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Kdyby česká města soutěžila v pomyslném 
závodě, možná by to vypadalo nějak takto: 
„Na prvním místě se stále drží Praha, 
bezkonkurenčně nejzkušenější běžec závodu, 
který je ve hře už stovky let, je to poznat 
- má taktiku, má styl, ale v týmu panuje 
silná konkurence, a to se Praze může stát 
osudným, protože už jí šlape na paty Brno, 
menší město se svérázným stylem hry, 
který jedni milují a druzí se mu vysmívají, 
mohlo by to i stačit na vítězství, ale ze třetího 
místa raketově vystřelila Ostrava, kde se vzala, 
tu se vzala neuvěřitelná energie, Ostrava 
skutečně rozdýchala svou industriální 
minulost, kterou si hrdě nese na svém trikotu, 
její hráči předvádějí parádní symbiózu, zdá 
se, že sázka na mladou krev se Ostravě 
vyplácí!” 

A jak to celé skončí? To může být i na vás - 
mladých, aktivních lidech, kteří mají zájem 
o budoucnost nejen svou, ale také okolního 
světa. V tomto čísle OUletníku budete mít 
možnost Ostravu a její mladé hráče poznat 
blíže. Pokud se v jejich příbězích shlédnete 
i vy, srdečně vás zveme do týmu. 

Právě takové totiž Ostrava potřebuje.
A právě o takové stojí i Ostravská univerzita!
www.studujostravskou.cz

Andrea Svobodová,
šéfredaktorka OU@live 
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Hi-tech zázemí pro studium lidského 
pohybu, hudebního i vizuálního umění, nová 
cvičná nemocnice a povedená rekonstrukce 
Přírodovědecké fakulty. Poznejte zázemí 
Ostravské univerzity. 

Ostravská
univerzita buduje
supermoderní
kampus



Vizualizace rekonstrukce na Přírodovědecké fakultě: Připravují se nové interiéry 
i povedený architektonický kousek - historickou budovu doplní skleněná střecha 
na původních dřevěných krovech.

Vizualizace nové budovy Katedry studií lidského pohybu: trenérství a sportovní výkonnost 
nebo Behaviorální zdraví s využitím technologií. Supermoderní zázemí udělá z Ostravy TOP 
vědecké pracoviště v oblasti lidského pohybu.

ostravská
univerzita buduje 
supermoderní
kampus
text Andrea Svobodová

 
V následujících letech se studenti Ostravské 
univerzity dočkají hned několika významných 
novinek.

Připravuje se hi-tech zázemí pro studium 
lidského pohybu, vizuálního i hudebního 
umění, které studentům všech příbuzných 
oborů nabídne nejmodernější software 
i hardware v oboru.

Zároveň se chystá komplexní cvičná nemocnice 
pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity, 
která studentům všech oborů nabídne zkušenost 
v realistickém provozu. 

A přírodovědci se dočkají architektonicky povedené 
rekonstrukce s prosluněnými střešními prostory.
„Univerzitu dělají spíše lidé než budovy, 
ale příjemné zázemí má bezprostřední vliv 
na motivaci i výkony studentů. Navíc špičkově 
vybavené hi-tech laboratoře dávají studentům 
konkurenční výhodu, proto investujeme nejen 
do kvalitní výuky, ale také do zázemí,” 
vysvětluje rektor Ostravské univerzity Jan Lata. 

Všechny realizace plánuje Ostravská univerzita 
v následujících dvou letech. Více informací o těchto 
budovách a jejich vybavení  najdete na webu 
www.osu.cz nebo na online magazínu Ostravské 
univerzity www.alive.osu.cz. 

Vizualizace nové budovy Fakulty umění: Studenty hudební i výtvarné sekce čekají zbrusu nové 
prostory i vybavení MusicLabu a DesignLabu včetně výstavních prostor a komorního sálu 
mezinárodního formátu.



Říká se, že do Prahy se zamilujte na první 
pohled. Do Ostravy až v momentě, kdy ji 
poznáte. Zveme vás na TOP 5 míst v Ostravě, 
která studenti milují! 

TOP 5:
Místa v Ostravě,
která studenti milují 

foto Adolf Horsinka, Boris Renner

06 – 07

#1 Kampus Palace: 
Žij tam, kde to žije! 
text Sandra Mikulcová foto Jana Hájková

Z hotelu pro evropskou smetánku jsou stu-
dentské koleje. Na denním pořádku 
jsou venkovní grilovačky i promítačky.
 
„V Kampusu Palace, tam by chtěl žít každý,“ 
proslýchá se nejen mezi ostravskými studenty – 
a je to svatá pravda. Kampus Palace se nachází 
v samotném srdci města, tedy v jedné z nej-
lukrativnějších městských částí, a studentům 
ostravských univerzit nabízí přepychové bydlení 
za hubičku. Ale pozor, dostupné nadstandard-
ní bydlení není jediným lákadlem. Kampus, 
který funguje již třetím rokem, se stal jádrem 
studentského života i místem zrodu velkole-
pých projektů.

Centrum setkávání a seberealizace

Kampus Palace nabízí všem studentům pro-
story k pořádání vlastních akcí a také plnou 
podporu při realizaci větších projektů a spo-
lečenských událostí. Za zmínku rozhodně 
stojí Psychotalks, iniciativa studentů z Katedry 
psychologie Filozofické fakulty, která si získala 
zájem i široké veřejnosti. Na pravidelných deba-
tách se v příjemném prostředí kampusu schází 
odborníci z oboru s dalšími hosty a představují 

nanejvýš zajímavá psychologická témata z nej-
různějších úhlů pohledu. Dlouho očekávanou 
událostí jsou vždy i studentské trhy, hudební 
večery či již tradiční halloweenská párty, která 
je taktéž organizována v režii studentů. Třeš-
ničkou na dortu je pak proslulý Restaurant 
day, tedy festival amatérských jednodenních 
restaurací.

Dvorana: Oáza klidu

Před někdy přespříliš uspěchaným životem 
v centru města se můžete skrýt v zahrádce, jež 
se nachází ve vnitrobloku kampusu. Jako máv-
nutím proutku se ocitnete v oáze klidu 
či pracovně pod širým nebem, chcete-li.
O originální nástěnné malby se postarali místní 
street artisté, kteří prosté fasády budov pro-
měnili v rozkvetlou džungli. V letních měsících 
se v prostorách Dvorany pořádá oblíbené letní 
kino a grilovačky. A když počasí nepřeje, určitě 
oceníte možnost osladit si život ve vyhlášené 
cukrárně Sladký časy nebo se můžete pořádně 
zapotit v herně v Gaming Bar Realita. A nemi-
nou vás ani gastronomické zážitky – i kdybyste 
byli vegan na bezlepkové dietě nebo si potrpěli 
na nejvyšší gastronomii. Sídlí zde totiž také dvě 
menzy Ostravské univerzity. Jednou je Black 
Kale – ráj veganů, vyznavačů raw stravy a milov-
níků lehkého jídla. Tou druhou je od října 2019 
restaurace Guest, která je adeptem na miche-
linskou hvězdu a své skvosty nabízí studentům 
OU za studentské ceny.
 



Menzy v Kampusu:
Michelinská hvězda i výběr pro vegany 
text Andrea Svobodová foto archív restaurací

Zapomeňte na UHO, rozvařený brambor i omáčky postavené na mouce. V Ostravě studentům 
za dotované ceny vaří profesionální restaurace. Jedna je veganská, další aspiruje na michelin-
skou hvězdu. Takové jsou menzy Ostravské univerzity v Kampus Palace! 

Black Kale 
Superfood Bar: 
Veganská i raw strava 
nabitá energií a plná
superpotravin
Po tom, co Andrea s Danielem proces-
tovali Kanadu a Indonésii, plní inspirace 
se vrhli do realizace svého snu: ukázat 
Ostravě, jak se stravuje svět. 

Dnes se BlackKale pyšní také tím, že má 
status menzy Ostravské univerzity a její 
studenti se tak mohou zdravě a kvalitně 
najíst za studentské ceny. 

guest: 
Vysoká gastronomie 
aspirující na michelin-
skou hvězdu  
za studentské ceny
Jiná realita? Ne, jen snaha vyjít studen-
tům vstříc v jejich náročných požadav-
cích na stravování. Od října 2019 můžete 
svou polovičku hrdě pozvat na večeři při 
svíčkách do své menzy. Protože kromě 
dotovaných obědů získají studenti Ostrav-
ské univerzity taky slevu 15 % na luxusní 
večeře.

#2 Cooltour Ostrava:
místo, kde se plní kulturní sny
text Andrea Svobodová foto Radek Šviderský

Venkovní i vnitřní prostor žije nejen koncerty, letním kinem nebo současným tancem, ale taky 
třeba kurzy závěsné akrobacie, komunitními workshopy a enoviro meetupy. Do Cooltouru 
můžete zajít i mimo akce - od středy do neděle je otevřeno útulné posezení s širokou nabídkou 
nápojů, drobného občerstvení a free Wi-Fi. 

Toto kulturní centrum stojí za mnohými projekty zvelebujícími veřejný prostor, jako třeba Refill, 
který vnáší život do opuštěných objektů ve městě, nebo Komunitní park Tržnice. V Ostravě Cooltour 
zahájil tradici sousedských slavností a v neposlední řadě je prostorem pro Trhy, co se hledají. 
A právě ty vám chceme představit.  

Samotný Cooltour a jeho program najdete na www.cooltourova.cz. 



Ostrava našla 
Trhy, co se hledají
text Sandra Mikulcová
foto Jana Hájková, Radek Šviderský

Tak jako šaty dělají člověka, město dělají lidé. 
A Ostrava má to štěstí, že je plná lidí, kteří 
z ní dělají unikátní místo plné příležitostí, 
oživují její veřejný prostor a podporují místní 
ekonomiku. Michaela Halfarová, absolventka 
Ostravské univerzity a renesanční vizionářka, 
je jednou z nich. 
 
Vytvořila unikátní prostor pro ty, kteří chtějí 
nakupovat od drobných pěstitelů, podnika-
telů, pekařů a tvůrců, kteří dělají své řemeslo 
s láskou a úctou k přírodě. Vytvořila iniciativu 
Trhy, co se hledají – putovní tržiště plné nápa-
ditých produktů – poctivých dobrot a ručních 
výrobků, které si místo v plastovém sáčku 
můžete odnést v recyklovaném látkovém pyt-
líku v originálním designu.
Zde je její příběh.

„Mou prvotní inspirací se před lety stal Borough 
Market v Londýně, kam jsem odjela hned 

Trhy, co se hledají utužují mezi zákazníky a prodejci důvěru. 
Od místních farmářů se dozvíte vše o pěstitelství i chovu od A do Z.

po maturitě. Tehdy jsem si úplně odvykla na-
kupovat potraviny v supermarketech, protože 
jsem všechno sehnala čerstvé na trhu, což mi 
později po návratu do Česka chybělo. Po letech 
jsem se k této myšlence opět vrátila, a to když 
jsem v Ostravě zorganizovala první africké trhy, 
které se setkaly s obrovským úspěchem. V dů-
sledku to vyvrátilo obecné přesvědčení, 
že zákazníci preferují nízkou cenu a kvantitu 
nad kvalitou, což byl pro mě odrazový můstek.

Mým snem bylo pořádat v Ostravě kvalitní far-
mářské trhy s lokálními potravinami a výrobky, 
čímž bychom jednak snížili uhlíkovou stopu 
a jednak bychom podpořili rozvoj kraje. Vždyc-
ky mi bylo moc líto, že lidé, kteří jsou úspěšní 
v různých oborech, odchází do Prahy 
nebo do zahraničí.

Možná právě z toho vychází přísloví, že v Praze 
všichni, kteří něco dokázali, pochází z Moravy. 

Michaela Halfarová vdechla život unikátnímu 
projektu, který propojil ostravskou komunitu.

Svým projektem jsem chtěla podpořit nejen 
zlaté české ručičky, ale také nabídnout míst-
ním příjemný prostor k trávení volného času.

Trhy, co se hledají patří mezi nekomerční inici-
ativy. V letošním roce jsme našli zázemí u kul-
turního centra Cooltour na Černé louce. Regio-
nální prodejce jsem vybírala na základě kvality, 
příběhu značky i vlastní zkušenosti. Člověk 
musí být stále v obraze, sledovat média i soci-
ální sítě, mluvit s ostatními a nebát se zeptat 
– pak narazí na opravdové poklady, které u nás 
v regionu máme. Úskalím čistě regionálního 
výběru je omezenější nabídka produktů, 
jelikož nejen letošní sucho sužovalo všechny 
lokální pěstitele, což se posléze odrazilo 
na celkové úrodě. Když nakupujeme v super-
marketu, vidíme jen přetékající regály a už si 
pak neuvědomujeme, jaké úsilí obnáší vypěs-
tovat třeba jednu mrkev. I to se snažím spolu 
s pěstiteli změnit.

Začínajícím i malým podnikatelům se snažím 
poskytnout co nejvýhodnější podmínky, ulehčit 
jim s formálními záležitostmi a náležitě je zvi-
ditelnit, což jim v rozjezdu ohromně pomáhá. 
Do budoucna plánuji najít Trhům, co se hledají 
trvalý domov a vytvořit zónu, kde se celoročně 
budou setkávat jak zemědělci, tak i gastrono-
mičtí nadšenci a designéři. Klíčovou roli vidím 
i ve spolupráci s univerzitou. Jsou to přeci stu-
denti, kdo nejčastěji vyjíždí v rámci nejrůzněj-
ších mobilitních programů za hranice a vrací se 

pak inspirovaní a naplnění novými zkušenost-
mi, nápady a vizemi. 
 
Právě pro ně jsou Trhy, co se hledají skvělou pří-
ležitostí a cestou k realizaci vlastních projektů. 
Proč odcházet hledat lepší život jinde, když náš 
život můžeme zlepšit sami ve městě, které nás 
k tomu přímo vybízí?“

Trhy, co se hledají zatím našly útočiště v Cooltouru. 



Upcykluji,
tedy jsem
text Sandra Mikulcová
foto Jana Hájková

Jedním z nejvýraznějších prodejců na Trzích, 
co se hledají je Petra Nedbálková se svou po-
zoruhodnou značku RECYKLÁTOR. 

Začínala s upcyklovanými látkovými pytlíky 
na pečivo, dnes přijímá zakázky na stylové 
oblečení i doplňky a přímo v centru města 
provozuje svůj vlastní ateliér, kde pořádá vy-
hledávané kurzy upcyklace pro děti i dospělé. 
Originálními upcyklovanými doplňky se teď 
mohou pyšnit i studenti Ostravské univerzity, 
pro něž Petra navrhla a vytvořila vlastní řadu. 

„Na svých workshopech účastníkům nepře-
dávám pouze know-how, ale i osvětu, která 
se týká šetrného chování k přírodě i vyčerpa-
telným zdrojům, s nimiž musíme zacházet 
s rozvahou. Mým snem a cílem je poskytnout 
zázemí uvědomělé komunitě, která by se 
vlastními silami snažila zlepšit životní prostředí 
a vzdělávala v tomto ohledu i ostatní.“ 

Recyklátor, to jsou pytlíky pro bezobalové naku-
pování, ale taky oblečení a módní doplňky. 

Recyklátorka Petra Nedbálková inspiruje
ostravskou komunitu odpovědným jednáním
v kombinaci s kreativitou a nápaditostí.
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#3 Provoz Hlubina: 
Nespoutaný 
underground
v bývalém
uhelném dole
text Andrea Svobodová
foto archiv Provozu Hlubina

150 let zásoboval Důl Hlubina přilehlé žele-
zárny uhlím. Dneska poskytuje duševní stravu 
místní komunitě svobodomyslných umělců 
a kreativců. Z původně site specific akcí v pro-
storách bývalého industriálu se stala pevná 
základna s uměleckými ateliéry, zkušebnami 
a netradičním coworkingovým prostorem 
zaměřeným na ty, kteří jdou více po poslání 
než po byznysu.

Jako obývák slouží stylová kavárna Maryčka, 
přes kterou se dostanete do Cineportu - kina 
s vytříbeným vkusem. V Provozu se konal taky 
Deepcamp, filmový fesival Ostrava Kamera 
Oko, divadelní festival Dream Factory Ostrava 
nebo festival Chee Chak. 

Že se blížíte k Provozu Hlubina poznáte už 
v momentě, kdy vystoupíte z tramvaje. Čeká 
vás procházka mezi psychedelickými malbami 
na stěnách podchodu, který vás vyplivne v Dol-
ní oblasti Vítkovice, jen pár kroků od Provozu. 

A ten nepřehlédnete – světelné projekce 
na cihlové fasádě spolu s venkovním poseze-
ním z upcyklovaných kovů a na nich pár lidí, 
kteří kouří a v hlavě se jim právě rodí nový kul-
turní nebo umělecký záměr. 



#4 Nábřeží Ostravice:
Řeka dělá město 
text Andrea Svobodová
foto Karel Kita

Dalším z míst, které ostravští studenti milují a kde se setkávají nejen u lahvinky vína, pikniku, 
s kytarou nebo u jógy, je nábřeží Ostravice.

Protéká přímo kolem historického jádra v centru města a taky podél rozsáhlého parku, 
který na centrum navazuje. Během pár minut se dostanete z přednáškového sálu do oázy klidu, 
ale taky neutuchající a nevyčerpatelné energie vodního živlu. 

Nejoblíbenější jsou kamenná mola s přístupem do vody, ale žije to také kolem kamenné zdi ko-
ryta řeky pod slavným Mostem Miloše Sýkory, kde po celou sezónu trénují lezci boulderové kroky. 
Všechno to dění můžete sledovat taky ze shora - z laviček s výhledem na řeku v místě plném zají-
mavých zákoutí a staveb, kterému se říká Malá Kodaň. 

#5 Ostravské vyhlídky: 
Věže a doutnající kopce
text Andrea Svobodová
foto Boris Renner, Adolf Horsinka

Podívejte se na město z Haldy Ema, která uvnitř hoří a dosahuje teploty okolo 1500 °C, 
nebo z kavárny Bolt Tower v 80 metrech nad zemí, která je zavěšená na bývalé vysoké peci. 
Ostravské vyhlídky nabízí docela originální zážitky.

Halda Ema
Miliony tun vytěžené hlušiny z ostravských dolů zarostlo zelení a vytvořilo jednak unikátní biotop 
(panuje zde subtropické klima, rostou tu stepí rostliny a v zimě se tu místo sněhu zelená tráva) 
a jednak taky 300 metrů vysokou vyhlídku na město. 

Že je něco trochu jinak poznáte okem i nosem – zemina má načervenalou barvu, vznikají zde do-
konce vzácné nerosty, jako třeba jaspis, z průduchů v zemi se linou obláčky kouře a všude je cítit 
síra. Dramatickou atmosféru po cestě nahoru ale rychle vydýcháte, když se na vrcholu rozhlédnete. 
Ostrava jako na dlani. 
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Bolt Tower
Vysoká pec, ve které naši dědečkové přihazovali do kotle železnou rudu, se v rukou architekta 
Josefa Pleskota stala jednou z nejvyhledávanějších vyhlídek v Ostravě. 

Na jejím vrcholu vytvořil kavárnu s rozhlednou, která dostala jméno Bolt Tower – jednak právě 
pro svůj tvar šroubovice a jednak taky na počest jamajského sportovce Usaina Bolta, který Ostravu 
často navštěvuje a který ji také pokřtil. Areál bývalých železáren je odtud až neuvěřitelně rozsáhlý 
a v kontrastu k němu se v mlze tyčí tisícové vrcholy Beskyd. A vy u toho pijete výborné kafe. 

Tisícovka
nejlepších
univerzit na světě:
Ostravská univerzita 
boduje
text Andrea Svobodová 

Jeden z nejprestižnějších srovnávacích žebříčků QS World University Ranking zařadil Ostrav-
skou univerzitu do tisícovky nejlepších univerzit na světě. 

Jako jedna z devíti českých vysokých škol se Ostravská univerzita dostala do tisícovky nejlepších uni-
verzit na světě v jednom z nejprestižnějších srovnávacích žebříčků QS World University Ranking. 
„Ostravská univerzita skutečně roste po všech stránkách, neustále zvyšujeme kvalitu vzdělávání, 
podporujeme nadějné vědce a studenty, posilujeme mezinárodní prostředí na univerzitě. Jsem 
hrdý na to, že je tento posun znatelný i v mezinárodním měřítku,” říká k úspěchu rektor univerzity 
Jan Lata. 

Hodnocení pro akademický rok 2019/2020 vyšlo v červnu letošního roku a hlavními kritérii byla 
akademická reputace univerzity, reputace mezi zaměstnavateli, počet studentů na akademického 
pracovníka, počet citací akademických pracovníků a podíl zahraničních akademiků a studentů. 

Ostravské univerzitě se navíc letos podařilo získat také takzvanou Institucionální akreditaci – tedy 
laicky řečeno „potvrzení“ ministerstva, že univerzita je natolik kvalitní, že může o mnohých věcech 
rozhodovat sama. 

„Jsme nově schopní třeba zavádět nové předměty a reagovat tak na potřeby zaměstnavatelů, 
výrazně zvýšíme uplatnitelnost našich absolventů na trhu práce – budou zkrátka umět, co po nich 
zaměstnavatelé aktuálně chtějí,“ vysvětluje tiskový mluvčí univerzity Adam Soustružník.

A zvýšení kvality výuky zásadně ovlivní také certifikát HR Award, který OU loni získala a který jí 
pomůže nalákat více zahraničních odborníků. „Ti jsou nezbytnou součástí kvalitní výuky na každé 
vysoké škole,“ uzavírá Adam Soustružník.



Remcat u piva umí každý. Pokud ale chceš 
opravdu měnit svět k lepšímu, je potřeba 
pro to něco udělat. Začít můžeš správným 
výběrem oboru… 

Hledáme
odhodlané studenty,
kteří chtějí
měnit svět

„Staň se tím, 
koho příroda 
potřebuje.“
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Baví tě příroda a nebaví tě dívat se, jak ji lidé 
ruinují? Pokud chceš skutečně zasáhnout, jedi-
ný možný způsob je začít se o přírodu zajímat 
na odborné úrovni, pochopit její procesy a pak 
své vědění uplatnit v praxi.

Ať už tě láká biologie, geografie, fyzika, chemie, 
matematika nebo informatika, ve všech těchto 
oblastech dostaneš na Přírodovědecké fakultě 
Ostravské univerzity příležitost měnit svět 
k lepšímu.
Více informací hledej na studujostravskou.cz.

„Navrch mají ti, 
kteří čtou mezi 
řádky.“
Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Možná si všímáš, jak je v dnešním světě důle-
žité ovládat kritické myšlení, umět číst mezi 
řádky a rozeznat fakta od fikce. Humanitní 
vzdělání je pro to nejlepším základem.

Ať už tě lákají jazyky, historie, sociologie 
nebo psychologie, Filozofická fakulta Ostravské 
univerzity ti dá ten nejlepší základ nejen po od-
borné stránce, ale také – řekněme – do života. 
Je totiž k nezaplacení umět číst mezi řádky.
Více informací hledej na studujostravskou.cz.

text Andrea Svobodová

„Dnešní hrdinové 
nenosí brnění, 
ale bílý plášť.“
Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Doktoři, sestry, terapeuti, asistenti, záchranáři – 
ti všichni jsou skutečnými hrdiny dnešní doby. 
Na nich totiž závisí naše zdraví – a občas také 
naše životy.

Proto si Lékařská fakulta Ostravské univerzity 
zakládá na malých studijních skupinách, inten-
zivní praxi a také zahraničních příležitostech 
pro své studenty. Studuj, aby ses i ty mohl stát 
hrdinou. Ve zdravotnictví je totiž potřebujeme 
více než kde jinde.
Více informací hledej na studujostravskou.cz.

„Umění měnit
obraz světa.“
Fakulta umění Ostravské univerzity

Umění není pokornou sestrou veřejnosti. Umí 
vyzdvihovat to krásné, ale také poukázat 
na stinnou stránku světa. Umění umí být 
tak silné, aby měnilo svět.

Pokud máš své vize, Fakulta umění Ostravské 
univerzity je prostorem, kde je můžeš reali-
zovat ve výtvarných oborech (například tvůrčí 
fotografie, digitální grafika, animovaná tvorba, 
sochařství, knižní design, malba a podobně) 
nebo v hudebních oborech (zpěv, dechové 
a strunné nástroje apod.). 
Více informací hledej na studujostravskou.cz.

“Bez solidarity 
umírají lidé 
i společnost.”
Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity

Ne každý měl to štěstí narodit se do spokojené 
rodiny, která mu zajistí vzdělání a bezpečný 
domov. Ne každý se narodil zdravý a schopný si 
vybojovat své místo ve společnosti.

Pokud i ty považuješ princip solidarity za jeden 
ze zásadních atributů moderní společnosti, 
Fakulta sociálních studií je tvou příležitostí. 
Hledáme průkopníky, kteří chtějí bojovat s ne-
spravedlností a v budoucnu měnit postoje celé 
společnosti. 
Více informací hledej na studujostravskou.cz.

„Staň se
skutečným 
influencerem.“
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity

Kdo je největším influencerem? Učitel. I ty 
můžeš být tím, kdo povede budoucí generaci.  
Kdo ji bude moci pozitivně ovlivňovat a vést 
k hodnotám, které společnosti zajistí kvalitní 
budoucnost. Učit totiž neznamená jen povídat 
u tabule. Znamená to inspirovat a přivádět 
k myšlenkám. Učit přemýšlet a vyhodnocovat. 

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity hledá 
skutečné učitele – influencery nové generace.
Více informací hledej na studujostravskou.cz.
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Zapomeň na točení zmrzliny. Co takhle radši 
pracovat v produkčním týmu proslulého 
festivalu Colours of Ostrava nebo organizovat 
oficiální eventy univerzity? 

„Chléb s uhlím beru si do práce, z roboty jdu 
na robotu,“ stoji v Bezručově proslulé básni 

Lenka
Šigutová: 
Jsem hrdý člen
produkčního týmu 
Colours of Ostrava
Být součástí produkčního týmu festivalu Co-
lours of Ostrava mi přináší velmi cenné zkuše-
nosti, ale taky obrovskou hrdost. 
V červenci celé město žije Colours, je to akce 
obrovského rozsahu s návštěvností přes 
40 000 lidí a já jsem u toho, když vzniká.

Mám na starost zajišťování a koordinaci per-
sonálu, který čítá více než sto lidí, což je velká 
zodpovědnost, dřina, ale taky velmi důležitá 
zkušenost, které si firmy na trhu práce vysoce 
cení. Jsem ráda, že patřím mezi ty šťastlivce, 
které jejich práce baví. 
 
Pracuju také pro Centrum marketingu a ko-
munikace Ostravské univerzity, a to všechno 
stíhám při studiu Lékařské fakulty. 

Jde to, když se chce. 

Nejlepší
ostravské
brigády

text Sandra Mikulcová foto Jana Hájková, Karla Rohová

#produkce

#lovemyjob
Ostrava. Časy, kdy Ostrava žila průmyslem 
a tvrdou prací, jsou naštěstí dávno pryč.

Dnešní Ostrava žije pro mladou generaci 
a nabízí spoustu smysluplných příležitostí, 
jak si vydělat a zároveň získávat 
cenné zkušenosti.
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Filip Kotala:
Živím se sportem,
který miluju
Studuju tělocvik na Pedagogické fakultě, 
sport miluju a proto taky hledám cesty, 
jak se mu věnovat nejen ve volném čase, 
ale taky v práci. Aktuálně pracuju v cestovce 
jako instruktor, se skvělým týmem mladých 
lidí organizujeme lyžařské výcviky, školy 
v přírodě s animačními programy a výukou 
plavání nebo třeba zážitkové zájezdy 
pro celé rodiny do všech koutů světa.

Ono totiž nestačí být jen dobrý ve svém 
oboru, třeba ve sportu, firmy stojí o zkuše-
nosti navíc – a právě organizační schopnosti 
a práce s lidmi jsou jedny z nich. 

#sport



Lucie Vorlová:
Svými nápady
šetřím klientům 
čas i peníze
Je pro mě důležité vidět, že svým nápadem 
pomáhám druhým – a přesně to dělám. V jed-
nom StartUpu pracuju jako Content Creator 
a můžu tak našim klientům šetřit spoustu času, 
práce i peněz prostřednictvím projektového 
managementu.

Když chce člověk něčeho dosáhnout, musí dě-
lat věci nad rámec, a já takto můžu při studiu 
podnikat. Jsme StartUp a máme před sebou 
ještě dlouhou cestu, ale už teď vím, že jsem se 
přidala na správnou loď. Nevěřte nikomu, 
kdo říká, že se při studiu Přírodovědecké 
fakulty nedá kreativně rozvíjet! #startup

Anna Mertová:
Práci v muzeu 
bych neměnila
Je skvělé, že mají v dnešní době studenti 
v Ostravě k dispozici i zajímavé brigády v tako-
vých kulturních institucích, jako je Ostravské 
muzeum. Pracuji tam už několik let při studiu 
na Filozofické fakultě a rozhodně bych nemě-
nila. Přestože se jedná v prvé řadě o regionální 
muzeum, výstavy v něm bývají neuvěřitelně 
různorodé a bohaté. 
 
Z posledních let si vybavuji pozoruhodné vý-
stavy japonských mečů, děl Albrechta Dührera 
nebo ostravských stříbrných pokladů – a nově 
dokonce připravujeme výstavu na téma Edgar 
Allan Poe. 

#history

#barista

Zuzana Piskořová: 
Pracuji 
v nejpříjemnější 
kavárně! 
Studium vyčerpává a je potřeba doplňovat 
energii kvalitní kávou. V Ostravě je mnoho útul-
ných míst, kde si můžete vychutnat správný 
šálek cappuccina, posedět s přáteli nebo si dát 
něco na zub.

Podle mě je tou nejlepší a nejpříjemnější 
kavárnou Ostravanka, kde nejenže vysedávám 
nad skripty z Filozofické fakulty, ale také pracuji 
jako baristka – tedy přímo u zdroje!
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Ondřej Pernecký: 
Event manažerem 
na své alma mater
Mám to štěstí, že studuji i pracuji na jednom 
místě – jsem členem event týmu na Ostravské 
univerzitě.

A v čem má práce spočívá? Podílím se na 
přípravě různorodých akcí pro naše studenty, 
zaměstnance i širokou veřejnost, mezi něž patří 
i festival Jsme Ostravská, Noc vědců, Ples Ost-
ravské univerzity a celá řada dalších. 
 
Mám na starosti plánování a organizaci akce 
od A do Z, koordinaci brigádníků a samozřej-
mě zajištění hladkého průběhu. A pokud tyto 
řádky čte někdo, kdo míří na Ostravskou a chce 
se k nám přidat, vítáme ho s otevřenou náručí! foto vlastní archív#osuevents



Za českým rybníkem: 
Vyjeli, viděli
a teď vítězí
text Sandra Mikulcová

Co takhle pár měsíců v Austrálii z 95 % zaplacených univerzitou? 
Cestuj a budeš vítězit nad sebou i na trhu práce.
 
Zatímco na většině univerzit jsou zahraniční stáže nedosažitelnou metou, Ostravská univerzita pro 
své studenty nabízí tolik možností, že stačí doslova jenom chtít a alespoň trochu ovládat cizí jazyk. 

O finance se příliš bát nemusíš, některé stáže financuje Evropská unie, jiné přímo Ostravská univer-
zita. Přečti si zážitky studentů, kteří vycestovali, zahoď obavy a připrav se na nečekanou plavbu 
za český rybníček, která ti dá mnohem více, než čekáš. 

Dá ti rozhled, který z pohodlí domoviny nikdo nezíská. Dá ti přátele napříč celou planetou. 
Posune tvoje hranice, najednou zvládneš mnohem více. 
 
Ale hlavně: dá ti neuvěřitelnou konkurenční výhodu na trhu práce. Absolventi se zkušeností ze za-
hraničí totiž zásadně rostou na ceně… 

Podrobnosti o všech mobilitních programech Ostravské univerzity hledej na webu
www.osu.cz v sekci Student.
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Erasmus plus:
Evropa v kapse
Erasmus+ je „stará dobrá klasika“ mezi možnostmi výjezdů do zahraničí. Je to docela jednoduché: 
vybereš si stát, univerzitu, vyplníš formuláře, projdeš jazykovým testem (ne, není tak náročný!) a je-
deš. V každé zemi dostaneš stipendium podle toho, jak je v ní draho. 

V některých zemích (například těch severských) to vystačí na 80 % všech nákladů, jinde (například 
ve Slovinsku) ti ještě část peněz zbude na cestování. Tak honem hledej International Office na své 
fakultě!

Program VIA:
TOP 200 světových 
univerzit
Je vám už evropský rybníček malý? Vyrazte 
na kterýkoli obydlený kontinent – Ostravská 
platí za vás až 95 % všech nákladů na cestu, 
ubytování, očkování, stravu, a dokonce i kapes-
né – přece nebudete živořit. Napište si vlastní 
projekt, odůvodněte, co vám stáž na dané 
univerzitě přinese (například zásadní materiál 
pro vaši diplomku?), přesvědčte komisi, že jste 
ten správný student pro tuto investici a vyrazte 
na jednu z TOP 200 světových univerzit.

OU Aid: Kongo
nebo Grónsko? 
Zambie, Fiji, Kongo, Vanuatu, Sibiř nebo Grón-
sko? V letošním roce Ostravská univerzita spus-
tila zbrusu nový program, díky kterému můžete 
pomáhat a zároveň získávat cenné zkušenosti 
pro svou profesi. Svou duši obohatíte nejen 
o hřejivý pocit z dobrého skutku, ale také 
o nový kus kultury a světa, který je od toho 
našeho nepředstavitelně vzdálený geograficky 
i kulturně.

 



 Jižní Korea: 
Ztracen 
v písmenkách, 
utopen v chilli 
Martin Válek, Filozofická fakulta, foto vlastní archív

Hned po přistání v Jižní Koreji jsem se ocitl 
v celé záplavě písmen, kterým jsem nerozuměl, 
přestože jsem ovládal základy korejštiny 
– po latince ani stopy. A jak jsem následně zjis-
til, není ani radno plést si češtinu a korejštinu. 
Víte, že české „ne“ znamená v korejštině pravý 
opak? Pokud si nedáte pozor, můžete se dostat 
do pěkně zamotaných situací. 
 
Také moje první zkušenost s národní korejskou 
kuchyní začala pěkně zostra. Do naprosté vět-
šiny pokrmů přidávají totiž Korejci pastu z chilli 
papriček, na specifickou pálivou chuť si časem 
zvyknete nebo vás alespoň hlad nakonec při-
nutí. V Koreji najdete i několik českých hospod, 
kde vám ovšem ve většině případů naservírují 
poněkud „pokorejštěnou“ verzi tradičních čes-
kých jídel. Korejci mají Česko moc rádi. 
 
Praha je mnohdy jejich vysněná destinace už 
jen kvůli tomu, že děj spousty korejských seri-
álů se odehrává právě tam. České pivo, hlavně 
Plzeň a tmavý Kozel, je k dostání téměř všude. 
A pozor, takové pivo přijde k chuti obzvláště 
po těch téměř čtrnácti hodinách, které Korejci 
denně tráví ve školních lavicích.

Ostravský sen 
aneb Ostrava není 
Praha, je lepší!
Nataliia Kysil, Pedagogická fakulta, foto Jana Hájková

Narodila jsem se na Ukrajině, kde jsem i vystu-
dovala učitelství hudby. Přes svou ukrajinskou 
alma mater jsem prostřednictvím Erasmu 
vycestovala právě do České republiky. Před od-
jezdem mi říkali, že Ostrava není Praha. A měli 
pravdu. Ostrava je mnohem lepší. Její osobitost 
jsem si zamilovala na první pohled. Navštívila 
jsem sice Prahu, Brno i Olomouc, ale moje srd-
ce zkrátka patří Ostravě.

Na Ostravskou univerzitu jsem se nakonec 
vrátila jako doktorandka. Sama jsem se nau-
čila skládat písničky a hrát na šest hudebních 
nástrojů, proto jsem se nezalekla ani českého 

Ze studentky OU
zaměstnankyní
20. nejlepší 
univerzity světa
Kristýna Vavrečková, Lékařská fakulta, foto vlastní archív

Z České republiky jsem odjížděla jako stu-
dentka, do Austrálie jsem přijela jako zaměst-
nankyně 20. nejlepší univerzity na světě. Díky 
mobilitními programu VIA jsem dostala šanci 
stát se členkou australského vědeckého týmu 
a podílet se na prestižním výzkumu, který se 
týká společných účinků tepelných vln a kvality 
ovzduší na zdraví populace. Během své stáže 
jsem se seznámila s lidmi z celého světa, a můj 
zápal a nasbírané zkušenosti mi otevřely dveře 
k příležitostem, o nichž se mi předtím ani 
nesnilo.

Klokani a koaly pro mě byli vedlejší, nejvíce 
jsem ocenila neuvěřitelně přátelské lidi, 

jazyka a vrhla se do toho po hlavě. Nikdy není 
pozdě rozšířit si obzory, tak proč nezačít třeba 
s Erasmem?  
Nejdůležitější je chytit příležitost za pačesy!

kteří mě mezi sebe bez zaváhání přijali. Aus-
tralská pohostinnost nezná mezí - po celou 
dobu jsem bydlela u své supervizorky 
a na několik měsíců jsem se stala členem její 
rodiny. Na Austrálii vzpomínám s láskou a co 
nevidět se tam vrátím, na základě mé prá-
ce jsem dostala skvělé hodnocení a nabídku 
k doktorskému studiu.
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10 tipů, 
jak se nezbláznit 
v prvním semestru 
a dokonce si ho užít
text Martin Kopáček, Andrea Svobodová

„Student přes palubu!” Aby to nebyl tvůj případ hned v prvním semestru, přinášíme 10 rad 
a tipů, jak se vypořádat s novým režimem. 
 
Na vysoké je všechno trochu jinak. Ve studiu máš obrovskou svobodu, nikdo nehlídá, jestli na před-
nášky chodíš nebo ne. A ne každý student se s tím úspěšně popere. Abyste neletěli přes palubu 
hned v prvním semestru, přinášíme pár dobrých rad a tipů, jak se poprat s novým režimem. 
 

#1 Půl roku klid, 
potom masakr
Na výšce nepíšete písemky každý týden. Ani 
vás průběžně nezkouší. Semestr tak příjemně 
plyne, vy chodíte (nebo nechodíte) na před-
nášky a cvičení, po nich na pivo, ale potom... 
potom přijde zkouškové, vy si koupíte skripta 
a zjistíte, že jediné, co si pamatujete, je název 
předmětu (jestli vůbec!). 

Co s tím? 
Vřele doporučujeme všechno učivo vstřebávat 
průběžně – když si vše z přednášky a cvika ještě 
ten den přečtete a zopakujete, v paměti vám 
toho zbude mnohonásobně více. Když si jed-
nou za měsíc (nebo týden) na hodinku sednete 
a zrekapitulujete, co jste brali, pomůže vám to 
osvěžit si fakta a souvislosti. Zkouškové pro vás 
bude poloviční zátěž. Vězte, že dohnat celý se-
mestr během zkouškového zmákne málokdo. 

A potom… neděláte to přece kvůli zkoušky, 
že ne? Mělo by vás více zajímat, co užitečného 
si z každého předmětu odnesete.

#2 Je toho
prostě víc, no
Nebudeme vám lhát, je toho více než na střed-
ní. Pokud jste si stěžovali, že píšete „pololetku” 
a nedá se to naučit, teď si napíšete několik 
desetinásobných pololetek za týden (někdy 
i za den). 

Co s tím? 
Zjistěte si hned na začátku semestru, jaké jsou 
podmínky splnění předmětu a jak rozsáhlé je 
učivo. Projděte si osnovu přednášek a cvičení, 
prolistujte skripta – zkrátka zmapujte terén. 
Zjistěte, co který pedagog vyžaduje – jedni ba-
zírují na účasti, jiní na znalosti faktů, další chtějí 
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hlavně souvislosti. Vytvořte si vlastní strategii 
učení do každého předmětu – každý z nich to-
tiž vyžaduje jiný přístup a jinou časovou dotaci. 

#3 Je to
jenom na vás
Na střední přijdete pozdě, je to průšvih. 
Na výšce nedojdete vůbec a je to všem úplně 
jedno. Akorát možná nedostudujete ročník, 
ale to je váš boj. Nečekejte, že vám někdo bude 
připomínat vaše úkoly a povinnosti. Na výšce 
jste sami za sebe a jen váš přístup rozhoduje 
o tom, jak úspěšní budete. 

Jak na to? 
Velmi podrobně se informujte, jaké podmínk-
musíte splnit nejen v jednotlivých předmětech, 
ale také v jednotlivých semestrech. Hlídejte 
si, že máte odevzdáno vše v termínu (peda-
gogové nesnášejí opozdilce, ale to už znáte) 
a pozor, u některých předmětů musíte splnit 
určité podmínky, abyste vůbec byli připuštěni 
ke zkoušce. 
 

#4 Rozhodujete
i o rozvrhu
To je další velký rozdíl proti střední škole. 
Vy sami si do velké míry určíte, jak bude vypa-
dat vaše studium – výběrem předmětů a v ně-
kterých případech také výběrem dne a času, 
kdy daný předmět budete mít. 

Jak na to? 
„Áčkové” předměty jsou povinné. „Béčka” jsou 
povinně volitelné – tedy vyberete si ty, které 
pak musíte splnit. A „céčka” jsou nepovinné 
– sbíráte jimi kredity, ale vybíráte si předměty 
napříč všemi fakultami. Můžete se tak třeba 
zdokonalovat v cizích jazycích nebo dělat 
sport. 

#5 Cože?
Kredity? 
Ano, v průběhu studia sbíráte kredity,abyste 
postoupili do dalšího ročníku, nebo byli při-
puštěni ke státnicím. Každý předmět má (dle 
náročnosti a jeho váhy pro vaše studium) různý 
počet kreditů, některé předměty jsou za 10 kre-
ditů, jiné – spíše zájmové – třeba i za 1 kredit. 

Jak na to? 
V prvním semestru jich musíte nasbírat mini-
málně 20, za první rok celkem 40. Rozhodně 
ale nedoporučujeme nabrat si toho hodně 
s tím, že něco vyjde. Důležitý je totiž i studijní 
průměr za první rok, který nesmí být nižší než 
3,4. Mohlo by se tedy stát, že máte kreditů dost, 
ale nepostoupíte kvůli průměru. 
 

#6 Pětka nehrozí, 
vyhazov ano
Dobrá zpráva je, že pětku na vysoké škole ne-
dostanete, špatná, že čtyřka je nedostatečná. 
Přesněji řečeno F jako FAIL. 

Co s tím? 
Projděte si alespoň jednou Studijní a zkušební 
řád - najdete zde všechny důležité podmínky 
splnění, deadliny pro zápis zkoušek a zkrátka 
vše, co musíte splnit, abyste úspěšně studovali. 

#7 Cíle
vám pomůžou 
Někdo přesně ví, za čím si v životě jde, a jiný 
vlastně ani netuší, proč si vybral zrovna tento 
obor. Ani jedno není ideální startovací pozice, 
ale s obojím se dá hýbat. 

Jak na to? 
Co vás zajímá a baví? A jak se tím dá uživit? 



Rozhlížejte se, co všechno se dá dělat v oboru, 
který vás láká. Možná jsou širší možnosti, 
než jste tušili a není třeba lpět na jediném 
cíli. Možná objevíte oblast, o které jste netu-
šili a která vás bude naplňovat. Zásadně vám 
v tom může pomoci taky studijní nebo kariérní 
poradce – na Ostravské univerzitě najdete pro-
fesionály v Poradenském centru OU. Ti vám po-
mohou nejen najít svůj směr, ale také vaše silné 
a slabé stránky, abyste věděli, na čem pracovat 
a jakých předností můžete využívat. 

 

#8 Buďte
proaktivní
Jak z výše uvedeného vyplývá, studium bude 
takové, jaké si ho uděláte. Můžete projít jen tím 
nejnutnějším nebo se můžete stát absolutní 
hvězdou. Je to klišé, ale v tomto případě platí: 
„Máte to ve svých rukách.“ 

Jak na to? 
Rozhlížejte se, ptejte se, hledejte příležitosti. 
Můžete studovat předměty napříč fakultami, 
zlepšit si své jazykové schopnosti, zapojit se 
do výzkumů, dobrovolnictví, získat pracovní 
zkušenosti na brigádách a stážích nebo vyces-
tovat do zahraničí s nejrůznějšími programy. 
Podívejte se také na činnost studentských or-
ganizací – ty jsou odrazovým můstkem spousty 
úspěšných lidí. A to všechno potom nezapo-
meňte zaznamenat do svého životopisu! 

 

#9 Český rybník
je malý, Vyrazte
do zahraničí! 
Ne, nemusíte mluvit anglicky jako rodilý mluvčí 
a ne, nemusíte být z bohaté rodiny. Na Ostrav-
ské univerzitě dáváme příležitost všem, 
kteří se chtějí rozvíjet bez ohledu na to, 
jaké mají zázemí. Samozřejmě se musíte cizím 

jazykem domluvit, abyste přežili život i studium 
v zahraničí, ale není nutné vynikat - to budete 
po návratu! Co se týče financí, stipendium v ně-
kterých zemích pokryje jen část nákladů, 
ale v jiných zemích vám dokonce zbude 
na cestování.

Jak na to? 
Vyjet můžete už od druháku, ale řešit svůj 
výjezd můžete začít kdykoli. Vyhledejte svého 
fakultního koordinátora a zjistěte, jaké doku-
menty potřebujete a jaké jsou možnosti. Kro-
mě celé Evropy je vám díky vlastnímu projektu 
Ostravské univerzity otevřený celý svět: Spojené 
státy, Čína, Mexiko nebo Japonsko… Zkrátka 
jakýkoli obydlený kontinent! 

#10 Využívejte
výhod studenta
Jako student máte neuvěřitelné výhody a sle-
vy, po kterých se vám bude po zbytek života 
stýskat. Využívejte je naplno! Ať už jde o kul-
turu, cestování nebo jídlo, všechno je pro vás 
dostupnější. A s Ostravskou univerzitou to platí 
dvojnásob. 

Jak na to? 
Budeme-li mluvit o Ostravské univerzitě, díky 
programu TEP můžete sportovat se slevou 
až 50 %, zajít si můžete na squash, boulder 
nebo třeba na jógu, dostáváte kredit na sdí-
lená městská kola zdarma, je vám k dispozici 
zdarma naše Univerzitní knihovna OU, kde si 
dokonce na hodinku můžete objednat i vlast-
ního knihovníka, který vám s čímkoli poradí. 
Taky vás čekají vstupenky a slevy na akce všeho 
druhu – ty pak najdete v Portálu OU. 

Hladký start i průběh:
Využij workshopů
Poradenského centra
text Martin Kopáček

Zvládat stres, udržet pozornost, rozumět smlouvám. 
S Poradenským centrem Ostravské univerzity si zajistíte hladký start i průběh studia! 

Příručka pro prváka – LIVE / 9. 10. 2019
Všechno, co nezbytně potřebujete vědět pro vaše studium 
v jedné přednášce. Dozvíte se na co si dávat pozor, časté 
studentské chyby, kde vyřídíte potřebné formality a mno-
ho dalšího.
 
Autogenní trénink / 14. 10. a 21. 11. 2019
Zvládání stresu? Lepší relaxace? Snadnější koncentrace 
na učení? Zapište se na dvoudenní seminář pod vedením 
klinické psycholožky a psychoterapeutky a vydejte se 
na cestu za sebepoznáním.

Na co si dát pozor při podpisu smlouvy / 16. 10. 2019
Jeden podpis může nadělat hodně problémů. Na co 
si dát pozor při podpisu pracovní smlouvy nebo třeba 
smlouvy o pronájmu, se dozvíte právě na této přednášce. 

Kariérni open hours / 4. 11., 9. 12. 2019 
Vše na co jste se báli zeptat z karierní oblasti. Kontrola 
životopisu, tvorba motivačního dopisu, na co se zaměřit 
v přípravě na pohovor… to a mnohem víc se dozvíte 
na tomto workshopu.

Koučink na zkoušku / 30. 10., 6. 11., 12. 12. 2019
Slovo koučink je pro mnohé velkou neznámou. Vy ale 
máte možnost si jej vyzkoušet na vlastní kůži a zdarma.

Relaxační techniky / 6. 11. 2019   
Dříve než vám začnou zkoušky, přijďte zjistit, jak efek-
tivně čelit stresu. Vyzkoušíte si hned několik relaxačních 
technik.

Máš CV a motivační dopis, který zaujme? / 11. 11. 2019 
První dojem je základ. To ví každý, málokdo si uvědomí, že 
se vytváří ještě před tím, než na pohovor přijdete, a to prá-
vě pomocí motivačního dopisu a CV. Pojďte si je s námi 
„vytunit“.
 
Výživné a studium  /  13. 11. 2019 
Jak je to s výživným při studiu a s jakými situacemi se 
setkávají naši poradci, vám prozradí tato přednáška.

Pozvali tě na pohovor? Tak ho vyhraj! / 21. 11. 2019 
Pozvali vás na pohovor? Super. Ale co dál? Pojďte se 
naučit, co všechno můžete udělat, abyste se na pohovor 
připravili a předehnali konkurenci dalších uchazečů.
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Jak se učit efektivně / 28. 11. 2019 
Jak jen nekoukat do knížky, udržet pozornost, nastavit si 
režim a priority? To řeší každý student a my jsme 
pro vás přichystali praktickou přednášku plnou 
konkrétních technik.
 
Jacobsonova progresivní svalová relaxace
Metoda řízené relaxace pracující na principu střídání 
napětí a uvolnění. Můžou ji praktikovat všichni, ale velmi 
vhodná je pro ty, kterým běžné relaxační techniky nevy-
hovují.
 
Jak zvládat stres / Listopad 2019 
Dříve než vám začnou zkoušky přijďte zjistit, jak efektiv-
ně čelit stresu. Vyzkoušíte si hned několik relaxačních 
technik.    

Najdi svůj vnitřní potenciál / 11. 12. 2019 
Vnitřní potenciál je zaklínadlo seberozvoje 21. století. 
Co to je, jak ho najít a proč bych ho měl vlastně hledat se 
dozvíte na přednášce karierní poradkyně a koučky.

Boj s prokrastinací / 9. 1. 2020
Co je prokrastinace a jak se s ní vypořádat. Mnoho 
konkrétních technik a návodů, jak se vypořádat s tímto 
jevem, který zná asi každý student.
 
Studijně-profesní orientace (uchazeči) 
/ 22. 1., 26. 2., 3. 3. 2020 
Chcete vědět, jaké jsou vaše silné stránky a na, 
jakou profesi se hodíte? Právě pro vás je určen tento 
praktický workshop.

Všechny workshopy najdete
na www.osu.cz/poradenske-centrum



Dny otevřených dveří: 
Přijďte si 
„proklepnout“ 
svou budoucnost
text Andrea Svobodová

Zboží z internetu můžete vrátit do 14 dnů. O vysoké škole to ale neplatí. 
Proklepněte si svou budoucí alma mater - dny otevřených dveří jsou skvělou příležitostí!

Kdo vám může dát více informací než samotní 
studenti oboru, na který se chystáte? Přijďte se 
jich zeptat přímo na dny otevřených dveří. Při 
té příležitosti poznáte taky vaše budoucí pe-
dagogy, zázemí fakulty i možnosti, které vám 
nabízí navíc. 

Na Lékařské, Přírodovědecké, Pedagogické, Fi-
lozofické a Fakultě sociálních studií proběhnou 
DOD 24. – 25. ledna 2020 (to je ve stejný den 
jako na sousední Vysoké škole báňské – takže 
pokud zvažujete jít na techniku, stihnete v jed-
nom dni obě univerzity v Ostravě!).
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Na Fakultě umění se budou DOD konat v době 
klauzur - zažijete tak fakultu “v plném proudu” 
v době, kdy studenti obhajují své závěrečné 
práce. 

Během DOD vám budou k dispozici také zá-
stupci Poradenského centra, kteří vám pomo-
hou vyřešit jakékoli překážky spojené s nástu-
pem na vysokou školu, stejně jako lidé z Centra 
mezinárodní spolupráce, kteří vám představí 
možnosti vycestování do zahraničí během stu-
dia – a že ty jsou na Ostravské univerzitě velmi 
výživné!

Proslavte
svou střední v Bitvě
O pohár Ostravské 
univerzity! 
text Andrea Svobodová foto Filip Zvěřina

Jde o čest, prestiž a ceny v hodnotě téměř 200 000. Přihlaste svou střední a zabojujte ve velko-
lepé soutěžní show!

Bitva O pohár Ostravské univerzity: Velkolepá 
soutěžní show, ve které týmy středních škol 
potí krev pro slávu, čest a prestiž své střední, 
ale také ceny v hodnotě téměř 200 000 korun. 
Ve hře je například zájezd, sportovní vybavení, 
gastrozážitky a nebo třeba robot pro výuku IT 
na vaší škole. 

Jen několik škol se 
ale probojuje do finále, 
které se koná na festiva-
lu Jsme Ostravská!, 
na hlavním podiu přímo 
na Masarykově náměstí 
v centru Ostravy. Zde 
školu reprezentuje šes-
tičlenný tým gladiátorů, 
kterým přicházejí fandit 
stovky spolužáků a přá-
tel v barvě školy. 
Atmosféra je elektrizující. 
Kdo se dostane do arény 
v roce 2020, to je zatím 
ve hvězdách. Registrace 
do bitvy se spustí 
v březnu, kdy školy 
začnou posílat své při-
hlášky i s motivačními 
videi. 

A právě originální video – ať už vtipné nebo 
myšlenkově hluboké – může do Bitvy dostat 
i vaši střední. 

Jak se do Bitvy přihlásit a co udělat pro to, 
abyste zvýšili své šance na vítězství, najdete 
na webu festivalu Jsme Ostravská! (www.jsme-
ostravska.cz). Právě Bitvou tento festival totiž 
začíná a vy pak můžete s celou školou oslavit 
svůj úspěch přímo na místě. 

Vítězný tým Bitvy O pohár 
Ostravské univerzity 2019.



Jsme Ostravská 2019: 
Ema Smetana a Milan Peroutka
Po Bitvě se atmosféra na náměstí rozvolnila a začala afterparty. Gladiátory Bitvy na podiu 
vystřídal Milan Peroutka s kapelou Perutě a potom Ema Smetana se svým hostem 
Jordanem Hajem. To byla zasloužená odměna! 

Bitva 2019:
Pohár
vybojoval
Český Těšín
Do hry vstoupil nováček a zamíchal kar-
tami tak, že se ani ti nejostřílenější bardi 
nestačili divit! Gratulujeme týmu z Gym-
názia Josefa Božka v Českém Těšíně 
za skvělé výkony soutěžního týmu 
na pódiu i neporazitelnou fanouškovskou 
základnu pod podiem. Sláva vítězům 
ve fialové barvě, kteří doslova přijeli, 
viděli a zvítězili! 

Za sebou nechali všechny čtyři zkušené 
hráče Bitvy O pohár Ostravské univerzi-
ty, kteří v ní soutěží od samého začátku: 
dvojnásobného vítěze Bitvy Gymnázium 
Matiční (2016 a 2018), Wichterlovo gym-
názium (vítěz ročníku 2017), Jazykové 
gymnázium Pavla Tigrida i Gymnázium 
Educanet. 

30 vteřin na odpověď...

...rozhodnout o vítězství mohou 
ale také fanoušci – i ti vám 
sbírají body! 

...potřebujete výdrž, přesnost 
i týmovou spolupráci...



The Cure, ZAZ
a Ostravská
univerzita: 
Jak to letos vypadalo
na Colours of Ostrava
text Sandra Mikulcová foto Martin Kopáček

Colours of Ostrava jsou celosvětově proslulým hudebním festivalem, každým rokem ale roste 
také jeho diskuzní scéna Meltingpot. Vedle držitelů Nobelovy ceny se představují také lidé Ost-
ravské univerzity. Vítejte na UniverCity stage!

A i přes řečnickou konkurenci UniverCity stage 
každoročně praská ve švech. Možná tomu 
přispívají taky workshopy, ze kterých si může-
te odnést povedené zážitky i suvenýry – třeba 
vlastnoručně vyrobenou plátěnou tašku meto-
dou sítotisku.  

Pokud se v roce 2020 chystáte na Colours 
of Ostrava, nezapomeňte: na UniverCity stage 
vždy najdete zajímavé osobnosti, rezonující 
témata i jedinečné zážitky! 

Jak vypadá česká krajina po třiceti letech 
svobody? Měla by eutanázie být samozřejmou 
součástí svobody rozhodování na sklonku živo-
ta? A jak to vypadalo se svobodou jednotlivce 
v průběhu historie lidstva? Neotřelé odpovědi 
na záludné otázky podávaly na UniverCity st-
age osobnosti Ostravské univerzity. 

Ostravská univerzita je totiž už tradičním part-
nerem diskuzního fóra Meltingpot na festivalu 
Colours of Ostrava. Vědci a odborníci z oblasti 
společenských i přírodních věd, medicíny, filo-
zofie, pedagogiky či umění z Ostravské univer-
zity tak stojí po boku nositelů Nobelových cen 
a světových myslitelů. 
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Věčně plno. UniverCity stage letos 
otevřela například téma „Česká krajina 
po 30 letech svobody“ 

Chill zóna na UniverCity stage.



Hvězdou Gaudeamu: 
Jak Ostrava
zválcovala Prahu
a Brno



Hvězdou Gaudeamu: 
Jak Ostrava
zválcovala Prahu 
a Brno
text Andrea Svobodová foto Simona Saeverud

Úspěch jako v Naganu! Nejlepší ze tří set vystavovatelů na veletrhu Gaudeamus Brno byla barev-
ná expozice Ostravské univerzity. Po 10 letech sestřelila z prvního místa brněnskou a pražskou 
techniku.

„Upřímný zájem o každého studenta, v tom vi-
dím základní stavební kámen našeho úspěchu. 
Nesnažíme se do studentů nacpat informace, 
snažíme se jim pomoci v jejich rozhodování. 
S každým zájemcem se bavíme individuálně 
o tom, co ho baví a co by chtěl v životě dělat, 
a podle toho hledáme možné směry studia,“ 
vysvětluje vedoucí Centra marketingu a komu-
nikace Adam Soustružník.

Ostravská univerzita loni zamíchala kartami 
na největším veletrhu pomaturitního vzdělává-
ní v Česku a na Slovensku: Gaudeamus Brno. 
 
V prestižní soutěži o nejlepší expozici už více 
než deset let vítězí pražská a brněnská technic-
ká univerzita, v roce 2018 je však obě posunula 
na druhé a třetí místo Ostravská univerzita! 

Ostravská byla prostě královnou Gaudeamu!
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Žádná nuda! Ne nadarmo vyhrála Ostravská univerzita nejlepší expozici veletrhu.

Vítězná trofej: nejlepší expozice veletrhu Gaudeamus Brno 2018!

Dobré kafe, skvělá atmoféra 
i pohodlné sezení - Ostravská kavárna
přímo na veletrhu.



Ostravský 
Majáles: 
Celorepublikový
unikát se vrátil 
na hrad
text Andrea Svobodová foto Čestmír Jíra

Největší studentská akce v Moravskoslezském kraji se vrátila ke svým 
kořenům: na Slezskoostravský hrad. 

MIG21, Sto zvířat, Ventolin nebo Ben Cristovao. 
„Skvělé na tom všem je, že za veškerou organi-
zací – i na těch nejvyšších manažerských pozi-
cích, stojí studenti ostravských univerzit, 
ale i středních škol. Je to skvělý odrazový můs-
tek pro kariéru téměř v jakémkoli oboru - zvlá-
dat řídit lidi a procesy nepotřebují jen manaže-
ři,” doplňuje David. 

Studenti z Younie si na dlouho nevydechli a už 
nyní pracují na dalším ročníku Majálesu. A my 
už víme, že se bude konat 7. května 2020 opět 
na Slezskoostravském hradě. Tak co, budete 
jeho součástí na straně návštěvníků, nebo orga-
nizátorů? 

Celorepublikový unikát, Majáles Ostrava, se 
letos po letech vrátil z industriálního prostře-
dí Dolní oblasti Vítkovice zpět na místo, které 
s ním bylo tradičně spjaté. Zelené louky kolem 
Slezskoostravského hradu ožily hudbou a stu-
dentskými oslavami jara 17. května 2019.

„Majáles tak získal zpátky více studentský ráz, 
Dolní oblast je silně spojená s monstrózními 
festivaly, jako je Colours of Ostrava nebo Beats 
for Love. S tím rostl i tlak na zvětšování našeho 
festivalu, ale my nepotřebujeme růst na kvanti-
tě. Chceme, ať má Ostrava i nadále svůj jedi-
nečný Majáles, který spojuje studenty středních 
a vysokých škol nejen mezi návštěvníky,
ale také mezi organizátory,” říká David Panoš,  
prezident studentské organizace Younie, 
která za organizací Majálesu i mnoha dalších 
studentských aktivit v Ostravě stojí. 

Že jde o akci obrovských rozměrů dokládají 
nejen počty návštěvníků, které sahají k deseti 
tisícům, ale také jména vystupujících. Hvěz-
dami letošního ročníku byla například kapela 



Sametová
Ostrava
očima 
Jana
Malury: 
Byli jsme 
pěšáky
revoluce
text Sandra Mikulcová
foto Jana Hájková, černobílá fota archív Jana Malury

Letos uplyne 30 let od doby, kdy se lidé v čele 
se studenty znovu chopili svých hodnot 
a vyrazili do ulic s cílem získat zpět svobodu, 
možnosti volby a smysluplnou budoucnost. 
Každému se vybaví euforické listopadové 
snímky zaplněných pražských ulic a náměstí 
– jak ale probíhala sametová revoluce v Os-
travě, tedy ve městě, kde otěže moci až do 
poslední chvíle pevně svíral komunistický 
režim?  
 
O trnité cestě ke svobodě a roli ostravských 
studentů v této přelomové události vypráví 

profesor Jan Malura, účastník listopadového 
dění a nyní vedoucí katedry české literatury 
a literární vědy na Filozofické fakultě Ostrav-
ské univerzity. 
 
Když se podíváte zpět do roku 1989, kým jste 
byl a jaký byl svět kolem vás? 

Byl jsem osmnáctiletým klukem na hrozném 
gymnáziu, kde vládli pevnou rukou ortodoxní 
komunističtí kantoři. Byly to často absurdní 
šaškárny, měli jsme například ruštináře, hrůzo-
strašného stalinistu, který nám dokola vyprávěl 

44 – 45

o hrdinech Sovětského svazu. Jeden z mých 
spolužáků u jeho plamenného výkladu usnul, 
což dotyčného kantora rozzuřilo tak, že ještě 
na půl spícího studenta vytáhl za ucho z lavice 
a začal mu strašně nadávat a mlátit ho. Bral to 
jako znevážení posvátné pravdy! 

A mimo školní lavice?

Nemohli jsme se ani dostat k hudbě, kterou 
jsme měli rádi, odevšad se ozýval Karel Gott, 
Michal David a Helena Vondráčková. To, že 
v obchodech nebyl toaletní papír nebo po-
meranče, mě v mém věku moc netrápilo. 
Jako rodina jsme to pocítili spíše ve vážných 
situacích, kdy bylo třeba sehnat důležité léky, 
což se někdy ani nepodařilo. Věděli jsme, že ty 
léky existují, ale kromě komunistických papa-
lášů k nim běžní občané neměli přístup. Právě 
v takových chvílích mi nejvíce docházelo, že 
to u nás není v pořádku. Vůči světu, který mě 
obklopoval, jsem cítil velkou nechuť. Roli hrálo 
i to, že můj otec byl po roce 1968 kvůli svým 
názorům a angažovanosti perzekuován a vyho-
zen z katedry hudební výchovy Pedagogické 
fakulty Ostravské univerzity, kde do té doby 
pracoval. 

Na tutéž fakultu jste právě v roce 1989 na-
stoupil vy jako student – jaká zde vládla 
atmosféra?
 
Právě tady jsem si uvědomil, že většina gymná-
zií byla mnohem uvolněnější. Najednou jsem 
se ocitl mezi lidmi ze svobodnějšího světa. 
Na fakultě jsem ale ještě zažil obskurní před-
měty jako dějiny dělnického hnutí, marxismus-
-leninismus a někteří kantoři nám neustále 
podsunovali komunistickou ideologii. Na den-
ním pořádku byly i drobné konflikty, které se 
například týkaly mých dlouhých vlasů – právě 
vyučující marxismu-leninismu mi nadával 
do „feťáků“. A i když jsme oficiálně nestudovali 
ruštinu, pořád pro nás byla od prváku povinná, 
takže jsme si k ní vytvořili naprostý odpor. 

Tou dobou už se ale muselo schylovat k revo-
luci…

Na pražských fakultách už, předpokládám, 
před listopadem vládla daleko přívětivější 
atmosféra. V Ostravě to běželo v zajetých nor-

malizačních kolejích až do posledních chvil. 
Vůbec první protest se uskutečnil až v pondělí 
20. listopadu 1989 před divadlem Jiřího My-
rona a posléze se přesunul na Masarykovo 
náměstí, tehdejší náměstí Lidových milicí. Zpo-
čátku se scházela jen hrstka lidí, s Prahou nebo 
Brnem se to nedalo srovnat, Ostrava byla pořád 
komunistickou baštou. 

V sametové revoluci sehráli zásadní roli právě 
studenti. Jak tedy vypadaly studentské protes-
ty v Ostravě? 

Vyhlásili jsme studentskou stávku a přesta-
li jsme chodit na výuku. Místo toho jsme na 
fakultě a na kolejích opisovali letáky, pořádali 
jsme diskuze, mnohdy vyhrocené, protože 
spousta kantorů byla úzce spjatá s komuni-
stickým režimem. Já jsem nebyl žádný lídr, 
předseda stávkového výboru byl Ivo Kaleta. 
Úkolem nás „pěšáků revoluce“ bylo hlavně 
roznášet letáky do ostravských továren a dolů, 
beskydských vesnic a zemědělských družstev 
a diskutovat tam s lidmi. Chtěli jsme lidem 
mimo centra dění vysvětlit, za co stávkujeme, 
že nejde pouze o abstraktní ideály jako je svo-



boda, ale i o životní prostředí, bytovou politiku 
a ekonomickou situaci, což se dotýkalo úplně 
všech. Nutno však dodat, že jsem se v předlis-
topadových měsících nijak zvlášť dobře neori-
entoval v politické situaci.

Takže jste rozpoutali informační válku…

Ano, akorát jsme neměli internet, což je 
pro dnešní studenty zavalené informacemi 
ze všech stran asi nepředstavitelné. Oficiální 
kanály jako televize, rozhlas, Rudé právo a po-
dobně, stále šířily, že jsme neonacisti nebo 
alespoň zaplacení nepřátelským Západem, 
že je nás jen pár. 

Jak na to lidé z továren, dolů a beskydských 
vesnic reagovali? 

Někde si s námi radostně povídali a chtěli letá-
ky pro celou vesnici, jinde nás doslova vykopli 
už na vrátnici továrny. Slýchali jsme argumenty 
typu „studujete za naše peníze, tak seďte 
na zadku a učte se“. Dostávali jsme se i do vel-
mi konfliktních situací,  měli jsme sice v kapse 
krásný leták Osm pravidel dialogu, ale na dia-
log místy vůbec nedošlo… Některé z mých kole-
gů zadržela v Karviné policie, vyhrožovali jim, 
bouchali zuřivě pendreky do stolu a sepisovali 
s nimi absurdní protokoly, i když je nakonec 
museli pustit. V prvních dnech jsme se trochu 
báli, šířilo se, že právě v Ostravě policie a Lidové 
milice vůči protestujícím zasáhnou. Nakonec 
k tomu nedošlo, na demonstrace začaly chodit 
tisíce lidí a my jsme věděli, že je vyhráno…

Musely to být nepředstavitelně silné momen-
ty, které lidi spojovaly. Jak protesty vypadaly?
 
Bylo to euforické období, kdy lidé táhli 
za jeden provaz. Protesty na náměstí byly na-
bité zvláštní energií – lidé byli šťastní, drželi se 
za ruce a křičeli jedním hlasem „Nejsme sami!“. 
Vypadalo to, že se všichni cítí stejně, mají 
podobné názory. Ale pak se společnost velmi 
brzo začala dělit na různé skupinky. Vstoupi-
ly do toho politické boje a nesváry, které nás 
rozdělovaly, což je asi normální – byla to spíše 
naše naivita, když jsme si mysleli, že přetrvá ta 
harmonie. Revoluci jsme vlastně prožívali 
jako takový euforický večírek. Jako studenti 
jsme byli pořád spolu, chodili jsme na demon-

strace, diskuze a koncerty, třeba když v Ostravě 
poprvé zpíval Karel Kryl a tisíce lidí v kostele 
s ním, protože jsme to všichni znali nazpaměť…
Zkrátka mezi námi panovalo radostné 
souznění.

Jako vysokoškolský pedagog se denně setká-
váte se studenty – jsou stejní, nebo jiní, než jste 
byli vy?

Řekl bych, že jsou naprosto odlišní. Dnešní stu-
denti se už narodili do svobodné doby a spous-
tu věcí berou jako samozřejmost. My jsme si 
vážili toho, že najednou vychází knížky, 
které jsme chtěli číst, ale dřív byly zakázané, 
že můžeme chodit na vysněné koncerty a ote-
vřeně mluvit o věcech, o kterých se dříve lhalo. 
Měli jsme z toho upřímnou radost. Současná 
generace se i díky sociálním sítím jinak spolču-
je, žije si tak trochu ve vlastním světě. Nemys-
lím, že by se o dění kolem sebe nezajímali. 
Obzvláště v poslední době po vlně student-
ských stávek za klima si říkám, že studentům 
není svět lhostejný. Vlastně mám pocit, 
že se ty naše demonstrace i okolní reakce 
v lecčem podobají. Také jim říkají, ať sedí raději 
ve škole nebo že jsou zaplacení. Jde především 
o to, jestli dnešní studenti dovedou přesvědčit 
zbytek společnosti, jako jsme se o to snažili 
před třiceti lety my, že jde o důležité téma 
a je potřeba něco pořádně změnit.

Měli jste jasnou či naivní představu o tom, 
jak by svět mohl vypadat po sametové 
revoluci? 

Jako mladý student jsem měl spíše jasno 
v tom, co mi na režimu vadí a v čem žít nechci, 
než v jakém světě bych rád žil. Naivních před-
stav jsme měli určitě spoustu. Mysleli jsme si, 
že někteří lidé aktivní v komunistickém režimu 
se už prostě ve veřejném životě nebudou anga-
žovat, protože jim to morální zásady nedovolí. 
To z naší strany bylo hodně naivní. 
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V roce 2018 obletěl svět příběh patnáctileté 
Grety Thunberg, švédské studentky, jež každý 
pátek trávila namísto školy před tamějším 
parlamentem s cílem upozornit vládu a širo-
kou veřejnost na nutnost podniknout oka-
mžité kroky ke zmírnění klimatické změny. 

Její jednání se stalo inspirací pro středoškoláky 
napříč celým světem a dalo vzniknout hnutí 
Fridays for Future, tedy studentským stávkám 
pro klima. Do této iniciativy se zapojily desítky 
zemí a stovky měst, mezi nimi i Ostrava. 
Proč podporovat „záškoláctví“ a není to všech-
no jenom výmysl? Přečtěte si rozhovor s or-
ganizátorkou ostravských demonstrací Emou 
Ostřížkovou, studentkou třetího ročníku Gym-
názia Olgy Havlové v Ostravě.

Co je cílem ostravské odnože iniciativy
Fridays for Future? 

Snažíme se tlačit na politiky, aby se zajímali 
o téma klimatické změny, jelikož právě oni 
mají tu moc stanovit jasná pravidla pro velké 
společnosti – znečišťovatele. Zároveň se snaží-
me zvyšovat povědomí o současných ekologic-
kých problémech ve společnosti. Je to záleži-
tost, o níž se příliš otevřeně nehovoří, a proto 
prostřednictvím protestů na současnou situaci 
upozorňujeme a poskytujeme informace široké 
veřejnosti. Pak už je jen na nich, jak se tomu 
postaví a zda-li změní své chování.
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Ema
Ostřížková
z Fridays
for Future:
Nejdůležitější je 
mít kuráž a veřejně 
se projevit
text Sandra Mikulcová foto Jana Hájková

Jak ses k této iniciativě dostala? V čem spatřu-
ješ její smysl?

Gretin příběh a její činnost mi zkřížily cestu již 
dříve, jelikož se o životní prostředí zajímám delší 
dobu. Velmi mě mrzelo, že se něco takového 
neděje i u nás, zejména v Ostravě. Později se 
se mnou prostřednictvím sociálních sítí spojili 
zakladatelé českého hnutí s tím, že hledají zá-
jemce ze všech krajů, kteří by se rádi angažovali 
a pomohli zorganizovat stávku pro klima i v dal-
ších městech. Z Ostravy jsem se tak zapojila 
jako první a snažím se pomáhat, jak jen to jde. 
Smysl spatřuji už jen v tom, že se tento problém 
opravdu začíná řešit – sice jsme ještě daleko 
od nějakých větších změn, ale je úspěch, že se 

naše společnost začala o tuto problematiku 
aktivně zajímat a média se ji taktéž snaží ucho-
pit a prezentovat. Také komunikujeme s různý-
mi politiky a vědci, s nimiž se snažíme přijít na 
to, jak dále postupovat. Osobně si myslím, že je 
to na dobré cestě.

Jak jsi přišla na to, že je s naší planetou něco 
špatně? Cítila jsi to na vlastní kůži nebo jsi 
čerpala informace z nějakých zdrojů?

Primárním zdrojem našeho hnutí je poslední 
zpráva IPCC, tedy Mezivládního panelu pro 
změnu klimatu, která byla velmi alarmující. 
Popisovala, jak by naše planeta vypadala, kdyby 
se do budoucna oteplila o 1,5 nebo 2 stup-
ně Celsia, v závěru je ten půl stupňový rozdíl 
velmi drastický. Myslím si, že pro nás v Česku je 
klimatická změna velmi abstraktním pojmem, 
protože to nepociťujeme na vlastní kůži. Stra-
tegicky jsme vlastně na tom nejvýhodnějším 
místě, jelikož se nás ty postupné změny natolik 
nedotýkají. Řekla bych, že pro nás by byla spíše 
problémem migrace klimatických uprchlíků 
a pak samozřejmě větší sucho, malá úroda 
a následně vysoké ceny potravin.

Jak je na tom Ostrava se zapojením studen-
tů? Zajímají se o klimatickou změnu, 
její důsledky a možnou nápravu?

Ráda bych řekla, že ano, ale popravdě si tím 
nejsem vůbec jistá. Žiji vlastně v určité sociální 
bublině a nemohu s jistotou říci, jak se k tomu 
všeobecně staví všichni ostravští středoškolá-
ci. Na stávky ovšem stále chodí, i když jich na 
druhé a třetí stávce bylo méně. To ale může být 
způsobeno i tím, že se v danou dobu kona-
ly maturity – obecně se o toto téma zajímají 
nejvíce právě studenti posledních ročníků, 
protože jsou už na prahu dospělosti a vesměs 
se mohou sami rozhodnout, jak budou trávit 
svůj čas. Velkému množství studentů také není 
osmnáct let a nemohou si psát sami omluven-
ky – jejich rodiče je často nechápou a i samot-
né školy jejich snahu občas bojkotují. To se pak 
také odráží v počtu zúčastněných. Do jisté míry 
se nám daří šířit povědomí o současném stavu 
a možných důsledcích klimatické změny, ale je 
na nás, abychom se i nadále snažili oslovit ještě 
více škol a srozumitelně vysvětlovat žákům, 
co je vlastně ve hře.



V této souvislosti zaznívají hlasy, které tvrdí, 
že stávky pro klima jsou pouze zástěrkou pro 
záškoláctví, a větším přínosem pro společnost 
je, když se děti poctivě vzdělávají ve škole. 
Jak bys na tento názor reagovala?

Myslím si, že tři dny absence za rok mé úrovni 
vzdělání neuškodí. Podle mého názoru je nej-
důležitější mít kuráž veřejně se projevit a vyjá-
dřit nesouhlas třeba právě s nečinností politiků 
nebo s čímkoli jiným. Všichni bychom si měli 
osvojit i vyzkoušet některou formu občanského 
aktivismu. Je docela legrační, jak někteří tvrdí, 
že máme nejdříve dokončit střední školu, na-
stoupit na univerzitu, a teprve pak se angažo-
vat ve výzkumu a hledat nějaká schůdná řeše-
ní, jak zachránit lidstvo. Jednak na to všechno 
není dostatek času a jednak ne všichni chtějí 
působit ve vědě. Spousta z nás má jiné sny 
a cíle a snaží se, aby před námi byla budouc-
nost, kde je bude možné realizovat.

Zmínila jsi, že cílem protestů je především 
upoutat pozornost politiků a veřejnosti. 
Můžeme tedy pro lepší klima udělat i jiné 
věci?

Pochopitelně. Jako jedinci můžeme my všich-
ni dělat každý den rozhodnutí a malé změny, 
které ve velkém měřítku rozhodně pomáhají. 
Naše hnutí se ale primárně snaží oslovit poli-
tiky a činit změny ze shora, než vyvolávat vlnu 
změn ze zdola. Obáváme se totiž, že na to není 
dostatek času. Abychom dosáhli viditelných 
změn, musíme říci těm, kteří mají tu moc za-
sáhnout, aby přijali efektivní opatření.

Dělají členové vašeho hnutí a účastníci stávek 
osobní ústupky, kterými přispívají k udržitel-
nosti životního prostředí?

Přinejmenším lidé z mého okolí se snaží cho-
vat zodpovědně. Například nakupují pouze 
v sekáči a podporují spíše cirkulární ekonomi-
ku, snaží se omezit konzumaci masa, protože si 
uvědomují dopady velkochovů na životní pro-
středí, nebo se třeba snaží nakupovat bezoba-
lově – každý v jiném měřítku s odlišnými priori-
tami. Bezobalové nakupování se může docela 
prodražit, a ne každý disponuje potřebnými 
financemi, někteří samozřejmě mohou mít 
problém i s dostupností. Často mě samotnou 

překvapí, jak moc se mí vrstevníci snaží. Spous-
ta z nich nepodporuje „fast fashion“ a otevřeně 
se hlásí k tomu, že nakupují v sekáčích. Dříve se 
na takové lidi ostatní dívali skrz prsty, dnes je to 
módní trend. Samozřejmě se asi nikdy nevy-
hneme tomu, že na stávku dorazí někdo, kdo 
se o problematiku vůbec nezajímá a chce se 
jenom ulít ze školy. Ale ve výsledku je mnohem 
jednodušší do té školy jít a vynechat stávku, 
protože v opačném případě to pak obnáší 
mnohem více práce doma, od zjišťování učiva 
přes shánění zápisů až po dopisování testů.

Mnozí se stávkami nesouhlasí a tvrdí, že se 
jedná o agitaci určitých politických stran 
a stávky pro klima mají podpořit politický pře-
vrat. Vnímáš svůj aktivismus jako politickou 
záležitost?

Nejraději bych se do politiky vůbec nezapojo-
vala, ale díky celému hnutí jsem zjistila, 
že je potřeba s politiky aktivně komunikovat, 
a všichni se musíme jako členové občanské 
společnosti alespoň trochu zapojit. Navíc klima 
je otázka, která se týká nás všech a nejedná 
se pouze o problém pravicově nebo levicově 
orientovaných lidí, studentů nebo dospělých. 
Je to celospolečenský problém, kterému by-
chom se měli postavit společně. Planeta se bez 
nás obejde, ale my bez ní ne. A pokud se lidé 
budou neustále snažit hledat něco, co za tím 
není, a shazovat tak důležitost problému, 
tak to nikam nepovede.

Co tedy můžeme podniknout pro pozitivní 
změnu ve společnosti?

Klíčem je mluvit o tom s lidmi ve svém oko-
lí, nenutit je ke změně, ale spíše je inspirovat 
svými činy a chováním k tomu, aby k ní dospěli 
sami ze své vlastní vůle. Je důležité o problému 
mluvit, vysvětlovat jej a také pokládat otázky. 
A v neposlední řadě je potřeba si uvědomit, 
že do ulic nevyráží žádní ekologičtí radikálové, 
ale obyčejní studenti a další občané, 
kterým leží na srdci budoucnost nás všech.

Studentské iniciativě Fridays for Future fandím. 
Asi proto, že jsem měla možnost mezi našimi 
studenty (a nejen mezi nimi) poznat mladé lidi, 
kteří to se svým zájmem o budoucnost planety, 
kvalitu života a vůbec jeho perspektivu myslí 
opravdu vážně a jsou připraveni něco skuteč-
ného udělat, nejen demonstrovat, ale opravdu 
změnit životní styl. Chovají se odpovědně, 
když nás upozorňují na to, co bychom všichni 
měli slyšet. Nevnímám to jako pózu, módní hit 
ani snahu vyhnout se škole. Moc jim přeji, 
aby jejich snahu vyburcovat politiky, 
průmyslníky a vůbec nás dospělé nezkazili ti, 
kteří jejich aktivitu budou podporovat jen 
„na oko“ bez skutečného zájmu o věc.

Jana Huvarová, ředitelka Gymnázia Olgy Havlové

Globální klimatické změny způsobené lidským 
konáním na planetě Zemi jsou v současném 
stavu vědeckého poznání nezpochybnitelným 
faktem. K základním lidským právům i povin-
nostem patří možnost upozorňovat na vážná 
nebezpečí, která přezírání a bagatelizace pro-
blémů spojených s globálními klimatickými 
změnami přináší. Klíčové jsou vědecké argu-
menty a prokazatelná fakta. Nikoli věk 
či dokonce pohlaví těch, kteří na tato nebez-
pečí upozorňují a vyzývají politiky, aby je řešili. 
Stejně jako v případě globálních klimatických 
změn jsme také na regionální úrovni svědky 
lhostejnosti, apatie a znevažování této situa-
ce. Jakákoli nenásilná a demokratická forma 
protestu proti poškozování životního prostředí 
a zdraví lidí je ve svobodné společnosti 
žádoucí.

Tomáš Netočný, novinář 

Ema Ostřížková
Působí v hnutí Fridays for Future, organizuje 
hromadné úklidy veřejných prostor a letos na-
točila krátký snímek o Deklaraci lidských práv, 
s nímž zabodovala v soutěži vyhlášené Organi-
zací spojených národů.

Spolu s Karolínou Žákovou pak zvítězily v celo-
republikové soutěži taktéž zaštítěné OSN, 
a to s krátkým dokumentárním filmem Diskri-
minace. Ve volném čase se věnuje recyklaci 
a upcyklaci se zaměřením na udržitelnou 
módu, o níž také natáčí videa.
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text Sandra Mikulcová
foto Jana Hájková

Pavlu Flegontovovi je teprve pětatřicet, 
ale míří mezi světové špičky na Harvard. 
Díky jeho neuvěřitelným znalostem z oblasti ar-
cheologie, lingvistiky a genetiky odkrývá dosud 
utajené kapitoly prehistorie. 

„Jak mohli Paleo-Eskymáci tisíce let před naším 
letopočtem přežít půlroční polární noc, 
když nemohli lovit? Kousky naplaveného dřeva 
jim na zahřátí a jako světlo vystačit nemohly. Ole-
jové lampy z velrybího tuku vznikly o mnoho let 
později. Možná hibernovali pod vrstvami zvířecí 
kůže,“ zamýšlí se Pavel Flegontov v jednom 
ze svých rozhovorů pro portál Universitas.cz. 

Fascinující výzkum, který provádí, se týká právě 
obyvatel severní Ameriky a Sibiře. Ptáte se proč? 
Protože tamní ledové podnebí nahrává uchování 
DNA v kostech. A DNA v kostech, zejména v té 
spánkové, je výborným zdrojem informací o tom, 
jak lidé v prehistorických dobách vypadali. A ne-
jen to, ale také odkud kam cestovali. 

Kosti a jazyky

Samotné DNA to ale neprozradí – proto Pavel 
Flegontov kombinuje data získaná archeology se 
znalostmi z lingvistiky. „Historická lingvistika do-

káže zrekonstruovat prajazyky. Pečlivým 
porovnáváním kořenů slov a gramatiky 
byl zrekonstruován také prapředek in-
doevropské jazykové skupiny, do které 
patří taky slovanské, germánské nebo 
románské jazyky. Díky tomu třeba víme, 
že indoevropané nejspíše měli kola, po-
vozy a koně – vědci v prajazyce objevili 
podobná slova,“ vysvětluje. 

Takže vzorky získané archeology převá-
dí na genetická data, ta porovnává s in-
formacemi z historické lingvistiky a daří 
se mu tak bořit všeobecně uznávané 
teorie v oblasti paleogenetiky. Jeho 
výsledky totiž poukazují na to, 

Z Ostravské
na Harvard:
Příběh
jednoho
vědce
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že jistá teorie, kterou většina vědců opomíjí, 
nebo dokonce považuje za zcestnou, ve sku-
tečnosti může být pravdivá. Tedy že téměř 
vymizelá jenisejská jazyková rodina ze střední 
Sibiře a jazyková rodina na-dené, kterou mluví 
mnoho původních obyvatel Severní Ameriky, 
mohou mít společného předka.

Obdiv i odpor

Jeho přelomové poznatky obletěly svět a vzbu-
dily vlnu obdivu, ale jak to s přelomovými 
teoriemi bývá, také vlnu odporu ze strany za-
stánců tradiční teorie. Svým výzkumem 
ale zaujal světovou jedničku v oblasti genetiky 
Davida Reicha, který jej pozval na Harvard. Pět 

let tak bude Pavel Flegontov působit v tam-
ním týmu. Pak se chce ale vrátit na Ostravskou 
univerzitu, kde na něj bude čekat jeho vědecký 
tým, který nadále povede i ze Spojených států. 

„Do Ostravy se chci vrátit, protože…“

Celý rozhovor s Pavlem Flegontovem najdete 
na portálu Universitas.cz v sekci Osobnosti. Do-
zvíte se v něm mimo jiné, jak je vůbec možné 
získat z tisíce let staré lebky DNA, co všechno 
nám DNA dokáže prozradit o daném jedinci 
a hlavně jak to bylo s Paleo–Eskymáky, obyvate-
li Sibiře a jejich mísením.   

Je to fascinující čtení, doporučujeme! 

Pavel Flegontov teď z Ostravské univerzity míří na Harvard. 



Česko je nemocné. 
Studium lidského 
pohybu může
pomoci
text Andrea Svobodová
foto Jan Lenart

Zdravý životní styl a dostatečná pohybová ak-
tivita? Snadno se to řekne, ale drtivá většina 
pokusů končí neúspěchem. Proč tomu tak je? 
A jak může pomoci studium lidského pohybu 
nebo behaviorálního zdraví? 

„Česká republika je postkomunistickým sa-
telitem s nižším věkem dožití než v západní 
Evropě a aktuální trend jeho dalšího zvyšová-
ní jednoznačně souvisí se zdravým životním 
stylem. Většina lidí umírá na kardiovaskulární 
choroby, které s pohybem bezpochyby souvisí. 
Společnost jako taková je nemocná,” varuje 
v rozhovoru pro portál Universitas.cz Dani-
el Jandačka, vedoucí katedry studií lidského 
pohybu na Ostravské univerzitě a taky přední 
odborník v oblasti lidského pohybu. 

Přitom zdravotní stav se odráží nejen na fyzické 
stránce, ale také na sociálních vazbách každé-
ho jedince a zásadně tak ovlivňuje kvalitu živo-
ta. Proto Česko potřebuje odborníky v oblasti 
kinantropologie (studium lidského pohybu), 
a proto ostravská katedra studií lidského pohy-
bu otevírá nové obory a programy zaměřené 
na behaviorální zdraví, sportovní výkonnost 
a také využití technologií ve výzkumu lidského 
pohybu. 

„Připravujeme studijní programy Trenérství 
a sportovní výkonnost, Pohybová aktivita, 
rekreace a zdraví, Sportovní vědy, Behaviorální 
zdraví a společně s Vysokou školou báňskou 
- Technickou univerzitou Ostrava také Behavio-
rální zdraví, sport a technologie. Jeho studenti 
budou u nás na katedře studovat věci spojené 
s lidským pohybem, na Přírodovědecké fakul-
tě informatiku a do třetice na technické uni-
verzitě senzoriku a techniku,” vysvětluje nové 

možnosti studia pro všechny milovníky sportu 
a zdravého pohybu a uvádí příklad: “Nedávno 
jsem si rozbil chytrou láhev, která mi stahuje 
data, kolik vody vypiju během dne. Já si to sice 
dokážu pohlídat, ale pro ty, kteří dlouhodobě 
nepijí dostatečné množství tekutin, je taková 
aplikace na zácvik pěkná. Jako příklad to říkám 
proto, že by se absolventi tohoto oboru mohli 
podílet na vývoji podobných technologií 
pro zdravý životní styl.” 

Daniel Jandačka se mimo jiné podílí také 
na výzkumném projektu HAIE - Healthy Aging 
in Industrial Area (Zdravé stárnutí v průmyslo-
vém regionu), který má za cíl zjistit například 
to, jaký vliv má znečištěné životní prostředí na-
příklad na pohybově aktivní lidi. Více o tomto 
výzkumu, ale také o možnostech studia 
na katedře studií lidského pohybu najdete 
v celém rozhovoru na Universitas.cz. 

Nutriční poradna: 
Radí vědci,
ne populisti 
text Andrea Svobodová

Hlavním problémem samozvaných odbor-
níků na výživu je, že ve skutečnosti nejsou 
odborníky. Lékařská fakulta Ostravské univer-
zity proto přišla s vlastní nutriční poradnou. 
Ta nabízí služby v oblasti výživy, dietologie 
i životního stylu, které se nezakládají 
na populistických názorech a nepodložených 
pověrách, ale na nejnovějších vědeckých po-
znatcích o výživě člověka a potřebách lidské-
ho těla. 

K dispozici je špičkové vybavení
a technologie (například metabolický 
nebo bioelektrický impedační analyzátor), 
díky kterým odborníci mohou zpracovat přes-
nou anamnézu a rozbor stravovacích návyků. 

Poradna navíc slouží také studentům oboru 
Nutriční terapie, kteří chtějí získat zkušenosti 
z praxe nebo se zapojit do vědeckovýzkum-
ných projektů. 
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Vědci pomohou 
blízkým pacientů 
po mrtvici
text Andrea Svobodová 

Někdy věda fascinuje, jindy pomáhá těm, 
kteří se dostali do těžké situace.

Výzkumný tým z Fakulty sociálních studií Ost-
ravské univerzity už pátým rokem pracuje 
na pozoruhodném projektu. Ve spolupráci 
s odborníky v IT vytváří web, který propojí lidi 
ve stejné životní situaci: tedy blízké pacientů 
po cévních mozkových příhodách. 

„Nepůjde o klasický web s kontakty nebo zdra-
votnickými informacemi. Informatici Vysoké 
školy báňské  vytvoří software, který bude pra-
covat s tím, co lidé napíší. Měl by tedy umožnit 
jakýsi flexibilní dialog i propojení všech v po-
dobné situaci, kteří o to budou mít zájem,” 
vysvětluje docentka Krhutová. 

V současnosti výzkumníci vytváří síť takzva-
ných „neformálních pečujících” – tedy osob, 
které pečují o své blízké. V příštím roce budou 
informatici pracovat na speciálním software. 
Výzkum by měl vrcholit v roce 2021, kdy web 
bude sloužit veřejnosti i samosprávám. 



Chytrá města: 
Vzniklo nové 
centrum pro SMART 
technologie
text Andrea Svobodová

 
Zvýšení kvality života ve městech a obcích, 
využití moderních technologií v telemedicíně 
i digitální inkluzi seniorů, zjišťování potřeb 
obyvatel nebo aplikace technologií v rámci 
monitorování kvality ovzduší či inteligentní-
ho managementu budov. 

To jsou některé z výzev, které stojí před nově 
vzniklým centrem pro SMART technologie při 
Ostravské univerzitě, v němž spojí síly výzkum-
níci Přírodovědecké fakulty, Lékařské fakulty 
a Fakulty sociálních studií se zástupci firem 
a institucí.

„Je nezpochybnitelné, že význam moderních 
inovativních technologií poroste. A to ať už 
v oblasti řízení firem nebo při zvyšování kvality 
života ve městech i regionech. Pro jejich aplika-
ci je ale třeba také kritického přístupu a hod-
nocení jejich skutečné přínosnosti. V rámci 
projektu tak v různých tematických oblastech 
ověřujeme přínos různorodých inovací,“ říká 
hlavní garant projektu docent Petr Rumpel. 

Právě díky mezioborové spolupráci a zapojení 
veřejné správy nebo firem, které jsou giganty 
na poli nových technologií a chytrých měst, 
může nové centrum pomoci s prosazením 
smart technologií do „genetické výbavy” měst 
a regionu.

Lovec vážek 
Dana Bárty:
V mobilu
i prohlížeči
text Andrea Svobodová
foto Stanislav Ožana

Vznešené vážky fascinují snad všechny milov-
níky přírody. Jedna parta nadšených “váž-
kařů” působí na Ostravské univerzitě a jejím 
členem je také zpěvák Dan Bárta, který přišel 
s vynikajícím nápadem: umožnit všem, 
které vážky fascinují, možnost rozeznat 
každou z nich pomocí mobilní aplikace. 

Vznikl tak vývojářský tým Biorecords tvořený 
biology, matematiky i informatiky z Ostravské 
univerzity a během roku byla mobilní aplikace 
na světě. Dnes už ji kromě Google Play spustíte 
také v Apple Store a v internetových prohlíže-
čích – hledejte ji pod názvem Lovec vážek CZ / 
Dragonfly Hunter CZ. 

Pokud vážku potkáte, díky aplikaci ji můžete 
rozpoznat, dozvíte se, o jaký druh se jedná, čím 
se živí, jak se rozmnožuje a můžete informaci 
o místě nálezu zaslat vědcům, kterým pomů-
žete tento druh zmapovat a chránit. Právě 
vážky jsou totiž důležitým prvkem rovnováhy 
v přírodě. 
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Ostravské haldy: 
Doutnající dědictví
text Andrea Svobodová
foto Jan Lenart

Ostravské haldy. Na první pohled obyčejný kopec, avšak když město zapadne sněhem,
z hald se ozývají cvrčci a místy dokonce kvetou rostliny. Jak je to možné?

Tyto pozůstatky industriální minulosti a těžby uhlí jsou totiž nánosy vytěžené hlušiny, které uvnitř 
doslova hoří. Nejslavnější z nich – Halda Ema, tyčící se kousek od centra města - uvnitř dosahuje 
až 1500 °C. Kolem je cítit síra a z průduchů vychází teplý kouř. 

„Na haldách můžeme najít celou řadu živočišných i rostlinných druhů. Rostou na nich třeba or-
chideje, na některých pak narazíte třeba na kudlanky nábožné, tedy druhy, které byste v postin-
dustriální krajině příliš nečekali,“ říká docent Petr Kočárek z katedry biologie a ekologie. 

Biologové a geomorfologové z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity se proto rozhodli 
ve svém výzkumu zaměřit právě na tyto unikátní biotopy, které chtějí podrobně zmapovat 
a přiblížit turistům a ostravským obyvatelům. 

Výhled z Haldy Ema je nenahraditelný.
Nechybí ani „ostravské hradčany“.


