
OU 2008: HODNĚ POVOLANÝCH, MÁLO VYVOLENÝCH! Na nedostatek uchazečů o studium si roz-
hodně nemůže stěžovat Ostravská univerzita v Ostravě.
Jak informovaly 5. května Lidové noviny,  byl při letošních
přijímačkách například na Fakultě umění již tradičně nej-
větší zájem o obory grafika a kresba, na Filozofické fa-
kultě zase o bakalářský studijní obor poradenství v soci-
ální práci a studijní obor angličtina ve sféře podnikání. Na
Pedagogickou fakultu přišlo letos nejvíce přihlášek na ba-
kalářský obor sociální pedagogika - prevence a resociali-
zace. Na Přírodovědecké fakultě vedla ochrana prostředí
a tvorba krajiny a na Zdravotně sociální fakultě nový 
bakalářský obor společenská patologie a logistika terén-
ních rizikových situací. Tradičně je tu ale velký zájem 
o obory všeobecná sestra, fyzioterapie a zdravotnický 
záchranář. http://www.osu.cz/  -new-

ADEPTI VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDIA SE POTILI Pobledlé
i radostné tváře mladých lidí, smích i pláč, postávající ner-
vózní rodiče – to byl obrázek, který skýtaly chodby
Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě poslední
květnový týden. Probíhal tu maratón přijímacích zkoušek
na všechny obory a formy studia, které Filozofická 
fakulta OU nabízí. Ke studiu si podalo přihlášku téměř
4000 uchazečů. Největší zájem byl tradičně o studium an-
gličtiny a oboru sociální práce s poradenským zaměřením.
http://ff.osu.cz/ -bol-

ODBORY: NE TRANSFORMACI FAKULTNÍCH NEMOCNIC! Ve dnech 21. května až
2. června 2008 proběhla na půdě univerzity protestní podpisová akce základní or-
ganizace Vysokoškolského odborového svazu Ostravské univerzity v Ostravě (OU).
Přes relativní krátkost svého průběhu akce potvrdila nesouhlas zaměstnanců OU 
s vládním návrhem transformace fakultních nemocnic (FN) na akciové společ-
nosti, jehož důsledky by postihly i samotnou univerzitu. Akce navázala na 
podobnou aktivitu odborářů ve FN Ostrava–Poruba. Na základě mailu objasňují-

cího důsledky zmíněné transformace, který obdrželi všichni zaměstnanci univerzity, se k výzvě 
připojilo 165 z nich, a to bez ohledu na členství v odborech. Výzva vybízí vládu ČR k okamžitému
zastavení legislativních kroků vedoucích k transformaci FN na akciové společnosti s minoritním 
podílem univerzit. Žádá zahájení řádného a věcného demokratického dialogu vlády ČR s představi-
teli univerzit a přípravu nového návrhu transformace FN za úzké spolupráce s nimi. Návrhu odpo-
vídajícímu evropským modelům i normám, který nebude představovat vážná rizika pro české zdra-
votnictví a veřejnost.  http://www.osu.cz/                                                                                     -bog-
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SNĚMOVNA ZAMÍTLA RATHŮV NÁVRH, VLÁDA NEMOCNICE PŘEVÁDĚT NEBUDE Sněmovna 
6. června 2008 těsně zamítla návrh, který měl podle stínového ministra zdravotnictví Davida Ratha
(ČSSD) bránit převodům fakultních nemocnic na akciové společnosti. Premiér Mirek Topolánek
(ODS) ale poslancům slíbil, že fakultní nemocnice nebudou ani rozhodnutím vlády, ani ministerstva
zdravotnictví na akciové společnosti převáděny.   http://www.ceskenoviny.cz/, 6. 6. 2008           -new-

POLSKÝ KONZUL RECITOVAL BÁSNĚ Jerzy Kronhold je nejen 
více než rok generálním konzulem Polské republiky v ČR, ale také
předním polským básníkem, teatrologem a dlouholetým propa-
gátorem česko-polské spolupráce. Od počátku své diplomatické
mise aktivně spolupracuje s oddělením polonistiky slavistiky
Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Počátkem květ-
na přednesl právě tady v rámci autorského čtení ukázky ze své no-
vé sbírky básní, která vyjde koncem roku. Kronhold vedl 
v osmdesátých letech polsko-českou sekci hnutí Solidarita, vede-
nou Lechem Walesou, pozdějším polským prezidentem. Je také
zakladatelem úspěšného divadelního festivalu „Na hranici“ – který
se po vstupu do Schengenu nazývá „Bez hranic“. Za přínos k rozvoji česko polských vztahů byl 
v roce 2004 oceněn státním vyznamenáním Polské republiky - Zlatým křížem za zásluhy.
http://ff.osu.cz/ -bol-

JAK SE ZNÁMKUJÍ ŠKOLY V MORAV-
SKOSLEZSKÉM KRAJI Projekt „známko-
vání“ škol byl po 22 měsících úspěšného
fungování ukončen závěrečnou konferen-
cí 13. května 2008 v aule Ostravské univer-
zity v Ostravě. V rámci projektu „Vývoj 
a školení systémů vlastního hodnocení

škol v Moravskoslezském kraji“ (MSK) vytvořeného společností OU - Servis, spol. s r.o. bylo v jeho
rámci proškoleno 40 konzultantů, kteří budou na ZŠ, SŠ a VOŠ MSK provádět vlastní hodnocení škol.
Projekt také umožnil vznik vzdělávacího programu „Vlastní hodnocení školy“ připravujícího 
v dlouhodobém uceleném kurzu konzultanty k provádění vlastního hodnocení škol. Coby projekt
stojící v centru zájmu EU i ČR je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.  (krác. a upr. ze zdroje: Severnímorava24, Regiony24.cz, 13.05.2008)                   -hak-

UČITELÉ BYLI DOBRÝMI ŽÁKY (K PROJEKTU AUTOEVALUCE
ŠKOL) Za účasti zástupců kraje, projektového týmu v čele 
s E. Mechlovou, M. Malčíkem a J. Kalnickým, ale především 40 
účastníků kurzů ze 23 škol a jejich lektorů, byl koncem května
2008 uzavřen projekt „Vývoj a školení systémů vlastního hodnoce-
ní škol v Moravskoslezském kraji“ (MSK). Vytvořila jej společnost
OU – Servis, spol. s r.o. Ostravské univerzity v Ostravě (OU) k pro-
školení  konzultantů, kteří budou na ZŠ, SŠ a VOŠ MSK provádět
ze zákona povinné vlastní hodnocení škol. Jeho uskutečnění 
umožnilo spolufinancování Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jan
Netolička z Wichterlova gymnázia v Ostravě – Porubě shrnul nadšení účastníků kurzu: „Učitele kur-
zy obohatily,  na výjezdních školeních neformálně seznámili s účastníky z jiných škol a zjistili, jak 
evaluace funguje na dalších typech škol.“ Závěrečné konference se zúčastnilo i několik studentů
Ostravské univerzity, které téma evaluace zajímá ze studijních důvodů. Studentku Vladimíru
Kolářovou konference velmi zaujala, evaluaci totiž měla jako jeden z předmětů studia na přírodo-
vědecké fakultě. (upr. a krác. ze zdroje: česká škola.cz ,  22. 5.2008)   -hak- 
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PROBÁDAJÍ SE PŘÍRO-
DOVĚDCI MEZI ELITU?
Studentská vědecká kon-
ference Přírodovědecké
fakulty (PřF) Ostravské
univerzity v Ostravě (FS
SRC – Faculty of Science
Student Research Confe-
rence) proběhla na OU
7. května 2008. Konfe-
rence se zúčastnili stu-
denti bakalářského a ze-
jména magisterského
studia PřF OU svými pra-
cemi prezentujícími je-
jich původní výsledky.
FS-SRC byla letos na ce-
lofakultní úrovni pořá-
dána sice prvně, navazuje však na předchozí akce pořádané po řadu let J. Kalinou a R. Maršálkem z kate-
der chemie a fyziky fakulty. Cílem je podpora výzkumu studentů a umožnění konfrontace výsledků jejich 
výzkumů s kolegy. Ti nejlepší postoupí do příslušných národních konferencí či soutěží, kde se mohou navíc
porovnat i se studenty jiných univerzit. Výsledky najdete na: http://prf.osu.cz/index.php?id=3919. U příleži-
tosti konference byl vydán sborník s rozšířenými abstrakty všech prací. Jsou jimi práce diplomové, závěreč-
né práce bakalářské semestrálního či ročníkového projektu. http://prf.osu.cz/                                          -šal-

NA PŮDĚ ZÁŘÍ SVĚTLA OPERY  Přeneste se ze všedního dne do kouzelného světa opery. V galerii
Na Půdě Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě jsou od poloviny května vystaveny umě-
lecké fotografie skvostu světové architektury - budovy Opery v australském Sydney. Jejich autorem

je přední český astrofyzik a prorektor Slezské univerzity 
v Opavě, profesor Z. Stuchlík. Z obřích fotografií, které
prozářily celou plochu galerie, na vás dýchne duch Dona
Giovanniho. Zažijete  Magnetickou bouři. Prožijete Most-
ní romanci. Vstoupíte  do Chrámu světla. Projít se neopa-
kovatelným světem sydneyské opery můžete až. do konce
srpna. http://ff.osu.cz/ -bol-

AUTOEVALUACE ŠKOL  Jak zabránit šikaně nebo drogám na školách, nebo jak správně sestavit test 
a poté v něm najít nejen vědomosti ale i dovednosti studenta, i to jsou cíle autoevaluace škol, v Ostravě
právě končí první projekt, který, za pomoci Evropské unie, učitelé vzdělával. M. Malčik, ředitel
Metodického a evaluačního centra OU: „Projekt umožní učitelům nejen identifikovat včas ty vlivy, ale
případně na ně i reagovat a dál těmto zabránit.“ J. Kalnický, vedoucí oddělení andragogiky PdF: „Ředi-
telé škol, když tito mladí lidé nastoupí, budou mít kvalifikované mladé lidi, kteří budou moci začít dělat
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1)) Předávání cen v sekci S1 matematika zprava P. Hoďá-
ková - 1. místo, M. Wrublová - 2. místo, vedoucí práce 
M. Swaczyna. a předseda komise D. Bartl. 

2)) Sekce S3 informatika: proděkan PřF P. Šaloun,
T. Michnik - 2. místo, M. Řehula - 3. místo, D. M. Ramík -
1. místo a další účastníci. 

3)) Ze sekce S4 chemie  zprava R. Peter, L. Kuzněcovová 
a L. Ruppenthalová - 3. místo, vedoucí práce R. Maršálek, 
P. Turková - 2. místo, M. Mucha - 1. místo. 

4)) Za sekci S7 sociální geografie a regionální rozvoj zprava
předseda komise T. Siwek, M. Pobořilová - 2. místo, 
P. Volkmerová - 1. místo. Foto: -prf-
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i autoevaluaci školy. Není to jednoduchý proces.“ J. Ostrýtová, oddělení vzdělávací soustavy MŠMT:
„Autoevaluace školám přináší, že mohou poznat své silné a slabé stránky a vnitřní mechanizmy pro-
cesy, které se dějí ve škole a mohou získat podklady pro diskuzi s kontrolními orgány.“ 
A. Matoušková, projektová manažerka OU: „Je to 500 přihlášených účastníků, z toho vlastně 
úspěšně absolvovalo asi 444.“ (upr. a krác. ze zdroje: ČT 1, 28. 5.2008)                                      -new-

SLOVÁK TO UMĚL NEJLÍP Švýcarským systémem
na sedm kol dvakrát po 15 minutách si zahráli 2.
května 2008 zájemci v šachovém turnaji, který
pod názvem „Táhni“ uspořádali studenti
Přírodovědecké fakulty (PřF) Ostravské univerzi-
ty v Ostravě. Přátelská atmosféra a hladký prů-
běh bez zbytečných zádrhelů  charakterizovaly
toto dobře zorganizované šachové zápolení,
nad nímž převzala záštitu děkanka PřF 
D. Kričfaluši a studentská komora akademického
senátu. Úroveň všech čtrnácti zúčastněných šachistů byla poměrně vysoká. Vítězem klání se stal student
P. Slovák, druhé místo obsadil další posluchač M. Sobek a třetí místo patřilo akademiku V. Slovákovi.
Akci pod taktovkou rozhodčího R. Kudly a týmu organizátorů vedeného L. Šigutem uzavřel předáním
diplomů a cen výhercům proděkan pro vědu a vnější vztahy fakulty P. Šaloun. http://prf.osu.cz/      -zav, sig-

VÁŽENÍ ČTENÁŘI ELEKTRONICKÉHO UNIVERZITNÍHO MĚSÍČNÍKU, na letní „okurkovou“ sezónu
pro vás připravujeme dvě zvláštní čísla. První prázdninový speciál s pracovním názvem „Naše univerzi-
ta“ přinese v čísle 7/2008 informace o lidech a fakultách Ostravské univerzity v Ostravě pro které v běž-
ných vydáních nezbývá prostor. Druhý speciál, pracovně nazvaný „Vítáme vás na OU“ s číslem 8/2008, má
ambici být zjednodušeným průvodcem všem novým studentům Ostravské univerzity. Obsah obou zvlášt-
ních vydání může ovlivnit každý z vás. Napište na newsletter@osu.cz, co vás o univerzitě zajímá.
Můžete ale i sami poslat informace a fotografie o tom, co na univerzitě považujete za hodné pozor-
nosti. Děkujeme vám.                                                                               váš tvůrčí tým newsletteru

INFO<U>, newsletter, elektronický měsíčník Ostravské univerzity v Ostravě, č. 5/2008 vyšlo 13. 6.
2008. Všechna nepodepsaná fota dodali autoři článků…Newsletter zasíláme nejvýznamnějším 
osobnostem a institucím České republiky. Dejte jim o sobě vědět! O tom, co právě děláte, co při-
pravujete, o čem přemýšlíte. Pište, fotografujte, tvořte pro INFO<U>, newsletter! Vaše příspěvky 
o maximální délce 15 řádků, fotografie, pozvánky a jiné materiály průběžně zasílejte na mail: news-
letter@osu.cz. Uzávěrka čísla 6/2008 INFO<U> je v pondělí 30. června 2008. Děkujeme vám.
http://www.osu.cz/
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Zprava proděkan PřF P. Šaloun a vítězové V. Slovák, 
M. Sobek, P. Slovák; organizátor L. Šigut; rozhodčí 
R. Kudla; I. Mačejovský.                                     Foto: -prf-


