
VÁNOCE PATŘÍ DĚTEM
Na 220 dárků připravili členové 
naší akademické obce 
(ale nejen oni) všech fakult naší 
univerzity pro děti v Klokánku 
Dolní Benešov. 

 Mezi dárky byly hračky, oblečení, 
sladkosti, kosmetika, ale i cyklistická 
helma, panenka Barbie nebo postavičky 
My Little Pony. Jak přiznali pracovníci 
Klokánku, dárků bylo tolik, že děti 
je všechny nedostanou na Vánoce, 
ale některé balíčky rozzáří jejich oči 
i o něco později, třeba až budou 
mít narozeniny. Řada balíčků potěší 
také děti v dalších zařízeních 
podobného typu. 
(INFO-U-, newsletter č. 11/2013)

Jak jste se o této akci dozvěděly?
Andrea Havlenová: O této akci 
jsem se dozvěděla prostřednictvím 
Facebooku. Původně tuto akci 
vymyslela paní Lenka Boubal. 
Postupem času se k myšlence 
přidávali další lidé, kteří na tento 
odkaz také narazili. Také já jsem se 
nabídla jako sběrné místo, kam mohli 
lidé dárečky přinést. Jelikož vím, že 
Ing. Lucie Malá, projektová manažerka 
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z Ostravské univerzity, má velké srdce, 
řekla jsem jí o tomto projektu. Pojala 
to s elánem sobě vlastním – tak vznikl 
„projekt OU“. 
Lucie Malá: Jamile mě Andrea 
Havlenová o akci informovala, hned 
mě napadlo, že by se akce rádi zúčast-
nili také zaměstnanci naší univerzity. 
Pak už bylo otázkou několika dní, než 
přišel všem našim zaměstnancům 
e-mail a v něm leták s výzvou.

Jak na výzvu oslovení reagovali – 
ať už návštěvníci Facebooku, nebo 
zaměstnanci OU?
Lucie M.: Všechny nás velice 
překvapilo, jak brzy dorazily první 
dárky. Dárečky jsme uskladňovali 
v kanceláři prorektora Laty. Během 
několika dní však kancelář začala 
připomínat spíše „Dílnu Santy Clause“ 
než kancelář prorektora.
Andrea H.: Lidé se o akci dozvěděli 
buď z internetu, nebo od nás na 
prodejně, kde také viděli rychle se 
hromadící dárky.

Čím vás tento projekt zaujal? Co se 
vám na tomto projektu líbilo?
Andrea H.: Líbilo se mi, že lidé 
nemysleli jen na sebe a chtěli udělat 
radost a pěkné Vánoce dětem, které 
ve svém životě moc radosti nemají. 
Připravili krabičku, do které dali vše, 
co si myslí, že by mohlo alespoň na 
chvíli rozzářit dětské oči. Dárky byly 
rozděleny na věkové kategorie: 0–3, 
3–6, 6–10, 10–13 a 13–18 let a zda 
jsou pro chlapečka nebo holčičku, tak 
aby „tety“ a „strejdové“ v Klokánku 
věděli, jak mají dárky rozdělit. Sešly se 
hračky, oblečení, dobrotky apod. Dárky 
byly opravdu pěkně s láskou zabalené. 
Dělalo mi velkou radost, jak se začaly 
rychle množit. Ke konci jsme se 
v prodejně málem nepohnuli.

A jaké dojmy ve vás zanechala 
návštěva Klokánku?
Andrea H.: Nesmírně obdivuji lidi, 
kteří se snaží těmto dětem pomoci, 
udělat jim alespoň na chvíli domov, 
který třeba nikdy neměly. Až po 
návštěvě Klokánku v Dolním Benešově 
a seznámení se s lidmi, kteří jej budují, 
jsem pochopila, jak je to náročné 
a s jak velkou láskou, pochopením 
a odhodláním se snaží těmto dětem 
pomoci. Není jistě jednoduché 
překonávat překážky, se kterými se 
jako příspěvková organizace potýkají. 
Bohužel, přes veškerou snahu naráží 
na byrokracii, legislativní překážky 
a v neposlední řadě také fi nance. Děti, 
které k nim přijdou, nemají mnohdy nic 
než to, co mají na sobě. Proto byli 
zdejší pracovníci  nesmírně vděční za 
oblečení a hračky. Potřeby dětí jsou 
samozřejmě širší – od školních potřeb, 
brýlí apod.
Lucie M.: Myslím, že akce byla více 
než úspěšná, a to nejen množstvím 
dárků, které se podařilo sesbírat, 
ale také nadšením a vděčností, které 
se dalo číst ve tvářích zaměstnanců 
Klokánku. Nejen z tohoto důvodu 
počítáme s tím, že akce znovu 
proběhne také v příštím roce. Díky 
návštěvě Klokánku v Dolním Benešově 
jsem si uvědomila, jak moc tato 
zařízení naši pomoc potřebují, a proto 
již dnes plánujeme jarní akci, která se 
zaměří na sběr oblečení pro děti 
benešovského Klokánku. Doufám, že 
se také této akce zúčastní minimálně 
stejné množství lidí jako té vánoční.
Andrea H., Lucie M.: Věříme, že tako 
akce nebyla poslední, že se bude 
každoročně opakovat. Už nyní 
s Lucií Malou přemýšlíme, jak projekt 
Klokánek dostat více do povědomí, 
alespoň tak, jak je v našich silách. 
                                                    -lis-

REKTORKY A REKTOŘI SE SEŠLI V OSTRAVĚ

 Fota: Edmund Kijonka

Několika záběry se vracíme ke konferenci rektorek a rektorů 
slezských univerzit, které se uskutečnilo ve dnech 8.a 9. listopadu 2013 
v Hotelu Imperial. Rektorky a rektoři se zúčastnili také exkurze 
v Dolní oblasti Vítkovic. 

↑
Zleva vlídná „teta“ z Klokánku, Andrea Havlenová a Ing. Lucie Malá
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OSTRAVA A VÍDEŇ MAJÍ SPOLEČNÉ TÉMA
Katedra sociální práce Fakulty 
sociálních studií naší univerzity 
společně  s partnerskou školou 
Fachhochschule Campus Wien 
realizovaly již pátým rokem 
společný vzdělávací program 
v anglickém jazyce (Intercultural 
Project Management).  

 Od 3. do 15. listopadu 2013 do 
Ostravy zavítala skupina rakouských 
studentů, kteří absolvovali odborné 
přednášky a exkurze sociálních 
organizací (Spirála, Charita sv. 
Alexandra, Charita Ostrava, Magistrát 
města Ostravy). 
 Cílem programu bylo vytvoření 
studentských projektů pro vybrané 
místní sociální organizace (Renarkon, 
Trigon, Vzájemné soužití). Studenti 

měli za úkol inovativně řešit konkrétní 
oblast managementu organizace 
(např. marketingovou strategii, public 
relations apod.). Obdobný program 
absolvovala skupina českých studentů 
Fakulty sociálních studií ve Vídni. 
 Studenti si absolvováním meziná-
rodního pobytu prohloubili znalosti 
o sociální práci v navštívených zemích, 
získali kompetence v projektovém 
managementu a interkulturních 
aspektech (komunikace, jazyk, 
kooperace). Realizace akce byla 
fi nančně podpořena fondem AKTION 
Česká republika-Rakousko.

 Text a fota: 
 Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.,
 koordinátorka programu,
 vera.holasova@osu.cz

Parkujete pomocí parkovacího 
asistenta, perete v úsporné 
automatické pračce anebo 
sledujete předpovědi počasí? 
Pokud ano, tak ve svém životě 
využíváte aplikace fuzzy logiky.

 Parkování auta, ekonomické praní 
či předpověď počasí patří k typickým 
úlohám fuzzy modelování, o kterém 
se debatovalo společně s vědci 

z Ostravské univerzity dne 11. prosince 
2013 v ostravském klubu Atlantik. 
Velmi zajímavou přednášku z oblasti 
„mlhavé“ (fuzzy) logiky na téma „Fuzzy 
modelování: od logických paradoxů 
k aplikacím“ navštívily desítky zájemců 
o toto téma.
 Oba přednášející z Ústavu pro 
výzkum a aplikace fuzzy modelování 
Centra excelence IT4Innovations 
při Ostravské univerzitě, 
dr. Libor Běhounek a prof. Vilém Novák, 
si s návštěvníky povídali o tom, jak 
vědci učí stroje myslet. 
 Vysvětlovali, proč jedna plus jedna 
nejsou vždy dvě, jak funguje fuzzy 
logika a co jsou logické paradoxy, proč 
je třeba výrazy například typu „velký“, 
„slabý“ nebo „brzdi“ přeložit do řeči 
matematiky a do podoby algoritmů, 
kterým budou rozumět počítače, aby 
byly vytvořeny praktické aplikace
 pro člověka i společnost. 
 Oba pánové taktéž bořili mýty 
o tom, že matematici jsou neustále 
v zajetí čísel a počítání – matematiky 
zajímají především vlastnosti a počítání 
je pak už jen pro stroje!
 Přednáška ukázala, jak moc neostré 
jsou hranice v našem skutečném světě 
a přirozeném jazyce a jak se dá toto 
poznání užitečně zpracovat a využít 
v praktických aplikacích pro náš život.

 V průběhu večera se také 
soutěžilo o 3x roční předplatné 
časopisu National Geographic, který 
je partnerem Science Café.
 Další přednáška v rámci Science 
Café se uskuteční 26. února 2014, 
kdy bude dr. Jan Herůfek z Filozofi cké 
fakulty Ostravské univerzity přednášet 
o historii.
Tato akce se koná v rámci projektu 
OPVK „Posílení vědeckých týmů 
Ostravské univerzity v Ostravě“ 
(registrační číslo projektu 
CZ.1.07/2.3.00/30.0010). Tento 
projekt je spolufi nancován Evropským 

sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky.                         -oua-                       

↑
Přednášky v ostravském klubu 
Atlantik, které pořádá v rámci 
Science Café Ostravská univerzita, 
mají vždy velkou účast návštěvníků.

←
Jeden z přednášejících, prof. Ing. 
Vilém Novák, DrSc.,ředitel Ústavu 
pro výzkum a aplikace fuzzy mode-
lování na OU (divize Centra excelence 
IT4Innovations), hovoří s redaktor-
kou Českého rozhlasu.    

JAK VĚDCI UČÍ STROJE MYSLET?

POSTAVME SE HLADU! – NAŠE POSVÍCENÍ 

NA FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH STUDIÍ
V souvislosti se Světovým dnem 
potravin 16. 10. 2013 se Fakulta
sociálních studií připojila 
prostřednictvím akce 
Naše posvícení k mezinárodní 
kampani Food Right Now – 
Postavme se hladu! 

 Akci zahájila informačně vzdělávací 
sekcí společnosti Člověk v tísni 
Rozvojka. „Naše posvícení“ 
bylo zaměřeno na problematiku 
celosvětového hladu v kontextu 
globálních souvislostí. Hlavní příčinou 
hladu není totiž nedostatek potravin, 
ale chudoba. Cílem akce bylo 
tedy posílit povědomí o problematice 
chudoby a jídla v rozvojových zemích. 
 Akci Naše posvícení jsme pojali 
jako interaktivní přednášku oživenou 
fi lmem Z popelnice do lednice. Film 

reaguje na plýtvání potravin, které se 
často ani nedostanou na pult 
prodejen. Jednoduše se vyhodí, 
protože mají nějakou vadu na kráse. 
 A co vy? Přemýšlíte, jak vlastním 
přičiněním přispět? Můžete pomoci už 
jen tím, že budete o svých nákupech 
přemýšlet a zbytečně nekupovat jídlo, 
které neupotřebíte. Také pomůžete 
tím, že budete nakupovat regionální 
potraviny nebo fair trade produkty.
 
 Za organizační tým 
 Mgr. Alena Hegerová,
 S12276@student.osu.cz

↖
Studenti s prostíráním 
„Naše posvícení“.
 Foto: Aneta Kozáková

↑
Prezentace Mgr. O.Pelechové 
z Magistrátu města Ostravy.

DVA TÝDNY MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ
Ve dnech 3. až 16. listopadu 
2013 se skupina devíti studentů 
Fakulty sociálních studií naší 
univerzity zúčastnila v rámci 
mezinárodního projektového 
managementu vzdělávacího 
programu na FH Campus Wien.

 Jak již název programu napovídá, 
jednalo se o setkání studentů z více 
evropských zemí, konkrétně z České 
republiky, Polska, Maďarska, 

Slovenska, Německa a Švýcarska. 
 Po našem příjezdu do Vídně nás 
čekalo velmi vřelé přivítání od 
koordinátorky dr. Brigitty Zierer, která 
nám byla během celého pobytu velkou 
oporou. Cílem celého programu bylo 
vytvoření studentských evropských 
projektů pro vídeňské organizace 
(Vinzenhaus, Jedmayer, Schuldner 
Beratung a Top Lokal), zaměřené 
na různé cílové skupiny sociální práce. 
 První týden pobytu probíhaly na FH 

Campus Wien přednášky zaměřené 
na sociální politiku v Rakousku, 
projektový management a evropské 
fondy. Díky těmto přednáškám jsme 
získali klíčové znalosti pro vypracování 
projektu. 
 Já osobně jsem byla členem 
pracovní skupiny Top Lokal, což je 
sociálně ekonomický projekt zaměřený 
na nezaměstnané. Naše skupina byla 
tvořena třemi studenty z České 

republiky, jednou studentkou z Polska 
a jednou z Maďarska. Všem skupinám 
se podařilo vytvořit zajímavé návrhy 
projektů a věříme, že i do budoucna 
by mohly být přínosné svou případnou 
realizací.
 Všichni zúčastnění hodnotili při 
zpětné evaluaci tento pobyt velmi 
kladně. Já osobně největší přínos 
spatřuji v možnosti realizovat 
skupinovou práci s lidmi různých 
národností, vyzkoušet si projektový 
management po praktické stránce 
a prohloubení znalostí o sociální práci 
v jiných zemích. 
 Dnes mohu říci, že jsme opravdu 
vděčni naší univerzitě, že nám 
umožnila tento pobyt absolvovat. 
Naše díky patří především dr. Brigittě 
Zierer, která precizně naplánovala celý 
program ve Vídni, včetně možností 
využití našeho volného času. Díky 
rovněž patří Mgr. Věře Malík Holasové, 
Ph.D., za organizaci tohoto programu 
na naší univerzitě a v neposlední řadě  
Nadaci AKTION, která přispěla na 
fi nanční náklady pobytu.

 Bc. Jana Pichlová,
 studentka 2. roč. N Mgr. studia,
 S12106@student.osu.cz

←
Účastníci programu.
 Foto: Chia-hua Lin 

↑
Návštěva organizace Spirála o.p.s.
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KONFERENCE K 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 

ASOCIACE VZDĚLAVATELŮ V SOCIÁLNÍ PRÁCI
Dne 7. listopadu 2013 se na Jihočeské univerzitě v Českých 
Budějovicích konala konference k 20. výročí založení 
Asociace vzdělavatelů v sociální práci, na jejímž vzniku 
se významně podílel děkan FSS doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., 
a prof. PhDr. Libor Musil, CSc., z FSS MU v Brně. 

VEDTYM A RODINY OHROŽENÉ CHUDOBOU
Dne 15. října 2013 proběhl 
v rámci projektu „Rozšíření 
a rozvoj vědeckovýzkumného 
týmu OU, FSS“ (VEDTYM)“, 
reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0080, 
spolufi nancovaného z ESF 
a Státního rozpočtu ČR, 
„Kulatý stůl“ na téma „Rodiny 
ohrožené chudobou“.

 O akci byl z řad odborníků z praxe, 
laiků i studentů mimořádný zájem. 
Úvodní přednáška prof. PhDr. Jana 
Kellera, CSc., „Chudoba domácností 
a život nad poměry“, otevřela 
prostor pro představení výzkumného 
projektu, projektu Vedtym, 
orientovaného na rodiny.

 Členky výzkumného subtýmu Rodiny 
doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D., 
Mgr. Vendula Gojová, Ph.D. 
a Mgr. Eliška Lindovská prezentovaly 
výzkumný záměr subtýmu Rodiny 
a s účastníky kulatého stolu diskuto-
valy o výsledcích výzkumu a jejich 
možných důsledcích pro sociální práci.
 
 Mgr. Monika Hurtíková, DiS.,
 manažerka projektu VEDTYM,
 monika.hurtikova@osu.cz

↖
Prezentace subtýmu Rodiny
 Foto: -vedtym-

Z REDAKČNÍ POŠTY
Ahoj Hani,
doufám, že se máš aspoň občas chvilku času užít si předvánoční hektickou dobu. 
Já jsem o víkendu pozvala k nám domů naše zahraniční studenty na trochu 
folklóru a pekli jsme perníčky. Jak vidíš,manufaktura fungovala skvěle, zapojili se 
všichni. Začali jsme pohádkou o perníkové chaloupce (v Keni, v Turecku a na 
Tchai-wanu ji neznají), k práci pak hrály koledy, já jsem pouze obsluhovala 
troubu, no a po pěti hodinách si upečený a nazdobený výsledek odnesli ve třech 
krabicích od bot. Asi jim chutnalo, protože psali, že už všechno snědli.

Měj se krásně!
 Pavla

pavla.nemethova@osu.cz, 6. prosince 2013

Fota: archiv autorky

OBŘÍ ÚSPĚCH KATEDRY GERMANISTIKY

JAPONŠTINA, ARABŠTINA NEBO ČÍNŠTINA?

↖
Účastníci konference 
a panelové diskuze
 Fota: Dr. Alois Křišťan

 Docent Chytil byl dlouholetým 
předsedou Asociace, která se velmi 
výrazně etablovala v oblasti vzdělání 
v sociální práci a i přes svůj status 
občanského sdružení se stala 
významným partnerem MPSV a MŠMT. 
V současné době sdružuje přes 
30 vysokých a vyšších odborných škol 
z celé ČR.
 Na konferenci, která byla věnována 

tématu „Občanství, sociální práce 
a soudobá společnost“, zazněly 
přednášky doc. Oldřicha Chytila, 
prof. Libora Musila, prof. Malcoma 
Payna z Velké Británie a fi lozofa 
prof. PhDr. Jana Sokola, CSc., PhD.

 Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.,
 proděkanka pro vědu a výzkum,
 alice.gojova@osu.cz

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy na základě 
souhlasného stanoviska Akredi-
tační komise České vlády udělilo 
naší fakultě právo konat 
habilitační a profesorská řízení 
v oboru Německý jazyk.
 
 Je to obrovský úspěch. Po katedře 
slavistiky, historie a české literatury 
se tak katedra germanistiky stává 

čtvrtým pracovištěm FF OU, které již 
získalo všechny možnosti, které může 
vysokoškolské pracoviště získat – právo 
doktorského studia a právo habilitač-
ních a profesorských řízení. 
 Katedra germanistiky je současně 
čtvrtým vysokoškolským pracovištěm 
v České republice (po UK Praha, 
MU Brno a UP Olomouc), kde se lze 
o habilitační a profesorská řízení 
v oboru Německý jazyk ucházet.

 Z celého srdce blahopřejeme této 
velmi agilní katedře a přejeme jí samé 
úspěchy i do budoucna.

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

Rostoucí ekonomický a kulturní 
vliv zemí Dálného východu 
a Arabského poloostrova na dění 
v globalizovaném světě se 
zejména v posledních letech 
odráží ve zvyšujícím se zájmu 
o studium asijských jazyků. Jejich 
znalost je zároveň bonusem
k dobrému profesnímu uplatnění 
na současném trhu práce. 

 Již v akademickém roce 2004/2005 
nabídla tehdejší děkanka Filozofi cké 

fakulty doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc., 
studentům naší univerzity v rámci 
volitelných výběrových předmětů 
čtyřsemestrální studium japonštiny, 
arabštiny, čínštiny, vietnamštiny 
a romštiny vedené rodilými mluvčími. 
 O rok později se pětice exotických 
jazyků rozšířila o starobylý sanskrt, 
v roce 2008, po příchodu automobilky 
Hyundai do Nošovic, byla nabídka 
operativně rozšířena o korejštinu. 
Pro realizaci výuky přislíbil asijský 
investor fi nanční pomoc, svým 

závazkům nedostál, proto bylo 
studium korejštiny z důvodu vysokých 
fi nančních nákladů v roce 2009 
pozastaveno.
 V současné době zajišťuje 
Filozofi cká fakulta formou výběrových 
předmětů výuku japonštiny, arabštiny, 
čínštiny a romštiny; uchazeči z řad 
veřejnosti mohou tyto jazyky studovat 
v rámci programu celoživotního 
vzdělávání. 
 Největšímu zájmu se od samotného 
počátku výuky exotických jazyků těší 

japonština, jejíž studium je podporová-
no zejména organizací Japan Founda-
tion a Asociací učitelů japonštiny v ČR. 
 Díky podpoře Japan Foundation 
se studovna Filozofi cké fakulty pyšní 
bohatým japonským knižním fondem, 
který kromě výkladových a frazeologic-
kých slovníků, zpěvníků a cvičebnic 
obsahuje i japonskou beletrii, 
publikace o japonské historii, životním 
stylu a v neposlední řadě i sedmnáct 
dílů japonského vydání encyklopedie 
Britannica.                              → str. 8
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  Představitelé výše uvedených 
institucí jsou v pravidelném kontaktu 
s lektorkou japonštiny Mami Navrátilo-
vou a podporují úsilí vedení Filozofi cké 
fakulty směřující k  rozšíření studia 
japanistiky.  
 Prozatím poslední společné jednání 
se uskutečnilo 20. srpna 2013, kde 
Mamoru Morita, představitel Japan 
Foundation, spolu s Koshim Hiraya-
mou, předsedou Asociace učitelů 
japonštiny v ČR, proděkanem pro 
zahraniční vztahy fakulty doc. Markem 
Otiskem a paní lektorkou Mami 
Navrátilovou dohodli další koncepci 
studia japonštiny. 
 Od následujícího akademického 
roku, kterým vstoupíme do druhého 
desetiletí výuky exotických jazyků 
na Ostravské univerzitě, nabídne 
Filozofi cká fakulta zájemcům studium 
v modulu Úvod do studia japonské 
fi lologie. Tato forma studia nabídne 
vedle stávající výuky jazyka bloky 
přednášek z vybraných kapitol 
japonské historie, současné literatury, 
fi lmu a soudobé japonské společnosti. 
 Informační technologie jsou již 
nedílnou součástí studia jazyků. 
Bc. Eva Žůrková, absolventka 
bakalářského oboru Český jazyk – 
anglický jazyk a v současné době 
studentka bakalářského oboru 
Informační technologie ve vzdělávání, 
z vlastní iniciativy připravila elektronic-
kou studijní příručku japonštiny. Kromě 
teorie a slovní zásoby zde nalezneme 

řadů příkladů k procvičení učiva dané 
lekce, což přispěje k snadnějšímu 
osvojení probírané látky – viz 
www.japonština.cz.cc 
(pozn. http://japonstina.osu.cz/).
 Počínaje rokem 2009 si „naši“ 
studenti japonštiny formou meziná-
rodní zkoušky ověřují znalosti 
v konkurenci studentů fi lozofi ckých 
fakult, kde je japonština akreditovaným 
studijním oborem. Skvělými výsledky 
potvrzují, že i v této konkurenci 
lze uspět (doposud máme tři držitele 
certifi kátu mezinárodní zkoušky 
z japonštiny, stupeň N5). 
 Výčet by nebyl úplný, kdybych 
nezmínila další vyučované exotické 
jazyky – čínštinu, arabštinu a romštinu. 
Nemají sice podporu mezinárodních 
vzdělávacích nadací, nicméně díky 
osobitému výukovému stylu 
a pedagogickým schopnostem rodilých 
mluvčích se těší z řad studentů 
i veřejnosti stále velkému zájmu.
Věříme, že tento trend bude i nadále 
pokračovat. 

 Mgr. Jana Bolková,
 děkanát Filozofi cké fakulty,
 jana.bolkova@osu.cz

↖
 Foto: nihonjin-no.blog.cz

↖
 Foto: evzdelavani.cz

prof. PhDr. Lubomíra Bartoše, CSc., či 
prof. dr hab. Piotra Sawického. 
 Docentka Mrhačová také připomněla 
zásluhy institucí, zvláště Francouzského 
institutu při Velvyslanectví Francie, 
a následný vznik Francouzského 
jazykovědného a vzdělávacího centra 
při ostravské katedře romanistiky 
nebo dar tisícovky knižních titulů ze 
strany Španělského království. 
 Chtěla tomu náhoda, že v roce, kdy 
si připomíná výročí svého založení 
katedra romanistiky, oslavil významné 
životní jubileum (95 let) profesor Jan 
Šabršula. Toto odpoledne patřilo také 
jemu. Slavnostně bylo pokřtěno číslo 
1/2013 časopisu Studia Romanistica, 
věnované právě profesoru Šabršulovi 
u příležitosti jeho významného 
životního jubilea. Pan profesor pak 
zavzpomínal na své aktivní mládí 
studenta a gymnazijního profesora, 
provázené Sokolem, sportem 
i hudbou.
 O kulturní vstupy do programu se 
postarali členové pěveckého sboru 
VŠB-TU Ostrava pod vedením 
Mgr. Jana Mlčocha, člena španělského 
oddělení katedry romanistiky.
 Ofi ciální program přešel do části 
neofi ciální, kdy se ve dvou sekcích, 
francouzské a španělské, v příjemném 
prostředí setkali absolventi, současní 
studenti, bývalí a současní členové 
katedry, a také zástupci vedení FF OU, 
včetně děkana fakulty. Vzpomínalo se 

na staré časy, předávaly se různé 
profesní zkušenosti, ale také se vážně 
přemítalo nad tím, co komu přinesou 
dny příští. 
 Oslava dvacátého výročí založení 
katedry romanistiky FF OU se nesla 
v přátelském a poklidném duchu. 
Dvacet let je v životě člověka krásný 
věk, kdy stojí na prahu dospělosti 
a často jej čekají nejkrásnější léta jeho 
rozvoje. 
Věřme, že tomu tak bude i v případě 
katedry romanistiky. 
(Listy FF OU, říjen 2013, s. 15–16, upr.)

 Text: Bc. Mgr. Pavlína Žídková,
 katedra romanistiky,
 pavlina.zidkova@osu.cz

↗
Vzácní hosté – bývalá děkanka 
doc. Eva Mrhačová a současný 
děkan prof. Aleš Zářický. 
 Foto: Maxmilian Drozdowicz 

→
Profesor Šabršula.  
 Foto: Maxmilian Drozdowicz

↘
Sbor VŠB-TU Ostrava.  
 Foto: Maxmilian Drozdowicz

DVACETILETÁ KATEDRA ROMANISTIKY
První říjnový pátek prožila 
katedra romanistiky FF OU 
poněkud netradičně. Dne 4. října 
2013 si totiž bohatým progra-
mem připomněla již dvacáté 
výročí svého založení. 

 Už v akademickém roce 1992/1993 
nastoupili ke studiu studenti nultého 
ročníku francouzštiny. O rok později 
byla zahájena výuka v magisterském 

oboru učitelství francouzského jazyka 
a literatury pro střední školy 
a v bakalářském oboru španělština 
pro hospodářskou sféru a cestovní 
ruch. Dvacetileté výročí bylo příležitostí 
pro setkání bývalých i současných 
členů katedry, absolventů i studentů, 
a také pro vzpomínání, vděčnost 
i přemítání o budoucnosti.
 Dopoledne bylo věnováno bloku 
přednášek tří členů katedry romanistiky: 
prof. PhDr. Lubomíra Bartoše, CSc., 

doc. Mgr. Jiřího Chalupy, Dr., a Mgr. 
Jana Lazara, Ph.D. Profesor Bartoš 
seznámil posluchače se svými 
dobrodružnými zážitky ze Střední 
a Jižní Ameriky i z jižní Francie, z doby 
krátce po absolvování studia, při 
kterých byl často konfrontován 
s rozdílností kultur hispanofonního 
a frankofonního světa a tehdejšího 
Československa.
 Docent Chalupa ve svém příspěvku 
nazvaném „Silná a slabá místa 
postmoderní historiografi e“ pomocí 
barvitých příkladů vysvětloval, proč 
mít rád historii, a zároveň poukázal 
na mezery v historiografi ckých 
pramenech a těžkosti spojené s jejich 
interpretací.  
 Doktor Lazar seznámil posluchače 
s předmětem svého výzkumu, 
problematikou francouzštiny na 
počítačovém chatu. Studentům 
prezentoval tendence zjednodušování 
francouzského pravopisu a jeho 
přibližování fonetické podobě, jak je 
patrno z komunikace zprostředkované 
počítačem. 

←
Zaujetí posluchačů při přednášce.
 Foto: Maxmilian Drozdowicz

 Slavnostní odpoledne bylo prosto-
rem pro setkání bývalého i současného 
vedení fakulty, bývalých i současných 
pracovníků katedry, bývalých i sou-
časných studentů. Bylo časem pro 
vzpomínání i pro vyjádření vděčnosti 
těm, kteří se zasloužili o vznik 
a úspěšný rozvoj katedry, i pro pohledy 
do budoucna.
 Úvodní slovo patřilo děkanu 
Filozofi cké fakulty prof. PhDr. Aleši 
Zářickému, Ph.D. Poté se slova ujala 
doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc., 
tehdejší děkanka Filozofi cké fakulty, 
která má hlavní zásluhy na vybudování 
tehdy nového pracoviště. Poutavě 
vylíčila příběh o tom, jak lze vybudovat 
studijní obor, romanistiku, na „zelené 
louce“. 
 Paní docentka zdůraznila v souvis-
losti se vznikem a rozvojem katedry 
romanistiky především zásluhy PhDr. 
Jany Pavliskové, Ph.D. (první vedoucí 
katedry romanistiky). Vyzdvihla také 
další významné členy a podporovatele 
katedry, mezi nimi i PhDr. Hanu Cinci-
buchovou (první vedoucí španělského 
oddělení), prof. PhDr. Oldřicha Běliče, 
DrSc., prof. PhDr. Svatavu Urbanovou, 
CSc., prof. PhDr. Jana Šabršulu, DrSc., 
prof. dr hab. Aleksandera Abłamowicze, 

ADOPCE NA DÁLKU

DOPIS ADOPTIVNÍ 

UGANDTSKÉ DCERY

Snaha vytrhnout z negramotnosti 
a bídy alespoň několik malých 
dětí z rovníkové africké Ugandy, 
jedné z nejchudších zemí světa, 
vedla naši fakultu na podzim 
roku 2004 k tomu, že se zapojila 
do projektu Arcidiecézní charity 
Praha s názvem Adopce na dálku. 
Adoptovali jsme celkem 
3 ugandské děti a platili jim 
školní pomůcky, školní uniformu 
a neodkladnou zdravotní péči.

 Cílem projektu je dát adoptovaným 
dětem, vyhledávaným v těžko 
přístupných osadách, takové vzdělání, 
aby se mohly postavit na vlastní nohy, 
vyučit se řemeslu nebo jít studovat.
 Nejstarší z našich adoptivních dětí, 
Ester, bohužel po několika letech 
odešla tam, odkud není návratu, více 
jsme se o tom nedozvěděli (všechny 
zprávy z Ugandy se získávají velmi 
obtížně), adoptivní Fagil ukončil 
základní školní docházku, naučil se 
číst, psát a počítat, ale jeho duševní 
schopnosti na víc nestačily, takže 
školu opustil.
 Zůstala nám adoptivní dcera 
Deleira Nakimuli, které bylo v době 
adopce 7 let. Oba její rodiče zemřeli 

na AIDS, žila jen se svou babičkou 
v hliněné chatrči v těžce přístupné 
osadě – zcela bez prostředků. Živila se 
banány a brambory a každé odpoledne 
nosila na zádech z velké vzdálenosti 
vodu. Možná si pamatujete na její 
fotografi i, kterou jsme otiskli v Listech 
OU – bosé malé děvčátko v ubohém 
oblečení. Dnes je to, jak vidíte 
z fotografi e, 16letá mladá dívka 
studující střední školu. Naše fi nanční 
pomoc má pro ni význam doslova 
existenční. 
 Pocit, že naše Filozofi cká fakulta 
doslova změnila této dívce život, 
je neobyčejně hřejivý.
 Z jejího posledního dopisu, který 
jsme získávali s velkými obtížemi přes 
pražskou Charitu a přinášíme vám jej 
v překladu z angličtiny, se dozvíte 
o jejím životě víc. Jak říká překladatelka 
dopisu Karla Kovalová, v jejím 
anglickém dopise téměř nejsou chyby.

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

Milá přítelkyně,

píše Vám Deleira. Doufám, že se Vám daří dobře. S radostí Vám posílám další 
dopis a doufám, že si ho přečtete a dozvíte se více informací o mojí škole 
a městě, ve kterém se nachází. Jsem opravdu moc ráda za tu oběť, kterou 
přinášíte pro mou profesionální budoucnost. 
 Ráda bych odpověděla na Vaši otázku o městě Kangulumira, kde je postavena 
moje škola. Kangulumira je centrem oblasti Kangulumira. Žije zde mnoho lidí 
z různých důvodů – možnost zaměstnání, obchodu, ubytovacích zařízení ... 
 Mezi nejběžnější činnosti zde patří obchod, hlavně prodej ananasu, výroba 
kávy a zemědělství, hlavně farmářství. Ve městě jsou také služby, obchody 
a banka Sacco.
 Kangulumira je velmi rozvinuté město. Je zde stanoviště, odkud jezdí taxíky 
do hlavního města Kampaly a mnoha dalších měst. Nejrozšířenější jazyk v oblasti 
Kangulumira je lugandština, ale pár lidí, kteří chodili do školy, umí i anglicky.

 → str. 10
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 Teď o škole. Chodím na střední školu druhého stupně St. Pontiano Ngondwe. Založili ji v roce 1986 katolíci. Je to 
soukromá škola, kterou spravuje katolická diecéze Lugazi. Ze stanoviště taxíků je to do školy asi 500 metrů. Je to škola 
pro chlapce i dívky, denní studium i internát.
 Je zde šest ročníků. První až čtvrtý ročník je obvyklé studium, pátý až šestý znamená pokročilé studium. Celkem je 
v naší škole 600 studentů. Je to škola s dobrou úrovní, personál je dobře vyškolený jak v přírodních vědách, tak 
v humanitních předmětech.
 Mezi předměty přírodní vědy patří fyzika, chemie, biologie, zemědělství, matematika a počítače, mezi humanitní 
předměty patří historie, zeměpis, umění, obchod, náboženství, angličtina, lugandština a literatura v anglickém jazyce.
 V prvním a druhém ročníku se studenti učí všem předmětům. Na začátku třetího ročníku mohou některé předměty 
vynechat a soustředit se na jiné, podle toho, jakou profesi mají v úmyslu dělat. Předměty přírodních věd jsou povinné 
ve všech čtyřech ročnících.
 Studium na střední škole trvá šest let. Je zde ale možnost, že student může po čtvrtém ročníku nastoupit na vyšší 
technickou školu, kde bude po dva roky studovat. A pak může postoupit dál, získat diplom/certifi kát, vysokoškolský titul 
a další. 
 Co se týče mě, já jsem si vybrala předměty: fyziku, biologii, chemii, zemědělství, obchod, matematiku, historii, zeměpis, 
náboženství a angličtinu. Vynechala jsem lugandštinu, literaturu v anglickém jazyce, počítače a umění. 
 Pokud ve čtvrtém ročníku uspěji, vyberu si kombinaci na základě výsledků 
a budu pokračovat v pokročilém studiu. Pak se pokusím o vysokoškolský titul nebo o diplom/ certifi kát učitele nebo 
veterinárního lékaře.
 Vážím si všech Vašich otázek.

 Vřelé díky od Deleiry Nakimuli.  

Mé začátky   
 Začátky mého prvního pobytu ve 
Walthamu však zaslíbenou zem 
v ničem nepřipomínaly. Psal se rok 
1994 a v únoru sužovala Novou Anglii 
krutá zima. Z Loganova letiště 
v Bostonu hlásili rekordní sněhovou 
nadílku a já, jako naschvál, jsem byl 
ubytován na opačném místě města, 
než se nacházel kampus. 
 Autobusová doprava prakticky 
nefungovala, a tak jsem se první dny 
plahočil přes čtyři kilometry tam 
a stejnou trasou zpět, což byla 
adrenalinová záležitost, neboť 
v Americe se s chodci jaksi nepočítá, 
takže sníh z chodníků nebyl odklizen 
a já musel kráčet po silnici a akroba-
ticky uskakovat před houkajícími 
automobily. 
 Po měsíci se mi podařilo nalézt 
podnájem jen deset minut pěší chůze 
od univerzity, ale na druhé straně jsem 
se jen nerad loučil s pětasedmdesáti-
letou Milly, její pětadevadesátiletou 
matkou Mimi a jejich pejskem Bessie, 
u nichž jsem byl původně ubytován.

Ztracen v knihovně
 Byl to vůbec můj první pobyt na 
americké univerzitě, nicméně záhy 
jsem poznal, že středobodem 
poměrně dosti rozlehlého univerzitní-
ho areálu je knihovna. Budova 
Goldfarbovy a Farberovy knihovny 
zvenčí nevypadá nijak impozantně, 
ale to je jen klamné zdání. Tím, že se 
kampus nachází na svahu dlouhého 
kopce, podstatná část prostor 
knihovny je umístěna v podzemí. 
 Nikdy nezapomenu na své první 
bloudění mezi nekonečnými regály 
s knihami a časopisy. Nejenže jsem 
nemohl žádnou knihu nalézt, ale 
nakonec jsem se sám v knihovně 
ztratil a marně hledal východ. V jednu 
chvíli mě dokonce přemohl zoufalý 
pocit, že zbytek svého života strávím 
v knihovním sklepení. Naštěstí mě 
zachránilo rachocení vozíčku, na němž 
personál, vždy ochotný pomoci, 
převážel stohy knih. 
 S přibývajícími dny jsem však 
nacházel ve zdánlivém chaosu pevný 
řád a postupně objevoval poklady, 
které knihovna dosud před mým 
zrakem skrývala. Jedním z nich byly 
vzácné tisky a archiválie v oddělení 
Judaica. Nemohl jsem se nabažit 
přímého kontaktu s knihami 
a překvapivého objevování titulů, 
o nichž jsem neměl do té doby ani 
zdání. 
 Všiml jsem si, že knihovna opravdu 
pulzuje čilým životem, a to dokonce
 i v pozdních večerních hodinách. Pro 
„midnight oilers“, tedy ty studenty, 
kteří se nemohli od studia odtrhnout 
ani večer, byla otevřena ještě 
do dvou ráno. 

Katedra blízkovýchodních studií
 Kmenovou katedrou mi na 
Brandeisově univerzitě, kam jsem se 
dostal zásluhou grantu IREX (Interna-
tional Research & Exchanges Board) 

se sídlem ve Washingtonu, D. C., byla 
katedra blízkovýchodních studií se 
zkratkou NEJS (Near Eastern Judaistic 
Studies). Protože sídlila úplně 
na samém vrchu areálu, každodenní 
výšlap nahoru vyžadoval ode mne 
slušný sportovní výkon. 
 Samotné bádání v knihovně bylo 
sice zajímavé, ale uvědomil jsem si, že 
je potřebuji něčím zpestřit. Proto jsem 
se přihlásil do několika kurzů, z nichž 
mi utkvěl v paměti zejména kurz Sylvie 
Barack Fishmanové, věnovaný moderní 
americké židovské literatuře, a kurz 
historika Jonathana Sarny, tehdejšího 
vedoucího katedry, o americké 
židovské kultuře. 
 Je známo, že v Americe má výuka 
uvolněnější, mnohem neformálnější 
atmosféru, což mohu z vlastní 
zkušenosti potvrdit. Přesto mě 
překvapilo, když studentky v první 
lavici přímo pod nosem profesora 
Sarny, jehož zásadně oslovovaly 
„Jonathane“, vesele posvačily a pan 
profesor jim k tomu ještě popřál 
dobrou chuť. Jindy si jiná studentka 
během svého referátu sedla na jeho 
stůl se zkříženýma nohama. 
 Musím však zdůraznit, že studenti 
byli povětšinou na všechny semináře 
výborně připraveni a neexistovalo, že 
by si nepřečetli knihy zadané k četbě, 
které si mohli příhodně koupit 

v univerzitním knihkupectví přímo 
v kampusu. Semináře měly dialogickou 
formu, otázky střídaly odpovědi nebo 
se přímo přešlo k volné diskusi nad 
některým problémem. 
 S vděčností také vzpomínám 
na kurz o zobrazení Židů ve fi lmu 
doktorky Sharon Rivo, s níž jsem se po 
mnoha letech později nečekaně setkal 
na Northwestern University v Evan-
stonu ve státě Illinois. Pokud jde 
o přednášky, většinou byly monotema-
tické, velmi úzce vymezené.
    
První setkání s internetem a @
 Dnes se mi to zdá již neuvěřitelné, 
ale bylo to na Brandeisově univerzitě, 
kdy jsem se setkal poprvé s interne-
tem a e-mailem. A protože se právě 
v té době seznamovali s elektronickou 
poštou i kolegové u nás na Ostravské 
univerzitě, s nadšením mě zahrnovali 
elektronickou korespondencí, takže 
jsem v budově počítačových služeb 
trávil více času, než bylo zdrávo. 
 Nikdy jsem nebyl informován o dění 
na své mateřské katedře v Ostravě 
tak podrobně jako v Americe, navíc 
o stejné události pohledem z různých 
stran. V té době jsem byl počítačově 
zcela negramotný a první dny jsem 
v kanceláři chodil kolem počítače jako 
kolem horké kaše. Bál jsem se ho 
vůbec zapnout, abych tu podivnou 

bedýnku defi nitivně nezničil. I tam 
jsem však počáteční ostych pomalu 
překonával.
    
Oblast Boston – největší 
koncentrace univerzit v USA
 Pobyt na Brandeisově univerzitě 
měl jednu ohromnou výhodu. 
Je známo, že největší koncentrace 
univerzit v USA je v oblasti Bostonu 
a jeho okolí (až na 150 vysokých škol), 
tak proč toho nevyužít. 
 Nejstarší a nejslavnější americká 
univerzita Harvard v Cambridge byla 
od Brandeis jen co by kamenem 
dohodil, a tak jsem na Harvardu 
příležitostně navštívil několik zajíma-
vých přednášek a seminářů. Fascinující 
byly například přednášky známého 
kritika Philipa J. Fishera o románu 
Milovaná Toni Morrisonové a Herzog 
Saula Bellowa. 
 Velice jsem si také vážil, že jsem 
mohl navštívit seminář Ruth Wisseové, 
přední odbornice na literaturu psanou 
v jidiš. Na katedře anglistiky tehdy 
působily takové osobnosti jako 
nedávno zesnulý básník Seamus 
Heaney, spisovatel Richard Ford či 
kritikové Henry L. Gates nebo Sacvan 
Bercovitch, jenž před několika lety 
navštívil také naši univerzitu. 

↖
Kampus s logem Brandeisovy 
univerzity
 
←
Usen Castle – neodmyslitelná 
součást kampusu
 Fota: Stanislav Kolář

 V Cambridgi tehdy navíc existovala 
hustá síť antikvariátů, kde jsem 
za levný peníz pořídil spoustu cenných 
knih – těžko spočítat hodiny, které 
jsem v nich strávil. 
 
Konsorcium Bostonské knihovny
 Protože knihovna Brandeisovy 
univerzity je součástí Konsorcia 
Bostonské knihovny, umožňovalo mi 
to přístup i do jiných skvělých 
knihoven, např. do slavné Boston 
Public Library na Copley Square 
a Boylston Street (kde letos došlo při 
Bostonském maratónu k teroristické-
mu útoku). Ačkoliv součástí tohoto 
konsorcia je 17 knihoven 
(např. knihovna MIT, Tu� s University 
či Boston University), toto privilegium 
se netýká největšího komplexu 
univerzitních knihoven na světě, tedy 
Harvard Library.
      
Promoce
 Zajímavým zážitkem byla pro mne 
možnost vidět jak na Harvardu, tak 
i na Brandeis University promoce. Je 
to masová záležitost a okázalá show 
v americkém stylu. Velká sláva, nad 
rozesmátými tvářemi studentů se 
vznášely balónky a do výše stoupaly 
bublinky z bublifuku, které jako by 
symbolizovaly příslib budoucí kariéry, 
jak jinak než oslnivé. 

↑
Deleiru Nakimuli z africké Ugandy 
si v roce 2004 spolu s dalšími dvěma 
dětmi adoptovala Filozofi cká 
fakulta naší univerzity a doslova jí 
tím změnila život k lepšímu. 
 Foto: -ff a-

UNIVERZITY STARÉHO A NOVÉHO SVĚTA
Doc. PhDr. Stanislav KOLÁŘ, Dr.

 Amerikanista doc. PhDr. Stanislav 
Kolář, Dr., vystudoval obor český jazyk 
a literatura a anglický jazyk a lite-
ratura na naší Pedagogické fakultě  
a UP v Olomouci, kde také absolvoval 
doktorské studium v oboru anglická 
a americká literatura pod vedením 
prof. Josefa Jařaba. • Na UP se 
rovněž habilitoval prací Seven 
Responses to the Holocaust in 

American Fiction, která později vyšla 
knižně v roce 2004 v Ostravě. • Je 
autorem dalších dvou monografi í, 
Evropské kořeny americké židovské 
literatury (Ostrava, 1998) 
a Refl ections of Trauma in Selected. 
• Od roku 1990 působí na katedře 
anglistiky a amerikanistiky naší FF , 
kde pomáhal zakládat obor amerických 
studií. Přednáší zde dějiny americké 
literatury a vede kurzy amerických 
etnických literatur, americké židovské 
literatury, americké alternativní kultury 

a amerických studií. • Svou hlavní 
výzkumnou činnost soustředí na 
americkou židovskou a holocaustovou 
literaturu. • Pro jeho odborné 
zaměření byl nejdůležitější studijní 
pobyt na Brandeisově univerzitě ve 
Walthamu a v rámci Fulbrightova 
programu na Kalifornské univerzitě 
v Berkeley. 

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

HOPSA HEJSA DO BRANDEISA ANEB JAK 

TO CHODÍ NA BRANDEISOVĚ UNIVERZITĚ
Za svého působení na naší 
univerzitě jsem měl možnost 
poznat několik amerických 
univerzit, a tak jsem se při psaní 
tohoto článku musel rozhod-
nout, kterou univerzitu vybrat. 

 Z hlediska prestiže by se jedno-
značně nabízela Kalifornská univerzita 
v Berkeley, kde jsem v roce 2000 
strávil téměř půlrok jako stipendista 
Fulbrightova programu. Co do 
atraktivity místa zase u mne vyhrává 
Kalifornská univerzita v Santa 
Barbaře, jejíž kampus, ležící hned 
vedle pobřeží Tichého oceánu, spíše 
připomíná přímořské letovisko, ačkoliv 
původně celý pozemek areálu sloužil 
jako výcvikové středisko americké 
námořní pěchoty a důležitá letecká 
základna. 
 Po vyloučení několika dalších 
univerzit, rovněž zajímavých, však má 

volba nakonec padla na Brandeisovu 
univerzitu ve Walthamu, městečku 
nedaleko Bostonu ve státě 
Massachusetts, a to jednak z důvodu 
mého odborného zaměření, 
a jednak proto, že jsem během svých 
dvou pobytů na této univerzitě 
strávil nejdelší čas.   
     
Brandeisova univerzita
 je pojmenovaná po prvním ame-
rickém židovském soudci Nejvyššího 
soudu Louisi D. Brandeisovi. Ve 
srovnání s univerzitami tzv. „břečťanové 
ligy“ je benjamínkem. Byla založena 
až po 2. světové válce v roce 1948, 
nicméně si i během své relativně 
krátké historie stačila získat reputaci, 
neboť se v žebříčku nejlépe hodnoce-
ných univerzit Spojených států 
pravidelně umísťuje v první padesátce 
a zejména v humanitních oborech 
se těší vysokému uznání. 

 Ačkoliv u počátků této univerzity 
stála komunita židovských intelektuálů 
(mezi nimi i slovutný Albert Einstein), 
v žádném případě se tato soukromá 
vysoká škola neuzavírá jiným etnickým 
skupinám. 

Kulturně pluralitní charakter
  této instituce nejlépe demonstruje 
zvláštnost jejího kampusu – tři vedle 
sebe stojící kaple, z nichž jedna slouží 
jako židovská synagoga, druhá jako 
modlitebna katolíkům a třetí lidem 
protestantského vyznání. Pamatovalo 
se i na studenty muslimské víry, pro 
něž bylo zřízeno středisko přímo 
v centru areálu. 
 Přesto se však skutečnost, že 
univerzitu sponzoruje řada židovských 
organizací a jedinců, výrazně podepsala 
na profi laci univerzity. Ačkoliv lze na 
univerzitě studovat spoustu nejrůzněj-
ších oborů, k těm nejvýznamnějším 

patří bezesporu judaistika a židovská 
studia. 
 Ostatně s jedinečným charakterem 
univerzity se našinec setkával 
na každém kroku: potkat chlapce 
s pejzy a jarmulkou na hlavě nebylo 
žádnou zvláštností. Každá menza 
měla oddělení, kde se podávalo 
výhradně košer jídlo (stravování 
v něm bylo o něco dražší). Nad dveřmi 
mnohých kanceláří jste mohli spatřit 
mezuzu, schránku se svinutým per-
gamenem obsahujícím pasáže z Tóry. 
 Některé mezuzy byly samy o sobě 
skvostným uměleckým dílem. Během 
svátků Pesach měli židovští studenti 
týdenní prázdniny, zatímco ostatní 
do výuky normálně docházeli. 
Vzhledem k tomu, že se již drahnou 
řádku let zajímám o americkou 
židovskou literaturu a kulturu, není 
divu, že se Brandeisova univerzita 
stala pro mne místem zaslíbeným.
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KOPECKÉHO JEFFERSON A STEINBECK, 

VZDÁLENÍ I BLÍZCÍ
Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., 
absolvoval obor učitelství 
anglického jazyka pro střední 
školy na Filozofi cké fakultě naší 
univerzity.  Právě mu vychází 
kniha Robinson Jeff ers a John 
Steinbeck, Vzdálení i blízcí.

 Doktorská studia v oboru anglická 
a americká literatura Kopecký absolvo-
val na Univerzitě Palackého v Olomou-
ci pod vedením prof. J. Jařaba. Na 
katedře anglistiky a amerikanistiky FF 

OU přednáší britské dějiny, britské 
reálie a kalifornská studia.
 V roce 2003 vyšel v Odeonu jeho 
překlad Orwellova románu Nadech-
nout se. Při několika svých studijních 
pobytech na San José State Universi-
ty v Kalifornii se seznámil s kaliforn-
skou literaturou, které se od té doby 
odborně věnuje (viz jeho publikace � e 
California Crucible: Literary Harbingers 
of Deep Ecology, která vyšla 2007 
v Ostravě a v roce 2013 v revidované 
podobě i v Německu.). V nakladatelství 

Host mu právě vychází kniha 
Robinson Jeff ers a John Steinbeck, 
Vzdálení i blízcí.
 Petr Kopecký je nadějný mladý 
anglista. Věříme, že brzy dospěje 
k habilitaci.

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

←
Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. 
 Foto: zdravyroznov.cz

 Na Brandeisově univerzitě se 
promoce konaly ve velké sportovní 
hale, na Harvardu přímo venku 
v hlavním kampusu na Harvard Yard, 
protože 24 000 účastníků (zahrnujících 
i rodinné příslušníky, partnery či 
milence a milenky) by se těžko jinam 
směstnalo. 
 Každým rokem má tam na promoční 
slavnosti hlavní projev významná 
osobnost a tehdy se této role zhostil 
americký viceprezident Al Gore. Zcela 
náhodou po ukončení projevu mě míjel 
v mé bezprostřední blízkosti, a tak 
jsem mu, nakažen spontaneitou celé 
slavnosti, nepřipraveně poděkoval za 
to, že ve svém projevu citoval mého 
prezidenta Václava Havla. K mému 
údivu se Al Gore zastavil a začal se 
vyptávat, co v Americe dělám a jak se 
mi líbí na univerzitě. Když jsem pak své 
bytné sdělil, že jsem si právě poklábosil 
s jejím viceprezidentem, čertila se, že 
si z ní dělám blázny.
     

Setkání se zajímavými 
osobnostmi 
 byl další bonus, jejž mi výzkumný 
pobyt na americké univerzitě přinesl. 
Jen díky němu jsem měl možnost 
potkat spisovatele Leslieho Epsteina, 
Grace Paleyovou, Alice Hoff manovou, 
Nikki Giovanni či Philipa Rotha, s nímž 
jsem si povídal o jeho cestách za 
českými disidentskými spisovateli 
v dobách nejtužší „normalizace“. 
 Nejcennější však pro mne bývalo 
setkání a následné setkávání s Verou 
a Andrewem Laskovymi, pozoruhodný-
mi lidmi, kteří mě téměř adoptovali 
jako svého syna. Vera prožila těžký 
život. Narodila se v Košicích, za války 
se zapojila do odbojového hnutí, 
přežila několik koncentračních táborů 
včetně tábora smrti v Osvětimi, po 
válce se jako sirotek dostala do USA, 
kde vystudovala americkou historii na 
Chicagské univerzitě. I u nás vyšel 
český překlad její knihy Dvě lásky 
Benjamina Franklina – ženy 

a diplomacie. Bohužel ani Vera, ani 
Andy již nejsou mezi námi.  

Kulturní akce a výlety
 Samozřejmě obohacením mého 
pobytu na Brandeisově univerzitě byly 
i nejrůznější kulturní akce pořádané na 
akademické půdě – od přednášek 
hostů (třeba Betty Shabbaz, vdovy po 
Malcolmu X, v rámci Měsíce černošské 
historie, nebo člověkem ze Schindlero-
va seznamu Michaelem Kleinem) 
po studentská divadelní představení, 
z nichž jejich nastudování slavného 
muzikálu Josepha Steina Šumař na 
střeše bylo dovedeno na takovou 
profesionální úroveň, že by se stalo, 
neváhám to říci, ozdobou ostravské 
divadelní sezony. 
 Pochopitelně jsem si studium také 
zpestřil poznávacími výlety – nejen 
do Bostonu, ale i do dalších míst Nové 
Anglie. Lexington a Concord, místa 
spjatá s Americkou revolucí, byla 
doslova za humny stejně jako jezero 
Walden, které proslavil svým stejno-
jmenným dílem transcendentalista 
Henry David � oreau. Za literaturou 
směřovala i má cesta do Amherstu, 
kde celý život prožila skvělá básnířka 
Emily Dickinsonová, a do Salemu, 

rodiště Nathaniela Hawthornea 
a místa neblaze proslulého svými 
čarodějnickými procesy. New York City, 
Buff alo s blízkými Niagarskými 
vodopády a pobřeží Maine pak byly již 
pomyslnou třešničkou na dortu. 

Návrat po 17 letech
 Předloni jsem se po dlouhých 
17 letech dostal díky grantu Hadassah-
-Brandeis Institute na stejné místo 
podruhé, i když tentokrát se můj 
výzkumný pobyt smrskl na pouhých 
šest týdnů. Výzkum současné 
americké židovské literatury jsem 
prováděl na Women’s Studies 
Research Center a nutno říci, že jsem 
tam byl za exota, neboť v celé budově 
jsem byl široko daleko nejen jediným 
mužem mezi ženami, ale navíc také 
jediný bez židovského původu. 
 Všechny akademičky se divily, co mě 
do institutu přivedlo. Že jsem muž, to 
kupodivu nezpochybňovaly, ale mnohé 
z nich mi nechtěly uvěřit, že nejsem 
židem. Charizmatická vedoucí institutu 
Shulamit Reinharz, jejíž manžel byl na 
Brandeis dlouholetým rektorem 
a mimo jiné také působil jako poradce 
Billa Clintona, si mě jednou zkoumavě 
změřila a začala mě přesvědčovat, 

abych to raději u své matky nechal 
prověřit. 
 Můj pobyt na Women’s Studies 
Research Center mi tak trochu 
připomněl kurz Sylvie B. Fishmanové 
„Měnící se role žen v americkém 
židovském životě“ před těmi 17 lety, 
na nějž jsem se také přihlásil jako 
jediný muž, ale hned po druhém 
semináři jsem to zbaběle vzdal, 
protože jsem genderově příliš razil. 
 Za tu dobu se od mého prvního 
pobytu kampus pronikavě změnil. 
Vyrostly krásné moderní budovy 
komplexu přírodních věd, nové koleje 
a celá řada dalších staveb. Jen 
kýčovitý, leč ikonický pseudogotický 
Castle (Hrad) zůstal nedotčen. A pak 
pošta! Jako by se v ní zastavil čas. 
Za přepážkou stál i po 17 letech 
stejný usměvavý poštmistr a u rádia 
vyhrávajícího dobové šlágry z dvacá-
tých a třicátých let si stejně jako 
tenkrát hlasitě prozpěvoval. Jak bych 
mohl na něho zapomenout! Je to snad 
jediný člověk, jehož jsem ve svém 
životě slyšel celou pracovní směnu si 
prozpívat. Tak trochu jsem mu záviděl. 
 Dnes již vím, že bez výzkumu na 
Brandeisově univerzitě by jen stěží 
mohla vzniknout má první monografi e 
Evropské kořeny americké židovské 
literatury. A již tehdy jsem získal řadu 
podnětů pro další výzkumné směřování. 
Přesto však mou opravdovou srdeční 
záležitostí se stala Kalifornská 
univerzita v Berkeley. Ale to by vydalo 
na další článek.

 doc. PhDr. Stanislav KOLÁŘ, Dr.,
 katedra anglistiky a amerikanistiky,
 stanislav.kolar@osu.cz

↖
Harvard Square v Cambridgi 
– vstupní brána k Harvardově 
univerzitě.
 Fota: Stanislav Kolář

JAK TO CHODÍ NA KALIFORNSKÉ 

UNIVERZITĚ SAN JOSÉ
Akademický rok 2003–2004 
jsem díky vědecko-výzkumnému 
stipendiu Fulbrightovy komise 
strávil na San José State 
University (dále jen SJSU). 

  Město San José je považováno za 
jedno z center tzv. Křemíkového údolí, 
které proslavily desítky fi rem určujících 
vývoj v oblasti informačních technolo-
gií. Můj výzkumný záměr se však 
týkal zcela jiné oblasti. Zkoumal jsem, 
nakolik kalifornští literáti přispěli 
k rozšíření hlubinné ekologie ve 
Spojených státech a do jaké míry 
ovlivnili její podobu. 
 Zaměřil jsem se na pět autorů, 
z nichž dva jsou i pro mnohé české 
čtenáře dobře známi (Robinson Jeff ers 
a John Steinbeck). Nutno podotknout, 

že největší archiv písemností Johna 
Steinbecka spravuje právě SJSU. 
 Většina stipendistů Fulbrightovy 
komise míří na nejprestižnější americké 
univerzity, například na Stanfordovu 
univerzitu či na Kalifornskou univerzitu 
v Berkeley, které se nacházejí jen pár 
desítek kilometrů od San José. SJSU 
do této vybrané společnosti nepatří. 
I proto jsem opakovaně čelil dotazům 
učitelů na katedře humanitních studií, 
kteří nechápali, proč jsem si vybral 
právě jejich pracoviště. 
 Důvodů jsem měl hned několik. 
Výzkumné centrum Johna Steinbecka 
bylo jen jedním z nich. Důležitá byla 
i vlastní kancelář, kterou mi vedení 
fakulty ochotně nabídlo. A v neposled-
ní řadě zbrusu nová knihovna, která 
byla v roce 2003 považována za 
největší a nejmodernější na americkém 
Západě. Pozoruhodné je též, že šlo 

o první americkou knihovnu, v níž se 
spojily fi nanční a knižní fondy města 
a univerzity. 
 Zatímco mí dočasní kolegové 
nechápali, proč jsem se rozhodl pro 
SJSU, mě udivovala pozornost, které 
se mi díky statutu „Fulbrightera“ 
dostávalo. Ofi ciálním garantem mého 
pobytu byl proděkan fakulty, jenž mi 
zajistil luxusní bydlení, které pro 
řadového profesora SJSU bylo cenově 
nedostupné (San José je nejdražší 
město v USA). 
 Hlavní devízu bytu představovalo 
umístění přímo naproti knihovně a tři 
minuty od kanceláře. Z mého pohledu 
byl tak nakonec „luxus“ to, že jsem se 
obešel celou dobu bez auta, což je na 
tamější poměry věc nevídaná. Díky 
pozvánkám na univerzitní a fakultní 

akce a nezvykle časté recepce jsem si 
brzy vytvořil poměrně hustou síť 
přátel z různých kateder. Především 
díky biologům jsem se o víkendu mohl 
nadýchat čerstvého vzduchu v okol-
ních kopcích a u nedalekého pobřeží 
Pacifi ku. 
 Podmínky k badatelské činnosti 
jsem měl ideální. Dopoledne jsem 
trávil mezi nekonečnými regály 
v knihovně, abych pak odpoledne 
výpisky zanesl do daného souboru 
a některé studie rovnou zkopíroval. 
 Navíc jsem měl ještě díky 
Fulbrightově komisi tisíc dolarů na 
nákup knih. Nakupovat bylo snadné, 
balit vše do krabic a pak do pytlů, 
které jsem asi na desetkrát posílal 
domů, již bylo pracnější (s některými 
zaměstnanci místní pošty jsem byl 
brzy dobrý kamarád). 
 Kromě nesmírně bohatého fondu 

a příjemného prostředí nabízela 
knihovna i řadu skvělých služeb. Když 
už nebyla nějaká studie k dispozici 
přímo na místě, objednávka mezikni-
hovní výpůjční službou vše vyřešila. 
Do týdne jsem měl požadovaný 
dokument ve schránce! Samozřejmě 
jsem nelenil a nějaký čas strávil 
i v archivu Stanfordovy univerzity 
a univerzity v Berkeley. 
 Během svého pobytu jsem se setkal 
s řadou profesorů, kteří mi poskytli 
cenné rady a podněty ve vztahu 
k mému výzkumnému projektu. 
Několikrát jsem přednesl dílčí závěry 
svého bádání studentům a kolegům 
na SJSU. 
 Pozvánku jsem dostal i z jiných 
vysokých škol. Díky speciálnímu 
programu Fulbrightovy komise jsem 

tak mohl zavítat i do texaského San 
Antonia, kde jsem během jednoho dne 
přednášel na místní univerzitě a na 
mezinárodní konferenci, která se 
konala v jiné části města. 
 V neposlední řadě jsem měl díky 
stipendiu v Kalifornii možnost na 
vlastní kůži poznat místa, která jsem 
znal jen z literatury. Yosemitský 
národní park spojený s Johnem 
Muirem či Gary Snyderem, Údolí smrti 
ztvárněné v tvorbě Mary Austinové, 
pobřežní krajinu Big Sur proslavenou 
Robinsonem Jeff ersem či Henry 
Millerem nebo Salinaské údolí 
a přístavní město Monterey, které 
v románech zpodobnil John Steinbeck.
 Výsledky svého výzkumu jsem vtělil 
do své disertační práce, která vyšla ve 
dvou edicích i knižně. Důležitější však 
je, že můj zájem o Kalifornii neopadl 
ani po návratu domů. Stipendijní 

pobyt zkrátka defi noval mé odborné 
zaměření. 
 Knihy a zkopírované materiály jsem 
načítal až do roku 2006. Do jisté míry 
z dovezené literatury čerpám dodnes. 
Každým rokem nabízím seminář 
o Kalifornii a většina mých publikací se 
také vztahuje k literatuře tohoto 
státu. Ba co víc, v letech 2010–2012 
jsem pracoval na postdoktorském 
projektu GA ČR, v němž jsem se 
zabýval tvorbou Jeff erse a Steinbecka. 
 V rámci grantu jsem se ještě 
dvakrát vypravil do Kalifornie, přičemž 
většinu času jsem strávil na SJSU, 
kde jsem měl výborné zázemí, 
materiální i lidské. Snad se tam zase 
vypravím. Kalifornie byla v myslích lidí 
dlouho spojena s představou ráje 
či země zaslíbené. Často se jednalo 

spíše o představu iluzorní. Pro 
badatele však Kalifornie nadále zemí 
zaslíbenou zůstává.

 Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.,
 katedra anglistika a amerikanistiky, 
 petr.kopecky@osu.cz

↖
Státní univerzita v San José.
 Foto: es.foursquare.com

↑
Státní univerzita v San José.
 Foto: es.foursquare.com
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Prof. PHDr. Lenka Vaňková, Dr.

 Germanistka prof. PhDr. Lenka 
Vaňková, Dr., vystudovala německý 
a ruský jazyk na FF MU v Brně 
a anglický jazyk na na naší FF 
v Ostravě. Doktorské studium v oboru 
Německý jazyk absolvovala na MU 
v Brně pod vedením prof. Zdeňka 
Masaříka. V roce 2002 se habilitovala 
na Filozofi cké fakultě Univerzity Julia 
Maximiliana ve Würzburgu s prací 
„Medizinische Fachprosa aus Mähren. 
Sprache – Struktur – Edition“, která 
vyšla knižně v roce 2004 v nakladatel-
ství Reichert ve SRN. Dalším 
habilitačním řízením prošla L. Vaňková 

na FF UP v Olomouci. V roce 2010 byla 
prezidentem jmenována profesorkou 
v oboru Německý jazyk.
 Prof. Vaňková působí řadu let jako 
vedoucí katedry germanistiky 
a opakovaně byla zvolena předsedkyní 
Svazu germanistů ČR. Vedle toho 
vykonávala či vykonává řadu dalších 
funkcí: proděkanky pro zahraniční 
styky a rozvoj na FF OU, členky 
oborové komise Akreditační komise, 
vedoucí oborové rady doktorského 
studia Německý jazyk na FF OU 
a členky oborových rad na několika 
dalších univerzitách, vedoucí redaktorky 
časopisu Studia Germanistica a členky 
Rady vysokých škol. Prof. Vaňková 
je členkou řady odborných grémií 

a společností, z nichž jmenujeme 
Vědeckou radu FF OU, VR FF UJEP 
v Ústí nad Labem, VR PdF Univerzity 
v Hradci Králové. Je rovněž členkou 
mezinárodní pracovní skupiny 
Historische Kanzleisprachenforschung 
a Gesellscha�  für Germanistische 
Sprachgeschichte.
 Zejména díky ní se Ostrava stala 
několikrát místem konání významných 
germanistických konferencí: Aspekte 
der Textgestaltung (2001), Sprache 
und Emotionen im Deutschen und im 
Tschechischen (2009), Mittelalterlich-
-frühneuzeitliche Fachtexte als Objekt 
der Fachprosaforschung 
(Ostrava 2011), Emotionalität im 
Text (Ostrava 2013). Na katedře 

germanistiky prof. Vaňková přednáší 
a garantuje řadu lingvistických 
disciplín. Pravidelně přednáší také 
na zahraničních univerzitách 
v Německu (Erfurt, Würzburg) 
a ve Finsku.(Jyväskylä).
 Lenka Vaňková je neobyčejně 
pracovitá, cílevědomá a má skvělé 
organizační schopnosti. Celou 
popsanou dráhu od asistentky po 
univerzitní profesorku s uznávaným 
mezinárodním renomé zvládla 
od roku 1991, kdy přišla na fakultu ze 
střední školy. Klobouk dolů, Lenko!

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

předmětů. Každý student musel 
v rámci studia absolvovat několik 
těchto tzv. Hauptseminare, a přestože 
nabídka byla poměrně pestrá, byly 
moje semináře vždy bohatě obsazené. 

Němečtí studenti a česká vyučující
 Zvláště před prvním blokem 
seminářů k tématu „Vývojové 
tendence v současné němčině“ jsem 
byla plná napětí: Jak přijmou němečtí 
studenti českou vyučující, která je 
bude chtít poučovat o tom, jaké 
změny probíhají v jejich rodném jazyce? 
Bude je to vůbec zajímat? Hned první 
hodiny ukázaly, že moje obavy byly 
úplně zbytečné. Studenti byli pozorný-
mi posluchači. Často s překvapením 
zjišťovali, že jevy, které popisujeme 
v semináři, sice často sami užívají, ale 
vůbec si je neuvědomují. I další moje 
témata – ať to byl „Odborný jazyk“ 
nebo „Jazyk a emoce“ – se setkala 
s pozitivním ohlasem (jak to vyplývalo 
z evaluace, která se povinně prováděla 
na závěr každého kurzu). 
 Semináře probíhaly blokově během 
dvou týdnů (během každého týdne 
jsem musela odučit 15 hodin) a byly 
zařazeny většinou do odpoledních, 
někdy spíše večerních hodin. V jednom 
roce dokonce končila výuka až v půl 
desáté večer. 
 Za obrovský úspěch jsem tehdy 
považovala, že studenti v hodinách 
neusínali, ale dokázali se zamýšlet nad 
charakteristikami odborného jazyka 
a analyzovat odborné texty. Dva 
z nich se tehdy dokonce rozhodli, že 
se budou odbornému jazyku věnovat 
pod mým vedením i v rámci své 
diplomové práce. 

Němečtí versus čeští studenti
 Pokud bych měla zrekapitulovat své 
zkušenosti z výuky ve Würzburgu, 
konstatuji, že rozdíly mezi německými 
a českými studenty jsou dnes už 
minimální. Dříve se poukazovalo na 
větší aktivitu německých studentů 
v diskusích. V tomto ohledu se u nás 
mnohé změnilo: čeští studenti jsou 
dnes mnohem aktivnější a i v hodinách 
v Německu občas seděli studenti, kteří 
se „jen vezli“. 
 Jediným větším rozdílem tak byl 
podíl zastoupení zahraničních 
studentů ve výuce. Těch bylo v každém 
semináři vždy několik, někdy i ze 
vzdálených lokalit jako Čína nebo 
Mongolsko. Pro würzburgskou 
univerzitu, zvláště pro Institut germa-
nistiky, je totiž spolupráce s mnoha 
univerzitami z celého světa příznačná.
 Značná část studentů přijíždí 
do Würzburgu studovat na základě 
programu Erasmus. Mezi nimi jsou již 
od roku 2001 také studenti germanis-
tiky z Ostravské univerzity. Přestože 
v rámci studentských stáží v podstatě 
nikdy nešlo o reciproční výměnu, 
kolegové ve Würzburgu se nikdy 
nezdráhali přijímat naše studenty 
(což se nám bohužel na některých 
jiných německých univerzitách stalo), 
naopak s léty jejich počet navýšili, 

takže nyní již pět studentů naší 
katedry každým rokem tráví jeden 
semestr právě ve Würzburgu. 
 Řada studentů z České republiky 
a řady dalších zemí dostala možnost 
studovat na zdejší univerzitě díky 
tzv. Studienbörse Germanistik, která 
je fi nančně podporovaná nadací 
Hermanna Niermanna. Z ostravských 
studentů využili této možnosti téměř 
všichni doktorandi. Ve Würzburgu našli 
nejen ideální podmínky pro studium, 
ale i místo, kde mohli příjemně trávit 
volný čas. 

Město Würzburg
 Město samotné nepatří k největším 
(dnes má asi 130 000 obyvatel), 
a i když bylo z velké části zničeno 
bombardováním na konci druhé 
světové války, najdeme v něm celou 
řadu historických památek. 
 Jednou z nejznámějších je hrad 
tyčící se na kopci nad Würzburgem. 
Hrad mohou obdivovat jak návštěvníci 
města, tak všichni, kdo projíždějí po 
dálnici z Prahy směrem na Frankfurt 
nad Mohanem, protože jeho siluetu 
je vidět z velké dálky. V centru města 
láká turisty Rezidence se sbírkou 
gobelínů, Dóm a celá řada kostelů. 
Návštěvník Würzburgu by si neměl 
nechat ujít procházku po mostě přes 
řeku Mohan (Main), který svou 
výzdobou a atmosférou v mnohém 
připomíná pražský Karlův most. 
 Pro germanisty je téměř povinností 
návštěva pomníčku Walthera von der 
Vogelweide, hlavního představitele 
německého minesangu (tedy středo-
věké rytířské milostné poezie). Všichni 
příchozí zřejmě ale nevynechají 
ochutnávku vynikajícího vína z vinic, 
které se rozprostírají na svazích kolem 
města. O tom, že víno a Würzburg 
patří k sobě, se přesvědčíme hlavně 
na podzim, kdy je někdy problém najít 
ve městě ubytování a Burgerspital 
a další známé vinárny jsou plné 
k prasknutí.    
 Do Würzburgu jsem se vždy ráda 
vracela. V hotelu U sv. Josefa jsem 
našla téměř rodinnou atmosféru 
a stejné to bylo také na univerzitě. 
Členové Institutu německé fi lologie – 
ať už pod vedením prof. Norberta 
Richarda Wolfa nebo pod vedením 
jeho nástupce prof. Petra W. Kleina – 
si mě získali svou vstřícností 
a otevřeností. V průběhu let se 
rozvinula mezi našimi pracovišti úzká 
spolupráce v mnoha oblastech. 

Výuka studentů ostravské 
germanistiky
 Co se týče výuky, mohou studenti 
ostravské germanistiky profi tovat ze 
zkušeností würzburgských kolegů. 
Každoročně absolvují semináře 
k textové lingvistice pod vedením 
profesora Wolfa a již několikrát měli 
možnost navštěvovat semináře 
ze sociolingvistiky, které vedl 
profesor Schwitalla. 
 Velice zajímavý byl pro naše 
studenty také seminář o německých 

dialektech, který vedly doktorky 
Almut König a Monika Fritz-Scheuplein, 
členky Centra pro výzkum dolnofranc-
kého dialektu při Institutu německé 
fi lologie. Vyučující würzburgské 
germanistiky se zapojili do vydávání 
našeho časopisu Studia Germanistica, 
ať již jako autoři, recenzenti nebo 
redaktoři (prof. Wolf). Pravidlem se 
stala účast ostravských akademiků 
na konferencích pořádaných 
würzburgskou germanistikou a stejně 
tak přijali würzburgští kolegové 
pozvání na konference v Ostravě.

Závěrem
 Zážitků, které jsem si z Würzburgu 
za uplynulá léta odnesla, je celá řada. 
Jedním z nejsilnějších bylo ofi ciální 
rozloučení s prof. Wolfem při jeho 
odchodu do důchodu, které probíhalo 
v prostorách kostela patřícího pod 
würzburgskou univerzitu. Ve svém 
projevu jsem si tehdy dovolila 
citovat básníka Jaroslava Seiferta 
„každý den něco končí …každý den 
něco začíná…“. 

 Pravidelnou výuku ve Würzburgu 
jsem se rozhodla od letošního roku 
omezit (povinností na domácím 
pracovišti přece jen každým rokem 
přibývá), moje spolupráce 
s würzburgskou univerzitou 
na vědeckých projektech bude 
pokračovat. 
(Listy FF OU, říjen 2013. s. 7–8)

 
 Prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.,
 katedra germanistiky,
 Centrum výzkumu odborného jazyka

↑ ↑
Lenka Vaňková se svými 
würzburgskými kolegy. 
 Foto: Gabriela Rykalová

↑
Most přes řeku Main.
 Foto: archiv autorky
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VĚDA A ŽIVOT NA PARTNERSKÝCH 

UNIVERZITÁCH – UNIVERZITA J. MAXIMILIANA 

VE WÜRZBURGU

JAK TO CHODÍ NA UNIVERZITĚ 

VE WÜRZBURGU
Jaké to je, když se lékař stane 
na chvíli učitelem? Jaké má zvolit 
metody a formy v předávání 
svých bohatých vědomostí?  
A co teprve materiál pro výuku 
v podobě nemotorných, zato 
nadšených mediků?

 „Hledáte univerzitu ideální 
velikosti? Dost velkou na to, aby 
poskytla širokou a inovativní 
nabídku oborů? Ale i dost malou 
na to, aby umožnila osobní 
přístup?  A má tato univerzita mít 
navíc i dobrou pověst? Pak jste 
u nás na správné adrese.”

 Takto vítají návštěvníka webové 
stránky Univerzity Julia Maximiliána 
ve Würzburgu. O tom, že jsem na 
správné adrese i já, jsem se mnoho-
krát přesvědčila během těch téměř 
14 let, které uplynuly od navázání 
mých prvních kontaktů s touto 
univerzitou. 
 Poprvé jsem vstoupila na Univerzitu 
ve Würzburgu v roce 2000. 
Díky stipendiu DAAD jsem dostala 
možnost strávit dva měsíce na 
würzburgském Ústavu dějin medicíny, 
který vedl prof. Dr. Gundolf Keil, jeden 
z největších světových odborníků 
na středověké lékařství.
 Protože jsem se rozhodla v rámci 

své habilitační práce zpracovávat 
německé rukopisy s lékařskou 
tematikou z 15. století, byl pro mě 
Würzburg skutečně tím ideálním 
místem, kde jsem mohla najít jak 
odbornou radu, tak nepřeberné 
množství literatury a pramenů. 

Ústav dějin medicíny
 je sice součástí würzburgské 
university, není ale součástí 
univerzitního kampusu, který vyrostl 
na východním okraji města na kopci 
zvaném Hubland. Ústav má své sídlo 
ve svahu Hublandu, v obrovské vile 
(původně soukromé klinice), kterou mu 
věnoval Horst Ludwig Wullstein, jeden 
z významných würzburgských lékařů. 
 V suterénu této budovy mi byla při 
mém pobytu přidělena malá pracovna. 
Denní světlo tam sice téměř nezasvitlo, 
ale zato jsem byla obklopena 
ze všech stran knihami, takže stačilo 
sáhnout do regálu a knihy, které bych 
jinak pracně sháněla, byly na mém 
pracovním stole. 
 Navíc jsem na Ústavu dějin 
medicíny našla tým lidí ponořených 
s nezvyklým zaujetím do řešení 
výzkumných úkolů. Nikomu nepřipadalo 
zvláštní, že v Ústavu tráví celé dny 
od rána do večera, často včetně 
soboty a nedělního dopoledne. 
 Dobrým zvykem byly na Ústavu 

společné „Kaff eepausen“. Většinou 
se při nich diskutovalo o věcných 
problémech, a tak jsem mohla mnohdy 
bez hledání v knihách nasát cenné 
informace a odkazy. 
 Dva měsíce mi zde velmi rychle 
uběhly. Když jsem se loučila, netušila 
jsem, že se do Würzburgu budu ještě 
mnohokrát vracet a že společně 
s profesorem Keilem vydám knihu 
o jednom ze stěžejních děl středověké 
farmacie a několik článků. A zdaleka 
jsem netušila, že budu o dva roky 
později na zdejší fi lozofi cké fakultě 
obhajovat svou habilitační práci a že 
se stanu „soukromou docentkou“ 
na Ústavu německé fi lologie. 

Učit na würzburgské univerzitě
 Stát se vyučující würzburgské 
univerzity jsem považovala za velkou 
výzvu a také velkou čest. Vždyť 
Univerzita Julia Maximiliána je šestou 
nejstarší univerzitou na německém 
území (její kořeny sahají až k roku 1402). 
 S univerzitou je spojena řada jmen 
významných badatelů, z nichž 14 byla 
udělena Nobelova cena. Tím nejzná-
mějším je určitě Wilhelm Conrad 
Röntgen, který zde v roce 1895 
zaznamenal elektromagnetické vlnění, 
dnes známé jako rentgenové paprsky. 
 V současnosti má univerzita asi 
24 000 studentů, což ji řadí 

v Německu mezi univerzity střední 
velikosti. I když zdejší univerzitu 
proslavily hlavně objevy z oblasti 
přírodních věd a medicíny, daří se zde 
i vědám společenským.

Institut německé fi lologie
 navštěvuje přes 2500 studentů. 
Je proto pochopitelné, že výuka zde 
probíhá v jiných rozměrech než 
v Ostravě. Přednášky pro více než 200 
studentů se konají v ozvučených 
sálech, semináře pro 60 a více 
studentů nejsou výjimkou. 
 V posledních letech si kolegové 
pochvalovali zavedení studijních 
poplatků: protože většina vybraných 
peněz zůstala na jednotlivých 
pracovištích, mohli být zaměstnáni 
další učitelé, čímž se přece jen 
podařilo snížit počty studentů ve 
skupinách. Ze strany studentů ovšem 
poplatky nebyly vnímány stejně 
pozitivně. Svědčily o tom protestní 
akce studentů, které jsem při jednom 
z pobytů zažila. Během nich probíhaly 
diskuse s vyučujícími, kteří se snažili 
studenty přesvědčit o výhodách 
plynoucích z poplatků.  
 V uplynulých letech jsem na 
Institutu pro německou fi lologii 
postupně nabízela odborné semináře 
na různá témata. Moje semináře byly 
obdobou našich povinně volitelných 
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ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 

PROJEKTU INOVACE PROFESNÍCH 

ZDRAVOTNICKÝCH PROGRAMŮ

2. KLINICKO-MORFOLOGICKÝ DEN
 Setkali jsme se s případy, jako je 
otrava paracetamolem, anafylaktický 
šok, srdeční selhání, endokarditida, 
pneumotorax, autonehoda, epileptický 
záchvat, otrava CO a další. Mezi 
zajímavé úkoly patřil porod v terénu, 
rozhodnutí o neresuscitaci u pacienta 
v paliativní péči a také edém mozku. 
 Oproti loňskému roku jsme 
zaznamenali díky patologické fyziologii, 
interní propedeutice a ošetřovatelství 
velký posun a věříme, že s farmakologií 
a klinickými předměty se zase o něco 
zlepšíme.
 Celou akci jsme si nesmírně užili, 
naučili mnoho nového a ověřili si 

vědomosti nabyté studiem v praxi. 
Tímto bychom moc rádi poděkovali 
všem doktorům, záchranářům 
a organizátorům – především MUDr. 
Danielovi a Veronice Kvapilovým a ZZS 
kraje Vysočina za skvělou akci. 
Obrovské díky také patří vedení LF OU 
za velkou podporu a vstřícnost při 
přípravách.

 B. Nedělová, V. Šeděnková, 
 V. Špatenková, I. Jelšík,
 studenti Všeobecného lékařství

Ve čtvrtek 24. října 2013 
proběhla v Multifunkční hale 
GONG v Ostravě-Vítkovicích 
závěrečná konference projektu 
„Inovace profesních 
zdravotnických programů 
na Ostravské univerzitě“.

 Projekt byl spolufi nancován 
Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem ČR, 
reg. č.  CZ.1.07/2.2.00/15.0020.
Cílem konference bylo zrekapitulovat 

celý projekt, představit způsob 
a průběh řešení, prezentovat výstupy 
projektu a poděkovat všem, kteří se 
na řešení projektu podíleli.
 V úvodním slovu děkan Lékařské 
fakulty OU doc. MUDr. Jaroslav 
Horáček, CSc., a také proděkanka pro 
studium a celoživotní vzdělávání 
Mgr. Ivona Závacká, Ph.D., zdůraznili 
přínos projektů a také význam inovací 
studijních oborů pro kvalitní přípravu 
studentů pro jejich praktické uplatnění 
na trhu práce. V průběhu jednání 

konferenci krátce navštívil i rektor naší 
univerzity prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
 V úvodní prezentaci řešitelka 
projektu RNDr. Hana Sochorová, Ph.D., 
seznámila účastníky se základními 
informacemi o projektu a harmono-
gramem řešení. Projekt byl zahájen 
1. prosince 2010 a ukončen byl 
k 30. listopadu 2013. 
 Následně byly prezentovány 
jednotlivé klíčové aktivity projektu 
a jejich výstupy. V dalším příspěvku 
fi nanční manažerka projektu 

Ing. Marika Chrenšťová představila 
fi nanční stránku projektu včetně řešení 
rizik. Pak přišly na řadu prezentace 
partnerů projektu – Městské nemocnice 
Ostrava a Fakultní nemocnice Ostrava. 
 Po krátké přestávce byly 
prezentovány nejvýznamnější klíčové 
aktivity projektu podrobně. Doktorka 
Sochorová představila nově vytvořené 
výukové materiály – studijní opory, 
e-learningové kurzy, výuková videa. 
Mgr. Poštulková prezentovala přípravu 
výuky v rehabilitačních           → str. 18

Dne 3. září 2013 se uskutečnil v areálu Lékařské fakulty 
naší univerzity v Ostravě v Ostravě-Zábřehu 
2. klinicko-morfologický den s mezinárodní účastí.

 Akci zaštítil rektor Ostravské 
univerzity prof. RNDr. Jiří Močkoř, 
DrSc., a děkan Lékařské fakulty OU 
doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. 
Byla uspořádána při příležitosti 
20. výročí založení vysokého 
zdravotnického školství Ostravské 
univerzity v Ostravě. 
 Konference se těšila hojné účasti, 
a to více než sta odborníků z řad 
kliniků, morfologů, laborantů, 
screenerů a dalších nelékařských 
profesí z Ostravy a dalších pracovišť 
České a Slovenské republiky.
 Účastníci obdrželi certifi kát 
s odpovídajícím počtem kreditů dle 
typu účasti, udělených Českou 
lékařskou komorou a Českou asociací 
sester. 
 Program konference čítal řadu 
odborných sdělení, která posluchače 
velice zaujala, čemuž odpovídala 
rozsáhlá diskuze k jednotlivým 
tématům. Diskuze pokračovala také 
v době přestávek, při kterých měli 
účastníci možnost se občerstvit 
a pokračovat v dalších diskuzích 
a komunikaci.

 Při příležitosti 2. klinicko-morfolo-
gického dne byl také vydán sborník 
příspěvků, a to i těch, které se 
z časového důvodu do hlavního 
programu aktivních sdělení v průběhu 
konference nedostaly.  
 Poděkování patří především 
organizačnímu týmu 2. klinicko-morfo-
logického dne, projektu JESENIUS, 
který se podílel významnou měrou na 
spolufi nancování, a dále společnostem 
Sigma-Aldrich spol. s r.o., Bamed s.r.o., 

Nikon spol.s.r.o. a Biotech a.s., které 
obohatily program informacemi 
o nových laboratorních technikách 
a přístrojovém vybavení.  
 Druhý ročník Klinicko-morfologického 
dne tak zahájil jistou tradici s přispěním 
odborných a přátelských kontaktů 
odborníků v morfologických 
a klinických oborech. Přináší možnost 
setkání kolegů a přispívá ke spolupráci 
v rámci publikační a vědecko-výzkumné 
činnosti.

 Tato konference byla fi nancována 
v rámci projektu JESENIUS – centrum 
pro celoživotní vzdělávání pracovníků 
ve zdravotnictví Fakulty zdravotnic-
kých studií, CZ.1.07/3.2.07/02.0053.

 Doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.,
 děkan Lékařské fakulty,
 vedoucí katedry patologické
 anatomie a soudního lékařství,
 jaroslav.horacek@osu.cz
 Fota: Mgr. Petr Grimm

STUDENTSKÝ MARATON BISKUPICE 2013
Ve dnech 19. až 22. září 2013 se 
studenti všeobecného lékařství 
Lékařské fakulty naší univerzity 
(LF OU) Veronika Špatenková, 
Věra Šeděnková, Barbora 
Nedělová a Ivo Jelšík zúčastnili 
Studentského maratonu 
v přednemocniční neodkladné 
péči v Biskupicích na Vysočině. 

 Jednalo se o 5. ročník vzdělávacího 
kurzu zakončeného soutěží čtyřčlen-
ných družstev složených ze studentů 

4. až 6. ročníku oboru Všeobecného 
lékařství, kterého jsme se zúčastnili již 
podruhé. Vzdělávací kurz byl kombinací 
přednášek a následných praktických 
nácviků přímo v modelových situacích. 
 Pozornost byla věnována přístupu 
a komunikaci s pacientem, správnému 
odebírání anamnézy, kardiopulmonální 
resuscitaci (KPR), zajištění dýchacích 
cest, ampuláriu – zavádění fl exil, 
infuzí, ředění léků, správné manipulaci 
s EKG atd. Po dvou dnech přednášek 
a nácviků následovala noční a denní 

etapa soutěže, tudíž se jednalo 
doslova o maraton.
 V noční etapě nás čekal válečný 
konfl ikt se spoustou zraněných, kde 
bylo hlavním úkolem jejich roztřídění 
podle závažnosti stavu. Bylo potřeba 
v rychlosti zjistit stav raněného, 
transportovat ho na shromaždiště 
raněných a tam znova určit naléhavost 
jeho stavu a správně roztřídit podle 
toho, jak rychle bude potřebovat 
ošetření. 
 V této etapě jsme se obávali, že 

při převaze holek v týmu nám brzo 
dojdou síly a výsledek nebude nijak 
skvělý. O to větší překvapení bylo při 
zhlédnutí výsledků, kde jsme zjistili, 
že jsme se v této etapě umístili 
na 1. místě. 
 Následující den nás čekala celodenní 
etapa, ve které jsme se museli 
probojovat 30 úkoly zdravotnického 
i technického rázu. Většinu úkolů jsme 
plnili s plným lékařským vybavením, 
některé ovšem ověřovaly naši 
schopnost improvizace v terénu. 

↑
Porod v terénu.
 Fota: archiv organizátorů soutěže

↑
Nácvik před bojem.

↗
Studenti Všeobecného lékařství 
LF naší univerzity 
na Studentském maratonu.
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V předvánočním čase se jako 
každoročně konala i letos 
5. prosince ve Fakultní nemocnici 
Ostrava Mikulášská besídka.

 Zorganizovaly ji studentky 
Lékařské fakulty naší univerzity oboru 
Dětská sestra. Besídka byla určená 
dětem hospitalizovaným na dětských 
odděleních. 
 Dětští pacienti se mohli těšit 
při zpívání koled, společném zdobení 
perníčků s anděly a čerty, výrobou 
vánočních přáníček, svícnů, soutěží 

oborech modulovým způsobem. 
 Doc. Jarošová podrobně seznámila 
účastníky s metodikou zavedení 
konceptu Evidence Based Practice 
do výuky a na závěr dr. Tomášková 
prezentovala výsledky evaluačních 
hodnocení projektu jak ze strany 
studentů, tak ze strany tvůrců studij-
ních opor, kurzů, oponentů, lektorů.
V rámci projektu vzniklo celkem 
43 distančních studijních opor, 
31 e-learningových kurzů, 
54 inovovaných kurzů a 1 zcela nový 
kurz a bylo zpracováno více než 
150 případových studií pro Evidence 
Based Practice. 
 Výuka byla inovována také nákupem 
didaktických pomůcek, odborné 
literatury, ale i zpřístupněním 
licencovaných databází elektronických 
zdrojů. Cílovou skupinou projektu byli 
z velké míry studenti studijních oborů 
garantovaných katedrou rehabilitace a 
Ústavem ošetřovatelství a porodní 
asistence, avšak řada studijních opor, 
e-learningových kurzů a videí našla 
uplatnění i ve výuce dalších 
nelékařských oborů. 
 Díky projektu byla do výuky ve větší 
míře implementována EBP a připravena 
výuka rehabilitačních oborů 
v modulech. Celkem bylo proškoleno 
mnohem více než původně 
plánovaných 1350 studentů 
nelékařských oborů.
 V odpoledním bloku byly s odstupem 
připomenuty a zhodnoceny odborné 
konference, které byly zorganizovány 
v průběhu projektu a byly věnovány 
problematice EBP a týmové spolupráci 
v rehabilitaci. V závěrečném odpoled-
ním bloku pak jednotliví vyučující 
popisovali konkrétní výstupy inovací 
ve svých předmětech a přiblížili 
způsob práce na inovacích. 
 Zajímavé byly příspěvky týkající se 
nově zakoupených ergoterapeutických 
pomůcek a specializovaných ergotera-
peutických testů. Posluchače pak 

zaujaly příspěvky týkající se průběhu 
natáčení výukových videozáznamů 
v improvizovaném studiu a v reálném 
provozu nemocničního zařízení. 
Ve volných chvílích měli účastníci 
konference možnost si prohlédnout 
studijní opory a vybrané didaktické 
pomůcky a zhlédnout výuková videa. 
 Na závěr je třeba poděkovat všem 
členům řešitelského týmu, zapojeným 
autorům studijních opor, e-learningo-
vých kurzů, lektorům, tedy všem těm, 
kteří se na realizaci projektu podíleli 
a díky nimž je možné říci, že se 
podařilo cíle projektu úspěšně naplnit. 
Převážná většina z nich konferenci 
osobně navštívila a účast na závěrečné 
konferenci byla nabídnuta i studentům 
inovovaných studijních oborů, 
kteří nabídku v hojné míře využili.

 Mgr. Markéta Poštulková, 
 katedra rehabilitace,
 marketa.postulkova@osu.cz

 RNDr. Hana Sochorová, Ph.D., 
 katedra biomedicínských oborů,
 hana.sochorova@osu.cz

↑
Jednání konference navštívil 
rektor OU prof. RNDr. Jiří 
Močkoř, DrSc.

↑
Účastníci závěrečné konference.

↑
Zahájení konference v prosto-
rách Multifunkční haly GONG.
 Fota: Petr Smejkal

v házení „sněhovými koulemi“ a nakonec 
z drobných dárků a sladkostí, které 
dostaly od vážného a spravedlivého 
Mikuláše. 
 Mikulášská besídka pokračovala 
na dětských odděleních. Mikuláš, čerti 
a andělé tam navštívili děti, které se 
nemohly zúčastnit samotné besídky. 
 Úsměvy na dětských tvářích 

potvrdily, že se zpříjemnění času, který 
tráví děti v nemocnici, kolektivu 
studentek – dětských sester podařilo. 
 
 Text a fota: 
 PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.,
 Ústav ošetřovatelství a porodní
 asistence,
 lucie.sikorova@osu.cz

PROFESNÍ STÁŽE STUDENTŮ 

SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI
Najít na Ostravsku vhodné 
zaměstnání je obzvlášť 
v současnosti docela oříšek
i pro zdravého jedince. 
Co teprve pro člověka s některým 
typem postižení …

 Součástí projektu „Podpora 
terciárního vzdělávání studentů se 
specifi ckými vzdělávacími potřebami 
na Ostravské univerzitě v Ostravě“, 
reg. č. OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0006, 
realizovaného týmem pracovníků 
katedry speciální pedagogiky na 
Ostravské univerzitě, jsou i profesní 
stáže pro studenty znevýhodněné 
z důvodů zdravotního postižení nebo 
nepříznivých sociálně-ekonomických 
okolností.
 Jejich prvořadým cílem je navodit 
dlouhodobou spolupráci s vybranou 
institucí, nejlépe tedy najít 
potenciálního zaměstnavatele pro 
vybraného studenta. Jak informuje 
Mgr. Hana Novohradská, která v rámci 
projektu řídí výběr studentů a pomáhá 
s nalezením vhodné instituce pro 
praxe, studenti jsou velice aktivní a ve 
většině případů si sami vyhledávají 
a zajistí místo pro vlastní stáž. Nejlépe 
totiž vědí, co jim samotným „sedí“ 
s ohledem na studovaný obor, budoucí 

profesní orientaci, očekávání a zájmy.
 Po dobu trvání projektu tak již 
proběhlo celkem pět stáží 
z plánovaných deseti. Instituce, které 
se zajištěním praxe zapojily 
do projektu, jsou velmi rozdílného 
charakteru. Například Základní 
umělecká škola v Moravské Ostravě 
(http://www.zus-sokolska.cz/) 
poskytla měsíční stáž studentce 
s těžkým zrakovým postižením. Praxe 
proběhly také v Diagnostickém ústavu 
pro mládež v Ostravě-Kunčičkách 
(http://www.dum-ostrava.cz/) 
a Základní škole v Ostravě-Mariánských 
Horách (www.zskarasova.webnode.cz).
  Zajímavé zkušenosti získala 
i studentka speciální pedagogiky 
Petra P. (studentka se specifi ckou 
poruchou učení – dyslexií), která 
absolvovala měsíční praxi na soukromé 
škole PORG v Ostravě-Vítkovicích 
(www.porg.cz). Na škole zastávala 
pozici asistenta pedagoga především 
v první a druhé třídě. S vedoucí stáže 
dále vedla hodiny matematiky s 
nadanými dětmi. 
 „Pro nadané děti jsem vypracováva-
la pracovní listy, které jsme v hodinách 
matematiky používali. Měla jsem 
možnost žákům úkoly zadávat, 
opravovat a také hodnotit. K dalším 

činnostem, které jsem vykonávala, 
patřilo také doprovázení dětí na oběd, 
hlídání dětí v družině, hraní her 
s dětmi a další pomocné práce,“ 
sdělila o své stáži Petra P. I pro ni 
se díky této zkušenosti odkrývá vize 
budoucí spolupráce a profesního 
uplatnění na škole. „Na škole pracuji 
již druhým rokem. Vedu kroužky, které 
jsou součástí školní družiny, a to 
kroužek břišních tanců a mažoretek. 
V budoucnu si dovedu představit 
i možnost širší spolupráce, např. jako 
asistent pedagoga, kterého jsem 
vykonávala během své stáže.“
 Náplň stáží je velmi různorodá, vždy 
však musí být v souladu se studijním 
oborem. Povinnosti studentů během 
praxe jsou velmi „košaté“ – studenti 
musí konzultovat poznatky s metodi-
kem stáže, účastnit se hospitací 
ve výuce a hospitovanou výuku dále 
konzultovat (pokud se jedná o školské 
zařízení), seznamovat se s novými 
metodami práce, spoluúčastnit se 
výchovně-vzdělávacích, případně 
i kompenzačních činností dětí 
a mládeže (např. v prostředí diagnos-
tického ústavu). O měsíční stáži musí 
studenti podávat podrobnou zprávu 
(autoevaluaci).
 Měsíční praxe studentů fungují 

v českém vysokoškolském systému již 
dlouhou dobu. Jsou povinnou součástí 
studia v učitelských oborech na  
Pedagogické i Filozofi cké fakultě. 
Nejednou se stane, že student se 
během praxe osvědčí a škola má s ním 
zájem spolupracovat i v budoucnu, 
v počátcích jeho pedagogické činnosti. 
 Studenti se specifi ckými vzdělávacími 
potřebami mají šance na společenské 
uplatnění a nastartování kariéry 
ztížené vlastním postižením nebo 
nevýhodnou sociálně-ekonomickou 
situací. Projekt „Podpora terciárního 
vzdělávání studentů se specifi ckými 
vzdělávacími potřebami na Ostravské 
univerzitě v Ostravě“ nabízí těmto 
studentům prostřednictvím profesních 
stáží možnost zvýšit své šance 
na pracovním trhu. 
 V české společnosti, jejíž integrační 
snahy jsou mnohdy jen „výkřikem 
do tmy“, je každý projekt tohoto 
charakteru přínosný minimálně pro ty, 
kterých se bezprostředně týká. 
Nezbývá než doufat, že v budoucnu jej 
budou považovat za přínosný i ti, 
ke kterým byl osud štědřejší a život 
prožívají bez zdravotního postižení.

 Mgr. Ladislava Zezulková,
 manažerka publicity projektu
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SETKÁNÍ SE ZAHRANIČNÍMI STUDENTY
Dne 26. září 2013 proběhlo na 
půdě Pedagogické fakulty naší 
univerzity setkání se zahraniční-
mi studenty, kteří si vybrali 
Pedagogickou fakultu ke studiu 
v rámci programu Erasmus. 

 Na zimní semestr akademického 
roku 2013/2014 přijelo 28 studentů 
ze Španělska, dalších 10 studentů 
přijelo z polských univerzit, jeden ze 
Slovenska, dva ze Švýcarska, jedna 
studentka z Litvy, dva studenti přijeli 
z fi nské univerzity a jeden  student 
z Turecka. 
 Studenty přivítala proděkanka 
pro vědu, výzkum, umění 
a zahraniční vztahy doc. PhDr. Diana 
Svobodová, Ph.D., institucionální 
koordinátorka programu Erasmus 
Ing. Karina Dráberová, referentky 
oddělení pro zahraniční vztahy 
pedagogické fakulty Mgr. Ivana 
Schmejkalová a Bc. Renáta Lipowská.
 Studentům byly předány informace 
týkající se rozvrhů, používání 
studentských čísel, názorně jim bylo 
předvedeno používání elektronických 
systémů na OU. Studentům byla také 
sdělena telefonní čísla důležitá 
pro jejich pobyt v České republice. 
Referentka praxí Michaela Kozelská 
informovala studenty o možnosti 
využití praktických disciplín na různých 
typech škol v Moravskoslezském kraji. 
 Schůzky se rovněž účastnili 
katedroví koordinátoři Mgr. Igor 
Hampl, � Dr. Lucjan Klimsza, PhD., 
a Mgr. Bc. Martina Rozsypalová, kteří 
studenty seznámili s informacemi, 
týkajícími se výuky na katedrách.
 Přítomné referentky oddělení pro 
zahraniční vztahy přivítaly zástupce 
Policie ČR, který využil této příležitosti 
a kromě toho, že předal jedné 
ze zahraničních studentek její ztracené 
dokumenty, zároveň studenty 

informoval o nebezpečných situacích, 
které na ně mohou číhat v noční 
Ostravě. 
 Na závěr setkání bylo studentům 
popřáno mnoho elánu při studiu, 
štěstí pří získávání nových přátel 
a pozitivních zážitků při poznávání 
fakulty, univerzity a města Ostravy. 

 Mgr. Ivana Schmejkalová,
 děkanát Pedagogické fakulty,
 ivana.schmejkalova@osu.cz
 Fota: Mgr. Hana Jenčová

↓
Doc. PhDr. Diana Svobodová, 
Ph.D.,
proděkanka pro vědu, výzkum, umění 
a zahraniční vztahy Pedagogické 
fakulty naší univerzity.

ODBORNÍCI Z CELÉHO SVĚTA 

DISKUTOVALI O UČEBNICÍCH
Jsou učebnice přežitek a nahradí 
je jednou elektronické knížky? 
Z čeho by se měly děti učit a co 
má správná učebnice obsahovat? 
To bylo hlavním tématem 
12. mezinárodní konference 
IARTEM (International Associa-
tion for Research on Textbooks 
and Educational Media), 
kterou pořádala katedra 
pedagogiky a andragogiky 
Pedagogické fakulty naší 
univerzity spolu s mezinárodní 
organizací IARTEM.

 Záštitu nad letošní konferencí 
převzal náměstek primátora Ostravy 
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., 
a zúčastnil se také primátor Ing. Petr 
Kajnar.
 Konference se uskutečnila ve dnech 
18.–21. září 2013 a nesla název 
Učebnice a edukační média v digitálním 
věku. Kromě tuzemských vědců 
dorazili na prestižní setkání uznávaní 
odborníci z Austrálie, Brazílie, Dánska, 
Polska, Slovinska, Španělska, 
Slovenska, Norska, Francie, Belgie, 
Nizozemí, Portugalska, Vietnamu, 
Kypru, Finska, Německa, Kanady 
a Jihoafrické republiky.
 Klíčovým tématem byla změna. 
„Upouští se od tradičního pojetí 
a přechází na konstruktivistický 
způsob výuky. Učitelé ponechávají 
žákům více samostatnosti, vyžadují 
víc aktivity a tvořivosti. 
Už to není jen předávání informací,“ 
uvedla PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D., 
z Pedagogické fakulty Ostravské 
univerzity.
 Nejčastěji skloňovanou problemati-
kou konference byla role digitálních 
učebních materiálů ve výuce. „Všichni 
nějak automaticky předpokládáme, že 
digitální zdroje zlepšují kvalitu výuky 

a motivaci žáků. Přitom nemáme 
žádné skutečně důvěryhodné důkazy 
o tom, zda opravdu pozitivně ovlivňují 
učení žáků a hlavně, jakým způsobem,“ 
vysvětlila Sikorová.
 Řeč byla také o vysokoškolských 
učebních zdrojích. „U nás k tomuto 
tématu výzkumné studie téměř 

neexistují. Na katedře pedagogiky 
a andragogiky jsme letos realizovali 
výzkum užívání učebních materiálů 
u studentů učitelství a hodláme 
v tom pokračovat právě ve spolupráci 
s odborníky z australské Central 
Queensland University, jejichž práce 
je pro nás významnou inspirací,“ 

uzavřela Sikorová.
 Bc. Kateřina Piechowicz,
 katerina@piechowicz.cz

↗
Konferenci navštívili odborníci 
z celého světa.  

ŽÁCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZAHÁJILI 

POKUSY S ICT POMŮCKAMI
Patnáct základních škol v kraji může využívat k výuce 
přírodních věd technologickou novinku – ICT pomůcky. 
S nimi je matematika, fyzika či chemie mnohem zábavnější 
a hlavně záživnější.

VÝSLEDKY NORBA PROJEKTU: MÁME 

KONZERVATIVNÍ UČITELE MATEMATIKY
Česko se zapojilo do průzkumu, 
který zjišťuje, jak dalece jsou 
učitelé matematiky na základních 
školách otevření modernímu 
konstruktivistickému modelu 
výuky. Ukázalo se, že patříme 
stále k velkým konzervativcům.

 Výzkum provádí síť nordicko-baltic-
kých výzkumníků, kteří se zabývají 
metodikou výuky matematiky. 
Za Českou republiku ho koordinuje 
doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D., 

z Pedagogické fakulty naší univerzity.
 Norba projekt vznikl v lednu roku 
2010. Česko se připojilo o dva roky 
později a v květnu a červnu 2013 
započal výzkum. Porovnával výuku 
v Lotyšsku, Estonsku, Finsku a Rusku. 
Česko oslovilo 800 učitelů, odpovědělo 
220 učitelů matematiky, což odpovídá 
asi pěti procentům českých 
základních škol. Výstupem projektu 
jsou souvislosti důležité například 
pro přípravu vzdělávacích programů 
dalšího vzdělávání nebo při tvorbě 

nových školských reforem.
 „Výsledky výzkumu ještě nejsou 
kompletně zpracovány, avšak už nyní 
se ukazuje, že Česko se řadí svým 
pojetím výuky matematiky k tradicio-
nalistickým zemím. Je překvapivé, že 
učitelé matematiky verbálně preferují 
tradiční typ výuky, přesto sami rádi do 
hodin zařazují konstruktivistické prvky, 
uvedl docent Malčík. Domnívá se, že 
Češi by se měli soustředit na rozvoj 
aktivní, individualizované, konstruktivi-
stické a konektivistické výuky 

matematiky v rámci našich podmínek 
a možností.  
 Výzkum bude dále pokračovat, 
současné výsledky budou sloužit 
pro vzdělávání učitelů v počátečním 
i dalším vzdělávání. V příštím roce 
se do projektu zapojí také Singapur 
a Čína.

 Bc. Kateřina Piechowicz,
 katerina@piechowicz.cz

 Na Základní škole Jarošova 
v Havířově-Šumbarku mají děti ve 
fyzikálním kroužku možnost pracovat 
s technikou podobnou té, jakou 
využívají v laboratořích vysokoškoláci. 
Podle ředitele školy Václava Hujera je 

to skvělá příležitost, jak dětem krásu 
přírodních věd přiblížit. „Z učebnic se 
mohou učit rovnice a poučky, ale když 
si mohou samy změřit úroveň hluku ve 
třídě nebo vzdušnou vlhkost, mnohem 
lépe si zapamatují, z čeho se jaká 

veličina odvozuje,“ vysvětluje 
Václav Hujer.
 ICT pomůcky neboli informační 
a komunikační technologie pro 
počítačem řízené experimenty umí 
změřit téměř cokoliv. Žáci mohou 

zkoumat pohyb skákajícího míče, 
teplotu plamene svíčky, sledovat 
změny vlhkosti vzduchu během dne, 
vypočítat ztrátu tekutiny v ovoci, 
určit kvalitu osvětlení z různých zdrojů 
světla, měřit                          → str. 22
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koncentraci CO2 během klíčení rostlin, 
hoření, měřit hlasové projevy ptáků, 
sledovat kyselost dešťů nebo zjišťovat 
kvalitu vody atd.
 ICT pomůcky jsou přitom navrženy 
tak, aby s nimi bez problému mohli 
pracovat nejen učitelé, ale hlavně žáci. 

„Jednotka se skládá ze soustavy čidel 
a počítače se speciálním so
 warem.  
Veškeré ovládání i výstupy jsou 
v češtině, což mnoho pedagogů 
oceňuje,“ přibližuje výkonný manažer 
projektu Filip Goszler z Pedagogické 
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

 ICT pomůcky získalo díky projektu 
„Podpora inovativních metod a forem 
výuky přírodovědných předmětů 
na základních školách“, reg. č. 
CZ.1.07/1.1.24/01.0138, celkem 
patnáct škol v kraji.
 Každá škola, která zařízení získala, 

připravuje od letošního září vlastní 
výzkum, jehož výsledky bude prezen-
tovat na společném soustředění škol 
v Beskydech na podzim příštího roku.
 
 Bc. Kateřina Piechowicz,
 katerina@piechowicz.cz

ICT POMŮCKY MÍŘÍ I NA STŘEDNÍ ŠKOLY
Podobnou sadu ICT pomůcek, 
jaké již od září používají základ-
ní školy, získá šest středních 
škol v kraji.

 Projekt s názvem „Podpora 
inovativních metod a forem výuky 
přírodovědných předmětů 
na středních školách“, reg. č. 
CZ.1.07/1.1.24/02.0108, realizuje 
stejně jako projekt pro základní školy 
Pedagogická fakulta naší univerzity.
 „Projekty jsou si tematicky 
podobné, avšak ve vybavení je malý 
rozdíl. ICT pomůcky pro střední školy 
mají navíc čidlo na měření znečištění 
ovzduší, přesněji měření prachových 

částic. Střední školy totiž projevily 
zájem o experimenty související 
s čistotou vzduchu. Je sympatické, že 
se studenti rozhodli zaměřit 
na problematiku, která je v našem 
kraji každou zimu palčivým tématem,“ 
říká výkonný manažer projektu 
Filip Goszler z Pedagogické fakulty 
naší univerzity.
 ICT pomůcky získalo počátkem 
prosince šest středních škol. „Jednalo 
se o školy mimo krajské město 
Ostravu, kam jindy často směruje 
pozornost i fi nance jiných programů. 
Soustavu čidel a notebooky 
tak například získá gymnázium 
v Orlové-Lutyni nebo několik škol 

v Českém Těšíně,“ říká Goszler.
 Podle docenta Martina Malčíka 
z PdF OU je velmi důležité, aby byla 
výuka přírodních věd doplněna co 
největším počtem praktických pokusů. 
„Neustále slýcháváme, že přírodní 
vědy jsou pro děti málo atraktivní a že 
je třeba s tím něco udělat. Náš kraj je 
s průmyslem, přírodními a technickými 
vědami úzce spjat. Odborníků přitom 
máme málo. Jsem přesvědčen, že 
si je musíme začít vychovávat už na 
základních a středních školách,“ 
domnívá se Martin Malčík, který sám 
přírodní vědy vystudoval. To on přišel 
s nápadem distribuce ICT pomůcek do 
škol v Moravskoslezském kraji.

 Projekt vede docentka Jana 
Škrabánková z katedry pedagogiky 
a andragogiky. Může jej posoudit 
i z pozice středoškolského učitele. 
Kromě působení na akademické půdě 
totiž také vyučuje fyziku a chemii na 
bíloveckém gymnáziu Mikuláše 
Koperníka. „Upoutat pozornost 
studentů je pro každého učitele asi 
ten nejtěžší úkol. ICT pomůcky jsou 
pro to vynikající nástroj,“ uzavírá.

 Bc. Kateřina Piechowicz,
 katerina@piechowicz.cz

NOVÉ POHLEDY NA HUDEBNÍ ANALÝZU
Katedra hudební výchovy hostila 
dne 11. října 2013 významnou 
osobnost české muzikologické 
a skladatelské scény: 
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc., 
přednášel na téma 
metodologie hudební analýzy 
a jejího komplexního využití 
ve vědecké práci. 

 Přednáška se konala v rámci 
doktorského studia oboru Hudební 
teorie a pedagogika, osobnost pana 
profesora ovšem přitáhla početnou 
pozornost dalších studentů i zástupců 
vedení Pedagogické fakulty naší 
univerzity. 
 Prof. Štědroň svým vystoupením 
poukázal na potřebu inter-
disciplinárního přístupu k hudebnímu 
dílu v širokých muzikologických, 
ale i estetických, historických 
a sociologických souvislostech. 
 Smysl hudební analýzy by podle 
slov prof. Štědroně měl vždy sledovat 
konkrétní účel a tomu je potřeba 
přizpůsobit i její strukturu. 
Na hudebním materiálu skladeb 
např. Claudia Monteverdiho, Adama 

Václava Michny z Otradovic či Leoše 
Janáčka pak analyticky identifi koval 
specifi čnost a ambivalentnost zvláště 
harmonických postupů ve vztahu 
k zhudebňovanému textu i dobových 
kontextů vzniku skladeb.
 Opodstatněnost této potřeby 
komplexnosti potvrzuje prof. Štědroň 
také svou rozsáhlou badatelskou 
činností, sahající od období renesance 
a baroka k problematice hudby 
20. století, editorskou činností 
hudebních skladeb, ale také 
významnými skladatelskými počiny 
(připomeňme alespoň oceňovaný 
muzikál Balada pro banditu).

 Text a foto: 
 Mgr. David Kozel, Ph.D.,
 katedra hudební výchovy PdF OU,
 david.kozel@osu.cz

→
Prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

DĚTI Z DOMOVŮ SE V KURZU UČÍ 

SAMOSTATNOSTI
Pedagogická fakulta naší univerzity  pořádá od března 2012 
do března 2014 pro chlapce a dívky z dětských domovů 
a výchovných ústavů několikadenní zážitkový program, 
na kterém dostávají praktické informace, jak zvládnout těžké 
životní začátky, když se budou stavět na vlastní nohy.

 Kurz s názvem Abeceda realizuje 
Pedagogická fakulta, katedra sociální 
pedagogiky v rámci projektu 
CZ.1.07/1.2.25/01.0058 ABECEDA 
aneb „První kroky do života“ z pro-
středků ESF a rozpočtu ČR. Poskyto-
vatelem dotace je Moravskoslezský 
kraj. Letos v říjnu a listopadu se 
uskutečnil již čtvrtý a pátý běh, kterého 
se zúčastnilo 35 dětí ve věku 15–20 let 
z Dětského domova Čeladná, DD 
Příbor, DD Lichnov, DD Opava, DD 
Vrbno pod Pradědem a Výchovného 
ústavu Ostrava-Hrabůvka.
 Na lektorování se podílela kromě 
odborných pedagogů OU také 
Městská policie Ostrava – strážníci 
úseku prevence, společnost 
Renarkon a AHRA.
 Výkonná manažerka projektu 
Gabriela Matýsková říká, že vybrat 
z velkého množství témat pro děti 

ta nejdůležitější nebyl jednoduchý 
úkol. Proto s jeho tvorbou pomáhali 
i učitelé a vychovatelé z domovů 
a ústavů. „Zaměřili jsme se opravdu 
na ty nejpraktičtější aspekty a snažíme 
se je dětem podávat záživnou formou. 
Různé životní situace nacvičujeme 
formou her,“ říká Matýsková.
 Sami vychovatelé sice děti do 
života připravují, jak nejlépe dovedou, 
avšak stokrát opakovaná pravda prý 
z úst lektora či lektorky zazní 
zajímavěji než od mentora, kterého 
vidí děti denně.  
 „Především u témat fi nanční 
gramotnosti nebo pracovního 
pohovoru se děti hodně zapojují. 
O informace mají velký zájem.
 A přiznám se, že mne překvapuje, jak 
vyzrálé jsou mnohdy jejich názory, 
přestože jim kdosi nakreslil startovací 
čáru do života dál než ostatním a přes 

veškerou snahu vychovatelů jsou 
znevýhodněny. Moc jim držím palce,“ 
dodává Matýsková. Více na 
http://projekty.osu.cz/abeceda/www/

 Bc. Kateřina Piechowicz,
 katerina@piechowicz.cz
 Foto: -pdfa-

O PROFESIONÁLNÍ CHŮVY JE V KRAJI 

ČÍM DÁL VĚTŠÍ ZÁJEM

 Vzdělávání pro chůvy už běží rok 
a půl a na projektu s názvem 
FLEXIMATERNITY – fl exibilní mateřství, 
který organizuje vzdělávací 
a poradenské centrum GRACENT, 
se podílí také Pedagogická fakulta 
Ostravské univerzity. 
 „K rozhodnutí uspořádat kvalifi ko-

vaný kurz s tímto zaměřením mě 
inspirovala dcera, která má tři děti 
a po ukončení mateřské dovolené pro 
ni bylo obtížné vrátit se zpět do 
pracovního procesu,“ řekla ředitelka 
Gracentu Zdeňka Rusnoková a dodala, 
že mnoho žen dnes rodičovskou 
dovolenou zkracuje, a pokud pak 
neseženou hlídání v rodině, je pro ně 
chůva jednou z mála možností. 
 U akreditovaných chův mají rodiče 
záruku, že ke svému dítěti pouštějí 
kvalifi kovaného člověka. Všichni 
uchazeči se musí podrobit zevrubným 
psychotestům, které provádí partner 
projektu, Ostravská univerzita 
v Ostravě. V kurzu se budoucí chůvy 
naučí nejen pečovat o dítě, ale osvojí 
si také techniky první pomoci nebo 
základy zdravé výživy.
  „Klademe důraz na jakési pedago-
gické minimum. Chůva musí vědět,
 jak děti zaujmout a jak si s nimi hrát. 
V neposlední řadě získají účastníci 
kurzu základní právní povědomí,“ 
doplnila Zdeňka Rusnoková.

 Do kurzu, který je spolufi nancován 
z Evropských sociálních fondů, č. proj. 
CZ.1.04/3.404/76.00177, mohou 
vstoupit ženy i muži se zájmem 
o tento obor, kteří mají minimálně 
středoškolské vzdělání, jsou vedeni na 
úřadu práce déle než šest měsíců, mají 
zdravotní způsobilost k absolvování 
kurzu a jsou trestně bezúhonní. 
 Studium obsahuje 140 hodin teorie 
a 20 hodin praxe, kterou vykonávají 
pod dozorem speciálních pedagogů 
na ZŠ logopedické, s r.o. v Ostravě.
 V současnosti doběhl již čtvrtý 
vzdělávací cyklus a další čtyři ještě 
budou následovat. Absolventský 
certifi kát s celostátní platností tak 
celkem získá přibližně sto chův. 

 Bc. Kateřina Piechowicz,
 katerina@piechowicz.cz

↖
Budoucí chůvy navštěvují kurz, který 
zakončuje náročná zkouška.
 Foto: Zdeňka Rusnoková

Dlouhodobě nezaměstnané 
ženy v Moravskoslezském kraji 
mají šanci rozjet vlastní 
podnikání jako chůvy. 
Pokud uspějí v psychotestech, 
mohou zdarma absolvovat kurz 
certifi kovaný ministerstvem 
školství.
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JAK SE ŽIJE HORSKÝM SMRKŮM?
Odpovědi na tyto a další otázky 
našli talentovaní středoškoláci 
z ostravských gymnázií, které 
baví biologie, na akci Přírodově-
decké fakulty naší univerzity. 

 Katedra biologie a ekologie 
připravila 23. října 2013 pro tyto 
studenty tři speciální přednášky 
s praktickými ukázkami z různých 
oblastí přírodních věd, které se 
na této katedře vyučují.

 V první přednášce se středoškolákům 
věnoval doc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D., 
který hovořil o životě horských smrků 
a problematice jejich růstu. Studentům 
ukázal biologické a ekologické 
požadavky, které podmiňují přirozenou 

existenci smrků, především podmínky 
ve střední Evropě. 
 Představil jim základní druhy smrků 
obývající studené pásmo severní 
polokoule, vysvětlil jim tři hlavní 
biologické požadavky dobré   → str. 25

prosperity růstu smrků, kterými jsou 
závislost na teplotě, vlhkosti a délce 
vegetačního klidu. 
 Druhá část přednášky byla 
zaměřena na strukturu a funkci jehlic, 
ukázal jim, jak vypadá anatomický 
popis příčných a podélných řezů jehlic 
a k dispozici měli také obrázky 
ze skenovací elektronové mikroskopie. 
Studenti si pak prakticky vyzkoušeli 
rozbor fotosyntetických pigmentů 
metodou tenkovrstvé chromatografi e. 
 V poslední části přednášky se 
probírala témata biotického 
a abiotického poškození smrků. 
Konkrétní změny v pletivech smrků 
byly demonstrovány na makroskopic-
kých a mikroskopických objektech.
 Druhým přednášejícím byl 
RNDr. Michal Živný, Ph.D., který se 
zaměřil na počátky evoluce 

tzv. anatomicky moderního člověka 
(Homo sapiens), což je dnešní člověk. 
Prezentoval výsledky několika typů 
výzkumů v této problematice, a to jak 
výzkumu fosilií, tak výzkumu DNA. 
 Přednáška se týkala hlavně 
molekulárně-genetických poznatků, 
konkrétně výsledků dlouhodobých 
výzkumů mitochondriální DNA a DNA 
chromozómu Y. Na základě těchto 
poznatků lze stanovit dobu a místo 
vzniku moderního člověka (což je 
Afrika asi před 200 tis. lety) a rovněž 
dobu a směry jeho časných expanzí 
mimo Afriku.
 Do naší evoluce zasáhla katastro-
fi cká událost v podobě erupce 
supervulkánu Toba na Sumatře, který 
asi před 74 tis. lety téměř vyhladil 
lidstvo z povrchu Země a smazal 
genetickou stopu nejstarších expanzí 

moderního člověka z Afriky.
 Třetí přednáška na téma 
ekotoxikologie v podání Mgr. Hany 
Sezimové, Ph.D., proběhla 
v laboratoři ekotoxikologie. Nejprve se 
v krátké přednášce studenti dozvěděli 
základní informace o laboratorních 
zkouškách, které se využívají 
k hodnocení ekotoxicity zejména 
u odpadů a chemických látek a směsí. 
 Poté měli studenti možnost 
seznámit se s živými organismy, které 
se v testování využívají. Zhlédli chov 
chvostoskoků, roupic i žížal a seznámili 
se s uchováváním zelených řas, 
okřehku či světélkujících mořských 
baktérií. Na závěr proběhla prohlídka 
laboratoře, při které se studenti 
seznámili s konkrétním využitím 
jednotlivých přístrojů a zařízení. 
 Z ohlasů účastníků tohoto cyklu 

přednášek bylo vidět, že je témata 
zaujala, doplnili si svoje znalosti 
z těchto oblastí a seznámili se 
s prostředím univerzity především 
z hlediska laboratoří a výzkumné 
práce. Tak doufáme, že se s některými 
z nich setkáme v našich učebnách 
tentokrát v roli studentů naší 
Přírodovědecké fakulty!
 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

PŘÍRODNÍ VĚDY V PODZIMNÍCH 

BARVÁCH BAVILY I VZDĚLÁVALY
Říjnové akce Přírodovědecké 
fakulty Ostravské univerzity 
k popularizaci přírodovědných 
oborů obohatily jak teenagery, 
tak studenty vysokoškoláky 
i učitele přírodovědných oborů
- a to napříč širokým spektrem 
témat z této oblasti. 

 Hned na začátku října pořádala 
katedra matematiky inspirující exkurzi 
do IQ parku v Liberci pro studenty 
i pedagogy ostravské Přírodovědecké 
fakulty. V tomto interaktivním centru 
poznávání lze u vystavených exponátů 
pomocí her, experimentování 
a logického uvažování porozumět 
podstatě jevů kolem nás. 
 Další říjnovou akcí, kde spolupraco-
vala katedra informatiky a počítačů, 
byla akce Rails Girls, která se 
uskutečnila ve Vědecko-technologic-
kém parku Ostrava. Cílem akce bylo 
seznámit účastnice s platformou Ruby 
on Rails a pomoci jim vytvořit jejich 
první webovou aplikaci. 
 Chemický svět v říjnu hostil nejen 
talentované středoškoláky, ale 
i učitele chemie a budoucí učitele 
přírodovědných oborů. Ve Středisku 
přírodovědců v Ostravě-Porubě se 
uskutečnila přednáška pro žáky 
nadané v chemii, kteří se chystají i na 
chemickou olympiádu. Šlo o studenty 

gymnázií z celého Moravskoslezského 
kraje a cílem přednášky na téma 
Redoxní děje bylo spojit chemické 
pokusy s teorií. 
 Pro učitele chemie byla zase určena 
přednáška k Inovaci výuky chemie, 
která jim pomůže hledat nové metody 
a formy monotematické výuky. 
Třešinkou na „chemickém“ dortu byla 
na konci října přednáška špičkového 
pedagoga a chemika prof. Miroslava 
Prokši, který se ve své přednášce 
věnoval aktuálním trendům zpětnova-
zebné informace o úrovní vědomostí 
žáků. Poukázal především na potřebu 
pochopení učiva v širších souvislostech.
 Svět matematiky prezentoval 
krásu a užitečnost této královny věd 
také několika akcemi. Kromě již 
zmíněné exkurze do IQ parku Liberec 
se uskutečnily na katedře matematiky 
tradiční přípravné přednášky pro 
Matematickou olympiádu, na nichž se 
studenti ostravských středních škol 
připravují na její hlavní kolo. 
Dále pomáhala katedra matematiky 
při vyhodnocování soutěžních prací 
11. ročníku Moravskoslezského 
matematického šampionátu a na konci 
října se uskutečnilo neformální setkání 
studentů matematických oborů. 
 Biologie a ekologie patří mezi 
nejatraktivnější obory ze světa přírod-
ních věd a dokazuje to veliký   → str. 26

ÚSPĚCH BIOMECHANIKŮ Z NAŠÍ UNIVERZITY
Sportovní biomechanici Centra 
diagnostiky lidského pohybu 
z katedry tělesné výchovy Peda-
gogické fakulty naší univerzity 
zaznamenali významný úspěch 
na mezinárodní konferenci.

 Tato mezinárodní konference 
(31th Conference of the International 
Society of Biomechanics in Sports, 
International Symposium of Biome-
chanics in Sports) se konala ve dnech 
7.–11. července 2013 na National 
Taiwan Normal University Taipei, 
Taiwan. V sekci New Investigator 

Award získal Mgr. Roman Farana, Ph.D., 
1. místo za prezentaci příspěvku 
s názvem: � e eff ect of diff erent hand 
position on impact forces and elbow 
loading during the round-off  in female 
gymnastics (autoři: Roman Farana, 
Daniel Jandačka, Jaroslav Uchytil, 
David Zahradník a Gareth Irwin). 
 Centrum diagnostiky lidského 
pohybu vzniklo na Pedagogické fakultě 
Ostravské univerzity v roce 2008 za 
výrazného přispění dnes již zesnulého 
doc. PhDr. Vojtěcha Gajdy, CSc., jemuž 
chceme tímto příspěvkem také 
poděkovat. 
 Biomechanická skupina pěti osob 
(Daniel Jandačka, Roman Farana, 
Jaroslav Uchytil, David Zahradník 
a František Vaverka), pod vedením 
Dr. Daniela Jandačky spolupracuje se 
špičkovými mezinárodními výzkumnými 
centry v oblasti kinantropologie 
(University of Massachussets, 
Amherst USA, Department of 
Kinesiology, Biomechanics Laboratory, 
USA; Cardiff  Metro-
politan University, Cardiff  School of 
Sport; Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, 
Universidad Católica de Valencia).
 Jejich systematická práce vyústila 
v úspěšnou publikační činnost v reno-

movaných mezinárodních časopisech 
vedených také na Web of Science 
společnosti � omson Reuters (i.e. 
Journal of Sports Sciences, Journal of 
Strength and Conditioning Research, 
Sports Biomechanics, Journal of 
Applied Biomechanics, Journal of 
Human Kinetics, British Medical 
Journal Case Report, Orthotics and 
Prosthetics International, Science of 
Gymnastics Journal).
 
 Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.,
 vedoucí Centra lidského pohybu,
 daniel.jandacka@osu.cz

↑
Uprostřed jsou čtyři mladí vědci, 
kteří se dostali do fi nále 31th
Conference of the International
Society of Biomechanics in 
Sports,International Symposi-
um of Biomechanics in Sports. 
Dr. Roman Farana z Ostravské 
univerzity (třetí zleva) získal 
první místo. Fota: -pdfa-

↖
Částečný model lidského těla a 
reakční síly na podložce při
gymnastickém prvku - rondát.
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zájem o akce z této oblasti. V polovině 
října se v obci Albrechtičky konal 
24. ročník tradičního setkání 
algologů a přátel řas Chantransia, 
kterou letos pořádalo Life Science 
Research Center katedry biologie 
a ekologie PřF OU. Zúčastnili se ho 
studenti biologických oborů od 
bakalářského po doktorský stupeň 
a také vědci zabývající se dlouhodobě 
problematikou řas.
 Druhá akce, tentokrát pro talento-
vané středoškoláky z ostravských 
gymnázií, které baví biologie
a ekologie, se konala na fakultě. 
Katedra biologie a ekologie připravila 
pro tyto studenty tři speciální 
přednášky s praktickými ukázkami 
z různých oblastí přírodních věd, které 
se na této katedře vyučují. 
 Tyto akce byly realizovány 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

↑
Špičkový pedagog a chemik 
prof. Miroslav Prokša. 

↗
Přednášky pro učitele chemie jsou 
jednou z mnoha popularizačních 
akcí katedry chemie Přírodově-
decké fakulty OU.

↑
Pro středoškoláky jsou přednášky 
na téma počátku evoluce dnešního 
člověka vždy velmi zajímavé.

PROMOCE ABSOLVENTŮ – ŘÍJEN 2013 
 Dne 25. října 2013 se konaly v Domě 
kultury Akord slavnostní promoce 
absolventů Přírodovědecké fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě. 
Slavnostní slib složilo celkem 
117 studentů PřF OU, absolventů 
bakalářských, magisterských 
a navazujících magisterských oborů 
i doktorského studia. Všem našim 
absolventům přejeme hodně úspěchů! 

 Text a fota: Ing. Beáta Sklářová
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Přírodovědecká fakulta naší 
univerzity v listopadu uskutečni-
la díky projektu Svět vědy – zá-
hadný i zábavný řadu dalších akcí. 

 Do programu největšího vědeckého 
festivalu v České republice s názvem 
Týden vědy a techniky připravila 
fakulta speciální přednášky z oborů 
biologie, ekologie, geografi e, 
geoekologie i z oblasti fuzzy 
a informatiky či matematiky. 
 Katedra fyziky uspořádala pro 
střední školy celkem tři popularizační 
přednášky, které byly zaměřené na 
zajímavosti z optiky, termiky, mechaniky 
a elektromagnetického pole. Studenti 
měli možnost pozorovat různé 
atraktivní pokusy, některé si mohli 
poté vyzkoušet a některé experimenty 
prováděli sami už od začátku a měřili 
pomocí různých čidel. Dvě přednášky 
byly realizovány v laboratořích katedry 
fyziky a jedna přednáška přímo 
na střední škole.
 Katedra informatiky si pro 
středoškoláky připravila přednášku 
Modelování v 3D grafi ce, během které 
si studenti vyzkoušeli modelování 3D 
objektů pomoci polygonů a NURBs 
křivek a viděli propojení 3D modelu 

s reálným záběrem, animaci jednodu-
chých objektů a animaci člověka. 
 Katedra fyzické geografi e a geo-
ekologie přivítala desítky středoškoláků 
na akci GIS day. V rámci této akce se 

studenti dozvěděli informace 
o geografi ckých informačních 
systémech a dálkovém průzkumu 
Země, v počítačové učebně si 
vyzkoušeli možnosti aplikace Google 
Earth, tvořili mapy a na závěr si venku 
v okolí univerzitní budovy v malých 
skupinkách vyzkoušeli družicovou 
navigaci. Taktéž soutěžili v odpovědích 
na kontrolní otázky týkající se 
přednesených témat. Vítězové těchto 
slovních testů obdrželi věcné ceny 
a každý navíc získal sladkou odměnu.
 Katedra chemie také hostila ve 
svých laboratořích středoškoláky, kteří 
vyslechli jednak přednášku spojenou 
s ukázkou atraktivních experimentů, 
z nichž si některé sami vyzkoušeli,
a dále absolvovali speciální laboratorní 
cvičení na pH indikátory a reakci 
kyseliny octové, vedené v anglickém 
jazyce. 
 Na své si přišli i naši vysokoškolští 
studenti, kteří se zúčastnili exkurze 
v Technickém muzeu ve Vídni. 
Z interaktivního muzea byli nadšení, 
všichni se aktivně zapojovali 
do zkoušení atrakcí, všelijakých jevů 
i prvků. 
 Expozice v jednotlivých patrech 
budovy byly například z oblasti 
železnic, těžkého průmyslu, letectví, 
dále zde byly vystaveny hudební 

nástroje, sekce příroda a poznání, 
média nebo člověk. 
 Mimo stálé muzejní expozice je 
možné vidět i některé krátkodobé 
výstavy, v době návštěvy našich 
studentů tam byla speciální výstava 
s názvem „Vesmír“, díky které bylo 
možné na vlastní kůži pocítit, jaké 
to je být ve stavu beztíže. 
 Na atrakci s názvem „Space Curl“ 
si ale netroufl  každý. Tři propojené 
ocelové kruhy zajišťují rotaci jak 
vertikální, tak i horizontální a je třeba 
ukočírovat pohyb těchto kruhů 
a tím i svůj pohyb. 
 Listopad přinesl díky projektu 
užitečnou akci i pro pracovníky 
v popularizaci vědy a pro akademiky, 
kteří se mohli zúčastnit kurzu efektivní 
komunikace s médii, jehož lektorem 
byl PhDr. Václav Moravec. 
 Tyto akce byly realizovány 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.

 Ing. Beáta Sklářová
 Fota: Ing. Beáta Sklářová 
 a studenti PřF OU

LISTOPADOVÉ PŘÍRODOVĚDNÉ HRANÍ 

A POUČENÍ DOMA I VE SVĚTĚ
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ŠKOLA ČERTŮ
Na Přírodovědecké fakultě naší 
univerzity dostávají studenti 
učitelství chemie ve druhém 
ročníku každoročně za úkol 
připravit chemickou Mikulášskou 
besídku. Úkol to je nelehký, 
ale vždy se jim podaří zrealizovat 
krásnou a pokaždé jinou 
Mikulášskou besídku.

 Letos se příběh odehrává v pekel-
né čertí škole, kde profesorka 
Belzebubka I. (Táňa Mikulčáková) 
připravuje své žáky čerty na závěrečné 
zkoušky čerta prvního řádu. Nejlepší 
čert pak bude zároveň vybrán jako 
pomocník svatého Mikuláše. Ve škole 
sedí tři čerti: Husí brko (Vojtěch 
Kaleta), Všudybyl (Jiří Folta) 
a Nicnevim (Veronika Hlubková). 
 Hodina začne zazvoněním, 
profesorka vytáhne třídní knihu 
a zapisuje docházku. Chybí akorát 
popletená čertice Pštrosí pírko (Lucie 
Pastorková), která opět přijde pozdě 
kvůli zpožděným pekelným drahám. 
Profesorka Belzebubka začne zkoušet 
Nicnevim u tabule, která ale nic moc 
neví, a tak dostane malého anděla 
(čtyřku). 
 Pak začíná nové učivo pekelné plyny 
a kapaliny, a protože je profesorka 
unavená, vyvolá pomocníky z řad dětí 
v publiku, aby jí pomohli s pokusy. 
Každý pomocník dostane za odměnu 
pekelný deníček s pekelnými pokusy. 
 Najednou se ozve Pštrosí pírko, že 
chce taky jít k tabuli. Profesorka chce 
dát šanci i Nicnevim, a tak jdou 
společně k tabuli. Čertice předvedou 
Faraonovy hady, nehořící kapesník, 
zabarví plamen i vodu, ukážou hořící 
andělské pírko i fi alový oheň. Obě 
dostávají pána pekel (jednička). 

 Profesorka uklízí po čertech, 
protože jsou nepořádní, mezitím si 
Pštrosí pírko a Husí brko šeptají 
a Všudybylovi (šprt) se to moc nelíbí. 
Profesorka napomene čerty Všudybyla 
s Husím brkem a ti jdou za trest 
k tabuli. 
 Nejprve si musí Husí brko umýt 
špinavé ruce, které mu pak Všudybyl 
zapálí. Pak oba znečistí vodu a vytvoří 
pěnu. Následují plameny, zápalné 
šňůry, bengálské ohně, fl ashbang 
a další. Profesorka dává oběma 
čertům jedničku (podle čertovské 
stupnice je jednička pán pekel). 
 Najednou se ozvou kroky, bouchání 
na dveře a vejde Mikuláš s andělem. 
Pštrosí pírko se ptá, kdo to je, protože 
čerti jej neznají, když do pekla nikdy 
nezavítá. Mikuláš odvětí, že si jde 
vybrat pomocníka a že všechny čerty 
celou dobu sledoval a vyzve je, aby 
předvedli každý ještě jeden pokus. 

↗
Dárek z rukou anděla na tradiční 
Mikulášské besídce potěší
i ty nejmenší hosty.

→ ↘
Mikulášská představení katedry 
chemie vždy nadchnou nejen 
děti, ale i dospělé.

↓
Čerti a čertice se v pekelné škole 
čertů připravují na
závěrečné zkoušky čerta prvního 
řádu.

 Husí brko vytvoří oheň pomocí 
baterky, Pštrosí pírko oheň zhasne 
bez foukání, Všudybyl zapálí dolar, 
který ale nezhoří, a Nicnevim připraví 
pro Mikuláše šampaňské k jeho 
svátku. Mikuláš si nakonec vybere 
všechny čerty za své pomocníky 
a pozve všechny na čertovskou párty. 
Nakonec anděl rozdává dětem dárečky 
a je vidět, že se naše tradiční 
Mikulášská opět líbila...
 Tato akce byla realizována v rámci 
projektu OPVK „Svět vědy – záhadný 
i zábavný“ reg. č. proj. 
CZ.1.07/2.3.00/35.0053, který je 
spolufi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem ČR.

 
 Lucie Pastorková 
 Fota: Ing. Beáta Sklářová

Největší vědecký festival v České 
republice Týden vědy a techniky 
(http://www.tydenvedy.cz/) 
se letos uskutečnil ve dnech 
1. až 15. listopadu s podtitulem 
FASCINACE SVĚTEM. Festival je 
určen jak široké veřejnosti, tak 
studentům různých stupňů škol, 
kterým festival každý rok 
umožňuje dozvědět se více 
o světě vědy. 

 Přírodovědecká fakulta naší uni-
verzity připravila do programu tohoto 
festivalu tyto speciální přednášky 
z oborů biologie, ekologie, geografi e 
a geoekologie: „Rovnokřídlí České 
republiky“, „Národy v Oceánii na prahu 
21. století“.

  Dále cyklus přednášek „Krása 
i hrozby naší krajiny aneb Jak vše 
moderně zkoumat“, který obsahoval 
témata „Sesuvy – nebezpečí i krása. 
Jde to vůbec dohromady?“, „Moderní 
výzkumy nejen beskydského podzemí“, 
„Beskydské řeky – proč si je ničíme?“, 
„Byly tu, jsou tu a budou tu – povod-
ně! Dokážeme s nimi žít?“, „Co nám 
říkají stromy o vývoji krajiny aneb 
tajemství letokruhů“, „Paradoxy života 
ve vodách krajiny zasažené hornickou 
činností“ a „Novinky v oblasti 
globálních polohových a navigačních 
systémů“. 
 Z oblasti fuzzy a informatiky byly 
realizovány přednášky „Fuzzy řízení“ 
a „Laboratoř inteligentních domů“ 
a matematiku prezentovala přednáška

 

"Operační výzkum v denním životě“.
 Věříme, že tyto speciální přednášky 
ukázaly, že svět je fascinující, a že 
přispěly k rozšíření obzorů každého 
návštěvníka. 
 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.

 Ing. Beáta Sklářová
 Text a fota: Ing. Beáta Sklářová 

←
Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc., 
přednášel v literárním centru 
Academia na téma Národy 
v Oceánii na prahu 21. století.

↑
Hosté přednášky Operační 
výzkum v denním životě 
v literárním centru Academia 
(přednášel RNDr. David Bartl, 
Ph.D).

↙
Mgr. Jan Lenart z katedry fyzické 
geografi e a geoekologie předná-
šel na téma Moderní výzkumy 
nejen beskydského podzemí.

↓
Přednáška Rovnokřídlí České 
republiky v podání
RNDr. Petra Kočárka, Ph.D., 
z katedry biologie a ekologie

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA 

NA FESTIVALU TÝDNE VĚDY A TECHNIKY



podpůrný e-learningový kurz v Moodle 
a zrealizovaly výukový kurz pro 33 
přihlášených účastníků, z toho 7 
vyučujících z Lékařské fakulty OU 
a z Fakulty sociálních studií OU a 26 
studentů z obou fakult. 
 Jedním z lektorů kurzu, který Lenka 
Krhutová v rámci projektu připravila, 
byl právě prof. MUDr. Jan Pfeiff er, 
DrSc., který seznámil účastníky kurzu 
se známou, ale také i s dosud 
nepublikovanou historií rehabilitace 
v českých zemích a na Slovensku, 
kterou tajemně nazval „Zadním 
schodištěm rehabilitace“.
 „Dověděli jsme se však i řadu 
soudobých moderních poznatků 

tohoto celosvětově uznávaného 
konceptu návratu ke zdraví a k udržení 
kvality života člověka po úrazu, 
nemoci nebo s vrozeným zdravotním 
postižením. Pan profesor hovořil 
o konceptu rehabilitace, tradičně 
a mylně zaměňovaného za fyzioterapii 
a fyziatrii, i o konceptu dlouhodobé 
péče, které refl ektují neoddělitelnost 
sociálních a zdravotních intervencí 
a potřebu propojení s dalšími typy 
intervencí v oblasti pracovní, pedago-
gicko-výchovné, technické, technolo-
gické atd. pro včasné, účelné 
a efektivní řešení situace člověka, 
který se ocitá v obtížné životní situaci 
vyvolané anebo ovlivněné závažným 

zdravotním problémem,“ uvedla Lenka 
Krhutová.
 „Oba koncepty jsou v zahraničí 
dlouhodobě známy, v praxi ČR se je 
však nedaří uspokojivě prosazovat 
a realizovat, a to z důvodu vágní 
politiky státu a absence kvalitně 
připravených odborníků, kteří by byli 
schopni je řešit především na 
systémové úrovni,“ pokračovala 
Krhutová ve výčtu obsahu této 
přednášky. 
 „Věřím, že realizace tohoto balíčku 
odborných kompetencí přispěje 
k posílení personálních kapacit pro 
systémové řešení obou konceptů 
v mikro – mezo – makro rovině teorie 

i společenské praxe,“ uzavřela 
Krhutová shrnutí přínosů podpořených 
aktivit v rámci tohoto projektu.
 Tento projekt řeší Centrum 
celoživotního vzdělávání na Přírodově-
decké 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/.

 Text a foto: 
 Ing. Beáta Sklářová
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KRÁSNOOČKA V ZEMÍCH STŘEDNÍ EVROPY
Výzkum jednobuněčných 
mikroorganismů ze skupiny 
krásnooček, „vědečtěji“ euglén, 
má v zemích střední Evropy 
dlouholetou a velmi úspěšnou 
historii. 

 Jak naznačuje samotný název, 
charakteristickým znakem většiny 
těchto organizmů, je „očko“ buněčná 
struktura odborně zvaná stigma 
a v mikroskopu vyhlížející jako  červená 
skvrna (viz obrázek). Mnoho zástupců 
euglén má zelené chloroplasty, jiné 
nefotosyntetizují. 
 Do širšího příbuzenstva euglén, 
které se souborně označuje jako 
skupina Euglenozoa, patří také 
významní paraziti, například trypano-
somy (zahrnující i původce spavé 
nemoci). Některé indicie naznačují, že 
tyto bičíkaté mikroorganismy 
představují jednu z nejstarobylejších 
skupin eukaryotů (tj. organismů 
s buňkami s pravým jádrem). 
 Eugleny poutají pozornost různě 
zaměřených výzkumníků, kteří se snaží 
studovat, jak se liší procesy v buňkách
„starodávných“ a „moderních“ 
organismů. I současná generace vědců 

a pedagogů, hlavně z České republiky, 
Slovenska a Polska, pokračuje spolu 
se svými studenty v rozvíjení tradiční-
ho výzkumu euglenidů, ovšem nyní už 
hlavně novými metodami – vedle 
pokročilejších mikroskopických technik 
hlavně pomocí metod molekulární 
biologie a bioinformatiky. Tito 
odborníci se rozhodli blíže spolupraco-
vat, aby tak zvýšili efektivitu studia 
těchto bičíkovců v středoevropském 
prostoru, jmenovitě v zemích 
Visegrádské skupiny (V4). 
 V soutěži o „standardní granty“ 
vypisované Mezinárodním visegrád-
ským fondem uspěli pro rok 2013 s 
projektem nazvaným “Improvement of 
cooperation in Visegrad region in 
research of euglenid fl agellates” 
(registrační číslo projektu 21220094). 
 V roce 2013  se tak mohla velmi 
zintenzívnit spolupráce výzkumných 
skupin z Univerzity Komenského 
v Bratislavě (skupina prof. Juraje 
Krajčoviče, koordinátora projektu, 
z katedry genetiky Prírodovedeckej 
fakulty), z Varšavské univerzity 
(skupina prof. Bożeny Zakryś 
z Department of Plant Systematics 
and Geography, Faculty of Biology), 

z Univerzity Karlovy v Praze (skupina 
Dr. Vladimíra Hampla z katedry 
parazitologie Přírodovědecké fakulty) 
a konečně z naší univerzity (skupina 
Dr. Marka Eliáše z katedry biologie 
a ekologie Přírodovědecké fakulty).  
Členové těchto výzkumných skupin se 
díky Visegrádskému grantu měli 
možnost v průběhu roku 2013 vícekrát 
potkat v hojném zastoupení studentů, 
aby v terénu, na stanovištích, kde se 
euglény hojně vyskytují, vlastnoručně 
sbírali unikátní materiál, který 
bezprostředně po sběru mikroskopicky 
určovali a následně ho i detailněji 
studovali v laboratorních podmínkách. 
 V listopadu 2013 proběhl praktický 
kurz pokročilých výzkumných metod 
(imunofl ourescence, genomika, 
mikroskopické techniky), v rámci 
kterých mohli studenti zkoumat vlastní 
materiál euglenidů. 
 Získané poznatky i originální 
hypotézy měli studenti možnost pod 
vedením svých pedagogů prezentovat 
na dvou specializovaných 
workshopech přidružených k pravidel-
ně organizovaným konferencím 
věnovaným příbuzné problematice 
(43. Jírovcovy protozoologické dny, 

6.–10. 5. 2013 v Týně nad Vltavou, 
a 54. pracovní konference České 
algologické společnosti, 15.–19. 9. 
2013 v Třeboni). 
 V tvořivé atmosféře těchto kon-
ferencí, kde v auditoriu byli přítomní 
četní špičkoví experti z různých zemí, 
bylo možno v plodných diskusích 
konfrontovat nejen výsledky Visegrád-
ských euglenologů, ale rodily se 
i možnosti další, ještě širší a intenziv-
nější spolupráce výzkumníků zabývají-
cích se problematikou krásnooček. 
 Díky podpoře plynoucí z Visegrád-
ského grantu tak měla řada studentů 
z univerzit v Bratislavě, v Praze, ve 
Varšavě a v Ostravě příležitost potkat 
další kolegy studující euglenoidní 
bičíkovce, naučit se novým technikám, 
získat nové poznatky, bezprostředně 
je konfrontovat v širším kruhu 
odborníků a navázat nové kontakty 
a spolupráci. 

 Dr. Matej Vesteg,
 katedra biologie a ekologie PřF OU
 & 
 prof. Juraj Krajčovič,
 katedra genetiky PriF UK 
 v Bratislavě

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE ANEB OKAPOUSU 

NA OSU

Na naší univerzitě se chýlí 
ke konci projekt s názvem 
„Zvyšování odborných kompe-
tencí akademických pracovníků 
Ostravské univerzity v Ostravě 
a Slezské univerzity v Opavě 
(OKAPOUSU)“. 

 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. Tyto nové poznatky, 
informace, znalosti a dovednosti pak 
uplatní nejen při rozvíjení nových 
metod a forem výuky, ale i při budoucí 
inovaci studijních programů.
 Mezi vybrané akademické pracovní-
ky obou univerzit, kteří obdrželi 
fi nance na získávání vědomostí 
a dovedností u špičkových odborníků 
z VŠ, případně z Akademie věd nebo 
z jiného špičkového pracoviště v ČR, 
patří i Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.,
z Fakulty sociálních studií OU 
a spoluřešitelka PhDr. Jarmila 
Kristiníková, Ph.D., z Lékařské fakulty 
OU. 

 Jejich tzv. balíček odborných 
kompetencí s názvem „Koordinovaná 
rehabilitace a dlouhodobá zdravotně 
sociální péče“ má za cíl zvýšit odborné 

kompetence formou rozšíření 
a prohloubení znalostí a dovednosti 
akademických pracovníků a studentů 

OU a SLU ve speciálních odborných 
tématech, která zatím nejsou součástí 
studijních programů. 

↑
Prof. MUDr. Jan Pfeiff er, DrSc., 
a Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.

Jak hodnotí Lenka Krhutová účast 
v tomto projektu?
 „Díky projektu jsme mohly využít 
odborné konzultace u špičkových 
odborníků s mezinárodním renomé – 
u pana prof. MUDr. Jana Pfeiff era, 
DrSc., – jednoho z nestorů moderního 
konceptu koordinované rehabilitace 
v České republice, a u paní doc. MUDr. 
Olgy Švestkové, Ph.D., – přednostky 
Kliniky rehabilitačního lékařství  
1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze,“ sděluje hlavní přínos projektu 
a kromě významného profesního 
přínosu ocenila i to, že při žádosti 
o konzultaci mohla těmto špičkovým 
odborníkům díky projektu nabídnout 
odpovídající odměnu. „Proč by lidi měli 
své cenné znalosti, jichž nabyli tvrdou 
prací, dávat zadarmo? To se neděje 
nikde ve světě, jen u nás se předpo-
kládá, že by mělo,“ doplňuje svou 
zkušenost při vyjednávání odborných 
konzultací.
 V rámci balíčku s kolegyní 
dr. Kristiníkovou zpracovaly odborný 
text s distančními prvky „Koordinova-
ná rehabilitace a dlouhodobá 
zdravotně sociální péče“, připravily 

NOVÁ REPREZENTATIVNÍ PUBLIKACE 

PŘÍRODA SLEZSKA

PŘÍRODNÍ EXTRÉMY HROZÍ … VYŠLA NOVÁ 

PRESTIŽNÍ PUBLIKACE

V letošním roce vydalo Slezské 
zemské muzeum v Opavě 
reprezentativní obrazovou 
publikaci Příroda Slezska, na 
které se autorsky podílelo také 
8 členů katedry biologie 
a ekologie Přírodovědecké fakul-
ty naší univerzity (Š. Cimalová, 
L. Číhal, A. Dolný, P. Kočárek, 
B. Lojkásek, Z. Majkus, V. Plášek, 
J. Ševčík). J. Ševčík je také 
jedním ze tří editorů tohoto díla.

 Kniha představuje první souhrnné 
a podrobné zpracování přírodních 

poměrů českého Slezska a je příkla-
dem zdařilé spolupráce mezi Ostrav-
skou univerzitou, Slezským zemským 
muzeem a dalšími institucemi, 
zabývajícími se přírodovědným 
výzkumem regionu.
 Publikace formátu A4 má 480 stran 
a je zaměřena jak na živou, tak 
i neživou přírodu. Zahrnuje kapitoly 
věnované geomorfologické, geologické, 
botanické, mykologické a zoologické 
charakteristice daného území. 
Cenná je také podrobná bibliografi e 
k jednotlivým kapitolám, která 
zahrnuje přes tisíc položek, rejstříky 

českých a vědeckých názvů organismů 
a místopisný rejstřík. 
 Atraktivitu knihy zvyšuje také velké 
množství kvalitních barevných 
fotografi í jednotlivých zástupců fl óry, 
fauny a jejich biotopů, včetně 
fotografi í Dana Bárty, Dušana Bouc-
ného, Petra Šaje a dalších renomova-
ných fotografů přírody. Podrobnější 
informace ke knize poskytne RNDr. Jan 
Ševčík, Ph.D., http://prf.osu.cz/kbe/
index.php?idc=13980

 -bes, jas-

Extrémní stavy atmosféry 
mohou být spouštěčem celé řady 
rizikových geomorfologických 
procesů. 

 V současné době takové extrémní 
situace zažívají Čechy, kde vydatné 
srážky způsobily rozsáhlé povodně 
a nestabilitu svahů. Být připraven 
na podobné události je velmi obtížné, 
avšak současná věda může v dané 
problematice pomoci nemalou měrou. 
 Geomorfologové mají s dopadem 
podobných situací v krajině celou řadu 
zkušeností a mohou tak nabídnout 
řešení v oblasti eliminace škod při 
podobných extrémních situacích, které 
nás v budoucnu určitě čekají. Proč 
neustále opakovat stejné chyby? 
Z podobných situací se přeci můžeme 
poučit a zvýšit tak svou  připravenost.

 Ve vědeckém nakladatelství 
Springer vyšla zajímavá monografi e 
(editorem byl prof. Dénes Lóczy 
z University of Pécs), která shrnuje 
dopady extrémních srážek, které 
postihly oblast střední a východní 
Evropy v jarních a letních měsících 
roku 2010. 
 Následné povodně nebyly jediným 
procesem, který vyvolal celou řadu 
problémů. Velmi silně byla postižena 
koryta vodních toků, a to jak boční, 
tak hloubkovou erozí. Vznikla celá řada 
nových sesuvů nebo byla aktivizována 
starší sesuvná území. 
 V horských oblastech vznikla řada 
velmi rychlých a nebezpečných 
blokovo-bahenních proudů. 
Na zemědělské půdě došlo k akcelera-
ci eroze půdy. Následně došlo 
k urychlené akumulaci sedimentů 

v nivách řek a v podhorských oblastech. 
Publikace přináší výsledky aktuálních 
geomorfologických výzkumů z Polska, 
Chorvatska, Ukrajiny, Rumunska, 
Maďarska, Makedonie, Slovenska, Slo-
vinska, Maďarska, Srbska a Bulharska.
 Českou republiku zastupuje kapitola 
zpracovaná pracovníky katedry fyzické 
geografi e a geoekologie Přírodovědec-
ké fakulty Ostravské univerzity 
(doc. Pánek, dr. Smolková, dr. Šilhán, 
doc. Hradecký), která charakterizuje 
geomorfologický efekt květnových 
srážek na území severní Moravy 
a Slezska, a to především z hlediska 
nestability svahů.
 Bližší informace o publikaci najdete 
na: http://www.springer.com/
earth+sciences+and+geography/
geology/book/978-94-007-6300-5  -jah, skl-
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ČTEČKY ELEKTRONICKÝCH KNIH – NOVĚ 

DOSTUPNÉ TAKÉ V UNIVERZITNÍ KNIHOVNĚ
Čtečky e-knih (e-book) jsou 
v poslední době trendem a mají 
čím dál více svých majitelů. 
Univerzitní knihovna se připojuje 
k řadě knihoven v ČR, které 
nabízejí čtečky knih k zapůjčení 
pro své uživatele. Jedná se 
o doplňkovou službu UK OU, 
která má svá pravidla. Máme 
k dispozici pět kusů čteček, 
které se těší na první vypůjčení. 

 1) Čtečku si může zapůjčit 
pouze registrovaný interní 
uživatel, tj. akademický, neakademický 
pracovník, doktorand a student OU.

 2) Čtečku lze klasicky objednat 
přes katalog UK OU, pomocí 

odkazu na úvodní vyhledávací 
stránce.

3) Výpůjční lhůta je stanovena 
na 14 dní, tři dny před vypršením 
je uživatel upozorněn emailem o jejím 
vypršení, bez možnosti prodloužení, 
řídí se Knihovním řádem UK OU 
a jeho přílohami.

4) Pro zapůjčení je nutné pode-
psat Smlouvu o výpůjčce elektro-
nického zařízení, kde jsou stanoveny 
sankční postihy v případě nedodržení 
výpůjční lhůty.

5) Čtečky jsou půjčovány bez 
obsahu, pouze s manuály a ve stejném 
stavu by měly být také vráceny.

Čtečky knih pro vás budou nachystány 
k vyzvednutí a vypůjčení v Mediotéce 
na ul. Bráfova 3, 2. patro. Součástí 
zapůjčení je USB kabel a praktické 
pouzdro pro přenos čtečky. 

Provozní doba Mediotéky
Po, St: 10–18
Út, Čt: 8–16
Pá: 8–14

Kontakt: jiri.plesek@osu.cz
denisa.illikova@osu.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 Dr. Mgr. Daniela Kolářová  
 Jasenská,
 ředitelka Univezitní knihovny

EDS-EBSCO DISCOVERY SERVICE UMOŽNÍ 

POHODLNÉ PROHLEDÁVÁNÍ E-ZDROJŮ
Univerzitní knihovna Ostravské 
univerzity v Ostravě zakoupila 
v tomto roce, ZS 2013/2014, 
vyhledávací nástroj EDS. Hlavní 
devizou této nové služby je 
prohledávání licencovaných 
e-zdrojů, které má OU přístupné 
a zakoupené.

 Součástí je také seznam zahranič-
ních časopisů A-to-Z, který umožňuje 
jednoduše zjistit dle titulu, zda je titul 
plnotextový a ve kterém zdroji se 
nachází. Vyhledávání v časopisech
je nutno zadávat v angličtině. Dále je 
zde integrován také katalog UK OU. 
Vyhledávání je nastaveno v rámci 
počítačové sítě OU bez nutnosti 
přihlášení.

Přístup do EDS je možný:

1) Přes stránky Univerzitní knihovny, 
kde je vyhledávací políčko pro 
jednoduché vyhledávání v EDS.

2) Pod záložkou Doporučujeme-E-
-zdroje, zvolením seznamu a výběrem 
EDS-EBSCO Discovery Service: 
3) přes databázi EBSCO a zvolení 
EBSCO Discovery Service 
4) odkazem z katalogu UK OU pod 
základním vyhledáváním. 
 Pro přístup z domova využijte 
možnosti vzdáleného přístupu. Návod 
ke stažení na stránkách UK OU: 
www.knihovna.osu.cz, 
Doporučujeme-Infoletáky.  
 Pro možnost vyhledávání mimo 
počítačovou síť OU připravujeme 

prohlížení "host", v případě plných 
textů bude nutné přihlášení (stejně 
jako do Portálu OU).
 Pro možnost ukládat si své hledání, 
zajímavé dokumenty na další práci aj. 
doporučujeme vytvořit si účet na My 
EBSCOhost, v základním vyhledávání 
databáze EBSCO "přihlásit se" 
a "vytvořit nový účet". Tento účet je 
důležitý také pro výpůjčky zahraničních 
eBooks z rozhraní EBSCA, o kterých 
jsme informovali v Listech OU č. 3/2013, 
či ukládání konkrétního prohledávání 
v samotné databázi EBSCO. 

 Věříme, že Vám nová služba 
nabídne urychlení a zajištění relevant-
ních výsledků na konkrétní dotazy.

 Dr. Mgr. Daniela Kolářová  
 Jasenská,,
 ředitelka Univezitní knihovny

↑
Hlavní vyhledávací stránka 
EBSCO Discovery Service 
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