
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ   Počátkem ledna otevřela Ostravská univerzita v Ostravě dveře všem, 
kteří se na ni chtěli přijít podívat a třeba i informovat o možnostech studia. Šestého ledna 2010 
někteří zájemci navštívili Fakultu umění, další pak mohli využít možnosti prohlídky v pátek osmého 
a v sobotu devátého ledna všech zbývajících fakult: filozofické, pedagogické, přírodovědecké, 
Fakulty sociálních studií a Fakulty zdravotnických studií. Pro ty, kterým to z nějakého důvodu nevy-
šlo se na univerzitě zastavit, přikládáme pár názorů jejích návštěvníků. Kdo ví, možná v nich najdou 
odpovědi i na své otázky. Podrobnosti o jednotlivých studijních oborech jsou k dispozici na stránkách 
jednotlivých fakult.  http://www.osu.cz/                                                    Text a fota Hana Jenčová
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L. N., studentka 4. ročníku, Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka:
1. Ne, nejsem tady poprvé. Byla jsem tady už loni. 
2. Chci studovat medicínu. Stejně jako pár mých spolužáků ze školy. Moc bych si přála, aby Ostravské univerzitě medicínu
 konečně schválili a my si na ni právě sem mohli podat přihlášku. Jsem z Ostravy a myslím si, že studovat „doma“ je
 dnes velkou výhodou.

K. R., podnikatelka, Havířov:
1. Ještě jsem tu nebyla, ale má dcera, kvůli které tady jsem, ano.
2. Hanka vždycky chtěla učit, ale měla brzy děti a pak už nebyl čas, i dnes je vlastně v práci. Poslala mě, abych se tady
 zeptala na dálkové studium. Už mnoho let je členkou různých sborů, i měla svůj vlastní, tak ji nedávno napadlo, že by
 ten obor vlastně mohla vystudovat. Navíc hodně slyšela o různých sborech univerzity, proto jsem tady na Pedagogické
 fakultě, abych jí zjistila všechno o studiu sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání. Nevíte, zda je lze studovat
 kombinovaně? 

E. R., absolvent SPŠ, Ostrava:
1. Ano, jsem tu letos poprvé. Ale dění na univerzitě už nějakou dobu sleduji na internetu.
2. Zaujala mne novinka, o které mi řekli tady, na Přírodovědecké fakultě. Možnost kombinovat přírodovědné obory, 
 třeba informatiku nebo matematiku, fyziku, s těmi z Filozofické fakulty třeba s češtinou nebo němčinou, ale těch
 možností je mnohem víc. Už moc času není, musím se rychle rozhodnout a podat přihlášku elektronicky, zájemců 
 o tohle studium bude určitě dost. Navíc mě zaujala motivační stipendia, která Přírodovědecká fakulta nabízí.

Mgr. A. J., pracující, letošní absolventka:
1. Ne, jsem tady poprvé.
2. Moje kamarádka (t.č. krátce v USA) vážně uvažuje o dalším studiu. Zaujal ji doktorský studijní program v oblasti 
 sociální práce na Fakultě sociálních studií OU. Považuje tento obor za perspektivní. Dostala už sice nabídku i jinam, ale 
 myslím si, stejně jako ona, že možnosti uplatnění budou právě s tímto oborem z Ostravské univerzity mnohem lepší. 

P. B., důchodkyně, Havířov:
1. Jsem tady poprvé. 
2. Moje vnučka Radka dnes nemohla, bere antibiotika, proto poslala mě. Chtěla by studovat nějaký obor na Fakultě
 zdravotnických studií. Mě zaujal bakalářský obor Ochrana veřejného zdraví, musíme se na všechny podmínky přijímacího
 řízení, ale hlavně na uplatnění po škole podívat na webové stránky, alespoň tuto informaci jsem si pro ni zapsala.
   

ANKETA1. Jste na dni otevřených dveří Ostravské univerzity v Ostravě poprvé?
2. Který obor vás nejvíce zaujal?



PECE SE BUDOU ZHLÍŽET V ZRCADLE  Tým lidí mj. z Ostravské univerzity v Ostravě a dalších odbor-
níků pracuje na tom, co bude uvnitř vědeckého a výukového centra, které vyroste v Dolní oblasti 
Vítkovic a bude součástí Světa techniky. Jeho budova bude mít trojúhelníkový půdorys a vévodit jí 
bude 13 metrů vysoká a 125 metrů dlouhá stěna, ve které se bude zrcadlit národní kulturní památka 
– vysoké pece. Uvnitř vznikne deset tisíc čtverečních metrů výukových ploch. Věda v nich má být 
představena interaktivně, hravě, zábavně, a to pro děti už od dvou let až do osmnácti. Centra tohoto 
typu jsou ve světě hitem. Svět techniky je součástí odvážného projektu Nových Vítkovic, který umožní 
ve zhruba třísethektarovém areálu vznik univerzitního kampusu, výzkumného pracoviště, bytů, kance-
láří, obchodů či sportovišť. (upr., krác., denik.cz, 26. 12. 2009, I. Havlíčková)                             -new-

GAIDOŠ: Z UČITELE MODERÁTOREM ČT  Denis Gaidoš, 
který mimo jiné absolvoval učitelství na Ostravské univerzitě 
v Ostravě a pracoval jako učitel angličtiny, dějepisu 
a občanské výchovy (ale i jako reportér TV Barrandov) je od 
ledna 2010 novým moderátorem Dobrého rána z Ostravy 
České televize. Na obrazovce se objevuje po boku ostřílené 
novinářky Gabriely Lefendy. Mnoho lidí si jej pamatuje 
i z nedávné tragické události, kdy koncem srpna 2009 na 
eskalátorech pražského metra přišel jeho sedmiletý syn o tři 
prsty na noze. (krác., Moravskoslezsky deník, 21. 12. 2009, 
B. Uhlář)  http://www.osu.cz/                                       -haj-

PRAVDY PROFESORA BĚLOHRADSKÉHO  Vyvrcholením podzimní části cyklu děkanky Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (FF OU) Setkání s osobností byla prosincová přednáška předního 
evropského filozofa profesora Václava Bělohradského. Uskutečnit ji nebylo snadné – jen vzájemná 
„zvací“ korespondence mezi profesorem a děkankou FF čítá od roku 2005 téměř stovku e-mailů. 
Bělohradský, absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, po sovětské okupaci emigroval do 
Itálie, kde se výrazně prosadil. Posledních 20 let působí jako profesor politické sociologie na univer-
zitě v Terstu. Je považován za pokračovatele J. Patočky, svým pojetím pravdy se řadí k postmoderním 
myslitelům. Filozofické zamyšlení pod názvem „Co jsou pravdy“ bylo obsahem jeho přednášky pro 
studenty FF OU. „Existují pravdy hegemonické a rétorické, neexistují pravdy univerzální. Pravda je  
opravdovou řečí. Pravda je to, co lze patentovat. Pravda musí být děním řeči – abychom něco obje-
vili, musíme se svěřit řeči. Řeč je děním, kdy riskujeme, že se dozvíme to, co jsme vědět nechtěli,“ 
uvedl Patočka.  http://ff.osu.cz/              Jana Bolková
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Absolvent učitelství Ostravské univerzity Denis Gaidoš je od ledna 2010 moderátorem Dobrého rána z Ostravy (na fotografii 
společně s G. Lefenda).                                                                                                                             Foto: -denik.cz-

Přední evropský filozof Václav Bělohradský přednášel studentům FF v cyklu Setkání s osobností.            Fota: Tomáš Rucki



SPLNĚNÝ SEN: STUDENT SPORYSZ AGENTEM KOMANDOS  Nezvyklou odměnu ve vědomostní 
soutěži „Deset let České republiky v NATO“ získal sympatický Radek Sporysz třiadvacetiletý student 
Ostravské univerzity v Ostravě. Radkovi se splnil klukovský sen – zúčastnil se výcviku českých koman-
dos. V závěrečných dvou dnech cvičení si v šumavských Bolaticích zahrál roli jako z amerického špi-
onážního filmu – tajného agenta v civilu – který má v neznámém terénu převzít přísně tajné rozka-
zy a jehož skupina vojáků musí ochránit. A co bylo nejtěžší? „Určitě zima, hlavně v noci, spali jsme 
v lese a měli k dispozici jen spacák. Druhou noc jsme si zdřímli jenom dvě tři hodiny, potom jsme se 
museli přesunout v terénu,“ řekl Sporysz. Největším zážitkem z celého cvičení byl pro něj let bojovým 

vrtulníkem Mi-24, ale pomáhal také s přípravou 
léčky na teroristy. Skrýval se během střelby při 
přepadení nepřítelem. Cvičení Komandos je 
vytvořeno z kurzu amerických Rangers, fran-
couzské Cizinecké legie a britských elitních SAS. 
Letos se do něj hlásilo 80 lidí ze všech armádních 
útvarů. Do samotného kurzu jich nastoupilo 
jen 24, úspěšně jej dokončila jen šestina z nich. 
(krác., Horizont, 15. 12. 2009, DI)               -nar-

PALE O VUDAR  Před pěti lety byl za přispění MŠMTa programu 
MATRA zahájen dvouletý projekt z programu Phare Zlepšení dlouho-
dobých příležitostí pro Romy. Studenty informoval o možnostech 
studia, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám a stipendiích. Na 
úspěšné dva ročníky přípravy navázal další projekt Pale o vudar 
(Otevřít dveře) a Dža dureder (Pokračuj).  „Od kurzu jsem očekávala 
kvalitní přípravu na přijímací řízení a to se stoprocentně naplnilo,“ 
řekla absolventka obchodní akademie, nyní studentka 3. ročníku 
bakalářského oboru Sociální pedagogika – prevence a resocializace 
na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě Natálie 
Poláčková. „V rámci přípravy nabízíme studentům i individuální kon-
zultace u erudovaných vysokoškolských pedagogů,“ dodala studentka 
a zároveň koordinátorka projektu a romská poradkyně a sociální 
kurátorka ostravského magistrátu. Ze statistik vyplývá, že roste nejen zájem o kurzy, ale i úspěšnost 
studentů u zkoušek. (krác., Parlamentní listy, 19. 11. 2009. V. Ortelová)  http://pdf.osu.cz/              -han-

UČÍME JE JAK ŽÍT „VENKU“  Ne každý mladý člověk má to štěstí, že vyrůstá v rodině. Stále je dost 
těch, kterým je domovem výchovný ústav nebo dětský domov. S dosažením dospělosti a odchodem 
„ven“ se mnoho z nich potýká s celou řadou potíží a může sejít snadno na scestí. Ne, že by nechtěli 
normálně žít, ale zkrátka to většina z nich i přes veškerou snahu vychovatelů neumí. Pedagogická 
fakulta Ostravské univerzity v Ostravě proto pro ně vytvořila a za podpory Krajského úřadu MSK 
a Evropské unie i realizuje zvláštní projekt CZ.1.07/1.2.10/11.0006 „Příprava dětí a mladých lidí na 
vstup do samostatného života“. V rámci projektu vznikl program „Můj nový život“ (i jeho e-learningová 
podoba), informační systém „Fiktivní domácnost“ a byly vytvořeny webové stránky s radami, užitečnými 
informacemi a kontakty pro mládež odcházející ze zařízení institucionální péče do běžného života. 
Zaslouženě velkému zájmu se tradičně těší setkání mládeže s odborníky na drogovou problematiku 
a policisty. Více na: http://projekty.osu.cz/domovy/www/                                                           -haj-

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 

3) »»

< Foto: -novinky.cz-

Ilustrační foto. Foto: -romove.radio.cz-



ABSOLVENTI OU ŘÍDÍ POLICII  Novým ředitelem 
krajské policie ve Zlíně se stal Tomáš Kužel. Městské 
ředitelství Policie ČR Ostrava zase Tomáš Landsfeld. 
Oba mají společnou nejen profesi, ale také to, že 
vystudovali Ostravskou univerzitu v Ostravě. Kužel 
působil nejdřív jako řadový policista, poté jako 
okresní ředitel v Jeseníku a Frýdku-Místku, byl 
náměstkem krajského ředitele, policejního prezi-
denta i cizinecké policie. Landsfeld se už v páté třídě 
rozhodl, že bude detektivem, od té doby šel za svým 
cílem. Na Ostravské univerzitě v Ostravě vystudoval 
pedagogiku. (krác., MF Dnes, 10. 12. 2009, P. Komár-
ková; Moravskosl. deník, 12. 12. 2009, J. Percích) 
http://www.osu.cz/ • http://pdf.osu.cz/               -jen-
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ČEŠI A SLOVÁCI: ZASE SPOLU!  Dlouholeté společné vazby příhraničních regionů ČR a SR narušilo 
rozdělení Československa. V současnosti se tyto tradiční vztahy začínají obnovovat. Snaží se o to mj. 
i Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF). V rámci jeho Operačního programu příhraniční spolu-
práce Slovenská republika-Česká republika 2007–2013 se uskutečňuje projekt Diagnostika stavu 
znalostí a dovedností žáků v česko-slovenské příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj. 
V příhraničním regionu na obou stranách hranice proběhlo v roce 2009 otestování žáků 3., 5. a 7. tříd 
ZŠ a 1. ročníků SŠ ve stěžejních předmětech s vyhodnocením výsledků. Následně budou zaváděna 
opatření ke zvýšení kvality jejich vzdělávání. To by mělo žákům perspektivně usnadnit cestu ke kva-
litnějšímu vzdělání a tím i lepšímu zaměstnání. Jejich výdělky pak budou vyšší, to zlepší život celých 
regionů i jejich konkurenceschopnost. Vstupního testování se v příhraničních regionech ČR zúčastnilo 
přes pět tisíc žáků. Výstupy byly zkompletovány, data zanalyzována a prezentována na říjnové kon-
ferenci (2009) v Trenčíně (SR). Dále se připravuje mj. e-learningové školení ke zvýšení kompetencí 
učitelů, budou vytvořeny didaktické materiály i metodiky pro stanovení relativního přírůstku znalostí. 
Projekt kromě ERDF financují i státní rozpočty ČR a SR. Více na: http://www.mecops.cz/
                 H. Jenčová, H. Schaumannová

Vstupního testování znalostí žáků vybraných českých a slovenských ZŠ a SŠ se v rámci projektu příhraniční spolupráce 
zúčastnilo přes pět tisíc žáků. Projekt EU jim otevře dveře ke kvalitnějšímu vzdělání a pak i vyšší mzdě.    Fota: -mecops.cz-
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SVOBODOVÁ: MLADÍ UŽ ČUČORIEDKU NEZNAJÍ  Nejen konec komunistic-
kého režimu, ale také revoluci v češtině přinesly události listopadu 1989. „Dalo 
by se říci, že nová generace komunikuje stručněji a je zvyklá spíše sdělení při-
jímat,“ uvažuje Jana Svobodová, vedoucí Katedry českého jazyka a literatury 
s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Otevření hra-
nic s sebou přineslo také hojně rozšířené přebírání slov z angličtiny. Nově se 
formovaly oblasti marketingu a reklamy a s tím přišla i nová slova (manage-
ment, holdingová společnost, billboard aj.). Podobný trend lze podle lingvistů 
vypozorovat i v ostatních evropských zemích. „Jednotlivé jazyky se tak více 

propojují, ale nemyslím si, že by to češtinu příliš ohrožovalo,“ míní Svobodová. Za 20 let se výrazně 
změnily jazyky, které Češi ovládají. Dominuje angličtina, znalost slovenštiny naopak upadá. „Je-li 
slovenština použitá v celistvém textu, nemají samozřejmě mladí problém jí rozumět. Pokud je ale 
z kontextu vytržené odlišné slovo jako například čučoriedka (borůvka), často ho mladší generace nezná,“ 
dodala Svobodová. (krác., Pražský deník, 5. 12. 2009, M. Dohnal)  http://pdf.osu.cz/                -new-

KAHÁNEK: ÚSPĚŠNÝ KLAVÍRISTA Z UČITELSKÉ RODINY  V pražském 
Rudolfinu vystoupil v půli prosince 2009 za doprovodu Symfonického 
orchestru Českého rozhlasu významný představitel mladší generace čes-
kých klavíristů Ivo Kahánek. Vystoupení někdejšího laureáta Mezinárodní 
interpretační soutěže Pražského jara předcházelo hostování v Glasgow. 
Pochází z učitelské rodiny z Frýdku-Místku, v jeho rodině se ale nikdo nevě-
noval hudbě profesionálně. „Byli jsme prostě takoví »zapadlí vlastenci«, kde 
samozřejmě nemohl chybět ani odkaz Leoše Janáčka. Části z jeho klavírního 
cyklu Po zarostlém chodníčku jsem bezpečně rozeznal dřív, než jsem uměl 
číst...,“ řekl Kahánek. Kahánek i sám učí. Kromě občasného asistování 
prof. Klánskému na pražské HAMU má čtyři studenty na Fakultě umění 
Ostravské univerzity v Ostravě. „Za zásadní považuji naučit studenta 
hudebně myslet, naznačit mu nekonečnost interpretačních možností a inspirovat ho, ale také ho 
naučit správně cvičit. Nic víc pedagog nesvede – určující je talent a povaha studenta,“ uzavřel 
Kahánek. (krác., Haló noviny, 15. 12. 2009, J. Novotná)  http://fu.osu.cz/          -haj-

ŽÁKŮM ZŠ A SŠ: BÁDEJTE! POMŮŽEME ODBORNĚ I FINANČNĚ!  Velké šance mají mladí badatelé, 
kteří se nejpozději do prvního únorového týdne přihlásí k účasti v projektu Systém využití počítačem 
podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol. 
Těm nejlepším z nich umožní projekt v odborných kroužcích zaměřených na přírodní a technické vědy 
(např. fyziku, chemii, biologii, informatiku, geografii, matematiku, zeměpis, environmentální výchovu) 
využívat CIT vybavení a dělat pokusy podporované počítačem. V rámci tohoto projektu, spolufinanco-
vaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, dostane také každá z 12 partnerských 
škol bezmála 200 tisíc korun na pomůcky ke kroužkům. Projekt je otevřený, mohou se do něj zapojit 
žáci i z ostatních škol Moravskoslezského kraje. Přidat se mohou i děti ze spádových oblastí. Očekává 
se, že z 800 otestovaných žáků bude nakonec vybráno 160–180 nejlepších. Bude také mj. vytvořen 
systém výukových objektů zařazených do multimediální knihovny, proběhnou workshopy pro pedagogy 
a závěrečná konference. Projekt uskutečňuje Ostravská univerzita ve spolupráci se svým Metodickým 
a evaluačním centrem. Více v části „Projekty“ na: http://www.osu.cz/      H. Jenčová, H. Schaumannová
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Foto: Profesorka Jana Svobodová, vedoucí katedry Katedry českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě.                                                                                                                          Foto: -pdfa-

Ivo Kahánek     Foto: -jko.cz-



BUDE PŘÍŠTÍ SUPERSTAR ZE STONAVY?  
Na ojedinělé pěvecké soutěži studentských 
souborů – 3. ročníku Stonavské Barborky se 
utkaly základní, střední a vysoké umělecké 
školy z východní, střední i západní Evropy. 
Konkurence soutěže, která se nikdy jinde 
než ve Stonavě nekoná, byla letos velmi sil-
ná. Před mezinárodní porotou se o přízeň 
ucházelo 29 pěveckých uskupení ve věku od 
8 do 28 let. V kategorii vysokých uměleckých 
škol se představili studenti Ostravské uni-
verzity v Ostravě. Neváhali experimento-

vat i s výběrem repertoáru. Místo osvědčené klasiky také letos přišli se světovou premiérou. Byla jí 
Missa brevis Juraje Čiernika, která jim spolu s chorvatskými lidovkami vynesla účast ve velkém finále. 
Nakonec získali cenu Českého rozhlasu, která jim umožní pořídit vlastní studiovou nahrávku. 
„My jsme nadšeni a spokojeni,“ řekl soutěžící Juraj Čiernik z Ostravy. Předsedkyně poroty Eva 
Dřízgová-Jirušová shrnula závěrem: „Určitě se tady předvedly talenty, které v budoucnu budou třeba 
superstar.“(krác., text a ilustr. foto: infoportaly.cz, 8. 12. 2009, D. Bielecká)  http://fu.osu.cz/            -new-

JIŘÍK: ZNEČIŠTĚNO! JEZDĚTE MIMO OSTRAVU!  Jedním 
z odborníků trvale upozorňujících na negativní vliv škodlivin 
z ovzduší na lidské zdraví, je Vítězslav Jiřík z Ústavu epide-
miologie a ochrany veřejného zdraví Fakulty zdravotnických 
studií Ostravské univerzity v Ostravě. Kvůli dýchání karcino-
genního benzo(a)pyrenu, jehož koncentrace v Ostravě-
Radvanicích a Bartovicích až devětkrát převyšuje roční 
zákonný limit, onemocní z každé desítky tisíc několik lidí 
navíc rakovinou. „Úmrtnost na nádory plic je přitom značná. 
Je však nutné říct, že podobná situace je skoro ve všech velkých 
městech a v zimě i na vesnici,“ uvedl Jiřík. A jak by se podle 
něj dalo zajistit, aby kvalita ovzduší dosahovala imisního 
limitu a lidé žili ve zdravějším prostředí? Každý znečišťovatel by musel snížit množství vypouštěných 
škodlivin o 30 až 40 procent. Jak se proti dopadům špatného ovzduší bránit? „Samozřejmě co 
nejméně dýchat ten znečištěný vzduch. Jezdit mimo Ostravsko,“ dodal Jiřík závěrem. (upr., krác., 
MF Dnes, 19. 12. 2009, ama)  http://fzs.osu.cz/                                                                          -edi-

ÚTĚK DO IMAGINÁRNÍHO SVĚTA  Na to, proč člověk své osobní problémy tak 
často řeší pomocí náboženských sekt, se na sklonku roku novináři zeptali odbor-
níka na studium náboženství, doc. Tomáše Novotného z Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě. „Vědomá či nevědomá nespokojenost s vlastním 
životem a se světem, ve kterém musíme žít, může vyústit do útěku v podobě 
drog nebo v krajním případě až do dobrovolného odchodu. Někdy má tento 
únik podobu ponoření do imaginárního světa, který nabízejí náboženské sekty. 
Dokonce se zdá, že čím je učení kurióznější a vzdálenější od reality, tím v tomto 
ohledu funguje lépe,“ řekl Novotný. (Svět, 17. 12. 2009)  http://ff.osu.cz/         -haj-
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Docent Tomáš Novotný působí na katedře filozofie FF Ostravské univerzity (OU) a na katedře religionistiky Evangelické 
teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jeho nezapomenutelný dívčí vokální soubor Adash proslavil OU na koncertech 
po celém světě, získal mnoho prestižních cen a natočil několik CD.

Ilustrační foto.              Foto: -ara, centum.cz-

Foto: -fifa-
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MRHAČOVÁ: STUPNĚM AUTENTICITY ZVYŠUJE OLŠEROVA 
KNIHA TLAK  Před koncem roku uvedli do života již devátou kni-
hu ostravského novináře Břetislava Olšera s názvem Izraelské osu-
dy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi děkanka Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě Eva Mrhačová a profesor Václav 
Bělohradský z univerzity v Terstu. „Publikace je pestrobarevným 
kaleidoskopem netradičních cestovatelských črt, obsahuje rozhovory 
se spoustou zajímavých Židů, reportáže, úvahy blogového charakte-
ru i popisy horké půdy izraelsko-arabských vztahů,“ řekla Mrhačová. 
Čtenáře určitě zaujme povídání s českou dívkou Petrou, která kon-
vertovala k judaismu a jako Oranit nyní vdaná žije v Beer Slevě či 
osud dalšího Čecha, sklenáře Petra, který se stal jeruzalémským 
Židem včetně obřízky. „Blízký Východ pohledem Břetislava Olšera 
není jen územím atentátníků a bezbřehého krveprolévání, ale rov-
něž územím velkého národnostního i lidského stmelování lidí,“ 
dodala Mrhačová.  http://ff.osu.cz/                            Jana Bolková

JAK ZAJÍMAVĚ UČIT PŘÍRODNÍ VĚDY  
Přírodní vědy jsou velmi rychle se vyvíjejícím  
oborem. Kromě toho je dnešní mládež přímo 
závislá na různých technologiích a jejich 
využívání považuje za naprostou samozřej-
most. Školy však většinou nemají dost finanč-
ních prostředků, aby se těmito technologie-
mi mohly vybavit tak, jak by potřebovaly. 
Mnohdy jim chybí i dostatečně fundovaní 
pedagogové, kterým chybí odvaha i chuť učit 
se novým věcem, experimentovat. Ostravská 
univerzita se zapojením do projektu EU 
„Další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů“ registrační číslo CZ.1.07/1.3.05/11.0024 pokouší 
tuto situaci řešit. Všichni učitelé MSK kraje např. obdrželi dotazníky, ve kterých mohli uvést třeba, které 
pomůcky ve vyučování využívají a které by využívat chtěli. Tyto jejich impulsy univerzita přetavila do 
metodických materiálů včetně pomůcek a implementovala do výuky speciálních kurzů. V současné 
době se učitelé ZŠ a SŠ mohou přihlásit do kurzu (v prezenční i distanční formě): Využití multime-
diálních vzdělávacích objektů v přírodovědných předmětech, který začíná v březnu tohoto roku.
Více na: http://projekty.osu.cz/mmobjekty/              -haj-

Do života uvedli devátou Olšerovu 
knihu koncem roku 2009 v Librexu 
děkanka Eva Mrhačová a prof. Václav 
Bělohradský – Břetislav Olšer na  
fotografii první zleva.
Fota: Hana Kunzová

Foto: -osua-



BRITSKÝ DŽENTLMEN NATOČÍ CD SE SBOREM UNIVERZITY Geoffrey Piper 
natočí v květnu 2010 v Ostravě CD, na němž sbor vedený Janem Spisarem 
z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a malý lucemburský sbor 
v angličtině zazpívají Otvírání studánek Bohuslava Martinů. Piper, pravý britský 
džentlmen, žije v Lucembursku a je nejen překladatelem, ale také neúnavným 
propagátorem české hudby. Dokonce se naučil česky. Jeho vytrvalou práci pro 
českou hudbu letos Ministerstvo zahraničí ČR odměnilo cenou Gratis Agit. 
http://ff.osu.cz/ (Český dialog, 12. 12. 2009, M. Fialková)                         -new-

ODLIŠNÝ SVĚT NORSKÝCH MATEŘINEK  
Učitelky mateřských škol z Norska absolvovaly 
výměnné studijní pobyty na katedře primárního 
a alternativního vzdělávání Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě (PdF OU). Český 
systém předškolního vzdělávání je pro většinu 
států málo známý. Norské učitelky se živě zají-
maly o vzdělávací programy OU, o organizaci 
dne i zájmové kroužky. Byly nadšeny moderním, 
estetickým vybavením i kvalitou a množstvím 
aktivit školy. Norské děti navštěvují mateřskou 
školu už od jednoho roku. Děti mohou zůstat 
ve školce nejdéle devět hodin. Dětí je ve třídě 
většinou 18, pracují s nimi tři učitelky. V mateř-
ských školách je zaměstnáno 10 procent mužů. Každá MŠ pracuje jiným systémem. Svačinky si děti 
nosí z domova, oběd školy nezajišťují. Některé MŠ jsou „venkovní“ – děti jsou celý den venku, i v zimě, 
pokud neklesne teplota pod -10 stupňů Celsia. Jejich činnosti nejsou příliš řízené, ale spontánní. 
Pobyt venku nepřeruší ani déšť. V Norsku se právem říká: Není špatné počasí, ale špatné oblečení. 
(krác., Informatorium, 3. 12. 2009. J. Nejedlá)  http://pdf.osu.cz/                                                -haj-

ONOMASTIK DAVID NA CESTÁCH  Jeden z nejfundovanějších onomastiků 
v Čechách Jaroslav David z katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity v Ostravě navštívil v prosinci 2009 znojemskou pedagogickou školu. 
„Onomastika je věda o jménech a je někdy strašně zábavná,“ řekl David. 
Studenty zaujal především svým zasvěceným povídáním o zeměpisných 
názvech vesnic a měst. Velice překvapivé bylo vysvětlení vzniku jména 
Tvořihráz. „Není to proto, že by někdo tvořil hráz, je to od jména Tvořirad,“ 
dodal David. (upr., krác., Znojemsko, 15. 12. 2009, grs)  http://ff.osu.cz/        -jen-   
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Ilustrační foto.                                                Foto: P. Hloušek

< Britský amatérský cellista, překladatel a neúnavný propagátor hudby Geoffrey Piper bude točit 
v Ostravě CD se sborem Ostravské univerzity. Piper uspořádal v Lucembursku kolem 60 koncertů 
českých sólistů i hudebních ansámblů. Do ČR vozil muzikanty z celé Evropy na hudební kurzy. 
Sponzoroval také řadu cédéček s českou hudbou.             Foto: M. Štráfeldová, www.radio.cz
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< Studenti FF Ostravské univerzity z přednášek dobře znají nadšeného onomastika Jaroslava
Davida. Foto: -afifa-


