení 
univerzity. Vzhledem k množství 
realizovaných aktivit, k vysoké účasti 
na většině z nich a bezproblémovému 
průběhu celého Sportovního dne 
Ostravské univerzity lze považovat 
projekt za úspěšný.

 Mgr. Radim Kofránek,
 organizátor Sportovního dne OU, 
 katedra tělesné výchovy 
 Fota: -pdfa-

↙
Discgolf.

↑
Rešovské vodopády. 

↑
Petangue.

→ str. 31

O VĚDĚ A VÝZKUMU
s proděkanem pro vědu a vnější vztahy
doc. Mgr. Romanem Maršálkem, 
Ph.D.

Obrátili jsme se na proděkany 
jednotlivých fakult naší univerzity 
s několika otázkami z oblasti 
vědy a výzkumu. Věříme, že jejich 
odpovědi budou pro vás zajímavé.

Jaké je vědecké zaměření fakulty, 
respektive jednotlivých kateder?
 Je pozitivní, že většina výzkumných 
směrů fakulty je současně považována 
za tzv. hlavní směry výzkumu naší 
univerzity. Hlavních oblastí VaV PřF 
je mnoho (17). Zmínil bych např. tyto: 
Biofyzika, biochemie a ekofyziologie 
fotosyntézy, Biologická diverzita 
a její evoluce, Diferenciální geometrie 
a globální analýza, Environmentální 
změny a jejich dopad na geosystémy, 
Geopolitické, geokulturní a geoekono-
mické procesy ve světě se zaměřením 
na postkomunistický prostor Eurasie, 
Governance lokálního a regionálního 
rozvoje, Chemická fyzika, So
  
Computing, Studium biologických 
efektů souvisejících s antropogenní 
činností v prostředí, Studium interakcí 
v heterogenních systémech 
či Vybrané metody teorie čísel.
 Jsme si vědomi, že bez kvalitního 
výzkumu nemůžeme realizovat kvalitní 
výuku – pracovníci fakulty se podílejí 
na řešení vědeckých i dalších tvůrčích 
projektů, spolupracujeme s řadou 
výzkumných pracovišť nejen v České 
republice, ale i v zahraničí. V roce 2012 
úspěšně pokračovalo ve své činnosti 

na fakultě Centrum pro studium 
dopadů environmentálních technologií 
na životní prostředí, které vzniklo 
v roce 2011 jako součást projektu 
podporovaného Operačním programem 
Výzkum a vývoj pro inovace. 
Na katedře biologie a ekologie naší 
fakulty vzniklo v roce 2012 
s významnou podporou univerzity 
Life Science Research Centrum –
výzkumné pracoviště s řadou našich 
i zahraničních odborníků.

Spolupracujete v oblasti vědy 
s některou jinou fakultou OU? 
Se kterou a na čem konkrétně?
 Přírodovědecká fakulta spolupracuje 
například s Pedagogickou fakultou OU 
na rozvíjení výzkumu edukace s podpo-
rou ICT, zaměřeného na personalizaci 
tohoto typu edukace, technickou 
gramotnost, počítačem podporované 
experimenty v učitelském vzdělávání, 
evaluaci škol a využití ICT ve speciální 
a sociální pedagogice. Spolupracujeme 
také s Filozofi ckou fakultou OU. 
Nad místními názvy coby kulturním 
dědictvím zde bádá doc. David 
ve spolupráci s dr. Máchou z katedry 
sociální geografi e (PřF). S FF nás pojí 
také společný projekt popularizující 
vědu (Svět vědy – záhadný a zábavný). 
Úspěšně se začíná rozvíjet spolupráce 
s  Lékařskou fakultou OU, například 
v oblasti biostatistiky. Další společné 
projekty jsou podporovány z Instituci-
onálního rozvojového projektu.

Jaké jsou výsledky fakulty v oblasti 
hodnocení RIV?

 Výsledkem badatelské činnosti 
akademických pracovníků jsou mimo 
jiné odborné články, monografi e, 
přednášky na konferencích, výsledky 
s právní ochranou a mnoho dalších. 
Tyto výstupy mají dle metodiky 
Rady pro vědu, výzkum a inovace své 
konkrétní bodové ohodnocení. Bodové 
ohodnocení za rok 2012 ještě není 
přesně známo, proto uvádíme v ná-
sledujícím přehledu body za předchozí 
pětiletá období. Z uvedeného grafu je 
zcela zřejmý rostoucí trend kvalitních 
publikací.

Jaká je publikační činnost fakulty 
(monografi e, skripta a další 
publikace)? 
 Výstupy z oblasti vědy a výzkumu 
jsou zahrnuty především v rámci 
publikačních výstupů – v této oblasti 
dosáhli pracovníci fakulty v roce 2012 
velmi dobrých výsledků. K nejvýznam-
nějším úspěchům pracovníků fakulty 
v oblasti publikačních aktivit patří 
následující publikace. Na tvorbě 
prestižní monografi e „Recent 

Landform Evolution -  e Carpatho-
-Balkan-Dinaric Region“ se podíleli 
i tři pracovníci katedry fyzické 
geografi e a geoekologie: 
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D., 
doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D., 
a prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. 
 Ekolog a zoolog RNDr. Aleš Dolný, 
Ph.D., z katedry biologie a ekologie 
vystoupil v České televizi v pořadu 
“Před půlnocí”, kde hovořil 
o vzniku světově unikátní 
monografi e o vážkách. 
 I díky našemu biologovi z katedry 
biologie a ekologie Mgr. Marku 
Eliášovi, Ph.D., vznikla úspěšná 
publikace v prestižním vědeckém 
časopise Nature. Publikovaná studie 
tak díky analýze genomů zásadním 
způsobem prohlubuje naše chápání 
fascinujícího fenoménu sekundární 
endosymbiózy a navíc poskytuje 
základ pro bližší poznání celkové 
biologie skrytěnek a chlorarachniofytů. 
Přehled publikačních aktivit jednotlivých 
pracovníků fakulty je k dispozici na 
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=20.
 Do řešení výzkumných úkolů jsou 
na fakultě již tradičně zapojováni 
i studenti – jejich aktivity výrazně 
podpořila i celouniverzitní Studentská 
grantová soutěž či Studentská 
vědecká konference, která se na 
fakultě stala již tradiční možností 
prezentace dosažených výsledků. 

 Za redakční radu Listů OU se ptala:
 Mgr. Hana Jenčová,
 newsletter@osu.cz

→
Hokejový tým OU: horní řada zleva – J. Kopecký, V. Černý, R. Vaněk, J. Majerek, P. Strapáč, M. Haas, M. Axman, P. Mareček, R. Spusta, M. Misiarz, 
L. Chmelíř, I. Jelšík, P. Tomis; dolní řada zleva – A. Zedník, R. Fučík, R. Rudl, K. Lubojacki.
 Foto: archiv PdF
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NAŠE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA 

ZNOVU FAKULTOU ROKU
Přírodovědecká fakulta naší univerzity vyhrála opět první místo 
v hodnocení přírodovědeckých fakult veřejných vysokých škol!

 Naše Příroda stejně jako minulý akademický školní rok vyhrála první místo 
v hodnocení přírodovědeckých fakult veřejných VŠ v soutěži Fakulta roku 
2012/2013 (http://fakultaroku.cz/zebricky/)! 
Takto vypadá žebříček hodnocení Přírodovědeckých fakult za rok 2012/2013:
Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě
Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí n. L.
Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí n. L.
Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (UK)
Přírodovědecká fakulta MU v Brně
Mezi PřF jsme nejlepší! Díky vám všem – jen tak dál…
  Ing. Beáta Sklářová

„LA VIE EN ROUGE“ NEBOLI GENOM 

RUDUCHY PUCHRATKY KADEŘAVÉ
Mezinárodnímu konsorciu vědců 
vedenému Jonasem Collénem ze 
Station Biologique de Roscoff  
(Francie) se podařilo určit 
sekvenci genomu běžné mořské 
červené řasy (ruduchy) zvané 
puchratka kadeřavá. Spoluauto-
rem článku v prestižním časopi-
se je i Mgr. Marek Eliáš, Ph.D., 
z Přírodovědecké fakulty naší 
univerzity.

 Díky tomuto projektu nyní víme 
mnohem více o životě ruduch i o prů-
běhu evoluce řas a rostlin obecně. 
Výsledky projektu byly publikovány 
v prestižním odborném časopise 
Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the USA. Spoluautorem 
článku (Collén et al., 2013, PNAS 
110:5247-5252) je i pracovník katedry 
biologie a ekologie Přírodovědecké 
fakulty Ostravské Univerzity v Ostravě 
Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
 Budete-li se procházet přílivovou 
zónou skalnatého mořského pobřeží, 
spatříte fascinující území, v němž 
kralují velké řasy nejrůznějšího druhu. 
Barevná pestrost těmto řasám 
nechybí, přestože postrádají květy: 
obvyklá zeleň se často střídá 
s červenou či hnědou rozmanitých 
odstínů. Ta červená patří ruduchám, 
starobylé skupině řas, které jsou 
evolučně spřízněny s pravými rostlinami 
a zelenými řasami. 
 Má se za to, že evoluční linie ruduch 
se osamostatnila již před 1,5 miliardou 

let. Ve srovnání s jejich příbuznými 
toho o ruduchách víme velice málo, 
přestože se jedná o neobyčejně 
významnou skupinu, a to nejen díky 
jejich vlastní roli v různých ekosysté-
mech a jejich praktickému využívání 
lidmi, ale také proto, že díky mechani-
smu tzv. sekundární endosymbiózy (viz 
http://prf.osu.cz/index.php?id=10405) 
stály u zrodu některých dalších skupin 
řas, z nichž nejznámější a ekologicky 
mimořádně významné jsou rozsivky, 
chaluhy nebo obrněnky.  
 Objektem studia mezinárodního 
konsorcia, jehož cílem bylo zásadním 
způsobem zlepšit znalosti o životě 
a evolučním původu ruduch obecně, 
se stala mnohobuněčná ruducha 
puchratka kadeřavá, odborně zvaná 
Chondrus cripsus (viz obrázek). Jedná 
se o řasu dorůstající až 20 cm a běžně 
se vyskytující na skalnatém pobřeží 
severního Atlantiku. 
 Tento druh je historicky používán 
k přípravě pudinku zvaného 
„blancmange“, kdy se puchratka 
povaří s mlékem a cukrem. Přitom se 
uvolňuje složka buněčných stěn této 
řasy, nazývaná karagenan, která se 
hojně používá v potravinářství, 
například při přípravě pudinků nebo 
zmrzliny (na výrobcích ji najdete pod 
označením E407), ale i ve farmaceutic-
kém a textilním průmyslu. 
 Ruduchy zahrnují další prakticky 
významné zástupce (např. producenty 
agaru nebo řasy konzumované 
v podobě suši) a jejich ekonomické 

využití ročně dosahuje zisku dvou 
miliard amerických dolarů.
 V rámci konsorcia studujícího 
genom puchratky hrála vůdčí roli 
významná instituce specializující se na 
výzkum mořské biologie a ekologie, 
Station Biologique de Roscoff  
v Bretani, spadající pod Le Centre 
national de la recherche scientifi que 
(CNRS) a Université Pierre et Marie 
Curie (UPMC). Vlastní sekvenování 
genomu a jeho počítačová anotace 
byla realizována francouzským 
národním sekvenačním centrem 
Genoscope. 
 Konsorcium dále zahrnovalo 
odborníky z celkem osmi zemí (Francie, 
Německa, Velké Británie, Španělska, 
Egypta, Norska, Řecka a konečně 
České republiky reprezentované naším 
pracovníkem M. Eliášem), kteří se 
podíleli na detailních analýzách genů 
a dalších strukturních a funkčních 
elementů genomu puchratky. 
 Tyto analýzy odhalily řadu 
pozoruhodných vlastností ruduch, 
zejména překvapivě malý počet genů 
ve srovnání s dalšími řasovými 
skupinami. Tato a další zjištění vedou 
k hypotéze, že celá skupina ruduch 
vzešla z předka, který prodělal výrazné 
zjednodušení své genetické výbavy.
Genomová analýza dále osvětlila 
důležité aspekty životních strategií 
ruduch a jejich unikátních metabolických 
drah, například těch vedoucích 
k tvorbě karagenanu. Výsledky 
projektu otevírají zcela nové možnosti 

pro další studium biologie ruduch i pro 
jejich praktické využití.

 Text a foto: 
 Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.,
 katedra biologie a ekologie PřF OU,
 marek.elias@osu.cz

MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCH STUDENTA 

KATEDRY INFORMATIKY A POČÍTAČŮ
 Student Robert Jarušek z katedry 
informatiky a počítačů Přírodovědecké 
fakulty naší univerzity skvěle 
reprezentoval Ostravskou univerzitu 
na 18. ročníku mezinárodní soutěže 
Studentská tvůrčí a odborná činnost. 
Konala se 25. dubna 2013 ve Zlíně
na Fakultě aplikované informatiky. 
Se svým příspěvkem „Alternativní 
fotografi cké techniky editace informací 
v grafi ckých datech“ získal 1. cenu 
v sekci Aplikovaná informatika. 
Podrobnější informace ze soutěže 
naleznete na 
http://www.stoc.fai.utb.cz/.

 Ing. Beáta Sklářová

→
Robert Jarušek přebírá 1. cenu 
v sekci Aplikovaná informatika.

ROVNOKŘÍDLÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Prestižní české vědecké nakla-
datelství Academia nedávno 
vydalo publikaci Rovnokřídlí 
České republiky, kterou 
zpracoval tým autorů vedený 
RNDr. Petrem Kočárkem, Ph.D., 
z katedry biologie a ekologie 
Přírodovědecké fakulty 
naší univerzity. 

 Publikace, která by tuto významnou 
skupinu hmyzu přiblížila širší odborné 
veřejnosti, dosud nebyla v naší 
literatuře zpracována. Z tohoto 
pohledu průkopnické dílo přináší 
kompletní přehled všech druhů naší 
fauny, kterých je v současnosti 96, 
doplněný o druhy, které se vyskytují 
v okolních státech a mohly by být 
u nás potenciálně také objeveny. 
 Všechny druhy jsou charakterizová-
ny z hlediska morfologie, bionomie, 

ekologie a zvukových projevů 
(stridulace) a ilustrovány fotografi emi 
v jejich přirozeném prostředí. 
Originální audionahrávky zvukových 
projevů všech stridulujících druhů 
obsahuje přiložené CD, které umožní 
jejich rozpoznání poslechem. 
 Významnou součástí knihy je 
obrázkový determinační klíč, pomocí 
kterého lze podle nápadných morfo-
logických znaků určit všechny druhy 
naší fauny, včetně těch potenciálních, 
většinou přímo v terénu. 
 Atlas je určen jak odborníkům, 
učitelům, studentům a žákům, 
tak i milovníkům a ochráncům přírody, 
profesionálům i amatérům.

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

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 2013
Studentská vědecká konference 
Přírodovědecké fakulty naší 
univerzity, konaná 
pod záštitou děkanky PřF OU 
doc. PaedDr. Dany Kričfaluši, CSc., 
se letos uskutečnila 
dne 7. května v prostorách 
budovy fakulty ve Slezské 
Ostravě na ulici Chittussiho.  
 

 Již tradičně byl zájem o účast 
na této konferenci velký jak z řad 
studentů naší fakulty, tak z jiných škol 
– a to nejen z České republiky, 
ale i ze Slovenska. 
 Svoje práce prezentovalo téměř 
100 účastníků v celkem osmi sekcích: 
Biologie a ekologie, Didaktika 
přírodních věd, Fyzická geografi e 
a geoekologie, Fyzika, Chemie 
a příbuzné obory, Informatika, 

Matematika i Sociální geografi e 
a regionální rozvoj. 
 V každé sekci byly dvě osvědčné 
kategorie: „Věda je zábava“, která
je určená studentům bakalářských 
oborů a středoškolákům a „Věda má
budoucnost“, určená pro studenty 
magisterského a doktorského studia.
 Úvodní slovo na slavnostním za-
hájení konference měl nejen proděkan 
pro vědu a vnější vztahy PřF OU  

doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D., 
ale také pan prorektor pro řízení vědy 
a vnějších vztahů OU 
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
 Partnerem SVK PřF OU 2013 byl 
Magistrát města Ostravy, který daroval 
drobné dárky pro všechny účastníky 
konference. V jednotlivých sekcích byly 
partnery tyto společnosti: Eppendorf, 
BioTech a.s., Olympus s.r.o. (Biologie 
a ekologie), Bruker s.r.o.,        → str. 34
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 Cílem exkurze bylo zapojit studenty 
do celého procesu výzkumu tropických 
bezobratlých, od přípravy designu 
výzkumu, přes vlastní terénní výzkum 
ve fyzicky velmi náročných podmínkách, 
až po zpracování vzorků a přípravu 
výsledných publikací. 
 Díky dobře fungující týmové 
spolupráci a nadšení všech zúčastně-
ných se podařilo získat značné 
množství dat, která budou postupně 
zpracovávána, analyzována a výsledky 
publikovány ve vědeckém tisku. 
 Objeveno bylo několik dosud 
neznámých druhů brouků, dvoukřídlého 
hmyzu, škvorů a pavouků, které budou 
v nejbližší době vědecky popsány členy 
výzkumného týmu.  
 Terénní cvičení bylo fi nancováno 
z prostředků OPVK projektu 
„Rozvoj a inovace výuky ekologických 
oborů formou komplementárního 
propojení studijních programů 
Univerzity Palackého a Ostravské 
univerzity č. CZ.1.07/2.2.00/28.0149“. 
 Exkurze se účastnilo 5 studentů 
z Ostravské univerzity, 10 studentů 
Univerzity Palackého v Olomouci 
a 5 vyučujících z obou pracovišť. 

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

STUDENTI NA BIOLOGICKÉ EXKURZI V BRUNEJI

 Třítýdenní exkurze, trvající 
od 30. ledna do 21. února 2013, se 
uskutečnila na terénní stanici Brunejské 
Univerzity situované v rozsáhlých 
primárních deštných lesích národního 
parku Ulu Temburong. 
 Studenti se podíleli na společném 
entomologickém výzkumu zaměřeném 
na strukturu společenstev hmyzu 
ve vztahu k dynamice vývoje lesních 
porostů, zejména sledování 
vazby hmyzu na různě staré lesní 
světliny vznikající po samovolném 
pádu přestárlých stromů. 
 Kromě ústředního společného 
výzkumu se studenti věnovali také 
vlastním projektům zaměřeným na 
ekologii nebo taxonomii rovnokřídlého 
hmyzu, kůrovců, mykofágních 
dvoukřídlých a sladkovodních krabů.
                                            → str. 35

Chromservis s.r.o. a Merck Millipore 
(Chemie a příbuzné obory) a Tieto 
(Informatika). Sponzorům děkujeme!
 Rovněž děkujeme všem zúčastně-
ným studentům, členům organizačního 
a vědeckého výboru i členům komisí 
v jednotlivých sekcích a také studentům 
dobrovolníkům, kteří v jednotlivých 
sekcích organizačně pomáhali. 
 SVK PřF OU 2013 byla opět úspěšná, 
účastníci vypadali spokojeně, takže se 
těšíme zase na příští ročník!
 Podrobná reportáž z SVK 2013 je 
na webu Přírodovědecké fakulty na 
stránkách http://prf.osu.cz/ v sekci 
Ze života fakulty. Příspěvky z SVK 
PřF OU 2013 jsou k dispozici v podobě 
interaktivního sborníku na 
http://konference.osu.cz/svk/sbornik2013/.

 Text a fota: Ing. Beáta Sklářová

Studenti katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty 
Ostravské univerzity měli v rámci terénního cvičení 
z tropické ekologie poprvé v historii možnost studovat ekosystémy 
tropického deštného lesa. 

NA PŘÍRODĚ TŘÍDÍME ODPAD
Od letního semestru 2012/2013 
je možné třídit odpad ve všech 
budovách Přírodovědecké 
fakulty naší univerzity.

 V dávných dobách třídila 
Přírodovědecká fakulta odpad na tzv. 
spalitelný (papír a plasty dohromady) 
a tzv. směsný (ostatní). Od 15. února 
2010 jsme zavedli lepší třídění odpadu 

v budovách A a C. Od letního semestru 
akademického roku 2012/2013 je 
možné třídit odpad na papíry a plasty 
také v budovách L a M, tedy ve všech 
našich budovách.
 Již dvě třetiny dobře vychovaných 
lidí svůj odpad třídí. Zapojte se do 
třídění odpadu i vy! Proč? 
Protože kapacita skládek odpadu není 
nekonečná. Firmy, které mají svoz 

odpadu na starosti (v našem městě 
OZO Ostrava), to dobře vědí. 
Proto se snaží co nejvíce odpadu 
druhotně využít (recyklovat apod.). 
Protože ten odpad, který 
se využít (recyklovat) nepodaří, musí 
skončit na skládce odpadu. 
 Třídění odpadu u jeho zdroje je 
způsob, jak jeho druhotné využití 
usnadnit. Po zaplnění stávající skládky 

nevyužitým odpadem bude nutné 
nalézt v naší krajině nové místo 
pro novou skládku odpadu. 
Tak proto je dobré třídit!

 RNDr. David Bartl, Ph.D., 
 katedra matematiky, 
 david.bartl@osu.cz

↑
Terénní stanice Brunejské 
univerzity poskytla zázemí nejen 
pro pobyt v pralese, ale taképro 
každodenní vědeckou práci 
v laboratoři.
 Fota: Kateřina Kuřavová

↓
Skupinové foto před terénní 
stanicí Brunejské univerzity 
v národním parku Ulu Temburong. 
Expedice se zúčastnilo 
15 studentů a pět pedagogů.
 Fota: Kateřina Kuřavová

↑
Obrovitý křižák Nephila acuminata 
si staví až dvoumetrové sítě, 
do kterých loví nejen hmyz, ale 
i drobnější ptáky.
 Foto: dr. Petr Kočárek
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NA MAMUTA!

 Přednášející středoškolský profesor 
Martin Vonášek mi prozradil, proč 
zvolil takový neformální název 
přednášky: „Název Na mamuta vychází 
ze stejnojmenného fi lmu Gustava 
de Kervern a Benoît Delépine. 
Film se výuce a vzdělávání obecně 
na první pohled nevěnuje, nicméně 
při bližším ohledání je patrný 
důraz na koláž životních zkušeností 
hlavních postav, které se formou 
road movie musí dopracovat 
ke konkrétnímu výsledku.“
Vonášek řekl dále: „Velmi rád bych 
podobný koncept přenesl i do 
samotné výuky – mohlo by jít o školu 
ve stylu road movie fi lmů, kde se 
každý jednotlivec individuálně zapo-
juje, je vnitřně motivovaný a učení jej 
baví. Během cesty, která nemusí 
být nutně spojená s konkrétním 
předmětem či tématem, se každý 
zapojený jedinec naučí spousty nových 
a v životě užitečných věcí.“ 
 Martin Vonášek uznává, že jde 
samozřejmě o ideál, který lze naplňovat 
jen postupně, často neúplně 
a pravděpodobně jej nelze dosáhnout 
v plné míře, ale dodává, že přesto jde 
o dobrodružnou cestu a je to zábava. 
 „Myslím, že bychom se neměli 
obávat podobných experimentů, 
jednou za čas je zapotřebí svěžího 
větru do plachet každodenního 
boje učitele“, uzavřel Vonášek 
vysvětlením svého trendového 
přístupu ke způsobu výuky dětí.

 Přednáška se setkala s obrovským 
úspěchem, tento netradiční a inovátor-
ský přístup k výuce žáků je velmi 
zajímavý a určitě i funkční, protože učí 
děti přemýšlet, myslet v návaznostech, 
tvořit a spolupracovat na úkolech 
tak, aby se při tom nejen učily 
a zdokonalovaly, ale i bavily a využívaly 
lépe svých schopností a dovedností. 
Každý žák pak díky upgrade znalostí 
neustále „apgrejduje“ sám sebe. 
 Tato akce byla realizována v rámci 
projektu OPVK „Svět vědy – záhadný 
i zábavný“ (registrační číslo projektu 
CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je 
spolufi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem 
České republiky.

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

→
Mgr. Martin Vonášek usiluje 
o hledání vhodných výukových 
metod a rozvoj kritického 
myšlení žáků.

→
Budoucí učitelé, které trendy 
ve výuce zajímají.
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JAK FUNGUJE NOVÝ SYSTÉM ROZŠIŘOVÁNÍ 

ODBORNÝCH ZNALOSTÍ AKADEMIKŮ?

 Vybraní akademičtí pracovníci obou 
univerzit (majitelé tzv. balíčku odbor-
ných kompetencí) obdrželi fi nance 
na získávání vědomostí a dovedností 
u špičkových odborníků z VŠ, případně 
z Akademie věd nebo z jiného 
špičkového pracoviště v ČR. 
 Na základě získaných znalostí 
a dovedností pak majitelé těchto balíč-
ků zpracují odborný text a připraví 

kurz v e-learnigové podobě jak pro 
studenty, tak pro pracovníky obou 
univerzit. Tyto nové poznatky, 
informace, znalosti a dovednosti pak 
uplatní nejen při rozvíjení nových 
metod a forem výuky, ale i při budoucí 
inovaci studijních programů.
 Prezentace všech majitelů balíčků 
odborných kompetencí byly 
pro všechny účastníky akce inspirující 

a obohacující, došlo k užitečné výměně 
informací a hodnocení průběhu 
realizace tohoto nového systému 
vzdělávání. Účastníci si předali nejen 
zkušenosti z tvorby těchto balíčků, ale 
zpopularizovali také navzájem všechny 
obory řešené v rámci tohoto projektu 
a ukázali různé varianty přístupu k 
řešení těchto balíčků. 
 Témata balíčků byla zajímavá pro 

Přírodovědecká fakulta naší univerzity uspořádala 
pro budoucí učitele 12. března 2013 přednášku 
s tajemným názvem „Na mamuta“.  

První hodnocení nového systému 
zvyšování odborných kompetencí 
akademických pracovníků v rámci 
projektu „Zvyšování odborných 
kompetencí akademických 
pracovníků Ostravské univerzity 
v Ostravě a Slezské univerzity 
v Opavě (OKAPOUSU)“ proběhlo 
ve dnech 19. a 20. března 2013 
v Raškovicích na setkání majitelů 
balíčků odborných kompetencí. 

 Cílem projektu je podpora zvyšování 
odborných kompetencí akademických 
pracovníků Ostravské univerzity 
v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě, 
a tím zvýšení kvality vzdělávání
na obou univerzitách.

všechny, obory řešených balíčků byly 
v naprosto širokém spektru napříč 
oběma univerzitami: například Úvod 
do ekosystému Apple, Mezigenerační 
komunikace, Kvalita života 
u nemocných s kardiovaskulárním 
onemocněním, Multikulturní gramotnost 
jako součást profesní vybavenosti, 
Teorie daní ze spotřeby, Formální 
logické systémy pro aplikaci 
v informatice, Fraktály a jejich využití, 
Protetická fyzioterapie, Zvýšení 
odborných kompetencí v oblasti 
bezdrátových počítačových sítí, 
Dobrovolnictví, Účetní a daňová 
problematika právnických osob, 
Objektově orientované programování, 
didaktika informatiky, Metodologické 
aspekty počítačové podpory výuky 
chemie a další…
 Všem účastníkům tohoto 
pracovního setkání byl rozdán první 
díl sborníku rozšířených anotací těchto 
balíčků. Setkání se zúčastnilo téměř 
30 akademiků z obou univerzit 
a všichni hodnotí setkání jako velmi 
přínosné a obohacující. 
 Druhé setkání majitelů balíčků 
odborných kompetencí je plánováno 
na podzim tohoto roku a bude vydán 
i druhý díl sborníku rozšířených 
anotací těchto balíčků.
 Tento projekt řeší Centrum 
celoživotního vzdělávání 

na Přírodovědecké fakultě OU 
v čele s hlavní koordinátorkou projektu 
Ing. Evou Burianovou, Ph.D., 
a je realizován od 1. února 2011 
do 31. ledna 2014. Bližší informace 
o projektu: 
http://projekty.osu.cz/okapousu/.

 Ing. Beáta Sklářová

↑
Vedoucí Centra celoživotního 
vzdělávání na Přírodovědecké 
fakultě OU 
Ing. Eva Burianová, Ph.D., 
zahajuje setkání majitelů balíčků 
odborných kompetencí.

KOLIK JE NA PLANETĚ DRUHŮ? 

MÁME V SOBĚ GENY NEANDRTÁLCŮ? 

MŮŽEME UKLÁDAT GENY DO DNA?
Přírodovědecká fakulta naší 
univerzity se zúčastnila v prvním 
dubnovém týdnu akce Týden 
přírodních věd a technických 
oborů. Naši akademici z katedry 
biologie a ekologie přednášeli 
na Matičním gymnáziu Ostrava 
a ke konci týdne se naopak 
studenti gymnázia vypravili 
na exkurzi k nám na fakultu 
do prostor katedry biologie 
a ekologie.

 Přednáška doc. Mgr. Pavla 
Drozda, Ph.D., s názvem 
„Potíže Noemovy archy. Kolik máme 
na planetě druhů?“ zaujala naprosto 
všechny posluchače. Docent Drozd 
poutavě vyprávěl o rozmanitosti 
a složitosti životních forem, o tom, jak 
tato rozmanitost vzniká a zaniká,
a zejména o způsobech, jak tuto 
rozmanitost obecně popsat a jak na 
tomto základě odhadnout aktuální 
biologickou diverzitu. 
 Vysvětlil také například, proč jsou 
lidé velmi úspěšný invazní druh, 
co je to tzv. „velká pětka vymírání“ 

(souhrnné označení pro pět největších 
hromadných vymírání v průběhu dějin 
Země). Hovořil i o tom, zda je pravdě-
podobné, že opět dojde k  masovému 
vymírání (ať už vlivem člověka, 
nebo vlivem jiné katastrofy, jako 
např. dopadu kosmického tělesa). 
 Zdůraznil, že samotné vědecké 
poznání je při současných trendech 
„aplikovaného výzkumu“ chybně 
podceňováno, protože aplikace je 
možná pouze na základě kvalitního 
základního výzkumu. Proto také znalost 
počtu druhů organismů na planetě je 
jednou z největších výzev biologie. 
 Posluchači se dále dozvěděli, že jsou 
popsány téměř 2 miliony druhů 
organismů, z čehož více než polovinu 
tvoří hmyz. Ročně se přitom popisuje 
okolo 17 tisíc druhů, přitom podle 
skeptických odhadů ročně vymírá 
asi 27 tisíc druhů (3 druhy za hodinu). 
 Biologická diverzita se tedy ztrácí 
rychleji, než ji stačíme popisovat. 
Velmi málo známe například skupiny 
hlístů a jejich příbuzných 
(kdysi nazývaných „červi“), takže je 
pořád co objevovat a na biology čeká 

překvapení doslova na každém kroku. 
Většina neprobádané diverzity je 
v oblastech tropických deštných lesů, 
v tropických mořích, ale také tam, kde 
bychom to neočekávali – v polárních 
mořích. V České republice je dosud 
zaznamenáno asi 85 tisíc druhů 
organismů, z toho 50 tisíc tvoří bezob-
ratlí. I u nás, v oblasti velmi dobře 
prozkoumané, však přibývají nově 
popsané druhy. 
 Kolik tedy máme na Zemi druhů? 
To dosud nikdo přesně neví, i když 
se to řada vědeckých týmů pokoušela 
a stále pokouší odhadnout.  
Doc. Drozd hovořil právě o úspěších 
členů naší katedry biologie a ekologie 
v této oblasti (zejména o výstupech 
publikovaných v prestižních časopisech:
http://www.sciencemag.org/
content/313/5790/1115.short
http://www.nature.com/nature/journal/
v416/n6883/abs/416841a.html), 
o své vědecké práci na téma evoluce 
vztahů mezi rostlinami a hmyzem 
v pralesích Papui-Nové Guineje 
a o plánech nového vědeckého 
projektu umožňujícího sběr hmyzu 

z těžko dostupných míst v korunách 
stromů pomocí vysokozdvižných 
plošin. Můžeme se tedy těšit na další 
zážitky z výzkumu biodiverzity hmyzu 
v naší moravské části republiky.

Dalším přednášejícím byl 
RNDr. Michal Živný, Ph.D., a jeho 
velice zajímavá a atraktivní přednáška 
nesla název „Máme v sobě kus 
neandrtálce? Současný pohled na 
vztah neandrtálců a moderních lidí.“ 
To, zda máme v sobě neandrtálské 
geny, zajímá dnes vědce i laiky. Díky 
této přednášce se studenti dozvěděli 
nejen to, co pojem neandrtálec vůbec 
znamená, jak vznikl název tohoto 
lidského druhu či za jakých okolností 
byly v 19. století objeveny první 
neandrtálské fosilie. 
 Především ale zjistili, kdy mohlo 
dojít k přímým kontaktům a snad 
i křížení moderních lidí (Homo sapiens) 
a neandrtálců (Homo neanderthalensis), 
jejichž výsledkem byl dnes již 
prokázaný příliv neandrtálských genů 
v genomu některých současných 
populací moderního člověka. 
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 Dnes už neplatí představy, že 
neandrtálci byli naši předkové. 
Molekulární genetika dokazuje naopak 
to, že neandrtálci byli našimi bratry, 
tedy že s nimi máme společného 
předka v podobě ještě staršího 
lidského druhu, který je znám 
jako člověka heidelberský (Homo 
heidelbergensis). 
 V poslední době jsou badatelé čím 
dál více přesvědčeni, že ke křížení 
moderních lidí s neandrtálci alespoň 
po určitou omezenou dobu (řádově 
tisíce let?) docházelo, a to zejména 
na půdě jižní Evropy někdy v době asi 
před 35-45 tis. lety, kdy do eurasijské-
ho panství neandrtálců pronikl rodilý 
Afričan – moderní člověk. 
 Studenti se seznámili i s nejpro-
slulejšími neandrtálskými fosiliemi 
a nalezišti z Evropy a západní Asie, 
včetně našich jeskyní Šipka a Kůlna. 
 Zmíněny byly i nedávné nálezy 
fosilní DNA z některých altajských 
jeskyní, pocházející jak z neandrtálců, 
tak z ještě starších lidských vývojových 
větví – nálezy, které dokládají křížení 
moderních lidí nejen s neandrtálci, 
ale i s jinými lidskými druhy, mezi něž 
mohl patřit i známý člověk vzpřímený 
(Homo erectus). Právě z těchto míst 
střední Asie přicházejí nejčastěji 
zprávy o „očividných“ pozorováních 
zvláštních bytostí (např. Yetti), proto 
se nabízí otázka: Nachází se právě zde 
tajemství dosud neodkrytého 
skutečného osudu neandrtálců?

 Poslední přednášku s názvem 
„Jak molekulární metody přepsaly 
učebnice biologie.“ prezentovala 
Mgr. Tereza Ševčíková. 
Vysvětlovala, jak moderní metody 
molekulární biologie změnily pohled 
na evoluční vztahy v několika 

skupinách savců a že je možné pomocí 
molekulárních metod identifi kovat 
druhy vzácně se vyskytujících savců 
v krvi pijavic. 
 Zmínila také trendovou novinku: 
možnost komerčního genetického 
testování a možnost ukládat data 
do DNA. Tato přednáška vyzdvihla 
užitečnost molekulární biologie, která 
velmi pomáhá rozšířit znalosti 
z mnoha odvětví biologie díky 
poskytnutí nových nástrojů pro 
výzkum a přispívá tak k odhalování 
překvapivých souvislostí.

 Exkurze gymnazistů na katedře 
biologie a ekologie Přírodovědecké 
fakulty naší univerzity se konala 
v poslední den této popularizační 
akce. Prohlídka laboratoří, sbírek 
i exponátů, včetně „osahání“ koster-
ních pozůstatků nebo například hrátek 
s živými šváby, studenty velice nadchla 
a nejradši by na naší katedře zůstali 
mnohem déle, než mohli. 
 Tímto všechny nadšence pro biologii 
a ekologii vyzývám: pokud chcete 
zkoumat vše, co na této katedře máme, 
stačí jít k nám studovat!

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

→
RNDr. Michal Živný objasňuje 
současný pohled na vztah 
neandrtálců a moderních lidí.

→
Prohlídka sbírek a exponátů na 
katedře biologie a ekologie.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S FYZIKOU

PRO NADANÉ DĚTI

 Laboratoře katedry fyziky se 
proměnily v zábavný prostor, v němž 
se děti hrou a prováděním experimen-
tů učily fyzice pod vedením studentky 
doktorského studia Mgr. Lenky 
Ličmanové a dvou studentů navazující-
ho magisterského studia učitelství 
fyziky. 
 V úvodu se věnovaly mechanice 
a řešily nejen to, proč je důležitá 
rovnováha a co je to vlastně těžiště, 
ale například jak je možné, že 
dvojkužel na nakloněné rovině stoupá 

vzhůru, místo aby se kutálel dolů jako 
třeba válec. 
 Dále debatovaly nad otázkou, 
zda je třecí síla dobrá nebo špatná 
a jak by vypadal svět bez třecí síly. 
Pak na chodbě měřily rychlost 
a vzdálenost pomocí čidel a zjišťovaly 
pomocí přístroje, kdo z nich má větší 
sílu. Velice atraktivní bylo pro děti 
Blackburnovo kyvadlo, pomocí 
kterého si kreslily pískem 
tzv. Lissajousovy obrazce. 
 Zajímavý byl i pokus s ledem, kdy 

děti zkoumaly, zda můžeme rozříznout 
led tak, že zůstane opět vcelku, a jestli 
může tát led, i když má teplotu menší 
než 0 °C. Tento jev se nazývá regelace 
ledu. Zvýšením tlaku pomocí drátku 
a závaží se sníží teplota tání ledu, led 
pod drátkem taje i například při –5 °C, 
drátek se posouvá dolů a vzniklá voda 
nad drátkem znovu zamrzá.
 Děti si také vysvětlily, proč se 
ponorka potopí a pak zase vypluje na 
hladinu, jak funguje Archimédův zákon. 
Vyzkoušely si levitaci pingpongového 

míčku, který se vznášel na proudu 
vody a vzduchu. Ukázaly si, jaká síla 
je skryta ve vodě díky pokusům 
s odtržením dvou sklíček od sebe. 
Další znalosti o vodě získaly díky 
experimentům s desetníky na hladině 
vody i hrátkám s mýdlovým roztokem.
 Stranou nezůstaly ani pokusy 
s tlakem a podtlakem, kdy děti 
názorně viděly, co se stane se svíčkou 
pod baňkou v misce vody: po vyhoření 
kyslíku vzniká podtlak a ten nasaje 
vodu do baňky.                      → str. 39

Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty naší 
univerzity uspořádala 3. dubna 2013 popularizační 
akci s názvem „Pokusem a hrou, bavíme se fyzikou“ 
pro Klub nadaných dětí z Ostravska. 

 Další pokus dětem ukázal, že voda 
vře i při teplotě nižší než 100 °C, 
například při pokojové teplotě, 
protože při nižším tlaku klesá teplota 
varu. A dozvěděly se jednu zajímavost: 
ve vysokých nadmořských výškách 
(například v Himalájích) nelze uvařit 
vejce ve vodě, protože tam voda vře 
při teplotě menší než 60 °C, ale bílek 
tuhne až při teplotě cca 65 °C. 
 Pak došlo na závod peříčka a kuličky, 
kdy děti sledovaly v Newtonově trubici 
volný pád těchto předmětů a jak 
se tyto dva váhově odlišné předměty 
chovají naopak při pádu ve vakuu. 
Další fyzikální veličinou, o které se děti 
dozvěděly něco víc, byla elektřina 
a magnetismus. Vyzkoušely si různé 
triky s magnety, pomocí železných pilin 
vykreslovaly magnetické pole magnetů 
a „protřely“ se k elektřině, aby zjistily, 
co je to elektron a co dokáže 
zelektrovaná tyč (třením získává 
elektrický náboj a nabíjí se). Elektrický 
náboj pak z tyče přenesly na jiné 
předměty, jako papírky nebo alobal či 
„konfetové kohouty“. 
 Nakonec se děti v laboratoři optiky 
učily o světle, zjišťovaly, jakou barvu 

má denní světlo, rozkládaly světlo na 
barevné spektrum a zkoumaly odraz 
a lom světla na hranolech a čočkách. 
Vysvětlily si, jak funguje periskop 
a co je to hologram.
 Děti byly naprosto nadšené a já 

jsem zvědavá, kolik z nich přehodnotí 
svůj vztah k jednotlivým přírodním 
vědám, protože když byly tyto děti 
naposledy na katedře chemie, 
některé z nich po kouzelném odpoledni 
s chemií chtěly být chemiky. 

 Nyní, po zábavném odpoledni 
s fyzikou, které je nadchlo taky, budou 
mít někteří možná dilema, jaký obor si 
tedy zvolit pro další směrování svých 
zájmů. Důležité ale je, že je přírodní 
vědy hodně baví a to je cílem 
popularizace přírodovědných oborů.
T ato akce byla realizována v rámci 
projektu OPVK „Svět vědy – záhadný 
i zábavný“ (registrační číslo projektu 
CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je 
spolufi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem 
České republiky.
 
 Text a foto: Ing. Beáta Sklářová

↖
Blackburnovo kyvadlo, 
pomocí kterého se kreslí pískem 
tzv. Lissajousovy obrazce, 
mělo u dětí velký ohlas. 

PŘÍBĚH O JEDNOM ZE SVĚTOVĚ 

NEJPROSLULEJŠÍCH MATEMATIKŮ 20. STOLETÍ

 Profesor Gyula Katona 
(nar. 1941) z Maďarské akademie věd 
v Budapešti je autorem více než 140 
odborných článků. V nich se nejvíce 
věnuje kombinatorice, teorii grafů 
a kryptografi i. Je také členem 
Bulharské akademie věd a Evropské 
akademie věd a byl hostujícím 
profesorem na několika amerických 
univerzitách. 
 Je držitelem několika významných 
matematických cen a je známý 
například svým elegantním důkazem 
Erdős-Ko-Radoovy věty z kombinatoriky, 
v němž využil novou metodu, která se 
ukázala jako silný nástroj v extremální 
teorii množin. Mezi jeho záliby patří 
také jazyky. Mluví plynule anglicky, 
rusky, polsky a samozřejmě maďarsky. 
Velice nás překvapil, když na nás po 
příjezdu do Ostravy mluvil česky.
 Do Ostravy profesor Katona přijel 
přednášet u příležitosti stého výročí 
narození profesora Pála Erdőse 
(1913–1996). Profesor Erdős patřil 
k největším a nejvšestrannějším 
matematikům všech dob. 

 Publikoval více než 1 500 odborných 
článků z desítek různých oblastí 
matematiky, zejména v teorii čísel, 
kombinatorice nebo v teorii množin. 
Na základě jeho výsledků se vyvinula 
teorie náhodných grafů, která má 
v současné době velké využití 
v informatice. 
 Profesor Erdős v matematice spíše 
řešil problémy, než aby budoval nové 
teorie. Dá se říct, že pokud Erdős 
nějaký problém nebyl schopný vyřešit, 
pak tento problém zůstane ještě 
dlouho nevyřešený. Mezi nejznámější 
takové problémy patří Collatzova 
domněnka.
 Tato akce byla realizována v rámci 
projektu OPVK „Svět vědy – záhadný 
i zábavný“ (registrační číslo projektu 
CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je 
spolufi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem 
České republiky.

 Text a foto: Ing. Beáta Sklářová

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA / 39

Na Přírodovědeckou fakultu naší univerzity zavítal 
11. dubna 2013 významný maďarský matematik 
profesor Gyula Katona. Přednášel velmi zábavnou 
a poutavou formou o životě a díle jiného slavného 
maďarského matematika profesora Pála Erdőse. 
Přednášku navštívilo přes 50 posluchačů nejen z naší 
fakulty a měla velký úspěch.

→
Profesor Gyula Katona, významný maďarský matematik, je autorem 
více než 140 odborných článků, v nichž se nejvíce věnuje kombinatorice, 
teorii grafů a kryptografi i.
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DEN ZEMĚ

 Náměstí bylo zaplněno do poslední-
ho místa stánky účastníků, jako jsou 
ZOO Ostrava, OZO, VŠB-TUO, Stanice 
mladých přírodovědců, hvězdárna 
a planetárium Johanna Palisy, 
představitelé různých charitativních 
organizací, klubů dětí a mládeže, 
zástupců základních a středních škol, 
apod. Mezi nimi rozhodně nezapadly 
stánky obou našich kateder Přírodově-
decké fakulty Ostravské univerzity, 
které byly neustále obklopeny 
spoustou dětí i dospělých. 
 Chemický stánek byl zaměřen 
na jednoduché chemické pokusy: 
nafukování balónků oxidem uhličitým, 
příprava lávové lampy ze šumivého 
multivitaminu, povrchové napětí vody, 
apod. Stánek byl stylově nazdoben 
pirátskými motivy a studenti (Vojta 
Kaleta, Veronika Hlubková a Marcela 
Tkáčová), představující piráty, se všem 
kolemjdoucím i přihlížejícím aktivně 
věnovali a kdo chtěl, mohl si sám 
vyzkoušet různé pokusy. 

 Na chemický stánek tematicky 
navazoval stánek katedry biologie 
a ekologie. Tam byli studenti (Jiří Folta, 
Táňa Halfarová a Lucie Pastorková) 
převlečeni za vodníka a vodní víly. 
Společně lákali děti na hry 
s „chytáním“ a poznáváním ryb, kvízy 
a zajímavosti z oblasti biologie. Také 
tento stánek splnil očekáváný zájem.
 Děkujeme všem zmíněným 
studentům navazujícího magisterského 
studia učitelství biologie – chemie 
za vzornou reprezentaci fakulty 
a za skvělý přístup ke všem, kteří 
o naše stánky projevili zájem. 
 Tato akce byla realizována v rámci 
projektu OPVK „Svět vědy – záhadný 
i zábavný“ (registrační číslo projektu 
CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je 
spolufi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem 
České republiky.

Text a foto: Ing. Beáta Sklářová

Studenti z katedry biologie a ekologie i z katedry 
chemie Přírodovědecké fakulty naší univerzity 
se jako každý rok zúčastnili tradiční akce Den země, 
kterou pořádala Stanice mladých přírodovědců 
(KORUNKA). Akce se konala 18. dubna 2013 
na Nezvalově náměstí v Ostravě-Porubě. 

K ČEMU JE DOBRÁ DĚLITELNOST?

 Cílem přednášky bylo představit 
kontrolní součty jako jednu z praktic-
kých aplikací dělitelnosti v běžném 
životě. Účastníci se dozvěděli, jak jsou 
přidělována a chráněna rodná čísla, 
čísla občanských průkazů, letenek 
či Eurobankovek, dále co je čárový kód 
a jak se používá, či proč vniklo ISBN. 

Ohledně „užitečnosti“ dělitelnosti 
byla zejména ukázána dělitelnost 
čísly 10, 11 a 7.
 Přednáška byla opravdu akční pro 
všechny zúčastněné, protože byla 
provázena praktickými ukázkami 
použití hlasovacích zařízení ve výuce. 
Díky tomuto zařízení se dokonce 

„soutěžilo“ o skvělou čokoládu 
a z nadšení studentů i pedagogů bylo 
vidět, že přednášky mohou být nejen 
poučné, ale i zábavné. 
Tato akce byla realizována v rámci 
projektu OPVK „Svět vědy – záhadný 
i zábavný“ (registrační číslo projektu 
CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je 

spolufi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem 
České republiky.

Text a fota: Ing. Beáta Sklářová

Odpověď na tuto otázku dostali na Přírodovědecké 
fakultě naší univerzity účastníci přednášky 
RNDr. Antonína Jančaříka, Ph.D., který 23. dubna 2013 
přijel z Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze 
přednášet našim studentům i pedagogům. 
Na tuto zajímavou přednášku přišlo přes 50 studentů 
oborů matematiky, informatiky, dvouoborových studií 
i studia učitelství.  
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PUTOVÁNÍ SVĚTEM LIDÍ A PŘÍRODY, 

KOUZLA A HÁDANKY

 V budově PřF na ulici 
30. dubna nesla akce název 
„Hádanky přírody“. Po úvodní prezen-
taci fakulty a kateder matematiky, 
fyziky, chemie a katedry informatiky 
a počítačů byli středoškoláci rozděleni 
do pěti skupin, které mezi sebou sou-
těžily napříč jednotlivými obory v ma-
tematice, chemii, fyzice a informatice.
 Každá skupina strávila na jednotli-
vých katedrách určitý čas a rotovala 
tak postupně mezi pěti učebnami, 
v nichž byly připraveny krátké 
přednášky, soutěžní kvízy, hlavolamy 
a jiné hádanky. 
 Studenti prošli matematickými 
hrátkami, kouzelnou chemií i fyzikou 
a taktéž vyzkoušeli naši 3D učebnu 
s výukou grafi ky a videokonferenční 
místnost. V „Hádankách přírody“ 
nakonec celkově zvítězila „žlutá“ 
skupina teenagerů.
 V budově PřF OU na ulici 
Chittussiho se akce konala 
pod názvem „Putování světem lidí 
a přírody“ a program si připravily 

katedra biologie a ekologie, katedra 
fyzické geografi e a geoekologie 
i katedra sociální geografi e a regio-
nálního rozvoje. 
 Středoškoláci absolvovali zajímavou 
přednášku o Borneu, kde naši studenti 
z katedry biologie a ekologie měli 
v rámci terénního cvičení z tropické 
ekologie možnost studovat ekosystémy 
tropického deštného lesa. 
 Dále vyslechli poutavou cestopisnou 
reportáž z jedné velké cesty 
Afghánistánem a Uzbekistánem 
včetně živého on-line spojení s jedním 
z členů katedry sociální geografi e 
a regionálního rozvoje, 
který je momentálně v Afghánistánu, 
a neméně atraktivní reportáž 
z cestovatelské a vědecké výpravy 
do bouřlivého regionu Kavkaz. 
 Účastníci akce si také prohlédli labo-
ratoře katedry biologie a ekologie 
a dozvěděli se, jak vypadá den biologa 
v laboratoři, jak se pracuje s preparáty, 
vyzkoušeli si určování bezobratlých 
a obratlovců, jak se tvoří vědecké výstupy. 

 A geografové z katedry fyzické 
geografi e a geoekologie ukázali 
středoškolákům v počítačové učebně 
možnosti tvorby vlastních map 
ve volně dostupných programech 
na internetu.
 Tato akce byla realizována v rámci 
projektu OPVK „Svět vědy – záhadný 
i zábavný“ (registrační číslo projektu 
CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je 
spolufi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem 
České republiky.

Text a fota: Ing. Beáta Sklářová

→
Středoškoláci si u našich 
popularizačních akcí 
nejen „pohrají", ale leccos 
se i naučí.

Přírodovědecká fakulta naší univerzity uspořádala 
24. dubna 2013 na obou svých budovách tradiční 
a velmi oblíbenou akci k popularizaci přírodovědných 
oborů, kdy se prostory fakulty otevřou na celý 
den studentům a pedagogům středních škol z našeho 
regionu. Akce se zúčastnilo více než 200 středoškoláků.

STUDOVAT PŘI PRÁCI NENÍ SNADNÉ, 

ALE JDE TO!

 Tento projekt řeší Centrum 
celoživotního vzdělávání 
na Přírodovědecké fakultě OU v čele 
s hlavní koordinátorkou projektu 
Ing. Evou Burianovou, Ph.D., 
a potrvá do 30. dubna 2014.
 První zájemci o studium v rámci 
tohoto projektu dalšího vzdělávání 
nastoupili ke studiu 7. ledna 2012. 
Šlo o 34 „statečných“ dospěláků, 
protože studovat při práci opravdu 
není jen tak. Po prvním, letním 
semestru 2012 úspěšně absolvovalo 
22 studentů a 3 studenti se přihlásili 
k řádnému studiu na katedře 
informatiky a počítačů. 
 V dalším, zimním semestru 2012 

studovalo 30 studentů, z nichž zatím 
úspěšně absolvovalo 17. Ke zkouškám 
k řádnému studiu na katedře 
informatiky a počítačů se přihlásili 
po tomto semestru další 3 studenti. 
 A v letošním letním semestru 2013 
studuje již 45 studentů, což ukazuje 
stoupající zájem o tuto formu studia 
a dokazuje to, že na studium 
opravdu není nikdy pozdě a studovat 
lze i při práci. 
 Jedna z úspěšných absolventek 
všech dosavadních semestrů
a studentka aktuálního letního semestru 
2013, Pavlína (40 let), prozradila 
důvod, co ji ke studiu při zaměstnání 
vedlo: „Ráda se vzdělávám a nerada 

se nudím. A vzhledem k tomu, že jsem 
nikdy nechodila na vysokou školu, 
přihlásila jsem se do tohoto projektu, 
abych zjistila, jaké jsou nároky 
na studenty vysokých škol. Po prvních 
dvou semestrech jsem dospěla 
k tomu, že jsem podala přihlášku na 
stejný obor a nyní se budu připravovat 
na přijímací zkoušky.“ 
 Pokud se Pavlíně přijímačky na 
katedře informatiky a počítačů podaří 
a bude k řádnému studiu přijata, 
využije možnosti nechat si absolvované 
moduly uznat jako splněné předměty 
konkrétního vybraného studia 
akreditovaných programů na naší 
fakultě, což je kromě rozšíření znalostí 

a zvýšení kvalifi kace jedna z výhod 
studia v tomto projektu. 
 Studenti, kteří se projektu účastní, 
si pochvalují volbu předmětů, které 
studují, jsou spokojení s materiály 
pro výuku i způsobem výuky, oceňuji 
přístup vyučujících v jednotlivých 
předmětech, kteří zohledňují také 
potřeby studujících. Tento přístup 
někteří hodnotí jako "laskavě přísný" 
a že je takový, jaký by měl být. Což 
nás těší…
Bližší informace o projektu naleznete 
na: http://projekty.osu.cz/projekt-czv/

Text a fota:  Ing. Beáta Sklářová 

Důkazem toho, že lze studovat i při zaměstnání, jsou studenti 
vybraných předmětů oboru Aplikovaná informatika, kteří studují 
v rámci projektu dalšího vzdělávání OP VK s názvem
„Tvorba distančních vzdělávacích modulů pro celoživotní vzdělávání 
dle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ na Přírodovědecké fakultě 
Ostravské univerzity“. 
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GYMNAZISTÉ V ELEKTROMAGNETICKÉM POLI

 A přestože na první pohled vypadají 
velmi složitě, lze je docela snadno 
pochopit a uvědomit si díky nim, 
co všechno už na střední škole víme 
o elektromagnetickém poli.
 Dubnový seminář, který pro 
studenty z gymnázia Bílovec připravila 
katedra fyziky Přírodovědecké fakulty 
naší univerzity, se skládal nejen 
z teorie a předvádění pokusů, 
ale i z praktického zkoušení některých 
experimentů. 
 Účastníci semináře si tak rozšířili 
znalosti o elektřině a magnetismu 
i o chování elektromagnetického pole. 
Tato akce byla realizována v rámci 
projektu OPVK „Svět vědy – záhadný 
i zábavný“ (registrační číslo projektu 
CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je 
spolufi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem 
České republiky.

Text a fota: Ing. Beáta Sklářová

I když Maxwellovy rovnice nejsou součástí 
středoškolské fyziky, byly v úvodu akce 
pro středoškoláky prezentovány, protože jsou 
jedním z příkladů fyzikální krásy.

→
I výuka fyziky může být 
docela zábavná.

PROFESNÍ ROZVOJ JE TRENDEM 

DNEŠNÍ DOBY

 Jsou realizovány v rámci projektu 
„Zvyšování odborných kompetencí 
pracovníků škol a školských zařízení 
v MSK v oblasti matematiky, 
VT a využívání ICT ve školách“ 
(CZ.1.07/1.3.44/01.0020). 
 Kurzy i workshopy jsou určeny pro 
všechny pracovníky škol v Moravsko-
slezském kraji, tedy pedagogické 
i nepedagogické, a CCV PřF OU 
je poskytuje zdarma. 
 Absolventi těchto akcí se naučí 
využívat lépe nové informační 
a komunikační technologie, seznámí se 
s prostředím nových programů 
a novými aplikacemi a pedagogům 
tyto vzdělávací akce nabídnou nové 
možnosti začlenění ICT nejen do výuky, 
ale i pro přípravu učitele na výuku. 
 Například čerstvě realizovaný 
workshop s názvem „Využití počítače 
ve výuce geometrie“ byl určen pro 
učitele základních a středních škol. 
Účastníkům workshopu byl představen 
program GeoGebra, který je volně 
šiřitelný, a je tedy dostupný pro 
všechny. Tato aplikace je velmi silným 

nástrojem, protože umožňuje vytvořit 
nejen motivační úlohy z deskriptivní 
geometrie a planimetrie, 
ale i matematické analýzy. 
 Účastníci se naučili ovládat program, 
a poté si mohli vyzkoušet rýsování 
trojúhelníků, motivační úlohy z plani-
metrie, konstrukce goniometrických 
funkcí, a dokonce i ukázky z diferenciál-
ního počtu. Dále navrhovali a tvořili 
své vlastní motivační úlohy za pomoci 
lektora. O workshop byl velký zájem.
Dalšími pracovními workshopy, 
které jsou v plánu pro nejbližší období, 
jsou: Maturujeme z informačně 
technologického základu, Rozvoj 
logického myšlení žáků prostřednictvím 
výuky programování, Tvorba žákovských 
projektů s využitím ICT, anebo Komuni-
kační systémy moderní společnosti 
a jejich možnosti v oblasti vzdělávání. 
 Příklady kurzů, které jsou v rámci 
projektu realizovány: Textový editor 
MS Word, Tvoříme www stránky
na 1. stupni ZŠ a MŠ, Kreslení 
a poznávání s využitím počítače 
v předškolním vzdělávání a další. 

 Bližší informace o projektu a nabídku 
kurzů i workshopů naleznete na 
stránce: www.projekty.osu.cz/zokim
 Tento projekt je realizován 
od 1. února 2012 do 31. prosince 2014, 
jeho hlavní koordinátorkou je 
Ing. Eva Burianová, Ph.D., vedoucí 
Centra celoživotního vzdělávání PřF OU.

Text a foto:  Ing. Beáta Sklářová

↑
Kurzy a workshopy jsou určeny 
nepedagogickým i pedagogickým 
pracovníkům MŠ, ZŠ a SŠ 
v Moravskoslezském kraji.

Centrum celoživotního vzdělávání 
Přírodovědecké fakulty naší univerzity pořádá 
pro pracovníky mateřských, základních a středních škol 
vzdělávací kurzy a workshopy.

KOUZELNÉ CHEMICKÉ ODPOLEDNE 

PRO NADANÉ DĚTI

 Už začátek přednášky věstil, že se 
účastníci této akce těší na to, co bude 
následovat, protože aktivně 
diskutovali nad úvodními otázkami 
„Co je to chemie?, Kde se s ní setkáme?, 
Je dobrá nebo špatná?“. A to ještě 
netušili, že se všichni zúčastní chemic-
kých pokusů, vyzkouší si různé 
experimenty a budou aktivně vtaženi 
do této chemické hry ...
 Postupně díky všem předvedeným 
pokusům děti zjistily, že chemie je 
hodně barevná (barevné indikátory, 
Methylenová modř, ve tmě nádherně 
svítící Luminol, chameleoni). Dozvěděly 
se informace o různých chemických 
sloučeninách či prvcích. 
 Naučily se například i něco o oxidu 
uhličitém při pokusech se zhášením 
plamene, chytáním bublin do kádinek 
s tímto plynem, z běžně dostupných 
domácích surovin roztančily rozinky 
a nechaly vzkypět sopku. 
 Zjistily, jak se dá čarovat s peroxi-
dem vodíku (zvlášť nadšeně reagovali 
na efektní pokus s tzv. sloní pastou, 
která vypěnila do gigantických rozměrů). 
Dále odhalily tajemnou chemii 
(psaní tajnými inkousty) a nevěřícně 
sledovaly tzv. chemické zranění, 
které nahánělo strach, ale šlo opravdu 
jenom o pokus. 

 V tomto kouzelném odpoledni 
nechybělo ani chemické šampaňské. 
Ovšem nejatraktivnější byla asi chemie 
ohnivá (hořící gel, sopka na stole, 
hořící „nehořící kapesník“, plameny 
šlehající a jiskřící z hořícího hořčíku, 
glycerolu a acetylenu, hořící prskavka 
ve vodě anebo oblíbený Faraonův had, 
který se vinul z hořícího popela). 
 Zápalná šňůra byla oslnivou tečkou 
na závěr tohoto úžasného odpoledne, 
které se díky velkému množství chemic-
kých experimentů protáhlo nenápadně 
až do podvečera, a chemická show 
proto musela skončit ...

 Dětem se akce rozhodně líbila, 
bylo vidět, že takto podaná chemie 
je baví a možná se paní doc. Solárové 
zase povedlo nadchnout pro chemii 
další malé chemiky, kteří tento 
přírodovědný obor jednou budou 
studovat na vysoké škole. 
  Tato akce byla realizována v rámci 
projektu OPVK „Svět vědy – záhadný 
i zábavný“ (registrační číslo projektu 
CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je 
spolufi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem 
České republiky.
 Náplní schůzek Klubu nadaných dětí 

Gymnázia Hladnov jsou především 
exkurze, přednášky, aktivity rozvíjející 
intelektové schopnosti, odborné 
projekty či logické a deskové hry. 
Cílem klubu je podchytit skupinu velmi 
nadaných dětí z našeho regionu ve 
věku od osmi do 15 let  a poskytnout 
jim nadstandardní rozvoj i rozšiřování 
obzorů. Vedoucími Klubu nadaných 
dětí  jsou učitelé Gymnázia Hladnov 
Mgr. Jiří Košťál a Mgr. Iva Skybová.

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

Katedra chemie Přírodovědecké fakulty naší univerzity 
pořádala pro Klub nadaných dětí, který funguje 
na Gymnáziu Hladnov v Ostravě pod záštitou 
společnosti Mensa, speciální kouzelné chemické 
odpoledne. V hlavní roli této atraktivní akce 
se představila opět velmi oblíbená didaktička katedry 
chemie doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.

ŠACHOVÝ TURNAJ „TÁHNI! 2013“
Přírodovědecká fakulta naší 
univerzity pořádala 
5. dubna 2013 již šestý ročník 
šachového turnaje „Táhni!“, 
který se konal v prostorách 
vysokoškolských kolejí univerzity 
ve Slezské Ostravě. 

 Letos se turnaje zúčastnilo 21 hráčů, 
mezi nimiž byla opět jen jedna žena. 
Na průběh turnaje dohlížel jako každý 
rok pan Mgr. Igor Mačejovský z šacho-
vého oddílu TJ VOKD Ostrava-Poruba. 
 Slavnostní vyhlášení turnaje se 
uskutečnilo za přítomnosti proděkana 
pro vědu a vnější vztahy PřF OU 
doc. Romana Maršálka, který výher-
cům předal diplomy a mimochodem si 
letos šachy zahrál jako účastník 
turnaje, takže si to „užil“ i z druhé, 
hráčské strany. 
 Vítězem turnaje se stal Patrik Milat, 
druhé místo obsadil Radim Ovesný 
a třetí místo získal Jan Bořuta. 
 Nejen vítězové, ale i ostatní hráči 
obdrželi účastnické listy a drobné 
dárky díky sponzorům turnaje, kterým 
tímto ještě jednou děkujeme. 
 Tradiční sponzor našich akcí 
Magistrát města Ostravy věnoval ceny 
pro první tři místa a drobné dárky 

pro ostatní účastníky turnaje. Nový 
sponzor turnaje fi rma YOGi věnovala 
pro první tři hráče společenské hry. 
 Přírodovědecká fakulta OU věno-
vala pro prvních šest hráčů poukázky 
do knihkupectví, slečně šachistce jarní 
květinu a všem zúčastněným drobné 
propagační dárky. 
 Poděkování patří také společnosti 
Redbull, která v polovině turnaje 
zajistila všem hráčům osvěžení díky 
novým příchutím jejích energetických 
drinků. 
 Letos mi s organizací turnaje 
pomáhal náš student prvního ročníku 
Daniel Švábek, kterému tímto 
také děkuji.
 Hráči vypadali spokojeně, takže 
věřím, že se turnaj zase líbil. 
Děkujeme, že jste si přišli zahrát, 
a příští rok zase na shledanou!

 Text a foto: Ing. Beáta Sklářová
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MAJÁLES OSTRAVA 2013
Majáles - největší studentský svátek roku, nechyběl v Ostravě 
ani letos. Samotný majálesový den připadl na 24. dubna 2013 
a slunečné počasí a bohatý nejen hudební program přilákal 

do areálu Dolní oblasti Vítkovic téměř 16 tisíc lidí. 
Souhrn toho nejdůležitějšího z letošního majálesu najdete 
v krátké fotoreportáži. 

Dubnový doprovodný program majálesu zahrnoval akce 

nejrůznějšího charakteru i míst konání. Tři dubnové 

týdny tak patřily hudebním vystoupením, sportovním 

turnajům, divadlu či literární noci. 

Pozvání do majálesového kočáru taženého koňmi přijali 
rektor OU prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., 
a rektor VŠB-TUO prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., kteří 
spolu s průvodem vyjeli krátce před polednem 
z Prokešova náměstí, zhlédli vystoupení NDM a Cirkusu 
trochu jinak na Masarykově náměstí a pokračovali 
až do Dolní oblasti Vítkovic, kde zasedli do poroty 
soutěže o krále majálesu. Tím se stal student 
v masce šneka a po vyhlášení mohla začít 
hudební část majálesového dne.

Na hlavní scéně se během celého dne vystřídala 
nejedna hvězda. Skupina Bags, Toxique, Hentai 
Corporation či hlavní lákadla Vypsaná fi Xa, Pub Animals, 
Mandrage, J.A.R. Hlavní scénu uzavírala v pozdních 
nočních hodinách Morčata na útěku. Součástí programu 
byla také ohnivá show. 

Tradiční součástí ostravského majálesu je průvod 

masek. Letos bylo tématem „Jdeme do toho spolu!!!“, 

které odkazovalo na projekt sbližování univerzit. 

Desítky masek se tak utkaly o zajímavé ceny, 

mezi které patřil zájezd na Krym či iPody. 

Bandaband, My10Planets, Nanosféra,  e Downnhill. 

I tyto kapely jste našli v majálesový den na druhé scéně. 

Vedle nich také MISTAKE, zahraniční Give em Blood 

a PARA. A kdo sledoval druhý ročník soutěže studentských 

kapel University Band Contest, mohl si ověřit, že vítězná 

kapela Ajdontker si na majálesových prknech zahrála zcela 

právem. Zábavu na druhé scéně doplnilo akrobatické 

vystoupení Acrobatico. 

Ne každý ji snese. Ale ten, kdo ano, většinou na ni nedá 

dopustit. Řeč je o elektronické hudbě, které patřila 

třetí, elektro scéna. Osmnáct umělců si během dne 

pořádně pohrálo se zvukem, patřil mezi ně například DJ 

Kmín, Dry-rot, Philip TBC, No Money, Saboter či 

Computerartist. A návštěvníků, kteří přišli právě za 

tímto hudebním stylem, se našlo opravdu hodně… 

Novinkou letošního ročníku byla čtvrtá, čistě studentská 

scéna. Samotná stage byla tvořena přívěsem kamionu 

a vystoupily studentské kapely, jako On the way, 

 e Places či Only for life. Ale nešlo jen o hudbu, ledshow 

a parkurové vystoupení tajily chvílemi dech. Program 

studentské scény, která mohla vzniknout díky podpoře 

grantu Nadace O2  ink Big, končil svou Djskou show 

Jakub Šindler alias Jake Haley, který v současné době 

působí na pozici ředitele studentského Rádia Kolej.  

Umíte kreslit? Originálně? Graffi  ty? Pokud ano, mohli jste 
se během majálesového dne zúčastnit velké bitvy v podobě 
graffi  ty battle, během které přímo pod rukama vznikala 
neuvěřitelná díla… Mezi další možnosti, které mohli 
návštěvníci v den majálesu využít, patřila například 
úschovna kol, čajovna, barmanská show, stánky 
s občerstvením a další hudební scéna – scéna Rádia Kolej, 
které patří pod SUS Ostrava.

Kompletní fotogalerii, majálesové video a detailní informace k Majálesu Ostrava 2013 
lze najít na www.majalesostrava.cz.

SUS Ostrava – Dotváříme studentský život
 Agáta Vřeská
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E-ZDROJE SNADNO A RYCHLE Z POHODLÍ 

DOMOVA, NOVĚ PŘES SHIBBOLETH
Potřeba studovat z domu je víc než nutná. Získat informace 
z multioborových a oborových databází je tedy na místě. 
Vzdálený přístup je umožněn pro interní uživatele – akademické 
pracovníky a studenty naší univerzity. 

 Existují tři možnosti, jak se z domu připojit do vámi vybraných databází. 
První prostřednictvím VPN – stačí zadat http://asa.osu.cz, přihlásit se 
jménem a heslem jako do Portálu OU a zadat adresu http://knihovna.osu.cz 
v záložce E-zdroje a katalogy vybrat hledanou databázi. 
 Druhou možností přes CISCO VPN klienta – nutno stáhnout 
a nainstalovat CISCO VPN klienta, návod k dispozici na 
http://knihovna.osu.cz/index.php?kategorie=36063&id=4735.
 Třetí možnost: přes Shibboleth – přístup pouze na základě autentizace 
pomocí jména a hesla do Portálu OU, není nutno nic instalovat. Více informací 
o vzdáleném přístupu sledujte na stránkách Univerzitní knihovny OU.

  Mgr. Daniela Kolářová Jasenská, 
  ředitelka Univerzitní knihovny, 
  daniela.kolarova@osu.cz

→
EBSCO-přístup z domova přes Shibboleth.

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

NA NAŠÍ UNIVERZITĚ
Potřebujete vyhledat literaturu 
pro svou práci? Potřebujete najít 
časopisecký článek? Hledáte 
cizojazyčný zdroj pro závěrečné 
(bakalářské, diplomové, 
doktorandské) práce? 

 Zkuste využít pro svou práci 
elektronické informační zdroje (e-zdroje). 
E-zdroje umožňují pohodlný online 
přístup k informacím – k zahraničním 
odborným nebo vědeckým časopisům, 
článkům, abstraktům.
 Pro pracovníky a studenty naší 
univerzity jsou k dispozici volně 
dostupné a licencované e-zdroje. 
Seznam všech přístupných zdrojů 
(abecední a dle oborů) naleznete 
na www stránkách knihovny 
pod odkazem E-zdroje a katalogy. 
U každého zdroje najdete popis, 
co daný zdroj obsahuje. 
 Volně dostupné zdroje jsou 
k dispozici na internetu bez nutnosti 
zadávat přihlašovací jméno nebo být 
v síti OU. Licencované e-zdroje jsou 
přístupné v počítačové síti OU bez 
přihlášení, přístup z domova je možný 
přes VPN klienta. Poněvadž se jedná 
o zahraniční vydavatele databází, 
je nutné ve většině případů používat 
primárně vyhledávací jazyk angličtinu. 
 Používáte již e-zdroje pro svou 
práci? Tak jako v minulých letech 
je zajištěn přístup na další období 
do těchto multioborových databází – 

Science Direct, SpringerLink, Wiley 
Online Library, JSTOR. Pro hodnocení 
vědy i nadále bude přístup do data-
bází Scopus a Web of Knowledge.
 Díky podpoře z operačního 
programu VaVpI 4.3 získala naše 
univerzita nově přístup do multioborové 
akademické databáze EBSCO 
– kolekce Academic Search Complete 
(cca 7 tis. plnotextových časopiseckých 
titulů, uživatelsky příjemné prostředí 
v češtině) a dále do oborově 
zaměřených databází. 
 Jedná se o Annual Reviews 
- Biomedical/Life Sciences 
Collection (plnotextová kolekce 
26 prestižních časopiseckých titulů), 
BMJ Journals Online Collection 
a BMJ Online (plnotextová kolekce 
30 renomovaných časopisů vydavatel-
ství British Medical Journals včetně 
prestižního British Medical Journal), 
CINAHL with Full Text (zdroj pro 
ošetřovatelství, zdravotní péči, 
biomedicínu, alternativní medicínu 
a další příbuzné obory).
 U některých oborových databází 
je přístup zajištěn jen na část roku 
2013, jedná se o Cochrane Library 
Online, Ovid Nursing Full Text Plus 
a Nursing@Ovid, ProQuest Nursing 
and Allied Health Source, ProQuest 
Public Health, MEDLINE with Full Text 
a DynaMed.
 Od roku 2012 máme nově přístup 
do eBooks. Jedná se zatím 

o 19 zahraničních titulů z oblasti 
přírodních věd, které jsou přístupné 
přes rozhraní eBrary. Tituly můžete 
najít v našem katalogu nebo 
na www stránkách UK OU – E-zdroje 
a katalogy a záložka eBooks. 
 V letošním roce bude nabídka 
rozšířena o eBooks společnosti EBSCO 
a také o některé volně dostupné tituly. 
 Připravujeme školení zaměřené 
na vyhledávání v e-zdrojích a dále 
pravidelná školení na nově pořízené 
zdroje. V případě zájmu je možné 

se již nyní předběžně přihlásit 
(e-mailem sarka.kostecka@osu.cz).
Termíny budou zveřejněny 
na stránkách naší Univerzitní knihovny.

 Bc. Šárka Kostecká, 
 vedoucí fondů UK OU, 
 sarka.kostecka@osu.cz

↑
Základní stránka dostupných 
e-zdrojů.

↑
Vyhledávací rozhraní ScienceDirect.

↑
Vyhledávací rozhraní Web of Knowledge.

↑
Odkaz na Ebooks na webu knihovny.

STUDOVNA FF – VÁŠ PROSTOR KE STUDIU
 Univerzitní knihovna je tvořena 
ústřední knihovnou a šesti 
fakultními studovnami. Studovna 
Filozofi cké fakulty je největší 
fakultní studovnou. 

 Studovna se nachází v přízemí 
budovy E na třídě Československých 
legií 9 v Ostravě. Je to jedno z důleži-
tějších míst fakulty, vhodný prostor 
pro studium. Otevření studovny se 
datuje ke dni 1. dubnu 1995, a to díky 
doc. PhDr. Evě Mrhačové, CSc., bývalé 
děkance FF, která zajistila prostory 
pro studovnu a základní fond.
 Fond studovny se postupně doplňo-
val a rozšiřoval, proto bylo nutné 
zajistit další prostory. Studovna se 
rozšířila o nové prostory, o studovnu 
germanistiky a studovnu romanistiky.
 V současné době je ve fi lozofi cké 
části této studovny 7 813 dokumentů, 
ve studovně germanistiky 4 712 
dokumentů, ve studovně romanistiky 
4 117 dokumentů a ve zvláštním 
oddělení multimédií 709 dokumentů 
(CD a DVD). Veškeré dokumenty jsou 
určeny k prezenčnímu studiu ve stu-
dovně, knihy je možné si absenčně 
půjčit na tzv. krátkodobou výpůjčku 
(tzn. přes noc nebo přes víkend).
 V tomto článku bych vám chtěla 
přiblížit studovnu germanistiky. 
Byla založena v roce 1995 z iniciativy 
tehdejší vedoucí katedry 
germanistiky doc. Miroslavy Kyselé 
a paní Brigitte Widmer ze Švýcarska. 
Zpočátku fungovala samostatně, 

nezávisle na studovně FF. V prvních 
deseti letech byla budována za pod-
pory švýcarského Spolku na podporu 
katedry germanistiky Ostravské 
univerzity. Na rozvoji se podílely i další 
organizace, například Niermann-Sti
 ung, 
DFG (Deutsche Forschungsgemeinscha
 ).  
Dokumenty jsme obdrželi i od soukro-
mých dárců. Nejvýznamnějším z nich 
byl Dr. František Schwarz, který 
studovně věnoval svou knihovnu. 
Na galerii ve studovně je umístěna 
také část fondu DAAD (Deutsches 
Akademisches Austauschdienst).
 Studovna germanistiky je 
samostatnou místností s galerií. 
Dokumenty jsou rozděleny přehledně 
podle jednotlivých oborů. Všechny 
dokumenty ze studovny jsou zkatalo-
gizovány a k vyhledání v online 
katalogu Univerzitní knihovny.
 Naleznete zde encyklopedie, jako 
například Meyers Neues Lexikon, 
Die deutsche Literatur des Mittelalters: 
Verfasserlexikon, Der Große Brockhaus: 
Handbuch des Wissens in zwanzig 
Bänden, Der Brockhaus in fünfzehn 
Bänden, Das neue Taschen-Lexikon in 
20 Bänden, Sprachgeschichte: 
ein Handbuch zur Geschichte 
der deutschen Sprache und ihrer 
Erforschung, Lexikon des Mittelalters, 
Fachsprachen = ein internationales 
Handbuch zur Fachsprachenforschung 
und Terminologiewissenscha	 .
 Součástí fondu je také slovníková 
literatura, učebnice, odborné publikace 
týkající se například fonetiky, lexiko-

grafi e aj. Naleznete zde i publikace 
o Německu, Rakousku a Švýcarsku 
a další materiály. Cennější publikace, 
zejména slovníky, jsou uzamčeny 
v zasklené knihovničce a půjčují se 
na požádání. 
 Ve studovně germanistiky sice 
nemáme staré tisky, až na jednu 
výjimku z roku 1789 (Curas, Hilmar: 
Curas erleichterte, vermehrte, und 
ganz neu umgearbeitete franzözische 
Sprachlehre…   (1789)), ale můžete 
prostudovat knihy psané švabachem, 
tzv. historický fond z let 1815–1856. 
Některá vícesvazková díla nejsou 
úplná. Namátkou můžeme uvést třeba 
Knigge, Adolph: Ueber den Umgang 
mit Menschen (1815), Heinrich 
Zschokke's ausgewählte Schri	 en.

Teil 5 (1825), Johann Gottfried 
von Herder's sämmtliche Werke: 
zur Philosophie und Geschichte.

 eil 1–2 (1827), Johann Gottfried 
von Herder's sämmtliche Werke: 
zur schönen Literatur und Kunst. 
Band 5–6 (1827) atd.
 Všechny zájemce o germanistiku, 
nejen z řad studentů, v naší studovně 
rádi uvítáme. 

 Eva Malá, 
 studovna Filozofi cké fakulty, 
 eva.mala@osu.cz

↑
Prostor ke studiu.  
 Foto: Mgr. Jiří Plešek
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UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA JE 30. ZÁŘÍ 2013

TERMÍNY UZÁVĚREK A TECHNICKÉ POŽADAVKY 

NA PŘÍSPĚVKY DO LISTŮ OU
Vážení dopisovatelé,
velmi si ceníme vaší přízně. 
Každý váš příspěvek je pro nás 
důležitý. To vaše informace jsou 
jádrem každého čísla našeho 
univerzitního časopisu. 
K hladkému průběhu naší 
spolupráce uvádíme základní 
technická data: 

Termíny uzávěrek 2013:
číslo 3/2013 30. září 2013
číslo 4/2013 30. listopadu 2013

Technické požadavky:
• Své příspěvky zasílejte 
 na e-mail: newsletter@osu.cz
• Rozsah příspěvku: 
 půl až jedna strana A4, 
 při velikosti 12 bodů písma 
 Times New Roman, 
 řádkování jednoduché.
• NEZAPOMEŇTE dolů pod svůj
 příspěvek uvádět:
 1/autora příspěvku + katedru
 + fakultu + e-mail, 
 2/autora fotografi í + texty 
 pod fotografi e.

• Fotografi e posílejte v co nejvyšší
 kvalitě. 
• Pokud fotografi e čerpáte 
 z jiného zdroje 
 (např. elektronického), uveďte jej.
• U jmen uvádějte všechny tituly. 
• Každou zkratku vysvětlete.
 Děkujeme vám.
 

 Za redakční radu Listů OU
 Mgr. Hana Jenčová,
 šéfredaktorka

ČERVEN 

13.–15. 6. Den první pomoci

25. 6. Chemie a další přírodní vědy 
 na Slezskoostravském hradě 2013

25. 6. Diskusní seminář na téma
 Věcný záměr zákona
 o sociálních pracovnících

ZÁŘÍ 

3. 9. 2. klinicko-morfologický den 
 s mezinárodní účastí 

21. 9. Komplexní pohled na diabetes mellitus
 – odborná konference 
 v rámci projektu Jesenius

KALENDÁRIUM AKCÍ ČERVEN–ZÁŘÍ 2013

←
Tým Stavovské unie studentů Ostrava, která měla 
celý Majáles Ostrava 2013 na svědomí. 
Letos již podruhé spojili své síly studenti 
Ostravské univerzity a VŠB-TU Ostrava k vytvoření 
největšího studentského hudebního 
festivalu v Ostravě.
-suso-

8:30–13:00 hod.

konferenční sál VOŠS, 
Zelená 40A
Ostrava-Mariánské Hory

katedra patologické anatomie a soudního lékařství, 
Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů LF OU

http://www.chemienahrade.cz/

VOŠS a FSS OU 

katedra patologické anatomie a soudního lékařství, 
Ústav patologie LF OU

katedra rehabilitace LF OU


