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Přes tyto objektivní překážky pro snazší porozumě-
ní vědecké činnosti existují možnosti, jak fascinují-
cí svět vědy přiblížit veřejnosti. Touto možností jsou 
všechny formy popularizace vědy, což ve své podsta-
tě znamená určitou rezignaci na přesnost vědeckého 
vyjadřování ve prospěch obecné srozumitelnosti. 
Jsou obtížné vědecké obory, které mají svou popula-
rizaci dovedenou téměř do dokonalosti a jejich hlav-
ní výsledky jsou předmětem i bulvárních zpráv. Jsou 
však také obory, o jejichž výsledcích má veřejnost jen 
matné a často zkreslené představy. Mezi první typ 
oborů bezesporu patří obory zabývající se vznikem 
vesmíru, jejichž populárně popsané výsledky často 
tvoří obsah titulních zpráv. Naopak mezi obory s mi-
nimální mírou popularizace patří např. matematika, 
o níž kromě toho, že je strašákem pro významnou 
část populace, se v širší veřejnosti nic dalšího neví.

Ostravská univerzita se proto rozhodla významnou 
měrou přispět ke zvýšení popularizace vědy. A je po-
chopitelné, že budeme začínat od popularizace vlast-
ních vědeckých výsledků. Časopis NOVUM_OU, 
který tímto poprvé představujeme, se bude převážně 
věnovat vědeckým osobnostem naší univerzity a po-
pularizaci vědeckých výsledků, dosažených na univer-
zitních pracovištích. Pokusíme se přijatelnou  formou 
přiblížit naši činnost, a nechat tak nahlédnout do ne 
vždy snadno srozumitelné „kuchyně“ vědy.

Pevně věřím, že tento časopis si najde svou čtenář-
skou obec a to i mimo naši univerzitu.

Jiří Močkoř
rektor

Slovo rektora ke vztahu výzkumu a veřejnosti
Jednou z hlavních činností každé univerzity je bezesporu vědecký výzkum.
Jakkoliv je vědecká činnost sama o sobě vzrušující a zajímavá, není to 
činnost jednoduchá a snadno pochopitelná. V mnoha případech je velmi 
obtížné přijatelným způsobem vysvětlit laické veřejnosti, co je předmětem 
daného výzkumu a jaký vlastně význam tento výzkum ve skutečnosti má. 
Velmi často je to dáno tím, že vědci používají „vlastní jazyk“, srozumitelný 
pouze jejich vědecké komunitě, ale zcela nepochopitelný pro širší ve-
řejnost. Pak výzkum popsaný výrazy jako např. „interakce standardních 
a mutantních proteinů p53“, „nezářivá disipace excitační energie“, pří-
padně „isomorfismus reflexivních kategorií“, se pro veřejnost stává pouze 
nezajímavou černou skřínkou, kde nelze vidět nejen to, co je uvnitř, ale 
vlastně ani samotnou černou skřínku.
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… výzkum popsaný výrazy jako např. „interakce standard-
ních a mutantních proteinů p53“, „nezářivá disipace excitač-
ní energie“, případně „isomorfismus reflexivních kategorií“, 
se pro veřejnost stává pouze nezajímavou černou skřínkou…

prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
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BIOBANKA. „Místo několika let výzkumný projekt může trvat řádově 
týdny,“ uvedla další příklad efektivního využití ostravské 
biobanky její vedoucí Bc. Petra Vrublová.

Bc. Petra Vrublová a  prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
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Vznik ostravské biobanky na klinice he-
matoonkologie je společným projektem 
Lékařské fakulty Ostravské univerzity 
a Fakultní nemocnice Ostrava. Její základ-
ní a hlavní náplní činnosti je sběr, zpraco-
vání a uskladňování biologických vzorků, 
jako jsou například buňky, tkáň, sérum, 
plazma a DNA nemocných s krevními 
nádory. Materiál, se kterým nemocnice 
pracuje, se nelikviduje, ale odebrané vzor-
ky jsou se souhlasem pacienta uskladněny 
v biobance pod unikátním kódem, nikoliv 
jménem, čímž je ošetřena etická stránka 
věci. Do hlubokomrazicích boxů a teku-
tého dusíku se vejdou tisíce vzorků. Pra-
coviště je plně vybaveno pro třídění jed-
notlivých typů buněk, izolaci nukleových 
kyselin a následnou monitorovanou archi-
vaci materiálu. Lékaři a výzkumníci mo-
hou díky archivovanému materiálu lépe 
zkoumat procesy, které vedou ke změnám 
v lidském těle a rakovinnému bujení. Díky 
výzkumu se může podařit objevit napří-
klad nové metody biologické léčby, která 
je přímo cílená na nádorové buňky a nemá 
pro pacienta takové vedlejší účinky._
„V situaci, kdy vědec potřebuje ověřit pří-
tomnost specifických značek, takzvaných 
markerů pro stanovení nemoci, nebo chce 
zjistit, zda určitá látka může být lékem, 
jsme díky biobance schopni tomuto vědci 
poskytnout vzorky od několika stovek ne-

mocných najednou. Tím, že odpadne fáze 
sběru vzorků, se významně zkrátí doba pro 
dosažení výsledků. Místo několika let tak 
výzkumný projekt může trvat řádově týd-
ny,“ uvedla další příklad efektivního vyu-
žití ostravské biobanky její vedoucí Petra 
Vrublová.

Prozatím se shromažďují vzorky pou-
ze od nemocných s krevním nádorovým 
onemocněním. Plánuje se rozšíření sběru 
vzorků z hematoonkologie na další obory 
a dále sběr materiálu od zdravých lidí, aby 
se výsledky mohly srovnávat. Kromě vý-
zkumu konkrétních nemocí lze biobanku 
využít i ke zkoumání vlivu přírody a hlav-
ně znečištěného prostředí na člověka._
Cílem Lékařské fakulty Ostravské univer-
zity je, aby se nová biobanka stala centrál-
ním pracovištěm, do kterého bude putovat 
biologický materiál nejen z Česka. Pro vý-
zkum je důležité, aby vzorků bylo co nej-
více. Je samozřejmé, že získaný materiál 
bude přístupný nejen českým, ale i mezi-
národním týmům. ×

Co se děje
s nevyužitým biologickým materiálem v nemocnici? Jak lze dále zpracovat 
krev či kostní dřeň? Banka biologického materiálu umí tyto vzorky uskladnit 
a následně využít pro výzkumné účely. Na vzorcích z biobanky mohou lékaři 
zkoumat nové diagnostické metody i účinky léčby, vědci již nebudou muset 
zahajovat výzkum sběrem potřebných vzorků, ale jednoduše si je vyžádají
v biobance.

__01

KONTAKTY:

Bc. Petra Vrublová
Klinika hematoonkologie
Fakultní nemocnice Ostrava
e-mail: petra.vrublova@fno.cz

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 
proděkan pro vědu a výzkum 
Katedra interních oborů 
e-mail: roman.hajek@osu.cz

Biobanka na klinice hematoonkologie.
Foto: archiv Fakultní nemocnice Ostrava.
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BYDLENÍ JAKO PRÁVO? 
NAŠI AKADEMICI V AKCI…

Noc venku Ostrava. Foto: Pavel Zuchnický.



strana 9

__02

Vyloučení z  bydlení je jednou z  klíčo-
vých oblastí zájmů Fakulty sociálních 
studií Ostravské univerzity, která rozvíjí 
vědeckovýzkumné aktivity ve spolupráci 
s Evropským výzkumným institutem so-
ciální práce. Fakulta se zabývá výzkumy 
reagujícími na aktuální sociální témata 
včetně témat regionální povahy a podílí 
se na formování praxe sociální práce. Ve 
své vědeckovýzkumné práci se fakulta 
orientuje na problematiku nových soci-
álních rizik, konkrétně na  téma sociál-
ního vyloučení. Při zpracování dílčích 
analýz se téma vyloučení z bydlení uká-
zalo pro Moravskoslezský region jako 
zásadní. Na téma bydlení bylo provedeno 
zmapování a porovnání situace v České 
republice, Francii a Velké Británii. Teo-
retická analýza umožnila vymezit odliš-
né strategie v řešení bytové problematiky 
v zemích s odlišným sociálním režimem 
a nastolila otázku, do jaké míry jsou za-
hraniční zkušenosti uplatnitelné v Čes-
ké republice. Druhá rovina analýzy byla 
zaměřena na praktická opatření české 
sociální politiky v oblasti řešení problé-
mu bydlení a jejich vztah k obdobným 
zkušenostem ekonomicky vyspělých 
zemí. V  současnosti připravuje fakulta 
výzkumný projekt, jehož cílem je ve spo-
lupráci s neziskovým sektorem zavedení 
zahraničního  modelu práce s  lidmi bez 
domova do praxe sociální práce a jeho 
výzkumné ověření. _
Fakulta se v roce 2013 stala jedním 
z  členů Platformy pro sociální bydlení, 

která sdružuje neziskové organizace, 
odborníky a veřejnost s cílem definovat 
a zavést sociální bydlení v České repub-
lice. Platforma prosazuje přijetí zákona 
o sociálním bydlení a požaduje, aby byl 
okruh osob v bytové nouzi definován na 
základě evropské typologie ETHOS, kte-
rá člení osoby bez domova podle jejich 
životní situace nebo situace jejich bydle-
ní. Klíčovým požadavkem Platformy je, 
aby podoba sociálního bydlení vychá- 
zela z potřeb a preferencí osob ohrože-
ných neadekvátním bydlením. Fakul-
ta však nezapomíná ani na osoby, jichž 
se vyloučení z bydlení přímo dotýká. 
Ve  spolupráci s Platformou je připravo-

ván výzkum, který počítá s tréninkovým 
programem výzkumnických dovednos-
tí lidí bez domova, aby se naučili dělat 
výzkum, a mohli se tak aktivně zapojit 
do  výzkumného procesu zaměřeného 
na téma bydlení a sociální práce._
Ve spolupráci se Sdružením azylových 
domů v ČR  realizuje kampaň Noc venku 
Ostrava, která zážitkovou formou přibli-
žuje téma bezdomovectví, kdy si kdoko-
liv z veřejnosti může vyzkoušet přespat 
jednu noc venku na ulici. Kampaň se 
těší oblibě mezi studenty, akademickými 
pracovníky, u veřejnosti i  u  samotných 

Bezdomovectví
Téma bezdomovectví patří k hodně diskutovaným, ale zamýšleli jste se 
nad ním někdy pořádně? Myslíte si, že by se z vás bezdomovec nikdy 
stát nemohl? Jak tenká je hranice mezi domovem a bezdomovectvím? 

Noc venku Ostrava. Foto: Pavel Zuchnický.



strana 10

prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Katedra sociálních věd (Fakulta sociálních studií)
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lidí bez domova, kteří se na přípravě akce aktivně podílejí. Tato 
aktivita byla v roce 2013 oceněna 2. místem v rámci prestižní-
ho mezinárodního ocenění Sozial Marie za sociální inovace, 
každoročně udělovaném rakouskou nadací Unruhe. Také díky 
tomuto ocenění mohla vzniknout divadelní skupina Kruh naděje, 
která se skládá z osob žijících v azylových domech a společně s pu-
blikem hledá v diskusi odpověď na otázku Co je důstojné bydlení 
a jak ho můžeme dosáhnout? Kruh naděje hraje nejen v azylových 
domech, ale také pro širokou veřejnost a pro politiky i státní úřed-
níky, kteří se věnují tématu bydlení. Do aktivit divadla jsou nově 
zapojováni také studenti oboru sociální práce._
„Ztížený přístup k bydlení je v mnoha zemích Ev-
ropy považován za jednu z nejvážnějších bariér 
bránících sociální integraci. Naše Fakulta soci-
álních studií Ostravské univerzity díky výzkumu 
v této oblasti tak může výrazně přispět k řešení 
priorit sledovaných v rámci Evropské unie“, do-
dává k významnosti tohoto výzkumu z hlediska 
mezinárodního kontextu prof. Jan Keller, který je 
vedoucím výzkumného týmu. ×



BYDLENÍ JAKO PRÁVO? 
NAŠI AKADEMICI V AKCI…
doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D. a Eliška Lindovská, FSS OU, Katedra sociální práce

Fakulta se v roce 2013 stala jedním z členů Platformy pro sociální 
bydlení, která sdružuje neziskové organizace, odborníky a veřej-
nost s cílem definovat a zavést sociální bydlení v České republice.
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TAJEMSTVÍ UMĚNÍ,
TALENT JAKO DAR…
Veronika Holbová  a Eva Dřízgová
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Veronika Holbová je studentkou katedry 
sólového zpěvu Fakulty umění Ostrav-
ské univerzity, na které Eva Dřízgová 
učí od roku 2008. Jejich společná ces-
ta učitele a  žáka začala ale už mnohem 
dříve, ještě když byla Veronika žákyní 
Janáčkovy konzervatoře. „Ve svých pat-
nácti letech byla Veronika jako čistý bílý, 
nepopsaný papír, se schopností ‚houby‘, 
která vše nasaje a nepustí. Vedle mimo-
řádného hlasového nadání dostala Ve-
runka do vínku další vzácné dary, jimiž 
jsou pracovitost, vytrvalost, poctivost 
a velká pokora. Dala mi svou absolut-
ní důvěru a nechala se vést, formovat 
a  k tomu přidala svou osobitost“, popi-
suje svoji žačku Eva Dřízgová. Veronika 
si přála po absolvování Janáčkovy kon-
zervatoře pokračovat dál ve své pěvecké 
třídě. V  té době byl zároveň na Fakul-
tě umění Ostravské univerzity vypsán 
konkurz na pedagoga, takže rozhodnutí 
Veroniky nasměrovalo i Evu Dřízgovou, 
která tak rozšířila pole svého pedago-
gického působení. Na katedru sólového 
zpěvu Fakulty umění nastoupily prak-
ticky společně, opět v  roli učitel a  žák, 
a pokračovaly v nastolené úspěšné cestě 
světem hudby. Nyní, po téměř desetileté 
spolupráci, začínají obě sbírat plody této 
tvrdé, ale nádherné spolupráce. Vero-
nika Holbová se každoročně umísťuje 
na  předních místech našich i  meziná-
rodních pěveckých soutěží, díky těm-
to uměleckým úspěchům spolupracuje 
s  různými divadly či orchestry. Napří-
klad v roce 2012 obsadila 3. místo v pres-
tižní mezinárodní soutěži Concorso in-
ternazonale „Musica sacra“ in Roma.
Eva Dřízgová má z Veroničiných vskut-
ku hodnotných uměleckých výkonů sa-
mozřejmě velkou radost a dodává: „Bylo 
mi ctí podílet se na rozvoji a formování 

této mladé umělecké osobnosti a vkládat 
do ní svou energii, jež ona vždy dvojná-
sobně vracela.“_
A jak vnímá svou učitelku Evu Dřízgo-
vou Veronika?

„Vybrala si mě jako svou žákyni na přijí-
macím řízení na Janáčkově konzervatoři 
v Ostravě. A já jsem tomu ráda, protože 
bych nebyla tam, kde jsem teď. Vím, že 
jsem na ‚pomyslném‘ začátku své profesi-
onální dráhy a sama nevím, kam se tato 
dráha bude ubírat, ale jedno vím jistě, 
a to, že mám ten nejlepší základ, kterého 
se mi dostalo a to právě od Evy Dřízgové. 
Ať mluvíme o základu pěvecké techniky 
a hudebního vzdělaní, nebo o lidskosti 
a přístupu jak k umění, tak k životu. Dala 
mi toho opravdu hodně, kus svého živo-
ta a já vím, že se k ní budu vždy vracet. 

Ať už si přijdu pro radu ohledně zpěvu, či 
si jen tak popovídat“, shrnuje jejich spo-
lupráci.
Společné působení energií, jejichž vý-
sledná energie je několikrát silnější, než 
by byl jejich pouhý součet v případě, že 
by působily odděleně, je nazváno syner-
gií. A přesně takový synergický efekt vy-
tváří tato dvojice úspěšných žen z Fakul-
ty umění Ostravské univerzity. 

Když souzní srdce i mysl
mezi učitelem a žákem, je to radost a pokud ta harmonie duší 
existuje v umění, má obrovský přesah do srdcí dalších lidí, kteří 
mají umění rádi. Takové souznění existuje mezi věhlasnou oper-
ní pěvkyní Evou Dřízgovou Jirušovou a její velmi talentovanou 
a úspěšnou žačkou Veronikou Holbovou.

__03

KONTAKTY:

MgA. Eva Dřízgová
Fakulta umění Ostravské univerzity
Katedra sólového zpěvu
telefon, mobil: + 420 597 092 911
e-mail: eva.drizgova@osu.cz

Veronika Holbová
e-mail: holbova.veronika@gmail.com
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Kaligrafii se věnuje doc. Eliška Čabalová, která je vedoucí Ateliéru 
obalového a knižního designu Fakulty umění Ostravské univerzi-
ty. Na svém kontě má již spoustu českých i mezinárodních oceně-
ní, z nichž v současné době nejprestižnější je umístění mezi pěta-
dvaceti vítězi v mezinárodní knihařské soutěži umělecké knižní 
vazby Designer Bookbinders International Bookbinding Compe-
tition 2013, která se konala v Oxfordu. Tématem soutěže byla ja-
kákoliv kniha, spojená s dílem či osobou Williama Shakespeara. 
V  takovýchto soutěžích, kromě hodnocení výběru titulu a jeho 
adekvátního uměleckému ztvárnění, předchází velmi tvrdá selek-
ce, soustřeďující se na řemeslnou dokonalost předložených vazeb. 
Porotu tvořili historik umění, ředitel shakespearovského divadla, 
dva významní angličtí knihaři a jeden umělec. _
„Dlouho jsem hledala titul, který je téměř neznámý a ručně jsem 
poté kaligrafovala rozsáhlou báseň Venus a Adonis ve staré angličti-
ně. Na vazbu knihy jsem použila pergamen, který je mi materiálově 
blízký a důvěrně znám jeho vlastnosti. Jeho ledový povrch je dráždi-
vý k erotické poezii Shakespeara“, přibližuje svoje dílo výtvarnice._
Eliška Čabalová se zabývá knižní vazbou, tvorbou 
autorské knihy, volnou a užitou grafikou a obalo-
vým designem. Vystavuje v ČR i v zahraničí, její 
výtvarné práce jsou také zastoupeny ve sbírkách 
v muzeích České republiky i v zahraničí, realizu-
je se i jako kurátorka různých výstav, účastní se 
v porotách výtvarných soutěží, jako je např. Gra-
fika roku, a pořádá workshopy. 

×

Víte, co je to kaligrafie?
Jde o umění krásně ručně psát, štětcem nebo perem.
Každý takový znak je unikátní, odráží temperament jeho tvůrce, výtvarníka.
A kaligrafovat znamená umně ovládat psací nástroj a tuš.
Co je již vepsáno na savý podklad, nedá se opravit, a výsledná práce se tak stává 
textovým obrazem.

Soutěžní kniha, W. Shakespeare: Venus a Adonis. 
Foto: soukromý archiv Elišky Čabalové.

KONTAKT:

doc. PhDr. Eliška Čabalová
Fakulta umění Ostravské univerzity
Katedra grafiky a kresby 
telefon: + 420 597 092 962 
e-mail: eliska.cabalova@osu.cz
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TAJEMSTVÍ UMĚNÍ,
TALENT JAKO DAR…

__03

V mezinárodní soutěži umělecké knižní vazby „Designer 
Bookbinders International Bookbinding Competition 2013, 
organizované organizací Designer Bookbinders a Bodleian 
Libraries v Oxfordu se umělecká knihvazačka Eliška Čaba-

lová, vedoucí ateliéru obalového a knižního designu Fakulty 
umění Ostravské univerzity, umístila mezi dvaceti pěti vítězi 

– nejlepšími knihvazači světa za rok 2013.

doc. PhDr. Eliška Čabalová
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JE DOBRÉ BÝT FUZZY, 
PROTOŽE TAKOVÝ JE
I REÁLNÝ SVĚT
KOLEM NÁS.
doc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.
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Logika, coby věda o korektnosti úsud-
ků, je nepostradatelným nástrojem ze-
jména v abstraktních disciplínách, kde 
správnost závěrů nemůžeme ověřovat 
experimentem, nicméně se můžeme 
spolehnout na nástroje jako formální 
důkaz a logické odvozování: například 
v matematice, právu či filosofii včetně 
metodologie vědy, tedy vlastně v samot-
ných základech veškerého vědeckého 
poznání. Teorie fuzzy množin umožni-
la vytvořit matematický model vágních 
výrazů a fuzzy logika nám umožnila 
s nimi korektně a formálně správně pra-
covat. Tím se otevřelo široké pole mož-
ností pro různé aplikace. S pomocí fuzzy 
množin a fuzzy logiky dokážeme výrazy 
typu „velký“, „slabý“ nebo „brzdi“ nejen 
přeložit do řeči matematiky, ale dokáže-
me s nimi dále i správně pracovat. Díky 
tomu lze vyvíjet celou řadu algoritmů, 
které pak dokážou nahradit člověka při 
rychlém a efektivním řízení procesů. Po-
čítač se pak s jistou mírou nadsázky cho-
vá jakoby „rozuměl“ přirozenému jazy-
ku. Proto má fuzzy logika aplikace nejen 
v automatickém řízení technologických 
procesů, ale i v rozhodování.  Vědci tak 
učí stroje doslova myslet a vznikají roz-
ličné užitečné aplikace nejen pro průmy-
sl a další odvětví, jako je například zdra-

votnictví, ale i praktické aplikace pro 
dennodenní život každého z nás: pereme 
v úsporné automatické pračce, fotoapa-
ráty s nastavením na automat fotí prak-
ticky za nás, parkujeme pomocí parko-
vacího asistenta, používáme inteligentní 
adaptivní automatické převodovky._
Jedním z  matematiků, zabývajícím se 
teorií a aplikací fuzzy modelování, je 
doc. Martin Štěpnička, zástupce ředitele 
Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy mo-
delování na Ostravské univerzitě. „Ústav 
pro výzkum a aplikace fuzzy modelování 
na Ostravské univerzitě existuje v čisté po-
době, nikde na světě tomu tak není. Jinde 
dělají lidé vědu jen v rámci svého úvazku 
na katedrách. Pokud už jsou zakládány 
ústavy výzkumného charakteru, mají vět-
šinou mnohem širší záběr. Poměrně těžko 
se podaří najít více než pět šest vědeckých 
pracovníků z jednoho oboru, proto jsou 
výzkumné ústavy většinou poněkud šíře-
ji zaměřeny. Výhoda širšího zaměření je 
však kompenzována nižší konzistentnos-
tí, pracovníci spolupracují v malých sku-
pinkách a příliš nevidí do práce ostatních. 
Je poměrně těžké získat dostatečný počet 
vědeckých pracovníků v  jednom oboru 
nebo si je vychovat. V tom je náš ústav 

jedinečný“, přibližuje unikátnost ústavu 
Martin Štěpnička._
Výzkumný tým Ústavu pro výzkum 
a  aplikace fuzzy modelování vytváří 
nové metody a nástroje pro automatické 
řízení a rozhodování za neurčitosti i pro 
získávání znalostí z dat a prognózování 
budoucího vývoje systémů. Vytváří nové 
speciální přírodou inspirované algoritmy 
či algoritmy robustní, které jsou schopné 
optimalizovat proces přes zpětnou vazbu 
řízeného systému a nové metody na zá-
kladě principů fuzzy modelování pro 
zpracování digitálního obrazu. Vznikají 
tak například inferenční systémy, kte-
ré dokážou odvozovat nové poznatky 
z existujících znalostí a zpracovat i fakta 
poznamenaná jistou mírou neurčitosti, 
nebo technologie s prvky inteligentního 
zpracování digitálního obrazu, jež mají 
využití například v oblastech nesmírně 
rychlé automatizované detekce různých 
vad průmyslových či bižuterních výrob-
ků nebo zobrazovacích metodách v me-
dicíně. To vše jsou příklady, jak umělé 
inteligence a konkrétně fuzzy logika mo-
hou pomáhat v každodenním životě.

×

Fuzzy logika
vychází z poznatku, že reálný svět má vlastnosti nejednoznačně dané, 
není jen černý a bílý, není jen světlo a tma. Existují „mezihodnoty“ stavů 
v reálném světě, hranice v našem skutečném světě a přirozeném jazyce 
jsou velmi často neostré. V kolika letech přestane být člověk mladý, jak 
definovat například vlastnosti typu „středně silný, velmi malý, extrémně 
slabý“ anebo kde přesně v duze začíná a končí zelená?

KONTAKTY:

doc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.
Ústav pro výzkum
a aplikace fuzzy modelování
Centrum excelence
IT4Innovations, divize OU
telefon: +420 553 46 1403
telefon: +420 597 09 1403 
e-mail: martin.stepnicka@osu.cz
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V BARIATRICKÉ
ENDOSKOPII
NEJSME ŽÁDNÍ
NANOTRPASLÍCI.
Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
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Každý, kdo se kdy pokoušel zhubnout, ví, jak obtížné hub-
nutí je. Léčba obezity je celoživotní záležitostí, přičemž 
standardní konzervativní postupy jsou z  dlouhodobého 
hlediska neúčinné. V posledních letech je výzkum v obezitě 
směřován do oblasti léčebných metod, které přinesou dlou-
hodobý efekt. V  tomto ohledu je nejúčinnější chirurgická 
léčba obezity, konkrétně bariatrická, resp. metabolická 
chirurgie. Účinná je nejen z hlediska dlouhodobé redukce 
hmotnosti, ale svým hormonálním efektem má také pozi-
tivní dopad na choroby s obezitou spojené, jako je napří-
klad diabetes nebo hypertenze. Cukrovku lze dokonce po-
mocí metabolické chirurgie u některých pacientů i vyléčit._
Výzkumné obezitologické centrum Lékařské fakulty Ost-
ravské univerzity patří k nemnoha týmům v České republi-
ce, které se výzkumem invazivních léčebných metod v obe-
zitologii zabývají. Ač vznikl teprve před třemi lety, svými 
výstupy i schopností provést některé složité zákroky si vy-
dobyl respekt ostatních pracovišť. „Díky spolupráci s Hard-
vard Medical School v Bostonu jsme se zapojili do vývoje 
nových endoskopických metod pro hubnutí. Jako první 
jsme provedli implantaci polykacích balónů bez nutnosti 
použití gastroskopie“, komentuje prestižní výsledky tohoto 
centra dr. Marek Bužga, vedoucí výzkumného týmu._
Z  hlediska bariatrické endoskopie je ostravské centrum 
českou špičkou s  ambicí patřit mezi pět prestižních cen-

Obezita
Je drsnou skutečností, že v České republice jsou muži na 1. místě
v žebříčku obezity v Evropě a ženy na 3. místě.  Nadváha a obezita 
vede k metabolickému syndromu, což je onemocnění, které zvyšuje 
riziko cukrovky, vysokého krevního tlaku, kardiovaskulárních onemocnění 
a mozkové příhody. Představuje tak přímé ohrožení života.

Rentgenový snímek úspěšně zhubnuté pacientky.
Foto: Archiv Výzkumného obezitologického centra Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
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KONTAKT:

Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Ústav fyziologie a patofyziologie
Výzkumné obezitologické centrum
Lékařské fakulty Ostravské univerzity
telefon, mobil:  +420 597 09 1778,
+420 774 761 581 
e-mail: marek.buzga@osu.cz

Vyšetření složení těla pomocí rentgenové absorpcimetrie.
Foto: autor bude doplněn

ter v Evropě. Kromě samotných výkonů, a to jak chirurgických, 
tak endoskopických, je podstatné laboratorní zázemí. Centrum 
disponuje špičkovou laboratoří pro vyšetření složení těla včetně 
rentgenové absorpcimetrie. Ve spolupráci s pracovištěm klinické 
biochemie Fakultní nemocnice Ostrava má k dispozici speciální 
biochemické metody pro vyšetření hormonů a cytokinů. Spolu-
pracuje také s Vítkovickou nemocnicí, která má pro obézní paci-
enty léčené chirurgickými metodami skvělou nutriční podporu, 
jež je nezbytnou součástí následné péče o tyto pacienty. Ostatně 
o úspěšných výsledcích výzkumu obezitologického centra Lékař-
ské fakulty OU svědčí několik originálních výstupů v prestižních 
časopisech, které se centru podařilo i přes krátkou tříletou dobu 
jeho existence publikovat. Originální jsou zejména publikace 
věnující se změnám kostního metabolismu po extrémní redukci 
hmotnosti a publikace postihující nové originální endoskopické 
metody v bariatrii._
K plánům a vizím výzkumného centra dr. Marek Bužga dodává: 
„V současné době připravujeme další studii, která má ambici na-
hradit jednu z chirurgických metod léčby obezity, a tou je jejuno-
-ileální magnetický bypass. Tento zákrok vytvoří v  tenkém střevě 
jakousi spojku mezi střevními kličkami bez nutnosti náročné ope-
race, která s sebou nese nezanedbatelná rizika. Předpokládá se, že 
díky tomuto zákroku pacient poměrně radikálně a efektivně zhub-
ne a u pacientů s cukrovkou II. typu očekáváme výrazné zlepšení 
nemoci. Výhodou je, že pacient půjde nejpozději druhý den po zá-
kroku domů, aniž by bylo třeba chirurgicky otevřít dutinu břišní.“_
Práce na tomto výzkumu, který sleduje, co se 
děje v těle pacientů po operaci a jak se u nich 
vyvíjejí metabolické procesy v těle v závislosti na 
druhu operace, je skvělou příležitostí stát se sou-
částí vývoje špičkových metod v léčbě obezity 
i onemocnění vzniklých v souvislosti s obezitou. 
Ač se Ostrava zdá „daleko“ od Prahy, je nespor-
né, že Ostravská univerzita má schopnost vytvo-
řit i kvalitní vědu a medicínu na vysoké úrovni 
stejně jako na pražských pracovištích. ×
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FASCINUJÍCÍ SVĚT
MÁLO PROBÁDANÝCH

ORGANISMŮ, JEŽ PŘINÁŠÍ
PŘEKVAPIVÉ OBJEVY.
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Zástupce jedné ze skupin protist - eustigmatofytní řasa rodu Vischeria.
Foto: Marek Eliáš.
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FASCINUJÍCÍ SVĚT
MÁLO PROBÁDANÝCH
ORGANISMŮ, JEŽ PŘINÁŠÍ
PŘEKVAPIVÉ OBJEVY.
Mgr. Marek Eliáš na katedře biologie a ekologie
Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity nejen vyučuje,
ale také vede výzkumné oddělení „Life Science Research Centre“
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Marek Eliáš je nejen originální v tom, že 
cenu pro mladé vědce v pražském Karo-
linu přebíral oděn do kroje, kterým se 
hrdě hlásí k  našemu Moravskoslezské-
mu regionu, ale dosáhl mimořádných 
úspěchů díky tomu, že využil příleži-
tost, kterou nabízí současný prudký roz-
voj genomiky. Jde o obor biologie, který 
se zabývá studiem genomů organismů. 
Cenu Učené společnosti České republi-
ky získal Marek Eliáš za elegantní ana-
lýzy genomů protistů. _
Protisté jsou živé organismy, kterými 
nejsou ani živočichové ani rostliny ani 
houby, byť vlastně nepředstavují žádnou 
ucelenou a homogenní skupinu. Mezi 
protisty se počítají prvoci a dále také 
nejrůznější řasy, od jednobuněčných 
„zelených kuliček“ po složité mnohobu-
něčné mořské chaluhy, u nichž se ovšem 
mnohobuněčnost vyvinula nezávisle na 
pravých rostlinách. „Protisté jsou rozma-
nitá kolekce zcela svébytných typů vyka-
zujících nejrůznější unikátní vlastnosti 
a pozoruhodné evoluční ‚vynálezy‘, jsou 
jednoduše fascinující a dosud stále málo 
probádané organismy a při jejich studiu 
lze často a poměrně snadno přicházet 
na překvapivé objevy“, přibližuje Marek 
Eliáš důvod, proč věnuje úsilí výzkumu 
právě těchto organismů.
Výzkum protistů je důležitý i proto, že 
protisté jsou přímo či nepřímo těsně 
propojeni s každodenními životy lidí. 
Největší zájem z pochopitelných důvo-
dů směřuje k nejrůznějším parazitickým 
formám, působícím řadu závažných 
a obtížně léčitelných chorob, v prvé řadě 
malárie, ale i spavé nemoci, toxoplazmó-

zy, nejrůznější průjmová onemocnění. 
Mezi protisty patří i velké množství pa-
togenů napadajících domácí zvířata nebo 
hospodářské plodiny. Jiné skupiny proti-
stů, např. mořské planktonní řasy nebo 
půdní prvoci, jsou významnými hráči 
ve fungování globálního ekosystému 
a jejich činnost přímo ovlivňuje zemské 
klima. Někteří protisté jsou odpradávna 
využíváni jako zdroj potravy (vzpomeň-
te třeba na sushi – to tmavé okolo je moř-
ská řasa ruducha) a velká řádka dalších 
se stává předmětem intenzivního zájmu 
coby organismy perspektivní pro bio-
technologické využití._
Marek Eliáš na katedře biologie a eko-
logie Přírodovědecké fakulty Ostrav-
ské univerzity nejen vyučuje, ale také 
vede výzkumné oddělení „Life Science 
Research Centre“, které má za cíl vybu-
dovat na Ostravské univerzitě platfor-
mu pro realizaci ambiciózních projektů 
základního výzkumu v oblasti moderní 
biologie a biomedicíny. V tomto centru 
s kolegy zkoumají různé zajímavé otáz-
ky s využitím metod genomiky a bio-
informatiky. Kromě této vědecké práce 
se chystají založit i nový magisterský 
studijní obor, v němž by se připravovala 
nová generace odborníků právě na geno-
movou biologii a bioinformatiku._
Marek Eliáš se jako člen mnoha velkých 
mezinárodních týmů podílel na pro-
jektech sekvenování („čtení“) a analýzy 
genomů řady eukaryontních organismů, 
především právě protistů, dále se zabývá 
studiem evoluce a funkce obrovské sku-

piny genů, které se v odborné hantýrce 
říká „GTPasy Ras nadrodiny“. Poškození 
některých zástupců  této skupiny genů je 
přímo spojeno s rakovinnými onemoc-
něními. Při výzkumu diverzity a taxono-
mie jednobuněčných řas se spolupracov-
níky popsal již pět nových rodů a sedm 
dříve neznámých druhů a jeho články 
publikují v mezinárodních časopisech, 
včetně nejprestižnějších titulů, jako je 
Nature a Science. ×

Výzkum genomiky
O tom, že na Ostravské univerzitě působí velké množství odborníků
respektovaných širokou vědeckou obcí v České Republice i mimo ni, 
není pochyb. Lze to demonstrovat i na úspěchu pracovníka katedry 
biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Marka 
Eliáše, který v loňském roce získal cenu Učené společnosti
České republiky v kategorii mladých vědeckých pracovníků.

__06

Marek Eliáš v pražském Karolinu při předávání ceny
Učené společnosti České republiky.
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin.

KONTAKT:

Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
Katedra biologie a ekologie 
Environmentální centrum PřF OU
telefon: + 420 597 092 329
e-mail: marek.elias@osu.cz
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POHYB A ZDRAVÍ
aneb SPRÁVNĚ
VYKONÁVANÝ POHYB
PRODLUŽUJE NÁŠ ŽIVOT!
Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
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Lidské tělo je velice důmyslně k pohybu 
uzpůsobeno, a jestliže jej nepoužíváme, ztrá-
cí aktivní svalovou i kostní hmotu, svalová 
hmota je pak nahrazována tukem, zvyšuje 
se tělesná hmotnost a s tím přicházejí boles-
ti kloubů a kostí i další zdravotní problémy, 
jako je například vysoký krevní tlak, zvýšený 
cholesterol a cukrovka. Jenomže pokud se 
rozhodneme rekreačně sportovat, pak ještě 
stále nemáme vyhráno. Sportovní zranění 
tvoří v zemích Evropské unie více než 20 % 
všech zranění. Lékařská péče o zraněné spor-
tovce je nesmírně nákladná. Navíc po zranění 
následuje dekrementační efekt, což znamená, 
že aktivní jedinec přestane sportovat a  obává 
se rizika dalšího zranění. Kladné účinky po-
hybové aktivity na zdravotně orientovanou 
zdatnost se v důsledku zranění vytrácí._
Výskytu zranění či onemocnění nelze zcela 
zabránit. Je však možné redukovat závažnost 
zranění či dokonce snížit jejich počet. Právě 
výzkumu faktorů ovlivňujících zdraví v  ná-
vaznosti na pohybové aktivity včetně rizik pro 
vznik kardiovaskulárních a metabolických 
onemocnění i onemocnění pohybového apa-
rátu se věnuje Centrum diagnostiky lidského 
pohybu na katedře tělesné výchovy Pedago-
gické fakulty Ostravské univerzity. Provádí 
výzkum v oblasti kinantropologie, což je věda 
o pohybu člověka, a zkoumá prevenci svalo-
vě-kosterních chronických i akutních zraně-
ní. Konkrétně se zabývá mechanizmy vzniku 
přetržení předního křížového vazu, zatíže-
ním loketního kloubu a faktory ovlivňující-
mi jeho poranění vlivem postižení Achillovy 
šlachy na přetížení svalově-kosterního systé-
mu při chůzi a běhu či vlivem protetického 
kolenního kloubu na mechaniku chůze. Na 
základě výsledků výzkumu Centrum vytváří 
doporučení, jak předejít poškození pohybo-
vého aparátu, a pro ty, kteří již nějaké zraně-
ní mají, jak nemít další navazující zdravotní 
problémy. Tyto výzkumné projekty jsou řeše-
ny v mezinárodní spolupráci s University of 
Massachusetts Amherst a Cardiff Metropoli-
tan University. Unikátním aspektem výzku-
mu v Centru diagnostiky lidského pohybu je 

možnost kombinace metod biomechanické 
analýzy lidského pohybu s metodami fyzio-
logie tělesné zátěže a funkční antropologie 
v  oblasti pohybové aktivity. Centrum tak 
sdružuje na jednom místě laboratoře, které 
provádějí efektivní provázaný výzkum. _
Výzkumný tým Centra diagnostiky lidského 
pohybu spolupracuje také s výzkumným tý-
mem Centra epidemiologického výzkumu 
Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Tato 
dvě výzkumná centra vytvářejí tým Epide-
miologie a prevence, a vhodně se tak dopl-
ňují. Společně připravují dlouhodobé studie, 
které umožní po delší časové období deseti 
a více let sledovat populaci Moravskoslezské-
ho kraje z širší perspektivy faktorů, jež ovliv-
ňují zdravotní stav populace v  Moravsko-
slezském kraji. Vedoucí Centra diagnostiky 
lidského pohybu Daniel Jandačka k  tomuto 
společnému výzkumu dodává: „Jako vizi bu-
doucího výzkumu vidíme rozšíření současných 
diagnostických metod o zobrazovací metody 
hlubších struktur lidského těla. K tomuto účelu 
je nezbytné pořízení zobrazovací metody mag-
netické rezonance, která v kombinaci se sou-
časnými výzkumnými technikami, například 
biomechanickou analýzou pohybu, vytváří 
unikátní nástroj potřebný k pochopení mecha-
nismů vzniku onemocnění. Jde o diagnostiku, 
která může urychlit výzkum několika výzkum-
ných pracovišť na Ostravské univerzitě. Ve svě-
tě je běžnou praxí, že zobrazovací metody 
magnetické rezonance slouží kromě klinických 
účelů v rámci nemocnic i pro účely výzkumné 
v rámci univerzit.“ _
Díky vědeckému výzkumu příčin nemocí, 
jejich prevence, diagnostiky a léčení došlo 
k obdivuhodnému zlepšení zdraví lidí. Exis-
tuje nespočet informací o tom, jak pečovat 
o své zdraví a jak si prodloužit svůj život. Ale 
věřte, že zdravý životní styl znamená přede-
vším návrat k pohybu. ×

Empirický biomechanický model lidského těla při běhu.
Zdroj: Biomechanická laboratoř Centra diagnostiky
lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské uni-
verzity.

Kinematická a kinetická analýza pohybu u sportovců
v Centru diagnostiky lidského pohybu Pedagogické 
fakulty Ostravské univerzity.
Foto: CDLP PdF OU.

KONTAKT:

Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
Katedra tělesné výchovy 
Centrum diagnostiky lidského pohybu
telefon: +420 597 092 588
mobil: +420 607 762 933
e-mail: daniel.jandacka@osu.cz

Pohyb
Jak často chodíte pěšky, jste rekreační sportovec? Pohyb by 
měl být samozřejmou součástí našeho života, pravidelná po-
hybová aktivita nás udržuje v dobrém zdravotním i duševním 
stavu, ideálně by nám měl pohyb přinášet radost a potěšení.
Navíc pohyb umožňuje lidem nezávislost na společnosti.
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DO KORUN STROMŮ
ZA TAJEMSTVÍM
DRUHOVÉHO BOHATSTVÍ
NAŠÍ PLANETY.
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
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Zdá se tedy, že jestliže dokážeme stanovit 
počet hmyzích herbivorů, pak bychom 
mohli zpřesnit dosavadní odhady počtu 
druhů organismů na planetě. Zákonitosti 
rozmístění druhového bohatství herbivo-
rů na Zemi jsou však dost komplikované. 
Na jejich odhalení pracuje již od roku 1999 
tým entomologů katedry biologie a ekolo-
gie Přírodovědecké fakulty Ostravské uni-
verzity ve spolupráci s Entomologickým 
ústavem Akademie věd České republiky. 
Za toto období učinili řadu zásadních 
objevů, které se jim podařilo publikovat 
v nejprestižnějších světových časopisech, 
jako je Nature nebo Science._
V roce 2013 se jim podařilo ve spolupráci 
s Environmentálním centrem Přírodově-
decké fakulty Ostravské univerzity uči-
nit další zásadní krok. Jako jeden z mála 
týmů na světě se pustili do studia hmyzu 
 v korunách stromů, a to zcela originál-

ním způsobem: pomocí vysokozdvižné 
plošiny, která umožní sbírat ve výšce až 
40 metrů. „Na rozdíl od jiných metod je 
možné získat nejen hmyz žijící volně na 
listech, ale také sbírat druhy, které vytvá-
řejí hálky nebo tzv. miny, což jsou pobyto-
vé stopy hmyzu v přírodě. V loňském roce 
bylo takto „osbíráno“ v průběhu čtyř týdnů 
30 stromů v lužním lese na jižní Moravě, 
zkontrolováno více než 400 tisíc listů, ze 
kterých byly nasbírány tisíce kusů hmyzu“, 
přiblížil výsledky dosavadního výzkumu 
doc. Pavel Drozd, vedoucí katedry bio-
logie a ekologie Přírodovědecké fakulty 
Ostravské univerzity. 

__08Znalost počtu druhů organismů
na planetě je jednou z největších výzev biologie. Již od 18. století se 
vědci snaží odhadnout, kolik druhů organismů obývá naši planetu. 
U velké části takových odhadů přitom sehrává klíčovou úlohu hmyz, 
který představuje bezmála 70 % dosud známých druhů. Z tohoto 
počtu je polovina druhů herbivorních, což jsou druhy zaměřené na 
rostlinnou potravu. 

Housenka martináče hrušňového.
Foto: katedra biologie a ekologie
Přírodovědecké fakulty OU.

Unikátní metodika sběru hmyzu v korunách 
stromů pomocí vysokozdvižných plošin.
Foto: katedra biologie a ekologie
Přírodovědecké fakulty OU.
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V roce 2014 bude tento unikátní výzkum v korunách 
stromů pokračovat díky nově získanému grantu „Proč 
mají tropické lesy více druhů hmyzích herbivorů a pa-
razitoidů než lesy mírného pásma?“ již pod hlavičkou 
nově vzniklé „Laboratoře potravních strategií hmy-
zu“, která funguje na katedře biologie a ekologie 
Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Výsled-
ky budou srovnatelné s některými výzkumy v tropic-
kém deštném lese, například s projektem Akademie 
věd České republiky na Papui-Nové Guneji, i v mír-
ném pásmu, a umožní tedy upřesnit znalosti o evolu-
ci druhového bohatství hmyzu naší planety. Výzkum 
přinese také informace o rozmístění škůdců a jejich 
přirozených nepřátel v lese, a měl by tedy pomoci 
i odborníkům na biologickou ochranu lesů. ×
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KONTAKTY:

doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
Katedra biologie a ekologie 
Environmentální centrum PřF OU 
telefon, mobil: +420 597 092 311,
+420 597 092 313, +420 734 796 546
e-mail: pavel.drozd@osu.cz
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VŠECHNO
MÁ SVOU HISTORII
aneb PROČ JE DOBRÉ
ZNÁT DĚJINY.
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., získal titul profesora již ve 37 letech
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Dějiny tvoříme neustále
my všichni od nepaměti. Jsou o tom, co se událo, ale i naše přítomnost 
se stává během vteřiny minulostí a tedy dějinami. Dějiny tvoří historii, 
slouží k poučení z minulosti do budoucnosti. Historie umožňuje zkoumat 
současnost na základě minulosti, bez znalosti minulosti nelze pochopit 
přítomnost. 

Dynamikou svého vývoje stojí dneš-
ní moderní společnost v  protikladu 
ke   společnosti tradiční. Počátky její-
ho formování lze vnímat v souvislosti 
s transformací, která proběhla v tradič-
ní stavovské společnosti v průběhu 18. 
a na počátku 19. století. Pro tuto histo-
rickou epochu je charakteristický pro-
ces modernizace, kdy dochází například 
k rozvoji průmyslu a technologií, k pře-
sunu obyvatelstva z   vesnic do měst, 
transformuje se společenský a kulturní 
život, demokratizuje se politicky sys-
tém atd. Studium modernizace je však 
komplikováno faktem, že vzhledem 
k návaznosti na řadu současně probíha-
jících procesů je obtížné přesně ji časo-
vě vymezit. Ačkoliv jako počátek tohoto 
procesu bývá v odborné literatuře v této 
souvislosti uváděno 18. století, o jeho 
konci, respektive jeho přelomu do fáze 
postmoderny, nepanuje jednoznačná 
shoda. To, kde končí jedna éra a začí-
ná nová historická etapa, se dá určit až 
zpětně, což je také mj. úkolem historic-
ké vědy._
Nové pohledy na výzkum historie se 
snaží přinést i katedra historie Filo-
zofické fakulty Ostravské univerzity 
v Ostravě a Centrum pro hospodářské 
a sociální dějiny. Hlavním výzkumným 
zaměřením je analýza historického pro-
cesu modernizace včetně jeho dopadu 
na náš region. V českém vědeckém pro-
středí jde o problematiku historickým 
výzkumem téměř nedotčenou. Česká, 
respektive československá historiogra-
fie disponuje značným počtem studií 
zabývajících se vývojem jednotlivých 
segmentů globálního procesu moderni-

zace. Systematický popis této problema-
tiky na příkladu historického regionu 
však doposud chybí. Výzkum fakulty 
směřuje k ověření teze, že soubor změn, 
vytvářejících historický proces moder-
nizace, je souběžným výsledkem půso-
bení změn vnitřních i vnějších, že kaž-
dá sociální struktura je určena vnitřní 
diferenciací i vnější situací a že změny 
v různých sektorech se vzájemně a zpět-
ně ovlivňují. Dále prověří hypotézu, že 
modernizace nebyla přes svou globální 
povahu transparentním procesem, ale 
prosazovala se regionálně. Z  toho vy-
plývala jeho regionální specifika, zá-

vislá zejména na připravenosti regionu 
přijímat impulzy zvenčí. Historie jed-
notlivých regionů, jejich diference a re-
akce na historické situace nám mohou 
poodhalit, jaké rozdíly můžeme v regi-
onech očekávat jako reakci na události 
budoucí. _
V centru pozornosti výzkumu stojí pře-
devším ekonomické a sociální projevy 
historického procesu modernizace na 
území Rakouského Slezska a Severní 
Moravy a jeho srovnání s obecnými vý-
vojovými trendy. Takto definovaný vý-

__09
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KONTAKTY:

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Filozofická fakulta Ostravské univerzity
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zkum také vytváří další možnosti analýzy a prostor pro případné 
srovnání s jinými modernizujícími se regiony.
„Smyslem výzkumu je prověřit nosnost a smysluplnost těchto teo-
retických tezí a současně zaplnit deficit v české historiografii, v níž 
stále chybí snaha uchopit tuto problematiku celistvě v rámci vybra-
ného historického regionu,“ dodává k významu výzkumu vedoucí 
výzkumného týmu prof. Aleš Zářický. _
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Os-
travské univerzity je největším pracovištěm tohoto druhu v Čes-
ké republice, spolupracuje nejen s katedrou historie Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity, ale i s dalšími vědeckými instituce-
mi v České republice. Provádí excelentní výzkum s mezinárodně 
srovnatelnou kvalitou a integruje odborná zaměření jednotlivých 
badatelů do výzkumu aktuálních a v české historiografii dosud 
málo probádaných problémů, které však mají klíčový význam pro 
pochopení komplikovaných vztahů soudobé společnosti. ×
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