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MĚSTO PODPOŘILO DAREM VZNIK NOVÉ FAKULTY Město Ostrava darovalo Ostravské
univerzitě v Ostravě opuštěné budovy bývalé dětské a gynekologicko-porodnické kliniky 
v Ostravě-Zábřehu s pozemky v účetní hodnotě téměř 31 milionů korun pro novou Fakultu
zdravotnických studií a výzkumu, která by měla vzniknout už v září 2008. Nové prostory
jsou nezbytnou podmínkou pro rozvoj zdravotnických oborů a především biomedicínského
výzkumu. Nejdříve bude nutné darované budovy zrekonstruovat, na což chce univerzita
získat peníze z prostředků Evropské unie a schválených operačních programů. Podle jejích
pravidel bude EU přispívat zhruba z 85 procent. V současné době probíhají jednání, zda
zbývajících 15 procent zaplatí univerzita sama nebo jí přispěje stát. Podle rektora Ostravské
univerzity Jiřího Močkoře bude přestavba hotova nejdříve za čtyři roky. Ovšem jen v případě,
že se škole podaří získat peníze z Evropské unie. http://www.osu.cz/                                  -new-

UNIVERZITA POPRVÉ NA TRHU PRÁCE V CIESZYNĚ Za velkého zájmu mezinárodní ve-
řejnosti, na symbolickém místě bývalé celnice v polském Těšíně a za účasti Ostravské
univerzity v Ostravě a dalších 49 vystavovatelů z Česka, Slovenska a Polska se usku-
tečnily II. přeshraniční trhy práce, podnikání a vzdělávání organizované Vojevodským
úřadem práce Katovice. Hlavním cílem akce byla prezentace široké nabídky práce za-
městnavateli z Polska, Česka a Slovenska současně s možnostmi navazujícího vzdělávání,
zvyšování kvalifikace a získávání nových dovedností vzdělávacími institucemi zainteresova-

ných zemí. Prezentace Ostravské univerzi-
ty měla však i další rozměr. Jen pár kilomet-
rů odtud, v Českém Těšíně, totiž nedávno
zřídila své detašované pracoviště, kde bude
probíhat výuka nových oborů.
Od momentu vstupu Česka, Slovenska 
a Polska do Evropské unie, kdy jsou jejich
trhy práce otevřeny i obyvatelům sou-
sedních států, totiž zájemci o práci právě 
v těchto zemích narážejí na řadu potíží 
například s dopravou. Často je trápí i jazy-

ková bariéra a nedostatek informací o volných pracovních místech stejně tak často neznají 
požadavky zahraničních zaměstnavatelů na pracovníky.
V současné době proto vzniká i přeshraniční partnerství EURES-T Beskidy mající charakter
příhraniční spolupráce úřadů práce a dalších institucí trhu práce, odborových a zaměstna-
neckých svazů, institucí vzdělávacích i školících v pohraničních regionech Polska, Česka 
a Slovenska. http://www.bielsko.biala.pl/356,reportaze -mos, haj-

LN: PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA OU JE NEJLEPŠÍ Lidové noviny uvedly srovnání osmi 
přírodovědných fakult českých veřejných vysokých škol. Přírodovědecká fakulta Ostravské
univerzity v Ostravě (PřF OU) se v něm umístila na pomyslném vrcholu, když obsadila první
místo u tří ze čtyř sledovaných indexů. 



Největší rozdíly mezi fakultami vykazovalo procento studentů, kteří úspěšně projdou 
přijímacím řízením. V rámci tohoto indexu dopadla nejlépe PřF OU, úspěšně absolvuje při-
jímací řízení jen každý čtvrtý student. Dalším odlišujícím faktorem byl index konkurence-
schopnosti fakulty, prezentovaný podílem studentů, kteří skutečně zahájí studium vůči stu-
dentům přijatým. Znovu se nejlépe umístila PřF OU, na níž se zapíší téměř všichni přijatí 
uchazeči. Důležitým faktorem je také index zájmu o fakultu. Největší podíl přihlášených,
kteří se opravdu dostavili k přijímacím zkouškám vykazuje znovu naše „přírodověda“. 
Nejméně odlišujícím faktorem je ukazatel uplatnitelnosti absolventů. Přestože se naše 
fakulta umístila na 5. místě, na pracovním trhu najde uplatnění 93 ze 100 absolventů.
http://prf.osu.cz/            -záv-

KOUČ RAGBYOVÉ REPREZENTACE STUDUJE U NÁS Martin Kafka, nejúspěšnější hráč v his-
torii české ragbyové reprezentace, byl počátkem letošního roku jmenován jejím novým
koučem. Ale už v roce 2006, po ukončení své aktivní činnosti, se na Filozofické fakultě

Ostravské univerzity v Ostravě pohroužil do studia francouzštiny 
a španělštiny. 
Protože Martin Kafka je vzdáleným potomkem spisovatele Franze
Kafky, asi jen málokoho překvapí, že k redaktorské činnosti má sku-
tečně blízko.
O tom, že se studiem jazyků to myslí opravdu vážně, svědčí fakt, že 
v rámci výměnných studijních pobytů Erasmus bude studovat na uni-
verzitě Blaire Pascala ve Francii. Chce zde mimo jiné získat cenný stu-
dijní materiál pro svou bakalářskou práci, jejímž tématem je sportov-
ní názvosloví se specializací na ragby. Své hráčské zkušenosti předává

ve volných chvílích ostravskému Rugby Clubu v Mariánských Horách. http://ff.osu.cz/             -bol-

KARLICKÝ A NAVRÁTIL OCENĚNI HEJTMANEM Na druhém ročníku konference „Den tvůr-
čích činností Moravskoslezského kraje“, který proběhl v únoru 2008 v prostorách VŠB-TUO, 
udělil hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský třem nejlepším řešitelům ocenění.  Dva
z nich jsou mladými pracovníky katedry 
fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské
univerzity v Ostravě (PřF OU). 
Byla oceněna práce Františka Karlického
Kvantová dynamika vibrací modelových
mikrosystémů. (Věnuje se kvantové fyzi-
ce s nádechem chemie.) Dalším oceně-
ným byl Martin Navrátil s prezentací eko-
fyziologického výzkumu, probíhajícího za
spolupráce Katedry fyziky PřF OU a Ústa-
vu systémové biologie a ekologie AV ČR.
(Měřil obrazy záření, které dopadá na jehlice stromů v lese.) 
Na konferenci prezentovali výsledky svých projektů studenti, doktorandi a mladí pracovníci 
výzkumu a vývoje, kteří získali dotaci Moravskoslezského kraje v rámci „Programu podpory
mobilit“. Program se snaží zabránit odlivu mozků z kraje a současně přispět k podpoře apli-
kovaného výzkumu na univerzitách. http://prf.osu.cz/ -hriv-
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DOBRÉMU VYCHOVATELI JSOU ULIČNÍCI VÝZVOU Pedagogická fakulta Ostravské univer-
zity v Ostravě připravuje na katedře speciální pedagogiky i fundované vychovatele. Po stu-
diích je však může překvapit střet s poměrně tvrdou realitou každodenní praxe. Obdobný

střet zažívají i jejich potenciální svěřenci, když po
dovršení 18 let dětské domovy a ústavy opouštějí.
Pro obě tyto skupiny vytvořilo projektové oddělení
univerzity program bořící tyto zbytečné bariéry. 
Projekt „Zvyšování vzdělanosti dětí v zařízeních 
institucionální péče“ vznikl za finanční podpory
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
ČR v rámci operačního programu Rozvoj lidských
zdrojů. Ve víkendových kurzech si lektoři OU poví-
dají a nacvičují s adolescenty z domovů různé 

životní situace - jak získat byt, jak si půjčit peníze v bance a jiné. Řeší s nimi agresivitu jejich 
kamarádů a další úskalí mezilidských vztahů. Učí je, jak odolat drogám a vidině snadno 
nabytých peněz. 
Obstát v náročné práci vychovatele dětského domova není snadné. Vysokoškolské vzdělání
nemůže při vší snaze obsáhnout všechny nuance této práce. Pro budoucí vychovatele je pro-
jekt dobrou příležitostí, jak se dozvědět mnoho užitečného o svých příštích svěřencích. Jak
s nimi neformálně navázat kontakt, jak se naučit chápat problémy. Jak se naučit jim 
rozumět.  http://pdf.osu.cz/kpg/                       –haj-

NAŠE ÚSPĚCHY NA GRAFICE ROKU 2007 Řadu ocenění získali v únoru 2008 zástupci
Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě (FU OU) na prestižním XIV. ročníku soutěžní
výstavy Grafika roku 2007 v pražském Clam-Gallasově paláci, pořádané pod záštitou pri-
mátora hlavního města Prahy Pavla Béma. V kategorii D – autorská kniha, získaly čestné
uznání studentky III. ročníku FU OU ateliéru Obalového a knižního designu katedry grafiky
a kresby Eliška Chovancová, Eva Marková, Martina Spasovová, Ivana Tichá, Petra Zemánková,
a to za publikaci „Williama Saroyana - Pět povídek“. V kategorii A – velké formáty, obdr-
žela čestné uznání za digitální tisk „Jsou všude, i v Číně!“ odborná asistentka katedry gra-
fiky a kresby Petra Krupíková. Na výstavě bylo uděleno celkem osm cen a 21 čestných uzná-
ní a vystaveno na 224 exponátů ze 410 soutěžních prací.
www.ikg.cz/grafika2007.htm, http://fu.osu.cz/                                                                          –šol-

PROFESOR HALIŠKA VE VANCOUVERU Na pozvání Univerzity Britské Kolumbie působil
profesor Jan Hališka z Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě od 27. ledna do 7. února
2008 v kanadském Vancouveru na stejnojmenné univerzitě. Vystoupil tu na dvou koncertech.

Na tom prvním, recitálu skladeb českých skla-
datelů pro violoncello a klavír, spolupracoval 
s profesorem zdejší univerzity, klavíristou
Richardem Expem. Na druhém vystoupil jako
sólista v koncertu B dur L. Boccheriniho spo-
lečně s komorním orchestrem Armonia vede-
ným dirigentem Johnem van Deursenem, 
rovněž univerzitním profesorem. Součástí
Hališkova programu byla i výuka kanadských
studentů v mistrovských kurzech univerzitou
organizovaných. http://fu.osu.cz/ -fuh-
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STUDENTI EVROPSKÝCH UNIVERZIT SE SEJDOU NA ČELADNÉ Jarní škola - Sociální práce
v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia je název již druhého setkání
studentů a akademiků z partnerských evropských univerzit, které pro ně pořádá katedra
sociální práce Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a ERIS – Evropský
výzkumný ústav pro sociální práci.  Akce se uskuteční ve dnech 22. – 27. dubna 2008 v pří-
jemném prostředí Čeladné v Beskydech. Setkání si klade za cíl získání zpětné vazby od 
akademiků z evropských zemí, výměnu zkušeností s ostatními evropskými studenty, rozší-
ření znalostí o sociální práci v Evropě a příspěvek k nové síti evropského výzkumu. Kromě
studentů Ostravské univerzity se setkání zúčastní i zástupci finské Univerzity Kuopio, uni-
verzit v Eichstättu a Kolíně ze SRN, univerzit z britského Hertfordshire, francouzského
Lille, slovenské Trnavy a polské Poznaně. http://zsf.osu.cz/ -nem-

KOHOUTÍ ZÁPASY FAKULTY UMĚNÍ Studenti katedry malby – ateliérů Daniela Balabána 
a Františka Kowolowského Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě uspořádali v pů-

li února 2008 na půdě Galerie Albertovec velkou repre-
zentativní výstavu pod názvem Pall Mall. V rámci ver-
nisáže výstavy proběhla performance Kohoutí zápasy
členů umělecké skupiny Marná snaha laxního Slávka 
a hudební představení skupiny Like She. Výstava byla
přehlídkou asi padesáti prací studentů všech ročníků
Fakulty umění Ostravské univerzity včetně několika 
jejích loňských absolventů. Instalace v téměř 45 míst-
nostech galerie sídlící v bývalém již několik let nevyuží-
vaném a neobývaném zámečku a výstavní prostory, jež
nejsou klasicky galerijní, ale využívají výrazného genia
loci, byly dalšími atributy této avantgardní akce.

http://fu.osu.cz/, http://www.galeriealbertovec.cz                                                                    -vor-

• • • p ř i j í m a c í  z k o u š k y
STUDUJTE UNIKÁTNÍ OBOR NA FF Ostravská univerzita v Ostravě na své Filozofické fakul-
tě jako jediná česká vysoká škola nově nabízí navazující magisterský studijní obor Historie
a ochrana  průmyslového dědictví, který bude interdisciplinárně připravovat odborníky 
k ochraně kulturního dědictví, obzvláště průmyslového. Elektronickou přihlášku na toto
prezenční jednooborové studium je možné podat až do 15. dubna 2008.
Filozofická fakulta Ostravské univerzity uskutečňuje již po čtyři roky v České republice oje-
dinělé bakalářské studium oboru Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a tech-
nické památky. Obor se tradičně těší velkému zájmu uchazečů o studium. 
Studenti si v průběhu standardního dvouletého prezenčního magisterského studia osvojí
schopnost rozvíjet základní faktografické znalosti z historie zaměřené na dějiny industria-
lizace a urbanizace, z památkové péče a muzeologie a z teorie dějin umění a architektu-
ry, což jim pak umožní uplatnění v široké škále kulturních institucí i v oblasti památkové
péče. Svými diplomovými pracemi se příští absolventi budou přímo podílet na řešení sou-
časných i následných výzkumů Národního památkového ústavu, územního pracoviště
Ostrava. http://ff.osu.cz/ - bol-
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PŘIHLÁŠKU NA GEOGRAFII A REGIONÁLNÍ ROZVOJ STIHNETE  Pokud jste z nějakého 
důvodu nestihli nebo nestihnete podat přihlášku na vysokou školu, nezoufejte. Děkanka
Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Dana Kričfaluši vám nabízí pomoc.
Až do 15. května 2008 si můžete díky dodatečnému přijímacímu řízení, které vyhlásila, 
elektronicky podat přihlášku na nově akreditovaný bakalářský obor Geografie a regionál-
ní rozvoj v kombinované formě studia. http://www.osu.cz/ -kri-

DODATEČNÉ PŘIJÍMAČKY NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ Zájemcům o pedagogické pre-
zenční i kombinované studium nabízí Ostravská univerzita v Ostravě na své Pedagogické
(PdF OU) další šanci. Až do 30. dubna 2008 si tu mohou elektronicky podat přihlášku na 
některý z nově akreditovaných oborů.
V tříletém bakalářské studiu v kombinované formě studia si mohou vybrat z kombinací:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání
nebo Křesťanská výchova se zaměřením na vzdělávání; dále Občanská výchova se zaměře-
ním na vzdělávání – Křesťanská výchova se zaměřením na vzdělávání. Připravena je pro ně
rovněž kombinace Matematika se zaměřením na vzdělávání – Český jazyk se zaměřením na
vzdělávání nebo Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání či Křesťanská výchova se
zaměřením na vzdělávání. Absolventi mohou pokračovat na PdF OU v odpovídající kombi-
naci dvou navazujících magisterských oborů a získat tak kvalifikaci učitel pro 2. stupeň ZŠ
nebo SŠ.
Uchazeči si mohou nově vybrat také z tříletých bakalářských studií v prezenční formě stu-
dia Bohemistiku v praxi se zaměřením na jazykovou a literární komunikaci s dětmi nebo
Bohemistiku v praxi se zaměřením na multikulturní vztahy v regionu. Své studenty očeká-
vá rovněž dvouleté navazující studium v prezenční formě studia ve studijním programu
Speciální pedagogika. http://pdf.osu.cz/ -mil-

NOVINKA: NAVAZUJÍCÍ STUDIUM OŠETŘOVATELSTVÍ  Na nově akreditovaný navazující
magisterský obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech Zdravotně sociální fakul-
ty Ostravské univerzity v Ostravě  je možné si podat přihlášku elektronicky až do 30. dub-
na 2008. Prezenční forma studia je zaměřena na studium Ošetřovatelská péče v pediatrii 
a Ošetřovatelská péče o pacienty v gerontologii. Přijímací zkoušky proběhnou v červenci
2008 a uchazeči na nich absolvují písemný test s volitelnými odpověďmi z oblasti ošetřo-
vatelství a příbuzných věd v rozsahu bakalářského studia oboru Všeobecná sestra. Pak 
uchazeče vybrané podle bodového pořadí v písemném testu čeká ještě ústní pohovor 
s prezentací návrhu projektu diplomové práce. http://zsf.osu.cz/                                      -šmi-

• • • k r á t c e  z  m é d i í  
PŘÁDKA ŘEDITELEM NEMOCNICE Novým ředitelem krajské nemocnice ve Frýdku-Místku
je od ledna 2008 bývalý prorektor Ostravské univerzity v Ostravě Miroslav Přádka, zvolili jej
z celkem osmi uchazečů radní Moravskoslezského kraje, jež nemocnici s nejméně 500 lůž-
ky spravuje. (krác. podle ČTK) http://www.osu.cz/ -new-

INFO<U>, newsletter, elektronický měsíčník Ostravské univerzity v Ostravě. Fotografie 
u článku Karlický a Navrátil oceněni hejtmanem S. Ševčíková a paní Martinková. Newsletter
zasíláme nejvýznamnějším osobnostem a institucím České republiky. Dejte jim o sobě 
vědět! O tom, co právě děláte, co připravujete, o čem přemýšlíte. Pište, fotografujte, tvoř-
te pro INFO<U>, newsletter! Vaše příspěvky o maximální délce 15 řádků, fotografie, 
pozvánky a jiné materiály průběžně zasílejte na mail: newsletter@osu.cz. Uzávěrka čísla
3/2008  INFO<U> je ve středu 26. března 2008. Děkujeme vám. http://www.osu.cz/
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