
ÚŘEDNÍCI ROMY NECHÁPOU  První z cyklu přednášek Filozofické fakulty (FF): Aven vakeras pal 
o Roma – Mluvme o Romech proběhla za hojné účasti studentů 29. září v aule Ostravské univerzity 
v Ostravě. Cyklus  vytvořil pro velký zájem studentů o problematiku romologických studií Martin 
Kaleja a Jan Knejp. Ředitelka brněnského Muzea Romské kultury Jana Horváthová v úvodní před-
nášce poutavě a s nakažlivým zaujetím vyprávěla o Romech a výtvarném umění. K čemu je vůbec 
dobré pořádat podobné besedy? „Setkávám se s tím, že informovanost o Romech je velmi malá 
a ze špatné informovanosti plynou nedorozumění. Řada věcí z jejich kultury je jen zdánlivě odlišná, 
snažím se o sbližování romské a většinové kultury,” řekla Horváthová. „Velikou část tzv. romského 
problému tvoří právě nedorozumění. Pokud Romům úředníci neporozumí, dokud nezmapují jejich 
problémy, nemohou je ani řešit,” dodala Horváthová. Další přednáška se uskuteční 12. října. Cyklus 
realizuje FF v rámci projektu schváleného a podporovaného MŠMT a vyhlášené výzvy rozvojového 
Programu na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, žáků a studentů v roce 2009.
http://ff.osu.cz/                                                                  Text a fota na této straně: Hana Jenčová

 1. Proč jste se zúčastnila této besedy?
 2. Co vás nejvíc zaujalo?
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Na fotografiích zleva: tvůrci cyklu Jan Knejp a Martin Kaleja; ředitelka muzea Jana Horváthová a návštěvnice přednášky.

Martina Krajčová, studentka 5. ročníku sociální práce Fakulty sociálních studií (FSS) OU:
1.  Téma besedy mi připadalo zajímavé. Bude se mi hodit k budoucí práci.
2. Zaujaly mne romské košíkářské výrobky.

Irena Pavlůsková, studentka 5. ročníku sociální práce FSS OU:
1. Protože mám zájem o tuto národnostní menšinu. Předpokládám, že s Romy budu také pracovat a celkem mne toto
 téma zajímá. Chodila jsem na romštinu k doktoru Kalejovi.
2. Zaujalo mne, jak získávají exponáty pro muzeum. Nenapadlo mne, že to může být tak složité.

Helena Peškarová, studovala poradenství a sociální práci na FF OU, chodila na romštinu a romologická studia 
k M. Kalejovi, pracuje s romskou mládeží ve volnočasovém středisku:
1. Chtěla jsem si rozšířit své znalosti o Romech.
2. Hodně mě zaujali Romové, kteří vyrábějí nádoby ze dřeva jeho vydlabáváním a také romská magie.
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AKADEMICKÝ DEN MĚL ŠVIH  Bez akademických formalit, svižně, ale i s hrdostí a úctou k dosaže-
ným výsledkům svých studentů a absolventů, za účasti významných hostů v téměř zcela zaplněném 
sále Domu kultury města Ostravy proběhl 1. října letošní Akademický den univerzity. Aktuálním 
stavem při vytváření lékařské fakulty (LF) Ostravské univerzity v Ostravě (OU), prostorovým vývojem 
univerzity, ale i setrvalým převisem poptávky o studium na OU nad nabídkou se mimo jiné zabýval 
ve svém projevu rektor univerzity Jiří Močkoř. „Realizace strategického záměru univerzity vytvořit  
lékařskou fakultu probíhá za výrazné morální a hmotné podpory města Ostravy i kraje. Byly učiněny 
všechny nezbytné kroky a záleží na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, zda bude tento záměr dál 
úspěšně pokračovat,“ řekl Močkoř. Univerzitu čeká zateplování budov, výstavba nové budovy 
Přírodovědecké fakulty na Hladnově i příprava rekonstrukce objektu pro LF v Ostravě-Zábřehu. 
„Zájem o přijetí ke studiu na Ostravské univerzitě je nadále velký a každoročně musíme mnoho 
zájemců odmítat. Je to hodnota, kterou musíme stále opečovávat,“ uvedl dále Močkoř. O kulturní 
program slavnosti se postaral Symfonický orchestr Fakulty umění OU. V závěru akce rektor předal 
ocenění 18 výjimečným studentům a absolventům univerzity.  http://www.osu.cz/                    -haj-

NEJVĚRNĚJŠÍ STUDENTKA FF OSLAVILA 85 LET  
Univerzita třetího věku (U3V) Filozofické fakulty (FF) 
Ostravské univerzity v Ostravě se může pochlubit ojedi-
nělým rekordem. Ten drží Věra Littnerová, která je absol-
ventkou všech jejích dosavadních osmi realizovaných 
běhů. Nejvěrnější studentka této formy celoživotního 
vzdělávání oslavila 18. září v plné duševní a fyzické 
svěžesti 85. narozeniny. OU se cíleně věnuje vzdělávání 
seniorů. V roce 2007 tak díky projektu SET mohla Věra 
Littnerová vycestovat do rakouského Grazu, kde se 
seznámila s problematikou vzdělávání seniorů ve štýr-
ském regionu. „Cílem U3V není jen uspokojování vzdělá-
vacích potřeb seniorů, ale rovněž potřeb sociálních.  
Setkávám se s věkově blízkými a podobně smýšlejícími 
lidmi na přednáškách FF každé úterý, již po 16 let,“ uvedla Littnerová. „Navazujeme nová přátelství, 
překonáváme pocit osamělosti či nepotřebnosti a udržujeme si psychickou svěžest,“ dodala jubilantka. 
Paní Littnerová je toho zářným důkazem. K významnému jubileu přejeme nejvěrnější studentce stálou 
touhu po poznání a věříme, že přednášky jubilejního, desátého běhu U3V, si rozhodně nenechá ujít.  
http://ff.osu.cz/                                                                                Jana Bolková, tisková mluvčí FF
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Na slavnosti vystoupil Symfonický orchestr Fakulty umění OU. Na fotografii vpravo (zprava) děkanka Přírodovědecké
fakulty OU Dana Kričfaluši, prorektor Cyril Klimeš a kvestorka Jana Poloková.         Fota: Edmund Kijonka, Hana Jenčová

Věra Littnerová je absolventkou osmi běhů Univerzity 
třetího věku.                            Foto: Jana Bolková



SKŘIVÁNEK A SOVA  Jubilejní 10. ročník mezinárodní konference Informační a komunikační tech-
nologie ve vzdělávání proběhla 15.–18. září v rožnovském hotelu Relax. Pod záštitou rektora 
Ostravské univerzity v Ostravě (OU) ji tu uspořádaly Přírodovědecká a Pedagogická fakulta (PdF) 
univerzity. V jejím průběhu vystoupilo s příspěvky v češtině, slovenštině, polštině a angličtině na 42 
odborníků. „Ač se technické vybavení škol počítači i připojení od doby, kdy české školy zaostávaly 
za průměrem zemí OECD výrazně vylepšily, vzdělávání pedagogů v IT gramotnosti bude, jak se zdá, 
během na dlouhou trať,“ uvedl proděkan pro rozvoj PdF OU Martin Malčík. O skřivánku a sově hovo-
řil ve svém příspěvku na téma Objektivní a subjektivní čas v lidském učení Jiří Mareš. Je zastáncem 
lepšího využití času pro výuku, zaváděním nových učebních pomůcek a prostředků do vyučování. 
„Jsem pro předání některých činností učitele počítačům a počítačovým sítím. Přechod od učení váza-
ného na školu k učení, které se může odehrávat všude tam, kde má student přístup počítačové síti,“ 
řekl Mareš. http://prf.osu.cz/, http://pdf.osu.cz/                                                           Hana Jenčová

NOVÁ STUDENTSKÁ KOMORA SENÁTU  Koncem letního semestru proběhly volby do akade-
mického senátu (AS) Ostravské univerzity v Ostravě. Dovolte nám představit jeho studentskou část.
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Na fotografiích (vlevo) účastníci konference, (vpravo) proděkan pro rozvoj Pedagogické fakulty OU Martin Malčík. Fota: -pdfa-

Ivana Maňáková
předsedkyně AS PdF OU, studentka 
4. ročníku Pedagogické fakulty (PdF) OU 
oboru učitelství pro ZŠ 2. stupeň, M-VT 
ivana.manakova@osu.cz

Adam Soustružník
prezident Stavovské unie studentů 
(SUS) OU, student 3. ročníku PřF OU 
oboru politická a kulturní geografie na 
Katedře sociální geografie a regionálního 
rozvoje adam.soustruznik@osu.cz

Jakub Horák
student 2. ročníku PdF OU, oboru učitel-
ství pro ZŠ 2. stupeň TV-TeV 
jakub.horak@osu.cz

Předsedkyně Studentské komory AS OU 
– Petra Srnová, studentka 3. ročníku 
informatiky na Přírodovědecké fakultě 
(PřF) OU, dále jednatelka Akademického 
senátu PřF, předsedkyně kolejní rady, 
členka Stavovské unie studentů (SUS), 
e-mail: petra.srnova@osu.cz. 
Jejím mottem je: „Nikdy neříkej, že něco 
nejde, protože se najde vždy nějaký blbec, 
který to neví a udělá to.“

Bc. Michal Panáček
místopředseda Akademického senátu Filo-
zofické fakulty (FF) OU, student 2. ročníku 
navazujícího magisterského studia na Ka-
tedře psychologie a sociální práce FF OU
michal.panacek@osu.cz



 

ZASVĚCOVACÍ OBŘADY BAŽANTŮ  Stavovská unie Ostravské uni-
verzity v Ostravě uskutečnila 22. a 23. září v aule univerzity již tradiční 
setkání se studenty prvních ročníků. V průběhu těchto obřadů „zasvě-
cování“ do všeho, v čem by snad VŠ zelenáči mohli tápat, se „prváci“ 
od starších studentů OU třeba naučili, jak se orientovat na univerzit-
ním portálu. Poskytli jim i další cenné rady mj. třeba i o tom, kam 
v Ostravě za zábavou. Kolejní rada jim na kolejích J. Opletala 17., 22. 
a 23. září na speciálních schůzkách k ubytování poskytla užitečné rady 
k ubytování i tomu, jak přežít na VŠ kolejích.  http://sus.osu.cz/   -new-

SETKALY JSME SE S PAPEŽEM  Při svých pastoračních ces-
tách nezapomíná Jeho Svatost papež Benedikt XVI. ani na 
setkání s akademickou obcí. Jinak tomu nebylo ani při jeho 
letošní zářijové návštěvě ČR. Bylo pro nás velkou ctí, že jsme 
spolu s proděkankou pro studium Filozofické univerzity 
Ostravské univerzity v Ostravě doc. Mariou Vašutovou zastu-
povaly OU na setkání papeže Benedikta XVI. s akademickým 
světem. Výjimečnou událost podtrhovalo už místo setkání, 
starobylé prostory Vladislavského sálu na Pražském hradě, 
kde jsme za zvuku slavnostních fanfár sledovaly majestátní 
příchod nejvyššího představitele katolické církve. Poté byl 
Benedikt XVI. přivítán zástupcem studentů, doktorandem 
teologické fakulty UK Jaroslavem Lormanem. Symboliku místa 
setkání pak ve svém projevu osvětlil rektor UK. Z jižního konce 
Vladislavského sálu se totiž dá projít do Svatováclavské kaple, 
kde spočívají ostatky patrona země české, svatého Václava. 
Nejsilnější zážitek v nás ale zanechala promluva svatého otce 
na téma potřeby autonomie univerzit při hledání pravdy. 
V závěru slavnostního aktu pak zástupci akademické obce 
předali papeži dar – v kůži vázané svazky Dějin Univerzity 
Karlovy.  http://www.osu.cz/ 
       Milena Kachlová, Michaela Moutelíková
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Petra Křivánková
studentka Fakulty umění OU
petra.krivankova@osu.cz

DiS. Eva Nedomová
studentka Fakulty sociálních studií OU, 
eva.nedomova@osu.cz

Lukáš Klega
student 2. ročníku oboru zdravotnický zá-
chranář, Fakulta zdravotnických studií OU
lukas.klega@osu.cz

Dalšími členy SK AS jsou: Martin Smutný, Jana 
Bolková, Andrea Tenglerová. Seznam členů 
najdete také na ww.osu.cz v sekci Akademický 
senát. Co dělá komora pro studenty? Radí 
jim, mají-li problémy, informuje o možnos-
tech řešení. Předává a podporuje návrhy, 
stížnosti a podněty studentů. Zástupci komo-
ry se chtějí dozvědět, co studentům vadí či 
jaké mají problémy ve svém studiu. Studenti 
OU mohou své senátory kontaktovat na 
emailové adrese skasou@osu.cz. Mohou se 
s nimi sejít i osobně. Senátoři jsou připraveni 
jim kdykoli pomoci.  http://www.osu.cz/
                                     Text a fota: -skasou-

Ve Vladislavském sále se doc. M. Vašutová 
a studentky setkaly nejen s Jeho Svátostí 
papežem, ale i se sídelním biskupem ostrav-
sko-opavským Mons. F. Lobkowiczem.
                        Fota: M. Kachlová a Z. Vašut

4) 



ZŠ: ODCHOD, NEMOC  NEBO SMRT!  V srpnovém čísle jsme psali o zářijové konferenci na téma český 
pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu pořádané Českou asociací pedagogického výzkumu na 
Pedagogické fakultě (PdF) Ostravské univerzity v Ostravě. K zajímavým tématům tu patřil kromě sexuál-
ního obtěžování na VŠ a public relations v řízení školy také mobbing ve školství. Šikanu mezi učiteli 
základních škol na vlastní kůži pocítilo téměř deset procent z nich. Podle Tomáše Čecha z PdF Masarykovy 
univerzity Brno první výsledky výzkumu mobbingu českých ZŠ prokázal, že některým pedagogům jsou 
dělány různé naschvály, jako by se hatí jejich práce, nebo se jim kolegové za zády dokonce posmívají. 
Učitelé většinou neví, jak takovému chování zabránit. „Zpravidla to řeší odchodem na jinou školu, ale 
známé jsou i případy různých závažných především psychických onemocnění či dokonce sebevražd,“  
uvedl Čech.  http://pdf.osu.cz/                                                                                          Text a fota: -elli-

VYHAZOV ZA PODVODY U ZKOUŠEK  Soud 10. září 2009 osvobodil policisty podvádějící při zkouškách 
na vysoké škole. Postupovali prý sice neeticky, ale nespáchali zločin, protože VŠ nezpůsobili vážnou 
újmu. Žalobce A. Dlouhý s rozsudkem nesouhlasil a na místě se odvolal. Dnes již bývalí policisté – šéf 
těch šumperských J. Kunčar, absolvent dvou VŠ, zastupoval svého podřízeného M. Jehurnova, dlou-
holetého kamaráda, při zkouškách. Jehurnov donedávna studoval Sociální pedagogiku, prevenci 
a resocializaci na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Děkana fakulty Josefa 
Malacha celá situace velmi pobouřila: „My jsme fakulta, která funguje už více než 55 let, a tento 
zavrženíhodný čin může zpochybnit celou plejádu lidí, kteří poctivě dosáhli svého titulu.“ Dnes by 
nikomu podobný podvod neprošel. Univerzita totiž zavedla povinnou identifikaci studentů při 
zkouškách. (upr., ceskenoviny, Čro Ostrava,10. 9. 2009)  http://pdf.osu.cz/                                -han-

NEVRACEJÍ  ÚDER ÚDEREM  Cesty absolventů Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě jsou 
přepestré. Například Regína Bzonková si v roce 2008 společně se svým manželem otevřela v Praze 
pobočku MONTY systému, ojedinělé koncepce výchovně-vzdělávacího systému. „Na současné generaci 
předškoláků je nepřítomnost tatínků znát čím dál víc. V MONTY školce se snažíme vrátit dětem muže, 
protože jejich role ve výchově je nepostradatelná,“ řekla Bzonková. V čem jsou pozitiva tohoto typu 
školky? „Montíci, tak říkáme dětem, které k nám chodí, nemají problém komunikovat v angličtině. 
Nestydí se a nebojí se vyjádřit svůj názor. Chápou svět v souvislostech, vědí, v čem jsou dobří a v čem 
naopak ne, jsou tolerantní, dokážou si vzájemně pomáhat a slušně se chovají, “ vyjmenovala Bzonková. 
A její životní krédo? Nevracej úder úderem. (upr., Maminka, 31. 8. 2009, Ivana Ašenbrenerová 
a Regína Bzonková)  http://ff.osu.cz/                                                                                           -jen-

ZA ROZVOJEM STOJÍ OU  V roce 2003 byla ve spolupráci s Ostravskou univerzitou v Ostravě (OU) 
zahájena v Třinci výuka univerzity třetího věku, za sedm let se pobočka této vysoké školy výrazně 
rozvinula a pomáhá k rozvoji města a regionu. (upr., Horizont, 1. 9. 2009, M. Talbot)  http://www.osu.cz/
                                                                                                                                                -elli-
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Tomáš Čech z Masarykovy univerzity Brno prezentoval první výsledky výzkumu mobbingu na českých ZŠ, jsou alarmující.
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PODZIMNÍ NOVÉ BŘEHY  Břehy jsou v naší republice pouze říční, 
jezerní a rybniční (nepočítaje řadu dalších lokališť, kališť či pramenů). 
Novým Břehům, čtvrtletníku pro Opavsko a Ostravsko, se přesto daří již 
druhým rokem nalézat jak břehy, tak toky, které jsou čisté a nezkalené. 
Třetí číslo, které je chystáno na konci října, opět vyjde díky laskavé pod-
poře a spolupráci s vedením Filozofické fakulty Ostravské univerzity 
v Ostravě. Velký díl obsahu časopisu je právě z pera jejích studentů 
nebo pedagogů. Ubezpečuje o tom, že Ostrava a její Filozofická fakulta 
dokáže poskytnout nejen náležité vzdělání, ale také je schopna podpo-
řit aktivity, které směřují ke skutečné praxi; novinářské, vědecké či kri-
tické. A za to jí patří velký dík.  http://www.novebrehy.wz.cz/  
                za redakci Milan Bátor

ZBAVÍ STUDENTY ACHILLOVY ŠLACHY  Odborníci z různých českých firem a vysokých škol se shodli 
na tom, že studentům chybějí praktické znalosti. Proto pro ně vytvořili nový vzdělávací projekt zamě-
řený na získávání odborných dovedností a praktických zkušeností studentů technologických oborů. Na 
projektu se podílí Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě společně s TU Liberec a UTB 
Zlín. Firemní sektor zastupují společnosti Elmarco, s.r.o. a VÚTS, a.s. Projekt je financován z prostředků 
Evropské unie a státního rozpočtu ČR – konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost. (upr., novinky.cz, 21. 9. 2009, ing. Beáta Sklářová)  http://prf.osu.cz/                    -nar-

NOVÉ VYHLÍDKY FF  Rekonstrukcí, při níž byla po konzultaci s památkáři vyměněna okna a reno-
vován dvůr, prošla budova Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na ulici Čs. legií. (upr., 
MS Deník, 31. 8. 2009, map)  http://ff.osu.cz/                                                                          -new-

PIZZA, EIFFELOVKA A KARAOKE  Petra Valentová a Veronika Stonišová, studentky Pedagogické 
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, připravily pro žáky 4. tříd opavské ZŠ Mírová projekt Kolik 
jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Úkolem dětí bylo doma samostatně vyhledávat informace z ency-
klopedií, atlasů, internetu, map, získat podněty od rodičů a pak s nimi pracovat v třídním kolektivu. 
Nástěnka z vlajek, Eiffelovka z klacíků, karaoke k naučení se ruské písni, to všechno pro děti budoucí 
učitelky v rámci zajímavého projektu připravily. (upr., Opavský a hlučínský deník, 25. 9. 2009, ans)
http://pdf.osu.cz/                                                                                                                      -haj-

RAJOHNSON: PROČ NEPODPORUJETE PLAVÁNÍ?  Student Erik Rajohnson si nedávno posteskl: 
„Závodně plavu a zajistit si v Čechách podporu a zázemí je velice těžké. Studuji na Ostravské univerzitě 
v Ostravě francouzštinu ve sféře podnikání a školu mé sportovní výsledky příliš nezajímají.“  
Čechomadagaskarec Rajohnson, který vyrostl a žije v Ostravě, se přitom jako reprezentant Madagaskaru 
(v ČR se nenašel potřebnou podporu) probojoval až k účastni na olympijských hrách v Pekingu. Kam se 
kvalifikoval mimo jiné i jako vítěz Ostrovních her (plavecký šampionát Madagaskaru a přilehlých afric-
kých ostrovů), třikrát byl na mistrovství světa. Erik při škole navíc pracuje jako realitní makléř a o víken-
dech obsluhuje v africkém baru na Stodolní. A jak přitom všem stíhá přípravu na světové šampionáty? 
„Přes rok to není tak hrozné. Příprava se stupňuje až před závody a já nejsem typ dříče, spíš mám talent 
a ten se mi daří využít,“ odpověděl Rajohnson. (upr., MF Dnes, 7. 9. 2009, M. Radová) http://www.osu.cz/   
                                                                                                                                                      -nar-

E L E K T R O N I C K Ý  M Ě S Í Č N Í K  O S T R A V S K É  U N I V E R Z I T Y  V  O S T R A V Ě 
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INFO<U>, newsletter, elektronický měsíčník Ostravské univerzity v Ostravě, č. 9/2009 vyšlo 8. 10. 2009. Newsletter zasíláme 
nejvýznamnějším osobnostem, institucím, podnikům a firmám ČR. Dejte jim o sobě vědět. 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 10/2009 INFO<U>, je ve pátek 30. října 2009. Děkujeme vám. Tvůrčí tým newsletteru. 
Redakce nenese odpovědnost za obsah příspěvků ani kvalitu fotografií zaslaných dopisovateli. Archiv všech čísel najdete 
na http://www.osu.cz/ 

POZVÁNKA NA PODZIMNÍ CYKLUS DĚKANKY FF OU 
„SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ“

TAK TROCHU SVÁTEČNÍ SHAKESPEAROVSKÁ POŠTA (1609–2009)
aneb 

SETKÁNÍ SLOVA A HUDBY

Filozofická fakulta OU, 21. 10. 2009 ve 14.10 hod., posluchárna E 304, budova E, ul. Čs. legií

Literárně-hudební pásmo připravil univerzitní profesor Martin 

Hilský (první Čech, který přeložil kompletní Shakespearovo 

dramatické dílo) společně se skladatelem Danielem Dobiášem 

(autorem šansonů pro Hanu Hegerovou). Filozofická fakulta 

se tímto připojuje k celosvětovým oslavám 400. výročí od 

vydání jednoho z pokladů světové literatury – Sonetů Williama 

Shakespeara. Po skončení programu bude tradičně probíhat 

prodej Shakespearových děl v překladu Martina Hilského.

http://ff.osu.cz/                                                  Jana Bolková

Foto: -atlantis-brno.cz-

Galerie výtvarného umění v Ostravě ve spolupráci s Fakultou umění Ostravské univerzity v Ostravě Vás srdečně zvou na výstavu

„Grafi cký design z Lodže“ (Wystawa plakatu pracowników Katedry Projektowania Grafi cznego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi)

Nová síň Ostrava-Poruba 27.10.-28.11.2009 vernisáž 27.10. v 17 hodin přednáška „Grafi cký design v Lodži“ 27.10. v 15 hodin (Nová síň)

Výstava proběhne pod záštitou generálního konzula Polské republiky pana Jerzyho Kronholda

a děkana Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě pana Zbyňka Janáčka


