
REKTOR MOČKOŘ: MEDICÍNA OU JE HUSARSKÝM KOUSKEM  Historickým okamžikem se pro 
Ostravskou univerzitu v Ostravě (OU) stalo jedno všední středeční dopoledne 22. září 2010. Prvních 
102 studenti všeobecného lékařství a dalších 460 studentů prvního ročníku nelékařských oborů zahá-
jilo slavnostní imatrikulací ve zcela zaplněném sále Domu kultury města Ostravy studium na nově 
vzniklé Lékařské fakultě (LF) OU. Zúčastnila se jí řada hostů včetně představitelů jiných lékařských 
fakult, které proti vzniku této fakulty brojily. „Může to znít pateticky, ale Ostrava a celá severní 
Morava čekaly na tento okamžik více než 50 let,“ řekl rektor OU prof. Jiří Močkoř. „Důvodů pro 
vznik lékařské fakulty v našem regionu byla celá řada. Průmyslové zaměření kraje mělo dopad na 
zdraví zdejších obyvatel, máme tu například vyšší počet pracovních neschopností či nemocí z povolání, 
než je republikový průměr, a naopak nižší počet lékařů na počet obyvatel,“ řekl dále Močkoř. „Na obtíže 
s realizací výuky medicíny jsme byli připraveni, ale nečekali jsme, že budeme muset překonávat různé 
obstrukce, zákulisní jednání a masivní nedůvěru proti našemu záměru vstoupit do prestižního klubu 
lékařských fakult,“ uvedl Močkoř. Neopomněl dodat, že za dobu svého působení ve funkci rektora 
neřídil složitější a náročnější projekt, než byl vznik lékařské fakulty. „Povedl se nám husarský kousek,“ 

zakončil právem hrdě rektor Močkoř. 
Hejtman Jaroslav Palas považuje spuštění 
LF za velké zadostiučinění. Ředitel Fa-
kultní nemocnice Ostrava Svatopluk 
Němeček zase řekl, že rychlost úspěchu 
boje o akreditaci LF OU vedeného J. Moč-
kořem ukázala, že „v Ostravě nejsme 
žádné dvojky“. Primátor Petr Kajnar zase 
s nadsázkou poděkoval konkurenci, že 
svým nepřátelstvím udělala z bojovníků 
za LF v Ostravě chlapy.   http://www.osu.cz
     Hana Jenčová
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Na fotografii zleva hejtman J. Palas; hodnostáři OU: prorektor pro řízení vědy a vnějších vztahů I. Fojtík, prorektor 
pro rozvoj a automatizaci doc. C. Klimeš, děkan Pedagogické fakulty doc. J. Malach, děkan Fakulty sociálních studií 
doc. O. Chytil, děkan Filozofické fakulty A. Zářický, děkanka Přírodovědecké fakulty doc. D. Kričfaluši a děkan Fakulty 
umění doc. Z. Janáček.               Fota: Edmund Kijonka
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Rektor univerzity, profesor Jiří Močkoř dokázal přes všechny překážky a protivenství prosadit unikátní projekt Lékařské fakulty 
fakulty v Ostravě. Zásluhou jeho úsilí mohli již letos první studenti nové Lékařské fakulty OU složit svůj slavnostní slib.
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ÚSPĚŠNÉ HELCEA SMYČCE  Studenti katedry strunných 
nástrojů Fakulty umění (FU) Ostravské univerzity v Ostravě 
opět prokázali své interpretační schopnosti na počátku září 
v Brně na Mezinárodní soutěži L. Janáčka. Už během prázd-
nin nacvičili studenti Helcea smyčcového kvarteta pod vede-
ním Pavla Vítka náročný program, který předvedli v konku-
renci souborů z ČR i zahraničí. Studenti FU Pavla Slavíková, 
Helena Chejnová a Tomáš Socha získali společně se studen-
tem Janáčkovy akademie múzických umění Brno Vojtěchem 
Zajícem 3. cenu. Zároveň obdrželi i Cenu za nejlepší pro-
vedení díla A. Dvořáka. Tato ocenění jsou nejen výbornou 
vizitkou jejich pedagogického vedení na Fakultě umění, ale 
i přirozeným výsledkem jejich pětileté činnosti, během níž se 
úspěšně zúčastnili celkem čtyř soutěží. Gratulace pedagogů 
i studentů FU členům Helcea kvarteta i Pavlu Vítkovi k vyni-
kajícímu umístění a přání hodně radosti v další tvůrčí práci 
jsou tedy na místě.   http://fu.osu.cz/              Lukáš Michel

DOČKÁ SE MORAVA SVÉHO OXFORDU?  Aby se obdobné prestiže 
jako studovat na Oxfordu mohly zásluhou vysoké úrovně vyučování 
dočkat i některé SŠ na severní Moravě, o to usiluje ojedinělý projekt 
Moravskoslezského kraje – Kvalita 2010. Bezplatně umožňuje středním 
školám, aby se jejich žáci, rodiče žáků i učitelé formou elektronického 
testování dozvěděli, na jakou úroveň se pedagogům školy podařilo 
posunout znalosti a dovednosti středoškoláků. A nejen to, mají možnost 
jejich srovnání s ostatními SŠ kraje. „Do testování výstupní úrovně znalos-
tí a dovedností žáků na konci jejich studia se zapojilo na 85 školách, v 285 
třídách více než 6500 žáků. Letos byli testováni žáci třetích ročníků střed-
ních škol,“ uvedla prof. Erika Mechlová, vedoucí projektu pro SŠ z Meto-
dického a evaluačního centra Ostravské univerzity v Ostravě (OU). Pro 
školy je výhodné, že testování probíhá elektronicky – žáci se testují 
v prostředí svých škol, ve třídách vybavených počítači. Odpadají náklady 
na tisk papírových testů i jejich následnou distribuci. Elektronicky jsou 
rozesílány i výsledky testování. Projekt byl ukončen závěrečnou konferencí 
21. září 2010 v aule OU.   http://www.mecops.cz/                Hana Jenčová

HLAVNÍ CENA A POZVÁNKA NA NOBELOVKU  
Studenti Gymnázia v Orlové Miroslav Rapčák a David 
Pěgřímek získali za svou prací vedenou Alešem 
Vítkem z katedry fyziky Přírodovědecké fakulty Os-
travské univerzity v Ostravě hlavní cenu. Zároveň 
obdrželi cenu Švédské akademie za nejlepší práci a byli 
pozváni na předávání Nobelových cen. Jde o mimo-
řádný úspěch na 22. ročníku mezinárodní soutěže
European Union Contest for Young Scientists         >

Z Brna Helcea kvarteto přivezlo 3. cenu.   Foto: -afua-

Prof. E. Mechlová, M. Malčík.

<< Vítězové prestižní soutěže studenti Miroslav Rapčák a David 
Pěgřímek, jejichž práci vedl Aleš Vítek z Přírodovědecké fakulty 
OU, pojedou do Švédska.                                          Foto: -prfa-
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(EUCYS_2010). Konala se ve dnech 24. až 28. září 2010 v Lisabonu. Studenti zvítězili v ostré konkurenci 
132 studentů ze 40 zemí Evropy a 87 projektů. Jejich vítězný projekt nesl název „Úplný fázový diagram 
CO2 nanoklastrů“– jde o počítačové simulace shluků molekul oxidu uhličitého a chování tohoto plynu 
za působení tlaku. Výpočty byly tak náročné, že je autoři uskutečnili na superpočítači. Práce vznikala 
během stáže středoškolských studentů na katedře fyziky PřF OU v letech 2008 až 2010. Nominaci na 
účast v prestižní celoevropské soutěži obdrželi v roce 2009 poté, co zvítězili v celostátním kole soutěže 
Středoškolská odborná činnost s prací “Monte Carlo simulace atomárních klastrů“.   http://prf.osu.cz/
           Beata Sklářová

NÁVOD NA POUŽITÍ FAKULTY  Osvědčený jednodenní kurz „Úvod do studia“ připravila Přírodo-
vědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (PřF OU) pro své nově přijaté studenty k usnadnění 
prvních kroků na fakultě i na univerzitě. Probíhal podle jednotlivých oborů ve dnech 14. až 18. září 
2010. Obsahoval nejen seznámení s nejdůležitějšími informačními systémy na OU, ale také setkání 
s pedagogickými poradci jednotlivých oborů. Ti studentům doporučili výběr předmětů a podali všechny 
důležité informace potřebné pro úspěšné zvládnutí studia konkrétního studijního oboru. Studenti 
se dozvěděli i to, jaká je struktura OU, jak je řešen kreditní systém organizace studia. Seznámili se 
s vnitřními předpisy PřF OU a s informacemi o stipendiích. Součástí kurzu byl také počítačový zápis 
do jednotlivých předmětů zimního semestru prvního ročníku. Noví studenti tento ucelený soubor 
informací uvítali, protože vstup do neznámého prostředí vysoké školy je značně odlišný od jejich 
dosavadních zkušeností. Každý ze studentů získal kromě „návodu na použití fakulty“ také tričko 
s logem PřF OU a další dárky.   http://prf.osu.cz/                    -skla-

„DOCENTOHERCI“ OPĚT V AKCI!  Studenti katedry 
chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity 
v Ostravě (PřF OU) mají na kantory štěstí. Snaží se 
o to, aby z chemie udělali atraktivní obor a neváhají 
kvůli tomu hrát i divadlo.  Další představení s „docento-
herci“ (třemi pedagogy z katedry chemie PřF OU – 
doc. Marií Solárovou, doc. Václavem Slovákem 
a doc. Jiřím Kalinou) se uskutečnilo 8. října 2010 na 
půdě fakulty. Ti, kteří nemohli na představení přijít, 
si mohou alespoň poslechnout rozhovor s výše jmeno-
vanými docenty, který se uskutečnil 9. září 2010 
(v 10:05) v Českém rozhlase Ostrava v pořadu Koktejl: 
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=935
                                                                          -skla-
 

Noví studenti Přírodovědecké fakulty OU se blíže seznámili s fakultou v jednodenním kurzu.            Fota: -prfa-

Docenti M. Solárová, V. Slovák a J. Kalina.    Foto: -prfa-
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Po prezenci účastníků konferenci zahájí proděkan Pedagogické fakulty OU Martin Malčík a zástupce poskytovatele 
dotace z Moravskoslezského kraje. Zprávu o realizaci a vyhodnocení projektu přednese jeho výkonná manažerka 
Gabriela Matýsková. S informačním systémem „Fiktivní domácnost“ seznámí Petr Hurtík. Modul „Prevence patolo-
gických jevů – část Kriminalita dětí a mládeže“ odprezentuje zástupce ze skupiny prevence Městské policie Ostrava. 
Lektoři a vychovatelé se podělí o své zkušenosti. Na konferenci vystoupí i ředitelé zařízení institucionální péče. 
Pro účastníky je připraven raut i diskuze. Více na:   http://projekty.osu.cz/domovy/www/                                 -haj-
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JAK KOMUNIKOVAT V PROJEKTECH?  
Studentům doktorského studia byla určena 
letní škola Komunikační dovednosti v projek-
tech vědy a výzkumu. Uskutečnila ve dnech 
24. až 27. srpna 2010 na Přírodovědecké 
fakultě (PřF) Ostravské univerzity v Ostravě. 
Úspěch jakéhokoli projektu totiž nezávisí jen 
na kvalitě výzkumného záměru, odborných 
schopnostech týmu, či na dostatečných zdro-
jích financování. Chyby v komunikaci mohou 
mít fatální důsledky a v konečném efektu 
mohou znehodnotit i výsledky špičkové vědec-
ké práce. Začínající vědecko-výzkumné pra-
covníky lektoři Radka Pittnerová a Tomáš Šula 
seznámili se základními procesy spojenými 
s přípravou a řízením projektů a z nich plynou-

cími komunikačními potřebami. „Neměla jsem ucelené informace z oblasti marketingu v projektech, 
a to jsme tady probrali,“ uvedla projektová manažerka a současně studentka Simona Poláková z PřF 
Jihočeské univerzity. Vojtěch Vávra z PřF Univerzity Karlovy je v oblasti projektů začátečníkem: 
„Bylo by fajn mít možnost vyzkoušet si napsat projekt nanečisto, ale to by letní škola musela trvat 
o několik dní déle.“   http://prf.osu.cz/                                                                               -skla, jen-

Kurz proběhl v rámci projektu „Rozvoj komunikačních dovedností 
ve vědě s využitím modelového pilotního projektu NANO – číslo 
projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0109“. Je financován Evropskou unií 
– Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
a státním rozpočtem ČR.                                           Foto: -prfa-
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JAK NEBÝT RUDÝM HADREM PRO BÝKA  
Správná komunikace je významným doplň-
kem znalostí i vědecko-výzkumných pra-
covníků. Musí umět mluvit s kolegy v od-
borném týmu. Prezentovat výsledky výzku-
mu či odborný článek na mezinárodní 
konferenci. Ten, kdo umí komunikovat, je 
i dobrým týmovým spolupracovníkem. Umí 
efektivněji řešit problémy, řídit projekty 
i sám sebe. Projekt „Rozvoj komunikačních 
dovedností ve vědě s využitím modelového 
piloního projektu NANO – CZ.1.07/2.3.00/
09.0109“ se skládá z oblastí: Komunikace  
vědy a výzkumu ve vazbě na různé cílové 

skupiny a Komunikační technologie a jejich využití v komunikaci vědy a výzkumu (www.munro.cz). 
Jeden z kurzů projektu „Asertivita a konfliktní komunikace – jak efektivně komunikovat“, probíhal 
ve dnech 18. až 19. srpna 2010 v Trojanovicích. Lektorem tohoto kurzu byl Petr Kazík. „Hodně mi 
dalo cvičení správných technik prezentace“, řekla absolventka kurzu Pavla Janoschová. „Uvědomila 
jsem si, jaké dělám chyby, v tom vidím pro sebe největší přínos kurzu“, dodala. „Také jsme se učili 
uklidňovat agresivního člověka i způsoby, jak dosáhnout, aby nám naslouchal a komunikace dopadla 
pro oba dobře,“ vysvětlila Klára Dluhošová. Univerzita je členem řešitelského konsorcia tohoto 
projektu.   http://www.osu.cz/                    -skla, jen-

PŘÍRODOVĚDCI V OBCI  Studenti prvních ročníků Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity 
v Ostravě zahájili své vysokoškolské studium 24. září 2010 slavnostní imatrikulací v Domě kultury 
Akord. Za účasti zástupců vedení fakulty a univerzity složili slavnostní imatrikulační slib a byli tak 
formálně přijati do akademické obce univerzity.   http://prf.osu.cz/                                          -skla-

DOCENT GAJDA UŽ NA ROZSUTEC NEVYSTOUPIL  Dne 24. září 2010 náhle 
zemřel doc. Vojtěch Gajda, vedoucí katedry tělesné výchovy Pedagogické 
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (PdF OU). Nečekaně se mu zastavilo srdce 
při výstupu na Rozsutec v Malé Fatře. I přes poskytnutou první pomoc a snahu 
horské záchranné služby byl veškerý boj o záchranu jeho života marný. Docent 
Gajda působil na katedře tělesné výchovy nepřetržitě od roku 1968. V počátcích 
svého působení se zabýval teorií a didaktikou sportovní gymnastiky a teorií 
tělesných cvičení. V roce 1977 obhájil rigorózní práci a získal titul PhDr. V letech 
1982–1987 absolvoval externí vědeckou aspiranturu a získal titul kandidáta věd. 
Docentem pro obor kinantropologie (věda o pohybu člověka) byl jmenován 
v roce 1995. Byl považován za předního odborníka v oblasti antropomotoriky 

(věda o vztahu mezi tělesnou stavbou a motorickými projevy člověka nebo skupiny osob), statistiky 
a metodologie výzkumu v kinantropologii. Dvacet let vedl katedru tělesné výchovy, která letos oslavila 
50 let své existence. Docent Gajda vybudoval fungující katedru složenou z mladých pracovníků, pro které 
navždy zůstane autoritou, učitelem, váženým kolegou a přítelem.   http://pdf.osu.cz/       Roman Farana
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Účastníci kurzu asertivity a komunikace.                       Foto: -prfa-


