
MEDICI BUDOU VE FAKULTCE  Podle smlouvy o spolupráci 
budou mít noví studenti připravované Lékařské fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě (OU) zajištěnu praktickou 
výuku v ostravské fakultní nemocnici. Výuka se tak bude 
uskutečňovat nejen v ambulancích, ale i v lůžkové části 
zdravotnického zařízení. „Společně s nemocnicí musíme 
zabezpečit vysokoškolské vzdělávání pod dohledem vysoce 
erudovaných odborníků. To vše tak, aby vzdělávání nových 
zdravotníků a lékařů nenarušilo poskytování zdravotní péče,“ 
uvedl rektor univerzity Jiří Močkoř. Pomoc při vzniku lékařské 
fakulty přislíbil OU Moravskoslezský kraj. Školu v té věci hod-
lá podporovat i finančně, podle hejtmana Jaroslava Palase by 
se pomoc mohla pohybovat v řádech desítek milionů korun. 
Vytvoření lékařské fakulty dotuje i město Ostrava. Podle 
rektora Jiřího Močkoře univerzita na přípravě fakulty praco-
vala dva roky. „Kupujeme přístroje, máme zajištěno perso-
nální obsazení tohoto oboru i rekonstrukce budov,“ uvedl.
(upr., Metro, 4. 6. 2009, Martina Helánová; LN, 13. 6. 2009, ČTK)
http://www.osu.cz/                                                        -haj-  

CHEMIE JE FASCINUJÍCÍ, ZKRÁTKA COOL  Slezskoostravský hrad se 24. června 2009 proměnil 
v provizorní chemickou a fyzikální laboratoř, v níž se odehrávala kouzla a čáry, výbuchy, barevné ohně. 
K dispozici byla dokonce i zkumavková střelnice a spousta dalších chemických a fyzikálních atrakcí 
pro děti i dospělé. Zároveň bylo možné proniknout do historie počítacích strojů a vidět báječné muže 
s klikou díky expozici historických promítaček, projekční techniky a záznamových médií. Třetí ročník 
Chemie na Slezskoostravském hradě aneb Chemie – život je pořádala Česká chemická společnost za 
vydatné pomoci mj. Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (PřF OU). „Chemie je všude 
kolem nás i v nás, proto je také na hradě,“ uvedl jeden z organizátorů Václav Slovák z katedry chemie 
PřF OU. Podle něj je každý ročník jiný, ale pokaždé úspěšný, protože hravou formou lidem přibližuje 
svět chemie, matematiky a fyziky. (krác.)  http://prf.osu.cz/                                         Beata Sklářová
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Ilustrační foto.                           Foto: -info.muni.cz-

Foto: -aprf-
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Báječné muže s klikou našli příznivci fyziky a chemie letos pod hradem.



VÝBORNÁ ZA MOBILITU STUDENTŮ Ostravská univerzita v Ostravě byla 
jednou ze 65 světových vysokoškolských institucí (z toho 15 českých) 
16 zemí světa, které jako výraz uznání jejich snahy zjednodušit studen-
tům studium v zahraničí obdržely v Bruselu Evropskou cenu kvality 
ECTS/DS Labels. Certifikát ECTS Label je nejprestižnějším evropským oce-
něním v oblasti terciárního vzdělávání, dokládá naplnění strategických 
cílů univerzity v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání. Certi-
fikát DS Label je dokladem, že anglicko-český dodatek diplomu naplňuje 
formálně i obsahově požadavky doporučené Evropskou komisí. Účelem 
dodatku k diplomu je doplnit vysokoškolský diplom údaji, které zlepšují 
jeho srozumitelnost a spravedlivé akademické a profesní uznávání kvali-
fikace na mezinárodní úrovni. (novinky.cz, 23. 6. 2009, Helena Odstrčilová) 
http://www.osu.cz/                                                                         -cov-

KVŮLI PENĚZŮM PŘIJMEME MÉNĚ STUDENTŮ  
Na Čeladné se počátkem června sešla Česká konferen-
ce rektorů k projednání financování vysokého školství. 
Stále nižší dotace společně s inflací totiž znamenají 
pokles až o 40 procent u investičních výdajů a 30 pro-
cent u provozních výdajů na jednoho studenta 
v porovnání s rokem 2007. Pokud se situace nezlepší, 
může tak podle rektorů dojít k dlouhodobému 
poškození české vědy a vzdělanosti. „Nebudeme 
moci přijmout tolik studentů, kolik jsme přijímali, 
a i příjmy na studenta budou pravděpodobně nižší, 
to znamená, budeme muset utlumit některé naše 
rozvojové projekty,“ uvedl na setkání rektor Ostravské univerzity v Ostravě Jiří Močkoř. Rektoři by 
proto do budoucna uvítali i zavedení školného. (krác., ČT 1, 11. 6. 2009, Události v regionech – Ostrava) 
http://www.osu.cz/                                                                                                                   -ard-

VE DVANÁCTI STUDENTEM UNIVERZITY  Fenome-
nální mladý klavírista Lukáš Vondráček z Opavy 
nejenže umí zpaměti třicet koncertů, ale už ve 
dvanácti letech byl přijat na Ostravskou univerzitu 
v Ostravě, soukromě studoval také ve Vídni a v pol-
ských Katovicích. Ale první veřejné vystoupení absol-
voval už jako čtyřletý a v jedenácti letech vyjel na 
první zahraniční turné. Zároveň vydal svou první 
desku. Lukášovi je dnes třiadvacet let a má za sebou 
více než devět set koncertů na šesti kontinentech. 
Účinkoval například v newyorské Carnegie Hall 
a v opeře v Sydney, hrál v Jihoafrické republice, 
Istanbulu nebo Tokiu. A na jaké nástroje rád talen-

tovaný virtuos hraje? „Většinou jsou všude kvalitní nástroje, ale muzikant musí být připraven 
na cokoliv. Hlavní je, že má klaviatura těch osmdesát osm klapek,“ žertoval Lukáš Vondráček. 
(upr., Moravský sever, 30. 6. 2009, Stanislava Rybičková)  http://fu.osu.cz/                                 -cov-
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Ilustrační foto.

Rektoři českých vysokých škol.                      Foto: -osu-

Lukáš Vondráček.                Foto: -lukasvondracek.com-



SPISOVATELÉ OCENILI ČERNÉHO PŘEKLAD  Středověký 
hrdinský příběh Ságu o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém 
poprvé přeložil do češtiny Miroslav Černý – opavský rodák 
a pedagog z katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. „Prozaický text je 
prokládán básněmi a písněmi, které jsou reprezentativní 
ukázkou tzv. aliterační poezie, typické pro středověké sever-
ské básnictví. Právě překlad veršovaných pasáží v podání 
básníka Černého patří k největším přínosům tohoto vydání,“ 
uvedl redaktor nakladatelství Perplex Dan Jedlička. Příběh 
krále Heidreka a válečnice Hervör patřil k významným inspi-
račním zdrojům J. R. R. Tolkiena a ovlivnil jeho známé literární 
legendy ze Středozemě. Překlad letos získal druhou cenu 
v kategorii poezie Překladatelské soutěže Jiřího Levého 

pořádanou Obcí spisovatelů. Vzhledem k tomu, že první cena nebyla udělena, tak je překlad považován 
za vítězný. (krác., Opavský a hlučínský deník, 18. 6. 2009, Anna Sotolářová)  http://ff.osu.cz/         -haj-

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA ŠETŘIT UMÍ  Nejen veřejná 
správa, ale i Ostravská univerzita v Ostravě (OU) postupně 
přichází na chuť elektronickým výběrovým řízením, díky 
nimž šetří při nákupech elektřiny desítky tisíc korun. 
Společnost eCentre zorganizovala letos v prvním pololetí 
v oblasti elektřiny osm elektronických aukcí, při nichž 
celkový objem zobchodované silové elektřiny dosáhl 
necelých 150 milionů korun. Průměrná úspora ve srovnání 
s dodávkami od stávajícího dodavatele byla 21 procent 
a využití e-aukce zadavatelům ušetřilo 31 milionů. Prů-
měrná úspora OU za nákup elektřiny činila 19,2 procenta. 
(upr., euro.cz, 30. 6. 2009, jak) http://www.osu.cz/   -mna-

OPSANÝM SEMINÁRKÁM NA OU ODZVONILO  
Informatici z Masarykovy univerzity spustili nový 
internetový systém na odhalování opsaných semi-
nárních prací. Do projektu nazvaného Odevzdej.cz 
se zatím zapojilo deset veřejných vysokých škol 
(včetně Ostravské univerzity v Ostravě). Minister-
stvo školství poskytlo pětimilionovou podporu. 
Odevzdej.cz navazuje na projekt Theses.cz, který 
odhaluje plagiáty v závěrečných pracích. Webové 
rozhraní umožní učitelům zřídit na stránkách účet, 
kam budou studenti vkládat seminární práce. 
Program je srovná s ostatními pracemi z databází 
a s dalšími zdroji dat, například s internetovou ency-
klopedií Wikipedia. Nyní se pracuje na propojení 
s dalšími školami a na překladu do angličtiny. (krác., 
Metro, 25. 6. 2009, Lukáš Hrábek; ceskenoviny.cz, 
24. 6. 2009, ČTK)  http://www.osu.cz/               -ick-
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Miroslav Černý z FF OU zvítězil letos v Překla-
datelské soutěži J. Levého Obce spisovatelů.
                                              Foto: -denik.cz-

Ilustrační foto.                    Foto: M. Klima, MF Dnes

Ilustrační foto.                                                 Foto: -pdfa-



KOČIČÍ KRÁL A JINÁ DÍLA  Druhá výstava diplomových 
prací absolventů Fakulty umění Ostravské univerzity 
v Ostravě (OU) vzbudila značný zájem veřejnosti a médií. 
Zaujala neobvyklá videoprojekce či milá knížka Kočičí 
král a řada dalších zajímavých děl. „Na výstavě diplomantů 
si lidé prohlédli práce z ateliéru intermediálního, z ateliéru 
kresby, malby, obalového a knižního designu, dále pak 
práce z ateliéru sochařství či volné grafiky,“ uvedl Michal 
Kalhous z Fakulty umění OU. K nejvýraznějším ateliérům 
fakulty patří ateliér malby a intermédií, kde vyučují známí 
ostravští umělci jako Daniel Balabán, Jiří Surůvka, Petr 
Lysáček a brněnský František Kowolowski. Zajímavé práce 
jsou i z oblasti volné a obalové grafiky u doyena lettrismu 
Eduarda Ovčáčka a knižní designérky Elišky Čabalové. 
(upr., MF Dnes, 23. 6. 2009, mao; Xantypa, 27. 5. 2009, 
L. Lindaurová)  http://fu.osu.cz/                               -mar-

ZNOVU NOVÉ BŘEHY  Do tohoto kulturního čtvrtletníku píší texty pře-
vážně studenti Ostravské univerzity v Ostravě. Obsahuje literární rubriky: 
Překlad, Osobnost, Současná tvorba. Literární studie a Přístav určený 
autorům, kteří dosud nepublikovali. Najdete v něm i filmové recenze 
zaměřené hlavně na nekomerční filmy, galerní činnost měst, hudební 
a literární recenze, profily kapel, zajímavé literární výlety, glosy a kunsthis-
torické průhledy do dějin i současnosti. Časopis neobsahuje žádné žád-
nou reklamu, je financován granty měst Opavy a Hradce nad Moravicí, 
obce Branky u Opavy a osob, kterým je umění blízké, ale i ministerstvem 
kultury. (krác., Host, 10. 6. 2009, red)  http://novebrehy.wz.cz/           -nar-

ČESTNÁ CENA DOCENTU PLESKOTOVI  Záslužnou celoživotní práci Jaroslava Pleskota za šíření 
dobrého jména obce ocenili zastupitelé Jistebníku čestnou cenou udělenou tomuto šiřiteli kultury 
při příležitosti jeho 85. narozenin. Pleskot působil do roku 2000 jako docent na Ostravské univerzitě 
v Ostravě v oboru teorie a dějin literatury. Kromě své bohaté publicistické činnosti se angažoval v pová-
lečném ochotnickém souboru a v osvětové besedě, spolupracoval s dechovou hudbou. Záslužná je 
jeho dlouholetá práce na vedení Jistebnického zpravodaje a čtvrtstoletí, po které zpracovával kroniku 
Jistebníku. (upr., Novojičínský deník, 16. 6. 2009, ipa)  http://www.osu.cz/                                 -jen-

VĚDECKÁ KNIHOVNA V BODĚ NULA  Podle hejtmana Palase je knihovna krajskou prioritou, ale 
opoziční zastupitelé naopak chtějí projekt smést se stolu. Evropská unie chce na stavbu knihovny přispět 
částkou 600 milionů korun. Kraj ale potvrdil, že je chce investovat jinam. Rektor Ostravské univerzity 
v Ostravě uvedl: „V dnešní elektronické době knihovny nemusí stát ve tvaru velkých honosných 
paláců, proto si myslím, že i to využití zdrojů pro jiné účely než pro tuto honosnou stavbu je efektivní.“ 
(krác., ČT 1, 12. 6. 2009, Události v regionech – Ostrava)  http://www.osu.cz/                                  -nar-
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Diplomová práce studenta FU OU Marka Rusňáka 
Objekt 2009.                                      Foto: -artalk.cz-
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< Obálka časopisu Nové břehy. / Foto: -afifa-



CHCETE STUDOVAT? PŘIHLASTE SE!  Na Ostravské univerzitě v Ostravě studenti preferují 
Pedagogickou a Filozofickou fakultu. Na nich je nejvíce přihlášených na bakalářské studijní obory 
angličtina ve sféře podnikání, speciální pedagogika nebo sociální pedagogika, prevence a resociali-
zace. Celkově dosud obdržely tři veřejné školy Moravskoslezského kraje 35 tisíc přihlášek. Ostravská 
univerzita v Ostravě přijímá nové studenty na vybrané obory i v průběhu prázdninových měsíců, více na:  
http://www.osu.cz. (krác., Právo, 24. 6. 2009, Radim Kijonka)                                                         -enc-

FAKULTA UMĚNÍ NA HUKVALDECH  Janáčkovy Hukvaldy letos otevřela 
Pěvecká soutěž mladých talentů uspořádaná ve spolupráci s Fakultou umění 
Ostravské univerzity v Ostravě (FU OU) a pod záštitou operní pěvkyně 
Evy Dřízgové-Jirušové, sólistky opery Národního divadla moravskoslezského 
a dvojnásobné držitelky prestižní divadelní ceny Thálie, ale též pedagoga 
FU OU. (mf Dnes, 18. 6. 2009, mao)  http://fu.osu.cz/                           -elli-

ČAS PŘESTAT TRUCHLIT  Když naši blízcí umírají, věnujeme jim všechen svůj čas. Ale co až odejdou? 
Kdo pomůže nám? Psycholožka Naděžda Špatenková se specializuje na životní krize, tedy i na péči 
o pozůstalé. V současné době pracuje mj. v Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence na Fakultě 
zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě. „Lidé většinou stráví dobu umírání v zoufalé 
víře v zázrak, takže u nich truchlení před smrtí milovaného člověka neprobíhá. Když se dovědí, že 
jejich blízký zemřel, jsou na pokraji fyzických i psychických sil. Smrt na ně dopadne se vší intenzitou,“ 
uvedla Špatenková. Lidé se na truchlení většinou nepřipravují, protože vžít se do situace ztráty blízkého 
člověka není možné. „Ale je čas truchlit a je čas přestat truchlit,“ dodala Špatenková. (MF plus, 
26. 6. 2009)  http://fzs.osu.cz/                                                                                                    -ičk-

KORDA NA VRCHOLU BEDNY  Třiadvacetiletý absolvent bakalářského studia Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě Pavel Korda se postaral nejen o nový rekord golfového hřiště 
v Ostravici, ale současně mu výkon jednu ránu pod par hřiště přinesl i vítězství v akademickém šampio-
nátu. „K předchozím bronzovým stupínkům jsem konečně přidal i vrchol bedny,” usmál se Pavel Korda. 
(krác., MF Dnes, 12. 6. 2009, pog)  http://pdf.osu.cz/                                                                 -haj-

PO UZÁVĚRCE / JIŘÍ PAROUBEK NA FF  Přímo z mošnovského 
letiště zamířil nedávno předseda ČSSD Jiří Paroubek na Filozofickou 
fakultu Ostravské univerzity v Ostravě (OU), kam jej k návštěvě 
pozvala její děkanka, doc. Eva Mrhačová. Informovala jej jak 
o vývoji a úspěších Filozofické fakulty, tak i o finančních obtížích, 
se kterými se v posledním období potýkají humanitní obory nejen 
na OU, ale i na ostatních vysokých školách České republiky. 
Podobně hodlá děkanka informovat i další politické a vládní čini-
tele ČR. Jiří Paroubek všechny informace velmi pozorně vyslechl. 
Jak vidno z fotografie, projevil se také jako velký příznivec psů. 
http://ff.osu.cz/                                                          Jana Bolková

INFO<U>, newsletter, elektronický měsíčník Ostravské univerzity v Ostravě, č. 6/2009 vyšlo 27. 7. 2009. 
Newsletter zasíláme nejvýznamnějším osobnostem a institucím České republiky. Dejte jim vědět o tom, 
co právě děláte, co připravujete, o čem přemýšlíte. Pište, fotografujte, tvořte pro INFO<U>, newsletter. 
Vaše příspěvky o maximální délce 15 řádků, fotografie, pozvánky a jiné materiály posílejte na e-mail: 
newsletter@osu.cz. Uzávěrka čísla 7/2009 INFO<U>, je v pátek 31. července 2009. Děkujeme vám. 
Tvůrčí tým newsletteru. Za obsah příspěvku odpovídá autor. Archiv všech čísel na http://www.osu.cz/
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< Jiří Paroubek s joršírem děkanky FF Tigrisem, kterého tu s nadsázkou nazývají 
„proděkanem pro mezilidské styky“. / Foto: -afifa-


