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Nový dìkan nastupuje do funkce
Jak jsme ji uvedli v Listech OU è. 6, od 1. 10. 2000 nastoupí do nejvyí akademické funkce
na Pøírodovìdecké fakultì doc. RNDr. Petr indler, CSc.

POÁDALI JSME JEJ, ABY NÁM ODPOVÌDÌL NA TØI OTÁZKY:
n Vae curriculum vitae,
n pøedstava, s jakou do funkce
vstupujete,
n struèné pøedstavení prodìkanù.
Narodil jsem se 9. 5. 1944 ve
Dvoøe Králové nad Labem, kde
jsem absolvoval základní a støední
vzdìlání. Po maturitì jsem studoval v letech 1963-1968 odbornou geografii na Pøírodovìdecké
fakultì Univerzity Karlovy v Praze. Studium jsem ukonèil obhajobou diplomové práce na téma
Textilní prùmysl východoèeského
kraje a státní závìreènou zkoukou z geografie. V roce 1971 jsem
na stejné fakultì obhájil rigorózní
práci Ostravský mìstský region
a koncepce osídlení a vykonal
státní rigorózní zkouku. V roce
1972 jsem byl promován doktorem
pøírodních vìd.
V roce 1984 jsem ukonèil
externí vìdeckou aspiranturu
v oboru ekonomická geografie na
Pøírodovìdecké fakultì Univerzity
Komenského v Bratislavì a po
obhajobì dizertaèní práce Regiony ÈSR jako prostorové teritoriální

systémy mi byla udìlena hodnost kandidát geografických vìd
(CSc.). V bøeznu 1990 jsem byl na
Univerzitì Karlovì v Praze jmenován docentem pro obor regionální geografie. Na základì habilitaèního øízení a obhajoby habilitaèní práce Regionální politika
a regionální rozvoj jsem byl
na Ekonomické fakultì VB-TU
v Ostravì jmenován docentem pro
obor ekonomie s úèinností od
1. 1. 2000.
V letech 1968-1981 jsem pracoval ve Výzkumném ústavu rozvoje
oblastí a mìst v Ostravì, kde jsem
se vìnoval zejména teoretickým,
metodologickým i praktickým
otázkám regionálního a územního
plánování, rozmisování výrobních
sil, sídelním systémùm aj. Od roku
1981 a dosud pracuji na Ostravské
univerzitì (pøed tím Pedagogická
fakulta). Od roku 1993 vedu katedru sociální geografie a regionálního rozvoje. Zamìøuji se na politickou geografii, sídelní geografii,
urbanizaèní procesy v rozvojových
zemích, vedu diplomové semináøe
a jsem zodpovìdný za realizace
odborné praxe v magisterském
studijním oboru sociální geografie
a regionální rozvoj. Po pøíchodu na
vysokokolské pracovitì jsem se
vìnoval pøevánì vlivu prùmyslu
na ivotní prostøedí, hodnocení
efektivnosti ekologických investic
a regionálním rozdílùm kvality
ivotního prostøedí v ostravské
prùmyslové oblasti. V poslední
dobì se stále více orientuji na
otázky regionálního rozvoje a regionální politiky ÈR, na rozvoj
pøíhranièních oblastí ÈR, na geopolitické aspekty rozvoje regionù
a urbanizaèních procesù aj.
V rámci Fondu rozvoje vysokých kol jsem byl øeitelem dvou
projektù, spolunavrhovatelem dvou
projektù GA ÈR. Krátký èas jsem
zodpovídal za koordinaci výzkumu

v èesko-polském pohranièí v rámci
projektù LEONARDO a SOCRATES/ERASMUS. Jsem autorem,
resp. spoluautorem 4 monografií,
8 uèebnic a skript, více ne 50
pøíspìvkù ve sbornících a odborných èasopisech, 10 èlánkù v populárních èasopisech, 25 recenzí,
více ne 40 výzkumných zpráv
(pøevánì oponovaných), 9 posudkù pro tisk, výzkumných zpráv, dizertací a habilitací, resp. profesorských øízení a 1 rozhlasové
relace.
Jako vysokokolský uèitel jsem
vedl nebo recenzoval více ne ètyøi
desítky diplomových prací, aktivnì
se podílel na pøípravì, akreditaci
a realizaci dvou bakaláøských
studijních oborù, dvou magisterských a na pøípravì dvou doktorských studijních oborù. Absolvoval jsem krátké stáe nebo
sluební pobyty na ústavech a univerzitách v Maïarsku, NDR,
Polsku, Slovensku, SSSR, Rakousku a Slovinsku. Jsem èlenem
vìdecké rady Pøírodovìdecké
fakulty OU a Ústavu geoniky
Akademie vìd ÈR, èlen pracovní
komise Akreditaèní komise, èlen
oborové subkomise GA ÈR, pøíleitostný èlen komisí habilitaèních a pro profesorská øízení na
Univerzitì Karlovì v Praze, Masarykovì univerzitì v Brnì, Ekonomické fakultì VB-TU v Ostravì
a na FPV Univerzity Mateja Bela
v Banské Bystrici.
A nyní ke druhé otázce, s jakou
pøedstavou vstupuji do funkce
dìkana.
V prvé øadì je tøeba vycházet
z Koncepce rozvoje OU do roku
2005. Jde o dlouhodobý zámìr OU,
který bude rozpracován do konkrétních podmínek Pøírodovìdecké
fakulty. Nezaèínáme s úplnì èistým
stolem. Jednotlivé katedry ji øadu
let zpracovávají tzv. bilanèní karty
katedry, tedy jakési roèní plány.

V závìru loòského roku jednotlivé
katedry pøipravily podklad pro
rozvoj svých pracovi do roku
2005. Z tìchto zámìrù kateder
budeme vycházet. Vìøím, e jak
Akademický senát PøF OU, tak
vedení univerzity nám dá nejménì
100 dní na to, abychom s uceleným
materiálem o rozvoji PøF pøed nì
pøedstoupili.
Plnì si uvìdomuji, e je øada
problémù, které bude tøeba øeit.
Urèitì bude velmi obtíné se
vypoøádat s ne dobrou ekonomickou situací na vysokých kolách
obecnì. MMT ÈR pøipravilo
vysokým kolám dalí pøekvapení
spoèívající v útlumu magisterských
a v prioritním rozvoji bakaláøských
studijních oborù. Pøírodovìdecká
fakulta mìla do znaèné míry ji
konsolidované a optimalizované
uèební plány v rámci kreditního
systému. Nyní nastane situace opìt
do tìchto plánù zasáhnout. Zmìny
je ovem nutné skloubit s pøípravou akreditace studijních programù v roce 2002. S tím souvisí
také personální a kvalifikaèní
rozvoj kateder. Z tohoto pohledu
mohou mít nìkteré katedry pomìrnì váné problémy s akreditací.
Jak vidíte, problémù bude velmi
mnoho, ale já bych se v tomto
pøíspìvku chtìl zamìøit jen na dvì
hlavní a jistì podstatné oblasti:
studijní a pedagogickou èinnost
a oblast vìdy a výzkumu. V obou
zmínìných oblastech chceme klást
dùraz na mezilidskou komunikaci,
konstruktivní øeení problémù,
nároèné posuzování práce jednotlivých kateder, ale také studentù. Vím musí prolínat vysoce profesionální pøístup, sluné jednání
a hledání optimálních postupù.
Za hlavní cíle v oblasti studijní a pedagogické èinnosti povaujeme vìnování maximální pozornosti pøípravì podkladù pro
Pokraèování na str. 3
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Rozhovor
Na prahu nového akademického
roku jsem poádala kvestora
Ostravské univerzity Ing. Ladislava Kudelu o zodpovìzení následujících otázek.
Jak hodnotíte uplynulých osm
mìsícù z pohledu kvestora OU?
Vae otázka vypadá pomìrnì
jednodue, ale odpovìï na ni by
mohla být náplní celého vydání
Listù. Pokusím se ve struènosti
zrekapitulovat uplynulé období.
Dovoluji si pøipomenout, e
v souvislosti s platností nového vysokokolského zákona
è. 111/98 Sb. platí, e od loòského roku je financování veøejných vysokých kol provádìno
prostøednictvím dotaèních smluv.
Dalími pøíjmy do rozpoètu
VV jsou poplatky spojené se
studiem, výnosy z majetku,
výnosy z dalích èinností,
pøíjmy z doplòkové èinnosti
a pøípadné jiné pøíjmy.
Dotaèní smlouvu s Ministerstvem kolství, mládee

a tìlovýchovy obdrel rektor
21. 4. 2000. Oproti roku 1999
dostala univerzita o témìø 10
mil. Kè ménì, co pøedstavuje
pokles prostøedkù témìø o 5 %.
Takovým drastickým zpùsobem
byly kráceny prostøedky vech
veøejných vysokých kol, co je
v naprostém rozporu s prohláením nejvyích státních úøedníkù v uplynulém období.
Vzniklá situace se dá bez nadsázky oznaèit jako katastrofální.
Kvùli opodìnému schválení
státního rozpoètu v Poslanecké
snìmovnì bylo vyhláeno rozpoètové provizorium, co jinými
slovy znamenalo stop vekerým
potøebným a plánovaným aktivitám v rámci univerzity. Poté
následovalo dìlení rozpoètu
mezi jednotlivé subjekty Ostravské univerzity, co bylo, mohu-li
to tak nazvat vzhledem k nedostatku financí, pomìrnì dramatické období.
Vedle absolutního nedostatku
provozních prostøedkù zasáhl

nedostatek financí i do oblasti
mzdové a ve své podstatì dolo
ke stagnaci a mírnému poklesu
platù u jednotlivých sledovaných kategorií ve srovnání
s prvním pololetím uplynulého
roku. Pøi celkovém obecnì
známém nedostateèném ohodnocení vech pracovníkù V, tj.
pedagogù i nepedagogù, ve
srovnání se zamìstnanci jiných
odvìtví se jen projevuje stagnace a zvyující se rozdíl mezi
mzdou, kterou pobírají pracovníci v podnikatelské sféøe,
penìnictví apod.
Mùete nám øíci, jaká je souèasná hospodáøská situace vèetnì
výhledu do konce roku ?
V období, kdy se Listy dostanou
ke ètenáøùm, bude prakticky
chybìt do konce kalendáøního
roku, a ten je i rokem rozpoètovým, pár dnù a poslední ètvrtletí. Prognózy hospodaøení za
1. a 9. mìsíc ukazují, e èerpání
prostøedkù je v souladu s pøed-

pokladem. Poslední ètvrtletí
roku je spojeno s intenzivním
doèerpáváním prostøedkù a se
zvýeným poètem poadavkù na
èerpání. Situace je opravdu kritická, hrozí i to, e by se nae
univerzita dostala do èervených
èísel, co prakticky znamená do
dluhu, který by bylo nutno uhradit ze zákonu vytvoøených fondù
v minulých letech. Od vzniku
OU jetì v ádném zúètovacím
období nebyl vytvoøen záporný
hospodáøský výsledek.
Dovolte mi, váení ètenáøi,
vyslovit pøesvìdèení, e v roce
2001, v roce, kdy si Ostravská
univerzita bude pøipomínat deset
let své existence, bude finanèní
situace OU pøíznivìjí ne
v roce letoním.
Dìkuji za rozhovor.
JIØINA VEÈEØOVÁ

Atletická reprezentace Ostravské univerzity úspìná
i v posledním roce tohoto tisíciletí
U jste si jistì zvykli èíst
o úspìích naich studentù na atletickém oválu. Nejinak tomu bylo
i v kvìtnu letoního roku pøi Akademickém mistrovství v atletice
2000. Ostravská univerzita jela
tentokrát do Plznì spolu se zástupci dalích ètrnácti vysokých kol.
Naemu drustvu chybìly ze
zdravotních dùvodù dvì výkaøky,
co u pøedem znamenalo ztrátu
medailových umístìní.

Jak se s tím vyrovnali nai
reprezentanti? Posuïte sami.
V soutìi en jsme s pøevahou
zvítìzili:
1. Ostravská univerzita
2. FTVS Univerzity Karlovy Praha
3. Západoèeská univerzita Plzeò
V soutìi muù jsme skonèili
estí, tj. v první polovinì.
V celkovém umístìní nás od
prvního místa dìlil jen mení poèet
bronzových medailí:

1. Západoèeská univerzita Plzeò
2. Ostravská univerzita Ostrava
3. FTVS Univerzita Karlova Praha
4. FTK Univerzita Palackého Olomouc

zlaté
8
8
6
4

støíbrné
5
5
13
4

bronzové
6
2
4
5

Medaile pro Ostravskou univerzitu získali:
Zlaté medaile:
Pavla Brodzáková (FF) - 100 m pøekáky (14,58), 200 m (25,76)
Helena imková (PdF) - 800 m (2:18,0), 1 500 m (4:42,57)
tafeta 4 x 100 m - L. Procházková, L. Szmeková, . Roszlerová,
P. Brodzáková (49,00)
tafeta 4 x 400 m - M. Nová, K. Bábová, H. imková, R. Netouková
(3:57,12)
tìpánka Roszlerová (PdF) - sedmiboj (4462)
Martin Bøeò (PdF) - 100 m (10,96)
Støíbrné medaile:
Michaela Nová (ZSF) - 400 m (58,78)
Radka Netouková (PdF) - trojskok (10,71)
Martin Bøeò (PdF) - 200 m (22,30)
Jan Pernica (PdF) - 800 m (1:55,51)
Bronzové medaile:
Kateøina Bábová (PdF) - 200 m (25,89)
Jan Nìmec (PdF) - kladivo (46,05)
Blahopøejeme a dìkujeme.
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Nabídka studia v zahranièí

Studentùm Pedagogické fakulty Ostravské
univerzity, kteøí mají zájem o studium v zahranièí, se nyní v rámci programu SOCRATES
nabízí monost nìkolikamìsíèního studijního
pobytu ve védsku na univerzitì v Jönköpingu
v letním semestru 2000/2001. Obory studia se
budou týkat pøedevím problematiky médií
a komunikace, pedagogiky a védského jazyka
a kultury.
Pro zájemce vyhlaujeme výbìrové øízení,
které bude sestávat z písemného testu ovìøujícího zájem studentù o daný studijní pobyt
a znalost angliètiny, která je jeho základním

pøedpokladem, a ústního pohovoru vedeného
pøevánì v angliètinì, jeho se zúèastní studenti, kteøí uspìjí v písemném testu. Písemná èást
výbìrového øízení probìhne v úterý 3. 10. 2000
ve 12.30 hodin v uèebnì E 9 (budova na ul. Ès.
legií 9), ústní pohovor pak ve ètvrtek 5. 10. 2000
od 9.00 hodin v prostorách Dìkanátu PdF
OU (ul. Dvoøákova 7).
Zájemci se mohou hlásit do úterý 3. 10. do
12.00 hodin na Zahranièním oddìlení Dìkanátu
PdF OU (u paní Olgy Dvoøákové, referentky pro
zahranièní vztahy Pedagogické fakulty).

Výbìrovému øízení bude pøedcházet BESEDA se studentkami, které studijní pobyt ve
védsku absolvovaly v letním semestru
1999/2000. Tato beseda, urèená nejen úèastníkùm výbìrového øízení, ale vem studentùm,
kteøí se o studium v zahranièí zajímají, probìhne
v pondìlí 2. 10. 2000 od 14.00 hodin v uèebnì
E 21 (budova na ul. Ès. legií 9).
PhDr. DIANA SVOBODOVÁ, Ph.D.
prodìkanka pro vìdu, výzkum, umìní
a zahranièní vztahy PdF OU

Nový dìkan nastupuje do funkce
Pokraèování ze str. 1

akreditaci studijních programù na
PøF OU, optimalizaci kreditních
systémù s podporou IS Student,
integraci informaèní a komunikaèní technologie do studijního
programu PøF OU. Spolu s tím je
nutno usilovat o zdokonalování
jazykových schopností a znalostí
pedagogù s cílem získat ke studiu
i zahranièní studenty a nabízet jim
buï celé uèební plány, nebo jejich
èásti v nìkterém západním svìtovém jazyku. Bývalé vedení
fakulty a vìtina kateder ji první
krok k tomu udìlaly. Je dobrým
znamením, e zájem o studium
nìkterých oborù na PøF OU je stále
vysoký. Nedostatek prostøedkù
vak mnohdy vede k nemonosti
rozíøit výraznì poèet pedagogù,
chybìjí také uèební prostory pro
moderní výuku. Mnoho si slibujeme od rekonstrukce a dostavby
areálu na Hladnovì, kam by mìly
postupnì pøesídlit geografické
a biologické obory. Tím se zároveò
uvolní prostory v budovách A a C
na ul. 30. dubna pro tamní katedry.
Hlavní cíle v oblasti vìdy
a výzkumu musí vycházet pøedevím z Národní politiky výzkumu
a vývoje ÈR. Tento dokument
klade hlavní dùraz na koncentraci
státní podpory do meního poètu
programù a projektù, na zvyování
nároènosti na celou oblast vìdy
a výzkumu spolu s výraznìjím
rozliováním kvality dosahovaných výsledkù a na zvýení
objektivnosti a prùhlednosti rozdìlování finanèních prostøedkù.
To znamená, e v koncepci
a kvalitì vìdy a výzkumu je tøeba
upøesnit hlavní výzkumná zamìøení jednotlivých kateder a orientovat je na oblasti, v nich lze dosáhnout výsledkù srovnatelných

v mezinárodním nebo celostátním
mìøítku. Vytváøet a stabilizovat
kompaktní týmy v rámci kateder,
fakulty i ve spolupráci s jinými
institucemi. Zvýit význam kvality
a výsledkù vìdy a výzkumu
v kritériích hodnocení jednotlivých
kateder.
V personálním zajitìní vìdy
a výzkumu budeme usilovat o vytvoøení prostoru pro zvýení podílu
vìdeckovýzkumné èinnosti v pracovní náplni perspektivních pracovníkù fakulty, o racionalizaci
výuky a zavádìní moderních forem
výuky. Pøi výbìru nových pracovníkù budeme podporovat posílení
stávajících týmù.
Ve finanèní podpoøe vìdy
a výzkumu zefektivníme vyuití
institucionálních prostøedkù fakulty. Investièní prostøedky budeme
pøidìlovat pøedevím tìm týmùm,
které zvýí úroveò výuky a získají
prostøedky v grantových soutìích.
Nové vedení bude i nadále podporovat získávání prostøedkù
z grantových agentur a obdobných
celostátních a mezinárodních institucí, stejnì jako spolupráci se
zahranièními univerzitami s cílem
realizace spoleèných projektù.
Mými nejbliími spolupracovníky ve funkci prodìkanù budou:
PaedDr. Dana Krièfalui, CSc.,
(41 let) bude pracovat ve funkci
prodìkanky pro studijní a pedagogickou èinnost. V této oblasti ji
pracovala v minulém funkèním
období. Je absolventkou Pedagogické fakulty v Ostravì. Od roku
1983 pracuje jako odborná asistentka na katedøe chemie Pøírodovìdecké fakulty OU. V roce 1983 jí
byl pøiznán titul doktora pedagogiky na základì výborných
studijních výsledkù. Hodnost kan-

didáta vìd získala v roce 1995 na
Pedagogické fakultì Univerzity
Karlovy v Praze (obor teorie
vyuèování chemie). Na katedøe
chemie vyuèuje obecnou chemii,
didaktiku chemie a aplikace informaèních a komunikaèních technologií do výuky chemie. Je
autorkou, resp. spoluautorkou
6 skript a uèebních textù a cca 30
pøíspìvkù ve sbornících a odborných èasopisech. Její dosavadní
vìdeckovýzkumná èinnost je
zamìøena pøedevím na vyuití
instrumentálních metod pøi stanovení kodlivin v ivotním prostøedí
(spoluøeitelka výzkumného úkolu
v rámci státního plánu výzkumu
v letech 1983-1988) a na integrace
informaèních a komunikaèních
technologií do výuky chemie
(spoluøeitelka institucionálního
zámìru CEZ, øeitelka 2 výzkumných projektù Fondu rozvoje V,
spoluøeitelka 1 výzkumného projektu FR V a øeitelka 2 výzkumných projektù v rámci interní
grantové agentury Ostravské univerzity v letech 1989 - 1999).
Doc. RNDr. Vladimír punda,
CSc., (37 let) bude pracovat jako
prodìkan pro vìdu, výzkum
a zahranièní styky. Je absolventem
Pøírodovìdecké
fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci.
Do roku 1991 pracoval v ústavech
Akademie vìd ÈR, od roku 1991
pak na katedøe fyziky Pøírodovìdecké fakulty OU, kde v letech
1994-1997 vykonával funkci vedoucího katedry. Od roku 1997 je
èlenem Akademického senátu PøF
OU a v souèasné dobì jeho pøedsedou. Hodnost kandidáta vìd získal
v roce 1994 na Ústavu experimentální botaniky Akademie vìd ÈR
(obor fyziologie rostlin), habili-

taèní práci obhájil v listopadu 1999
na Pøírodovìdecké fakultì Masarykovy univerzity v Brnì (obor
biofyzika). Na katedøe vyuèuje
kromì teoretických a experimentálních kurzù biofyziky také kurzy
základù fyziky pro nefyzikální
obory. Dále se podílí na výuce doktorského studia oboru biofyzika na
PøF Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho rozsáhlá vìdeckovýzkumná èinnost je zamìøena
pøedevím na metody optické spektroskopie a jejich pouití ve studiu
biofyziky a ekofyziologie fotosyntézy. Øadu let se ve spolupráci
s Ústavem ekologie krajiny Akademie vìd ÈR podílí se svým
týmem na výzkumu vlivu globálních klimatických zmìn a pøirozených stresových faktorù na fotosyntetický aparát smrku ztepilého
na Experimentálním ekologickém
pracoviti Bílý Køí. Je autorem
cca 40 publikací v recenzovaných
èasopisech a sbornících z konferencí (z toho 10 prací v mezinárodních impaktovaných periodikách). Prostøedky na podporu
svých aktivit získával a získává
pøedevím z finanèní dotace GA
ÈR (od roku 1993 byl spolunavrhovatelem 4 pøijatých projektù), projektù Fondu rozvoje V
(navrhovatel 3 pøijatých projektù)
a dalích úèelových zdrojù mimo
PøF OU. V letoním roce se stal
spoluøeitelem projektu Výzkumné centrum: Mechanismus, ekofyziologie a biotechnologie fotosyntézy.
V následujícím èísle Listù OU
pøedstavíme novou dìkanku
Filozofické fakulty OU doc.
PhDr. Zdeòku Kalnickou, CSc.
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Ptáme se prodìkanù...
JAK PROBÍHALY NA VAÍ FAKULTÌ PØIJÍMACÍ ZKOUKY?

Doc. PhDr. Jitka Èíková, CSc.,
prodìkanka pro studijní a pedagogickou èinnost ZSF:
Na Zdravotnì sociální fakultì Ostravské univerzity je doposud realizováno pìt studijních programù. Jsou to bakaláøské programy sociálnì
zdravotní a geriatrická péèe, zdravotnické vyetøovací metody, léèebná
rehabilitace a fyzioterapie a zdravotnický management - oetøovatelská
péèe. Pátým programem, který je v magisterské formì studia, je sociální
práce se zdravotnickým profilem.
K pøijímacím zkoukám na ZSF OU ve studijním roce 2000/2001 se
pøihlásilo 949 uchazeèù. Poèet pøihláek ke studiu byl asi o 20 % nií ne
v pøedcházejícím roce, co mohl ovlivnit mení poèet nových maturantù.
Zdravotnì sociální fakulta Ostravské univerzity pøijímá do prvních
roèníkù kolem 170 studentù, tj. pøiblinì 35 posluchaèù na kadý studijní
program. Zájem o studium i v letoním roce nìkolikanásobnì pøevyuje
monosti pøijetí vìtiny uchazeèù o studium.
Pøijímací zkouky na vechny studijní programy byly konány písemnou formou, která se nám vzhledem ke srovnatelnosti výsledkù osvìdèila
v pøedchozích letech. Ke zkoukám se dostavilo 808 uchazeèù. Pomìrnì
nároèné hranice bodového hodnocení pro pøijetí dosáhlo 440 uchazeèù,
z nich bylo 180 pøijato ke studiu. Zvlátì u tøí studijních programù, a to
léèebná rehabilitace a fyzioterapie, sociální práce se zdravotnickým profilem a zdravotnický management - oetøovatelská péèe je nám líto, e
z kapacitních dùvodù fakulty jsme mohli z velmi kvalitních uchazeèù ke
studiu pøijmout vlastnì kadého sedmého zájemce.
Pro akademický rok 2001/2002 pøipravujeme k akreditaci na ministerstvech zdravotnictví a kolství dalí studijní programy, které by mìly mít
výstup do zdravotnické praxe. Nai absolventi by na základì soubìné
akreditace studijních programù ministerstvy zdravotnictví a kolství
získali statut zdravotnického pracovníka. Jedná se o studijní programy
oetøovatelství, moderní péèe v gynekologii - porodní asistence a ochrana
ivotního a pracovního prostøedí. Vechny programy jsou koncipovány
v souladu s poadavky Evropské unie na vzdìlávání zdravotnických pracovníkù. Nejblií jednání v tomto smìru uskuteèní vedení ZSF OU na
Ministerstvu zdravotnictví 13. 9. 2000. (O výsledcích budeme informovat
v dalím vydání Listù.)
Pokud se podaøí úspìnì akreditovat na uvedených ministerstvech
novì koncipované studijní programy, budeme moci v budoucím studijním
roce uspokojit podstatnì více zájemcù o studium na Zdravotnì sociální
fakultì Ostravské univerzity.
PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.,
prodìkan pro studijní a sociální záleitosti PdF:
Pøijímací zkouky na naí fakultì se konaly ve tøech termínech, a to od
26. dubna do 19. èervna 2000. Z 3 900 podaných pøihláek k øádnému
studiu se 3 012 uchazeèù zúèastnilo pøijímacích zkouek. U bakaláøských
studijních programù se dostavilo k pøijímacím zkoukám 88 % uchazeèù.
U magisterských studijních programù to bylo 68 %. Pøijato bylo 620
uchazeèù. Na základì ádosti o pøezkoumání stavu (tzn. na odvolání) bylo
pøijato jetì 26 studentù. Tøicet procent nových studentù bylo pøijato do
bakaláøských studijních programù. V tìchto dnech probíhají zápisy pøijatých uchazeèù do 1. roku studia. Za pøijaté uchazeèe, kteøí se v zákonné
lhùtì nedostaví k zápisu, bude oznámeno dodateèné pøijetí tìm odmítnutým uchazeèùm, kteøí dosáhli u pøijímacího øízení dobrých výsledkù
a nebyli pøijati pro malou kapacitu.
PaedDr. Dana Køièfalui, CSc.,
prodìkanka pro studium PøF:
Uchazeèùm o studium v akademickém roce 2000/2001 nabídla Pøírodovìdecká fakulta Ostravské univerzity (PøF OU) 13 studijních oborù
v 11 studijních programech - 4 bakaláøské obory (obor Informatika
a výpoèetní technika - aplikovaná informatika v prezenèní i distanèní
formì studia) a 9 magisterských (vèetnì dvou studijních programù uèitel-

ství). Novinkou v letoním roce byly kombinace uèitelských oborù s cizími jazyky, zajiované ve spolupráci s Filozofickou fakultou OU.
Velkou pozornost jsme vìnovali informování veøejnosti - byla vydána
broura Informace o studiu na PøF OU, kterou mohli uchazeèi o studium
získat napø. na veletrhu vzdìlávání GAUDEAMUS ´99 v Brnì nebo
u pøíleitosti Dne otevøených dveøí na PøF OU. Tyto informaèní broury
byly rovnì zaslány na vybrané støední koly v regionu a jeho okolí.
Vechny dùleité informace o pøijímacím øízení byly zveøejnìny
a prùbìnì aktualizovány na www stránkách fakulty.
Pøekvapující byl poèet podaných pøihláek a zdaleka se nepotvrdily
pøedpovìdi o malém poètu zájemcù o studium - na nai fakultu se pøihlásilo 1 641 uchazeèù. Nejvìtí zájem byl o magisterské (neuèitelské)
studijní programy, a to Geografii a Aplikovanou matematiku. U bakaláøských studijních programù pøetrvává zájem o studium oboru Systematická biologie a ekologie. Naopak nejvìtí pokles zájmu je u studijních
programù Uèitelství pro Z a Uèitelství pro S.
158 uchazeèù splnilo kritéria pro pøijetí bez pøijímacích zkouek.
Pøijímacích zkouek se zúèastnilo 1 042 uchazeèù, úspìnì je vykonalo
526 uchazeèù, tj. 50,5 % ze zúèastnìných. Celkem byli ke studiu v akademickém roce 2000/2001 pøijati 503 uchazeèi, tj. 73,5% z tìch, kteøí
splnili podmínky pøijímacího øízení.
V souèasné dobì probíhají zápisy ke studiu, a proto pøejeme naim
novým studentùm, aby studium na Pøírodovìdecké fakultì Ostravské univerzity splnilo jejich pøedstavy.
Za odpovìdi na otázky dìkuje

JIØINA VEÈEØOVÁ

Ostravská univerzita
a Svìtová výstava v Hannoveru

Dvì pøekvapivá pozvání na
prestiní koncertní vystoupení na
Svìtové výstavì v Hannoveru
EXPO 2000 se dostala umìleckopedagogické katedøe Ostravské
univerzity. První vzelo z univerzity v Tübingenu. Tamní vynikající univerzitní pìvecký sbor
Camerata Vocalis spolupracuje
s naí katedrou nejménì 6 let
a za tu dobu spoleènì uspoøádali
v Nìmecku a Èeské republice
nìkolik symfonických a kantátových koncertù. Proto si Tübingentí vybrali k vystoupení
v Hannoveru znovu ostravské
studenty. V rámci EXPO 2000
uspoøádají nìkolik dalích koncertù s díly L. Janáèka, F. X.
Schnitzera, J. Adamse a R. V.
Williamse.
Nìmecký dirigent pøijede na tøídenní intenzivní zkouky do
Ostravy koncem záøí. Celý orchestr
pak odjídí do Nìmecka 5. øíjna
2000.
Umìlecky i organizaènì je
zájezd neobyèejnì nároèný, samozøejmì má zároveò mimoøádný
reprezentaèní význam. Nemohu se
pøi této pøíleitosti nezmínit
o docentu Janu Halikovi, který
nad celým zájezdem drí patronát;
vedl také velmi úporná, ale úspìná jednání pøedevím s hlavním

výborem èeské úèasti v Hannoveru. Sám se koncertù v Hannoveru nezúèastní, protoe v té dobì
je s Janáèkovou filharmonií
v Japonsku.
Druhé pozvání se týkalo vystoupení mladého klavíristy a naeho mimoøádného studenta Lukáe
Vondráèka, který byl zaøazen do
programu hlavního dne Èeské
republiky, kde vedle K. Gotta mìli
vystoupit pièkoví umìlci ÈR.
Vichni asi víte, co tomuto vystoupení pøedcházelo. Z bombastické pøípravy, ale po mém soudu
z naprosté koncepèní a programové
nepøipravenosti, zbyl Gottùv veèer
s dominantou Vèelky Máji Bez
komentáøe!! Asi je to velká promarnìná ance. Mezitím si to
Luká Vondráèek vynahradil koncerty v Anglii, Nìmecku a ÈR
a pøipravuje se na koncerty
v Paøíi, Dijonu, Moskvì, USA
a Holandsku.
Pøesto jsem velmi rád, e jsme
byli u toho.
Nyní se umìlecko-pedagogická
katedra pøipravuje na slavnostní
orchestrální koncert k zahájení
oslav 10. výroèí vzniku Ostravské
univerzity, kde vystoupí nai pøední absolventi, studenti-sólisté a ná
komorní orchestr.
Prof. RUDOLF BERNATÍK
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Zmìny ve vedení Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
Senát Pedagogické fakulty OU
se na svém zasedání dne 26. 6.
2000 zabýval novým rozdìlením
kompetencí mezi prodìkany a personálními zmìnami na jejich
postech.
Z funkce prodìkana pro
zahranièní styky odchází po tøech
letech doc. René Adámek z katedry
hudební výchovy PdF a z funkce
prodìkana pro vìdu a výzkum doc.
Jan Mazurek, CSc., z tée katedry.
Oba byli do svých funkcí uvedeni
jetì za bývalého dìkana prof.
Karla Kapouna. Senát jim vyslovuje za jejich práci podìkování.
Ve funkci prodìkana pro studijní a sociální záleitosti zùstává
i nadále PaedDr. Petr Franiok,
Ph.D. Vzhledem k tomu, e náplò
tohoto prodìkana byla velmi iroká
a poèty studentù ve vech formách

studia vysoké, rozhodl se dìkan
doc. Z. Janáèek k pøerozdìlení
náplnì práce jednotlivých prodìkanù a ponechal dr. Franiokovi
øízení prezenèního studia.
Novou prodìkankou pro
vìdu, výzkum, umìní a zahranièní vztahy se stává PhDr.
Diana Svobodová, Ph.D., která ji
v minulém akademickém roce pracovala jako asistentka prodìkana
pro zahranièní styky. Kromì této
oblasti bude v její kompetenci
i vìda a výzkum. Narodila se
18. 8. 1969 a absolvovala Filozofickou fakultu OU, obor èeský
jazyk - angliètina. Od roku 1995
pùsobila na oddìlení anglistiky
a amerikanistiky Ústavu cizích
jazykù Filozoficko-pøírodovìdecké
fakulty v Opavì. Od roku 1996
pùsobí jako interní vyuèující na

katedøe èeského jazyka a literatury
s didaktikou Pedagogické fakulty
OU, kde vyuèuje lingvistické disciplíny. V roce 1998 absolvovala distanèní a postgraduální studium
oboru anglický jazyk na Filozofické fakultì Masarykovy univerzity v Brnì a obhájila práci na téma
Anglické lexikální výpùjèky
v èeských publicistických textech,
sloila rigorózní zkouku a získala
doktorský titul. Ve své publicistické èinnosti se zabývá hlavnì
problematikou anglicismù v souèasných èeských textech.
Tøetí prodìkankou pro kombinované a mimoøádné formy
studia a informaèní technologie
se stává PhDr. Eva Höflerová,
Ph.D., je bude spravovat kombinované a mimoøádné formy studia,
celoivotní vzdìlávání a rozvoj

fakulty. Narodila se 2. 4. 1953,
absolvovala PdF Palackého univerzity v Olomouci, kombinaci
èetina-dìjepis, a nìkolik let uèila
na základních kolách. Od roku
1992 je odbornou asistentkou katedry èeského jazyka a literatury
s didaktikou Pedagogické fakulty
OU. Zabývá se souèasným jazykem, jeho morfologií, teorií komunikace a didaktikou. Centrem její
odborné èinnosti je øeèové chování
dítìte kolního vìku. V roce 1998
absolvovala postgraduální doktorandské studium na katedøe
bohemistiky Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci,
disertaèní práci Kapitoly ze kolské komunikace obhájila v kvìtnu
1998.
PaedDr. MILENA FRYDRYCHOVÁ

OSTRAVSKÝ SBOR SKLÍZEL ÚSPÌCHY V ANGLII
Pìvecké sdruení Slezská Ostrava pùsobí
v naem mìstì ji 10 let, má za sebou 3 vydané
kompaktní disky a 1 MC. Desáté výroèí vzniku
sboru toto tìleso symbolicky oslavilo koncertním turné do Walesu a Nìmecka, které probìhlo
ve dnech 3.-11. èervna 2000. Turné se uskuteènilo na základì pozvání waleského sboru
z mìsteèka Tonyrefail, jeho sbormistr
Mr. Williams pøipravil èeskému sboru pestrý
program a pøíjemný pobyt ve Walesu. Èlenové
ansámblu, jeho vìtí polovinu tvoøí studenti
Pedagogické a Filozofické fakulty OU, se
zúèastnili mj. exkurze do tamìjí koly, která
pro nì byla velkým obohacením.

Druhá èást koncertního turné se odehrála
v severním Nìmecku v mìsteèku Kronshagen.
5000 km dlouhé turné pøineslo èlenùm
Pìveckého sdruení Slezská Ostrava mnoho
krásných záitkù, monost vidìt a slyet
v zahranièí tìlesa podobného sloení, osobní
kontakty se studenty v Anglii a Nìmecku a také
velké mnoství cestovatelských záitkù
(prohlídka Londýna, Berlína, prùjezd podmoøským tunelem aj.).
Koncerty, jimi se tìleso v zahranièí pøedstavilo, zaznamenaly velký úspìch a ostravský
sbor si publikum získal nejen díly autorù 16. a
20. století (Victoria, Monteverdi, Èernohorský,

Dvoøák, Janáèek, Martinù, Kodály, Swider), ale
také èeskými lidovými písnìmi.
Koncertnímu turné pøedcházela tvrdá pøíprava, mnoho hodin zkouení a také soustøedìní
v hornickém muzeu, ale pøedevím obìtavá
práce dirigenta Mgr. Jana Spisara (katedra HV
PdF OU), který vhodnì zvoleným repertoárem
a umìlecky hodnotným nastudováním programu
velkou mìrou pøispìl k úspìnému prùbìhu
turné. Dík patøí také RNDr. Zdeòku Herodesovi,
který celý zájezd zorganizoval, a pøedevím
èlenùm sboru, kteøí vzornì reprezentovali
Ostravskou univerzitu, region i Èeskou republiku.
Mgr. HANA ADÁMKOVÁ

Sportovní úspìchy studentù
Ostravské univerzity
Jako kadý rok, tak i letos bylo poøádáno
Akademické mistrovství Èeské republiky v rùzných sportech. Nìkterých z nich se zúèastnili
i nai studenti.
Pøebory v silnièním bìhu v Praze vyhrála Jana
Biolková a na tøetím místì skonèila Jana imková.
Ve Zlínì probìhly plavecké pøebory. Nejlepí
z naich byla Alena Vebrová, která se umístila
v disciplinì 100 m prsa na tøetím místì.
V karate máme nìkolik dobrých borcù.
Bohuel pøeboru v Brnì se zúèastnil pouze Albín
Skalík a získal tøetí místo ve váze do 73 kg a tøetí
místo v karate bez rozdílu vah.
Akademickou mistryní republiky ve sportovní
gymnastice se stala Gabriela Filgasová.
Vem tìmto studentùm pøejeme mnoho
dalích úspìchù na sportovním poli i ve studiu.
(FOTO:

AUTORKA)
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Pan profesor Rudolf Zimek v létì odeel
Letoní léto pøineslo katedøe slavistiky
veliký smutek a velikou újmu - po krátké, tìké
a zcela neèekané nemoci odeel dne 22. èervence, jen málo dní po svých 75. narozeninách,
kolega z nejváenìjích, prof. PhDr. Rudolf
Zimek, DrSc., jeden z velkých, velmi vzdìlaných èeských rusistù a slavistù komparatistù,
který se badatelsky zabýval pøedevím syntaxí
a obecnou lingvistikou, autor nìkolika kniních
monografií a asi dvou set odborných studií.
Odeel skromný, tichý, nenápadný, velmi
obìtavý a neobyèejnì pracovitý èlovìk s velkou vnitøní noblesou, èlovìk, pro nìho vìdecká bádání byla nejen povoláním, ale i velikou láskou, skoro by se dalo øíct koníèkem.
Odeel èlovìk s fenomenální pamìtí, který
si a do vysokého vìku pøesnì pamatoval, kdo,
kdy a kde o urèitém lingvistickém problému
psal.
Odeel mezinárodnì uznávaný odborník,
ák prof. A. V. Isaèenka, který vedle své domovské univerzity v Olomouci dlouhodobì
pùsobil na australských univerzitách v Melbourne a Canbeøe a krátkodobì pak na celé øadì
univerzit evropského Východu i Západu.
V penzijním vìku pøijal mé pozvání a pøednáel
nìkolik let a do své smrti na katedøe slavistiky
FF OU. S velkou hoøkostí dnes vzpomínám, jak
mi v lednu tohoto roku, kdy vidìl, v jaké
finanèní situaci se ocitla Filozofická fakulta,

øekl, e tedy bude pøednáet bez nároku na honoráø.
Mnì osobnì odeel mùj nìkdejí vynikající
kolitel v aspirantuøe, jemu vdìèím za vechno, co umím. Odeel mi nezitný rádce a oponent v otázkách odborných i v otázkách
budování fakulty a katedry. Nikdy nezapomenu
na situaci, kdy jsem se jako dìkanka FF
rozhodla zaèít budovat v prostorách Filozofické fakulty studovnu. Prof. Zimek se mnou
tenkrát prosedìl celé hodiny na dìkanátì nad
jejím projektem a debatoval se mnou o její koncepci. Nelze rovnì zapomenout na to, jak poté
vozil z Olomouce, ze své vlastní knihovny,
taky plné knih - darù naí nové studovnì. Byly
mezi nimi nìkteré velmi cenné publikace, které
by se nám jen tìko podaøilo jinak získat.
Chtìla bych, aby si studenti i kolegové, a
budou brát do rukou nìkterou lingvistickou
monografii vydanou v prestiní edici Rozpravy
ÈSAV anebo Slovo a slovesnost od prvního
èísla tohoto slavného èasopisu, nìkdejí tribuny
Praského lingvistického krouku, vzpomnìli,
e tyto komplety jsou darem pana profesora
Rudolfa Zimka naí studovnì.
Kdo mohl tuit, e jeho návtìva na katedøe
slavistiky na pøelomu èervna a èervence je
návtìvou poslední? Vìøili jsme, vlastnì jsme
CHTÌLI vìøit, vlastnì jsme DOUFALI, e ona
zlá nemoc, která se u nìho na jaøe tak prudce,

s takovou razancí rozhoøela, se nìjak zastaví.
Èlovìk se jen tìko smiøuje s tím, e existují
situace, které prostì ZASTAVIT NELZE, situace, kdy u nepomùe NIKDO a NIC.
Kdy jsme se louèili na prázdniny (bylo
to 3 týdny pøed jeho smrtí), øekl skoro vesele:
Nejvìtí chudák je manelka, ta musí vymýlet, co mi uvaøit, protoe doktor zakázal cokoli
ivoèiného pùvodu. Týden po svých 75.
narozeninách, dne 17. èervence rozeslal profesor Zimek svým pøátelùm krátký dopis tohoto
znìní: Milá kolegynì, dìkuji Vám za blahopøání k mým 75. narozeninám, velmi mne to
potìilo, zejména v nynìjí dobì, kdy na tom
nejsem se zdravím právì nejlépe. Pátý den
nato zemøel. Teprve pak jsem pochopila, e ten
dopis byl vlastnì - rozlouèením.
Mezera, která po profesoru Zimkovi na katedøe zùstane, je obrovská. Bude nám chybìt
jako vynikající odborník, jako dobrý a peèlivý
vysokokolský uèitel s hluboce lidským pøístupem ke studentùm i kolegùm, bude nám chybìt
jako konzultant, rádce, oponent - a jako vestranná opora.
Budi nám útìchou, e v mylenkách, které
u nás zasel, a v knihách, které tak velkoryse
vìnoval studovnì Filozofické fakulty v jejím
poèáteèním budování, bude pan profesor
i nadále tak trochu s námi.
Doc. PhDr. EVA MRHAÈOVÁ, CSc.,
vedoucí katedry slavistiky

Rekonstrukce objektu A na Koleji Jana Opletala
Pøi hodnocení letního období z pohledu toho,
co se podaøilo udìlat pro kolu, studenty
a zamìstnance OU, nemohu opomenout
investièní akci, její název je uveden v nadpise
èlánku.
Zdá se neskuteèné, e jedno z prvních jednání o rekonstrukci koleje probìhlo mezi rektory OU a VB-TU ji v roce 1996. Tehdy se
pøedpokládala realizace spoleèné investièní
akce, jeliko na KJO mìla právo hospodaøení
VB-TU, by zde byli ubytováni pouze studenti OU.
S platností nového vysokokolského zákona
pøela KJO, postavená v roce 1956, do majetku
OU s tím, e provoz a správu koleje zajiuje
VB-TU KaM. Tímto závaným rozhodnutím
pøela odpovìdnost za rekonstrukci objektu plnì
na OU. Musím zde vzpomenout i tìké
zaèátky celé akce s ohledem na to, e práce
zapoèaly ji v listopadu 1999 za plného provozu
koleje, co jistì nebylo pøíjemné pro studenty,
ale i pro pracovníky spoleènosti UNIPS, a.s.,
kteøí rekonstrukci provádìli.
V rámci rekonstrukce byly v objektu A
provádìny tyto práce:
n celková výmìna topného systému vèetnì
výmìny radiátorù na vech pokojích a ve
vech ostatních prostorách,

n celková výmìna rozvodù elektro, vèetnì
výmìny stropních svítidel, zásuvek a vypínaèù,
n provedení pøípravy pro poèítaèové rozvody
na vech pokojích,
n výmìna podlahové krytiny na vech pokojích
(PVC),
n výmìna dlaby na chodbách,
n výmìna dveøí od vech pokojù,
n oprava vnitøních omítek a vymalování,
n zateplení celého objektu a provedení nové
fasády,
n provedení izolací ve sklepì,
n kompletní výmìna nábytku v kuchyòkách
vèetnì nových boxových lednièek,
n èásteèná výmìna nábytku na pokojích,
n zøízení jednoho pokoje pro tìlesnì postiené
v pøízemí,
n vybudování výtahu,
n nová kanalizace.
V objektu B byly provedeny tyto práce:
n celková výmìna topného systému vèetnì
výmìny radiátorù na vech pokojích a ve
vech ostatních prostorách.
V objektu C byly provedeny tyto práce:
n celková výmìna topného systému vèetnì
výmìny radiátorù na vech pokojích a ve
vech ostatních prostorách,

n vybudování nové kotelny pro celý areál kolejí ve sklepì pod kuchyní,
n vybudování bezbariérových pøístupù do
objektu C a objektu A.
Mimo objekt koleje byla vybudována nová
pøípojka plynu a rekonstrukce trafostanice
a provedení nových pøípojek elektro do objektu
A a C.
Èástka za výe uvedené úpravy pøesahuje
23 mil. Kè.
V období, kdy tìchto pár vìt pøipravuji, se
nedá dosti dobøe posoudit celková kvalita díla
a rovnì to, zda bude ve ukonèeno v termínu
tak, jak je dohodnuto.
Ale ji nyní mohu vyslovit podìkování
vem, kteøí se na rekonstrukci pøímo podíleli,
pøípadnì mìli pozitivní vliv na celý dosavadní
prùbìh akce poèínaje studenty, pracovníky
Ostravské univerzity, UNIPS, a.s., VB-TU
a MMT.
Závìrem bych chtìl poádat studenty bydlící
na bloku B o jistou dávku tolerance k prostøedí
a souèasnì vyslovit pøesvìdèení, e v roce 2001
se podaøí rekonstrukce i v této èásti koleje.
Ing. LADISLAV KUDELA
kvestor OU
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V zemi, kde se kostely zamykat nemusí
Urèitì se nejednalo o ètvrt roku prázdnin na
dalekém Severu, jednalo se hlavnì o tvrdou
práci a studentky musely pøekonat øadu obtíí.
V hodnocení pobytu se objevily i kritické tóny,
ale celkovì pøevaovalo uspokojení, a nadení. Vechny studentky svornì tvrdily, e by si
podobný pobyt rády zopakovaly. Ostatnì o jejich pocitech, dojmech a zkuenostech si mùete
pøeèíst v nìkterém z døívìjích vydání Listù OU
a o HLH na stránkách www.hj.se/hlk.
A jak vidí spolupráci s naí Pedagogickou
fakultou zástupci HLK?
Hodnocení naich studentek ve veobecné
rovinì znìlo, e jsou to pilná, snaivá a sluná
dìvèata. Nìkterým nedorozumìním by se prý
dalo pøedejít, kdyby se o nich mluvilo vèas.
V tom je asi obecnì ná deficit, e studenti èasto
nemají odvahu jasnì a otevøenì øíct, co se jim
nelíbí, protoe mají strach, e by nìkteøí uèitelé
nemìli tu noblesu jejich kritiku pøijmout. Pokud
se náhodou nìjaká výmìna názorù objeví, drí
se samou opatrností hodnì pøi zemi, nebo
naopak velmi rychle graduje v nactiutrhání.
Umìní vìcného dialogu o problému, nikoliv
o osobních vadách oponenta, se jetì vichni
musíme uèit.
Dále by HLK pøivítala oboustrannou
výmìnu studentù, ne jen pobyt tìch naich tam.
V tom byl problém, protoe dosud nemìla nae
Pedagogická fakulta zahranièním studentùm
toho pøíli co nabídnout. Ledy se hnuly a dnes
u situace zaèíná být jiná. Na kole jsou
pøipraveny kurzy v cizím jazyce a tyto programy
byly zahranièním univerzitám nabídnuty. Pokud
by vás zajímaly blíe, jsou na webových stránkách univerzity www.osu.cz/prf/ects/index.htm.
HLK by uvítala i spolupráci odbornou na spoleèných projektech, výzkumu, pøípravì osnov
studijních programù, intenzivních kurzù napøí-

Na bøezích pøekrásného jezera Vättern se
rozkládá mìsto Jönköping. Mimochodem
Vättern je druhé nejvìtí jezero védska
a to je ta zemì, kde na silnici mají pøednost sobi
pøed auty, na rozdíl od naich konèin, kde pøednost nemají zatím ani chodci a kde, opìt na
rozdíl od naich konèin, kostely zamykat
nemusí, protoe si je tam nevykrádají. V této
témìø idylické zemi právì v Jönköpingu na
Vysoké kole pro vzdìlávání a komunikaci
(védsky Högskolan för Lärarutbildning &
Kommunikation, ve zkratce HLK) mìly monost strávit jeden semestr studentky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
Pøesnìji øeèeno jednalo se o dvì skupinky
studentek, které vyuily nabídky mezinárodního
programu Evropské unie SOKRATES, proly
výbìrovým øízením a odmìnou jim byla monost studovat v letním semestru v roce 1999
i v roce 2000 a poznávat nejen jak tu pedagogiku dìlají jinde, ale zdokonalit se i v jazyce, navázat kontakty a zkusit si to na ètvrt roku
v cizí zemi na vlastní pìst. Je zajímavé, e se
jednalo vdy jen o studentky. ádní studentimui se k výbìrovému øízení nedostavili. Asi
mìli strach, jak by to toho ètvrt roku sami
zvládli, kdo by jim pral ponoky a podobnì.

Co mùete v Jönköpingu na jaøe 2001 studovat?
week
Introduction week
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7

8
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x

x

x

x

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

x

Media & communication studies
News products, 5p
Organisational communication, 5p

x

x

x

x

x

Layout, 5p

x

x

x

x

x

Radio and TV production, 5p

x

x

Multimedia productions, 5p

x

x

Internet and web design, 5p

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mass communication
Education

x

Special education, 10p

x

Cultural encounters&influences, 5p
Global environment, 5p

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Languages
Swedish Language, Culture, Society, 5p

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Swedish Language, Culture, Massmedia, 5p

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

English, introductory uni level, 5p

x

x

Jarní semestr trvá od 15. ledna do 8. èervna 2001, tzn. 3. týden zaèíná 15. ledna, 9. týden 26.února, 14. týden 2. dubna, 19. týden 7. kvìtna.
Pokud budete studovat celý semestr, získáte 20p (bodù), co odpovídá 30 ECTS kreditù (tedy i poètu kreditù na Ostravské univerzitì).

x

klad v oblasti speciální pedagogiky, mediální
výchovy a podobnì.
Vysoká kola HLK v Jönköpingu má bohaté
kontakty se zahranièím. Paní Malin Pallman,
která zodpovídá za mezinárodní spolupráci, má
ve své pracovnì mapu svìta a v ní zapíchané
pendlíky s barevnými hlavièkami. Kadý
z nich oznaèuje místo, kde sídlí vysoká kola, se
kterou má HLK uzavøenu smlouvu o spolupráci.
Tìch pendlíkù je padesát. V HLK se dobøe
pøipravují na jeden z cílù proklamovaných
Evropskou unií - a sice aby kadý student strávil
aspoò jeden semestr na univerzitì v cizinì.
Milí studenti, jak jste pøipraveni vy? Jak se
domluvíte v cizím jazyce? Budete umìt jednat
s cizími lidmi v cizí zemi? Budete umìt fungovat bez zázemí, které máte tady? Budete schopni dodìlat si kredity, které vám na fakultì za ten
semestr budou chybìt? Nebo jinak: Chcete po
studiu najít kvalifikované místo? Chcete, a
vstoupíme do EU, svou pozici neztratit?
A máte co nabídnout? Semestr na zahranièní
univerzitì mùe být vaím esem v rukávu.
Pøísloví Sedávej panenko v koutì, bude-li
hodná, najdou tì platilo za národního obrození,
ale vlastnì ani tehdy ne, protoe do svìta na
zkuenou chodili i kováøtí tovaryi.
Pokud jste aspoò zvìdavi, jak vypadá jaro ve
védsku a studium na univerzitì v Jönköpingu,
pøijïte na besedu se studentkami, kde mùete
získat informace z první ruky. Beseda se koná
v pondìlí 2. øíjna 2000, a pokud byste mìli
váný zájem pøímo o studium, pøijïte na
výbìrové øízení 3. a 5. øíjna. Sledujte vývìsky
v budovách Pedagogické fakulty.
JANA KAPOUNOVÁ
Pedagogická fakulta OU
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S Fulbrightem v USA
1. èást
Tak tohle je, milý ètenáøi, hrst dojmù z mého
témìø pùlroèního pobytu na Kalifornské univerzitì v Berkeley, kam jsem se dostal zásluhou
stipendia Fulbrightovy komise. Abys vìdìl,
nedìlám si praádné iluze, e se mi podaøí ti
nìjakým zázrakem onu jedineènou zkuenost
pøedat, nebo u dávno vím, e mnohé záitky
jsou v podstatì nepøenosné. Ale tøeba bude
pozornìjí ne mùj vagr, který pøi promítání
diapozitivù vìtinou po pátém snímku upadne
do hlubokého spánku. Snad mi promine urèitou neformálnost, ale asi jsem staèil naèichnout
místem, které nesnáí obøadnost, místem
spjatým v minulosti s beatniky a hippies.
Genius loci: Berkeley, leící na opaèném
bøehu Sanfranciského zálivu, je svou radikální
atmosférou fenoménem. Dokonce i konzervativní rodinky jsou tímhletím místem fascinovány a poøádají rodinné výlety, aby si zblízka
prohlédly exotické liberály. Øíká se, e v Berkeley se dìlí lidé pouze na dva druhy - levièáky
a ultralevièáky. Jistì, jde o nadsázku, navíc
v USA má toto oznaèení ponìkud jiný významový odstín ne u nás a samotní Amerièané
dávají pøednost výrazu progresivista. Faktem
je, e Berkeley je natolik unikátní místo, e není
divu, kdy se v nìm velice dobøe prodává trièko
s nápisem The People's Republic of Berkeley.
Mìstská rada mìla údajnì naposled zastupitele
z øad konzervativnìjích republikánù v roce
1974. Duch radikální atmosféry edesátých let
ve mìstì stále pøeívá a nejlépe je mono jej
proít na bohémsky vyhlíející Telegraph
Avenue, po ní jsem dennodennì chodíval
ke kampusu. Místo McDonaldù a KCF ulici
lemují nekonvenèní obchùdky s jetì nekonvenènìjím obleèením, skvìlá knihkupectví
a etnické restauranty, pøímo na chodníku se

SPROUL PLAZA

V KAMPUSU KYPÍ

IVOTEM

provádí tetování èi piercing a vzduch na ulici
prosycuje aroma vonných tyèinek, ale obèas
i marihuany. Ptal jsem se, kam se podìli hippies.
A kam? Buï skonèili jako bezdomovci v nedalekém Lidovém parku, za jeho existenci se
od edesátých let stále jetì bojuje, nebo pøednáejí na univerzitì! Otázka je, kdo je na tom
líp!
Univerzita: Kalifornská univerzita v Berkeley je opravdový kolos. Studuje na ní 30 000
studentù, které vyuèuje pøes 1 300 vysokokolských uèitelù. Mezi nimi je v souèasné dobì
sedm nositelù Nobelovy ceny. University of
California Berkeley (dále ji UCB) je mezi státními univerzitami v USA bezkonkurenènì nejprestinìjím vzdìlávacím zaøízením a spolu
s univerzitami bøeèanové ligy (napø. Harvard, Yale, Princeton) tvoøí absolutní pièku. Pìt
kateder bylo vyhodnoceno jako vùbec nejlepí
v USA - katedra chemie, matematiky, statistiky, anglistiky a germanistiky. Univerzita
nabízí více ne 7 000 kursù ve 150 oborech. Jak
vidno, je z èeho vybírat. Nìkteré fakulty, napøíklad Haas School of Business, jsou vyhláeným
pojmem. Ponìkud kontroverznìjí stránkou
UCB je, e její souèástí jsou i jaderné laboratoøe
ve vzdáleném Los Alamos (New Mexico) a naopak blízkém Livermore, které spolupracují
s vojenským prùmyslem. V loòském roce se na
univerzitu hlásilo 31 095 uchazeèù, pøijato bylo
8 485 studentù, z nich vak poèet zaregistrovaných byl podstatnì nií. Viml jsem si,
e mezi undergraduates naprosto pøevládají
studenti asijského pùvodu.
Univerzitní kampus na úpatí berkeleyských
kopcù, odkud je úchvatný pohled na Záliv a San
Francisco s Golden Gate Bridge, je pomìrnì
rozlehlý. I kdy architektonicky pøíli neoslòuje
(konkurenèní Stanford University v Palo Alto je
v tomto ohledu pùsobivìjí), k jeho pùvabu
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pøispívá zeleò, ale zdaleka nejvíce jej charakterizuje neobyèejnì ivý ruch. Na Sproul Plaza to
v polední pøestávce vypadá jako na Václaváku,
pøièem na nìm èlovìk mùe spatøit vechny
barvy pleti. Etnická a národnostní rùznorodost
je pro univerzitu pøíznaèná. Právì na Sproul
Plaza se v edesátých letech konaly mohutné
studentské demonstrace proti válce ve Vietnamu
a za obèanská práva, je zásadním zpùsobem
promìnily tváø Ameriky. Také z kampusu se
duch edesátých let nevytratil. Neminul takøka
den, aby se v nìm za nìco nebo proti nìèemu
nedemonstrovalo. Protestní shromádìní se
nevyhnulo ani státní tajemnici èeského pùvodu
Madeleine Albrightové, proti její úèasti na promoèní slavnosti protestovaly desítky aktivistù.
Samotná Albrightová to pøijala s humorem,
kdy prohlásila, e nic jiného se od Berkeley ani
nedá oèekávat. A dopadla mnohem lépe ne
pøed lety její kolegynì, zástupkynì USA v OSN
Jean Kirkpatricková, která svùj projev vùbec
nedokonèila a opustila univerzitní kampus
pøedèasnì. Produktem hnutí za obèanská práva
v edesátých letech byla ostatnì katedra etnických studií, kde jsem mìl svou mateøskou základnu a kam jsem byl pozván profesorem
Ronaldem Takakim, uznávaným odborníkem na
multikulturalismus a rasové vztahy v Americe,
autorem mnoha knih, s nimi se seznamují
v rámci kursu amerických studií i nai studenti.
Na univerzitì jsem páchal výzkum americké
holocaustové literatury, ale také psal hesla pro
pøipravovaný Slovník amerických autorù a pøipravoval èi vylepoval osnovy svých kursù
amerických studií a americké literatury. Jene
líèení mého bádání v knihovnách (pochopitelnì
skvìlých) je ètenáøsky nevdìèné a nerad bych
vyvolal stejný efekt jako u svého vagra. To
mnohem zajímavìjí bude zmínit se o rozruchu,
který bìhem mého pobytu vyvolala studentka
anglistiky Brooke Berryová, kdy se v kvìtnovém èísle Playboye objevila na jeho hlavních
stránkách v Evinì roue. Zatímco její spoluaèky na její èin reagovaly nevraivì, jistý akademický hodnostáø (mu) prohlásil, e je to pro
univerzitu èest. Vzpomnìl jsem si na nae studentky a napadlo mne, e by mohly takto sponzorovat èástí svého honoráøe rozvoj naí katedry. Bohuel boskou Brooke Berryovou jsem
na kampusu nepotkal.
Kruné poèátky: Na rozdíl od naí univerzity, kde profesory Fulbrightovy komise osobnì
vítá vedoucí katedry a kde je jim dopøána audience i u dìkana, na mne v Berkeley nejene
nikdo neèekal, ale soudì podle rozpaèitých
pohledù na sekretariátu katedry nikdo o mnì
nemìl ani nejmení potuchy. Po pravdì øeèeno,
o mém pùsobení na univerzitì v Berkeley vìdìli
pouze dva lidé: profesor Takaki a já. Jene po
profesoru Takakim nebylo ani vidu, ani slechu
a nikdo si nemohl vzpomenout, kdy byl tento
slovutný vìdec na katedøe naposledy spatøen.
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Ji to vypadalo se mnou bledì, protoe bez
potøebné dokumentace bych si mohl v kampusu
zahrát sotva tak kulièky, kdy ve zmìnilo jakoby mávnutím kouzelným proutkem mé setkání
s pravým èlovìkem v pravý èas. Tím muem byl
Sam Castaneda a poté, kdy zjistil, e jsem Èech,
upadl do mírného vytrení, nebo jeho nejblií
nadøízený, dìkan, je stejného pùvodu a jmenuje
se Cerny. Bìhem pùlhodiny jsem se stal
majitelem zvlátního prùkazu, zajiujícího mi
na univerzitní pùdì ta nejvyí privilegia vèetnì
pøednostního práva na parkování auta. Jak mi
bylo zdùraznìno, pøi nedostatku parkovacích
míst je tato výsada udìlena jen vysokým akademickým hodnostáøùm a sedmi nositelùm
Nobelovy ceny. Mìl jsem z toho ohromnou
radost, ji proto, e nevlastním ani auto, ani
øidièský prùkaz. Sam Castaneda navíc spiklenecky dodal, e mi u dìkana Cerneho zaøídí
schùzku, a výraz jeho tváøe naznaèoval, e je to
projev nejvyího uznání, nebo dìkana je
mono spatøit v univerzitním kampusu jetì
ménì ne Takakiho. Kdy jsem se pak v jakési
podivné extázi vracel z univerzity domù, na
Telegraph Avenue mì oslovil jeden bezdomovec: Mùete mi darovat sto doláèù? Málem
jsem mu je dal!

Centrum informaèních
a poradenských slueb
informuje o nabídce
volných pracovních míst:
Základní kola Matièní 5, Ostrava
uèitel AJ, francouztina-ÈJ
Kontakt: Mgr. Hrabovská
Tel: 069/6127382

Moravskoslezská obchodní
akademie Petøvald,
enovská 356, Petøvald u Karviné
uèitel AJ, matematika, fyzika
Kontakt: Mgr. Jiøí Salva
Tel: 654 1490
KAMPUS KALIFORNSKÉ

UNIVERZITY V

BERKELEY
FOTO:

AUTOR

Happy end po americku: Setkal jsem se jak
s profesorem Takakim, tak i dìkanem Cernym!
STANISLAV KOLÁØ
katedra anglistiky a amerikanistiky

Soutì o výtvarný návrh loga

AHOL - Støední odborná kola,
Duní 1012/4, Vítkovice

uèitel nìmeckého jazyka - státní zkouka
Kontakt: Jarmila tìpánková
Tel: 6614395

SO a SOU Bohumín,
Revoluèní 529, Nový Bohumín

k 10. výroèí zaloení Ostravské univerzity

uèitel AJ - státní zkouka
Kontakt: Halina Stiborová
Tel: 6013371, 6012011

Útvar pro vnìjí vztahy Ostravské univerzity vyhlauje soutì o výtvarný návrh
loga k 10. výroèí zaloení Ostravské univerzity.

Základní kola,
Bulharská 1532, Poruba

Studijní rok 2001 by mìl probìhnout ve znamení 10. výroèí existence Ostravské
univerzity. Tímto logem budou oznaèeny vechny celouniverzitní i fakultní akce,
které v tomto roce probìhnou.
Podmínky soutìe: Soutì je otevøena vem. Návrhy v titìném èernobílém
provedení pøijímá Útvar pro vnìjí vztahy Ostravské univerzity, Rektorát OU,
Dvoøákova 7, 701 03 Ostrava 1 (Ing. Pohlová, tel. 069/6160 160) do 30. 11. 2000.
Souèástí loga musí být vroèení 1991 - 2001.

uèitel Z, matematika-obèanská výchova,
TV-OV
Kontakt: Mgr. Valová
Tel: 6962035

Základní kola,
Mituova 16, Hrabùvka
uèitel Z
Kontakt: Mgr. Jana Bìláková
Tel: 6716504

Speciální kola pro mentálnì
postiené, Kpt. Vajdy 1, Zábøeh

Vítìzný návrh bude odmìnìn èástkou 3 000 Kè.
Porota si vyhrazuje právo neudìlit první místo v pøípadì, e návrhy nedosáhnou
poadované úrovnì.
ING. MARCELA POHLOVÁ

speciální pedagogika
Kontakt: Mgr. Sroková
Tel: 6746805

- KA -

Závìreèný koncert kurzu Hebrejtina písnìmi
V podveèer 1. èervna 2000 pøed nabitou
aulou pøedvedly své vystoupení studentky kurzu
Hebrejtina písnìmi. Koncert byl uspoøádán
ke dvìma pøíleitostem: k ukonèení výuky
a k pøedstavení kompaktního disku.
Dirigentem, pohotovým prùvodcem veèera
i hráèem na klavír a kontrabas byl doc. ThDr.

Tomá Novotný, který tento kurz u druhým
rokem vede. (Ne kadý vak ví, e pan docent
vìtinu písní pro svùj sbor nejen vybral, ale
i upravil). Oproti loòskému koncertu bylo
moné zaznamenat výrazný posun od hudebnì
i jazykovì jednoduích písní k nároènìjím
úpravám a vìtímu uplatnìní sólových výstupù.

Koncert mìl nejen výbornou hudební
úroveò. Nadení zpìvaèek, zasvìcené i vtipné
prùvodní slovo, rytmické melodie, doprovod
houslí, klavíru, kontrabasu a saxofonu - to ve
vytvoøilo pestrý program, který okouzlil a potìil kadého posluchaèe.
Milé zpìvaèky - mazl tov!
- GRY -
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Nìkolik poznámek k výstavì Marka Sibinského
Kdy si èlovìk párkrát pøeète noviny, získá
dojem, e mediální ostravský svìt se snaí veøejnost a pøedevím sám sebe pøesvìdèit, e kultura
v Ostravì zaèíná a konèí klubem Èerný pavouk.
To, co je mimo, prostì není.
Viml jsem si výstavy, která právì skonèila,
a doufám, e pouze medii zùstala nepovimnuta.
Byla to výstava Marka Sibinského, absolventa
katedry výtvarné tvorby Pedagogické fakulty
Ostravské univerzity z ateliéru grafiky prof.
Eduarda Ovèáèka. Na výstavì v galerii Jáma - 10
pøedloil velmi silnou kolekci experimentálních
tiskù na velikých formátech pláten a sádrokartonù. Cyklus nazvaný Hlavy hovoøí o pokusech
autora pohlédnout do druhého èlovìka, o monosti nebo nemonosti komunikace. Marek
Sibinský vychází z fotografických podobizen
svých nejbliích, které tiskne, dá se øíci na
kolenì, ze síta podobnì jako kdysi Andy
Warhol. Jednotlivá síta vrství pøes sebe. Vznikají
tak jakési lazury, umocnìné úèinkem svìtla
v elatinových barvách, které mohou být èteny
jako slupky nebo obaly due. Zároveò také jako

nálady, které se èlovìka zmocòují. Portréty jsou
deformovány jak poèítaèem pøi pøípravì pøedloh, tak samotným ruèním tiskem. Marek
Sibinský hovoøí o nebezpeèí mutace, zakøivení
èi rozpadu osobnosti. Kadá taková analýza je
pøínosná, zároveò vak nároèná a nebezpeèná.
Obrazy - grafiky jsou temné svou barevností,
klidné a vyváené svou stavbou. Svìdèí o soustøedìné, klidné práci autora. Ten nemajdá
tolik vechny ty nové podniky na Stodolní, aby
byl poøád in a náhodou nevypadl z obrazu.
Buduje si svùj vnitøní svìt sdílený svými milými
i samotným sebou. Ten má tu výhodu, e tolik
nestárne jako mediální kultura.
Marek Sibinský netvoøí obrazy za úèelem
výstav, ale z vnitøní potøeby. Proto nevystavuje
kadý mìsíc, ale tøeba jednou za rok, kdy je
práce hotova.
Jako kantor a malíø cítím povinnost na tuto
výstavu, která se uskuteènila v kvìtnu, upozornit
a nabídnout tak zaèínajícím malíøùm a grafikùm
alternativu.
DANIEL BALABÁN

MAREK SIBINSKÝ: HLAVY

Ukonèení distanèního studia oboru Sociální pedagogika
Krátkou informací se nyní s urèitým
èasovým odstupem vracíme k jednomu studijnímu oboru, který zaøadil Ostravskou univerzitu
mezi prùkopníky rozvoje vzdìlávací technologie dneka - distanèního studia.
Dne 16. 12. 1999 skonèilo na její Pedagogické fakultì distanèní studium oboru Sociální
pedagogika, které bylo zahájeno 27. 10. 1995.
Bilance studia, které mìlo v podstatì experimentální charakter a které z rozhodnutí dìkana
ji nebude pokraèovat, je následující: Studium
zaèalo 15 studujících, úspìnì jej v prùbìhu
uvedené doby zakonèilo 8 studujících (53 %),
3 odstoupili v prùbìhu studia (20 %) a ètyøem
(27 %) bylo studium ukonèeno k 16. 12. 1999
pro nesplnìní studijních povinností ve stanoveném èasovém limitu. To je mono povaovat v porovnání s jinde organizovaným distanèním studiem za prùbìh úspìný.
Z pohledu organizátora studia, Pedagogické
fakulty OU, pøinesl tento experiment øadu poznatkù, které se týkají napøíklad volby modelu
organizace studia, tvorby studijních materiálù
pro distanèní studium a celkového zaèlenìní
distanèního studia do chodu koly, která jinak
vyuèuje prezenènì. Tyto poznatky byly a jsou
postupnì vyhodnocovány a prezentovány na
rùzných místech.
Z pohledu vysokokolských uèitelù, kteøí
zde pùsobili jako konzultanti (v nové terminologii bychom øekli tutoøi), je jako pozitivum
mono hodnotit seznámení a získání zkueností
s novou vzdìlávací technologií, která se znaènì
lií od zabìhlého prezenèního zpùsobu výuky.
Pùsobili zde ovem (jen na okraj - v poèetní pøevaze) i pracovníci externí, pro které to byla
rovnì , vìøme, zkuenost pozitivní.

Pouitý model distanèního studia, realizovaný v roce 1995, mìl z hlediska nyní zavádìných standardù dvì vady na kráse. První,
mení, byla ne zcela dotaená organizace, která
ponechala úèastníkùm studia a pøíli mnoho
volnosti v postupu a èinila jisté potíe pøi
udrování kontaktù a zajiování vzájemné
informovanosti mezi organizátorem studia,
konzultanty a úèastníky studia. Druhou, vìtí,
byla rozkolísaná úroveò titìných studijních
materiálù (opor) pro úèastníky studia, kde asi ve
tøetinì z nich chybìly náleitosti, poadované
dneními standardy pro materiály distanèního
studia. Z hlediska pøísného zhodnocení podle
nich by se ze zpracovaných opor dalo pouít asi
jen jedné estiny. Bylo to zpùsobeno jednak
rychlostí jejich vypracování, jednak nezkueností s psaním tìchto materiálù a také v té
dobì chybìjícími standardy, které se objevily a
pozdìji.
Mezi pozitiva zvoleného modelu patøilo, e
studium bylo systémovì dobøe pøipraveno
a organizace studia nemusela být v jeho prùbìhu
upravována. Umonilo absolvování v kvalitì
srovnatelné s dálkovým studiem. Dalím pozitivem z hlediska úèastníkù studia byla volnost
v organizaci studia, která jim dovolovala znaènì
individuální postup a volbu vlastního tempa studia. (Kladla ovem vysoké poadavky na studijní kázeò, nepodnìcovanou termíny uzavírání
roèníkù a semestrù.) Na druhé stranì organizátorovi studia èinila tato volnost problémy napø.
s rozpoètováním, vykazováním výuky, honorováním a evidencí studijních výsledkù.
Kadé dalí graduální distanèní studium,
které by se organizovalo, by muselo být:

n z hlediska ekonomického pøipraveno pro

vyí poèet úèastníkù, pøièem ti by si plnì
museli hradit studijní materiály, které by
nebyly vùbec levné, zvýit by se muselo honorování èinnosti konzultantù (tutorù) externích a vyøeit by se musely úvazky zaangaovaných interních uèitelù, lépe by se muselo
zaplatit psaní (tvorba) studijních opor, kalkulovat by se muselo s cenou poèítaèové výuky
n z hlediska pedagogického vybaveno podstatnì kvalitnìjími studijními materiály
(oporami) v podobì titìné èi netitìné,
vytvoøenými podle nejnovìjí metodiky,
prezentovanými pøípadnì i v poèítaèovém
výukovém prostøedí, sjednotit a zdokonalit by
se musela i práce konzultantù (dnes tutorù)
n z hlediska organizaèního vyøeeno v oblasti
pravidelných kontaktù, tempa studia, evidence výsledkù studia, dílèího hodnocení
studijních výsledkù a øízení z jednoho, pouze
pro ten úèel vytvoøeného pracovitì
n z hlediska personálního obsazeno jetì lépe
pøipravenými konzultanty (tutory) a ostatními
pracovníky, kteøí zajiují chod distanèního
studia.
To ve je otázkou asi dvou let pøípravy
a vyèlenìní nebo získání nemalých prostøedkù.
Pokud je pisateli tohoto èlánku známo,
probíhá distanèní studium u jen na Pøírodovìdecké fakultì. Jeho pøáním je, aby tato
bilance byla spíe povzbuzením k rozvoji distanèního studia tam, kde je to potøebné, úèelné
a moné, ne materiálem, který od rozvoje distanèního studia odrazuje.
Mgr. BEDØICH ZAPLETAL
hlavní konzultant studia
oddìlení andragogiky,
katedra pedagogiky PdF OU

st. listy.qxd

25.9.2000

10:13

Page 11



Objevení Ostravy
Historické události, pokud nejsou
v archivech nebo v knihovnách
objeveny historiky, jakoby neexistují.
Pro dávné dìjiny Ostravy máme
velmi málo historických svìdectví
a je zøejmé, e se èasto zachovaly
prameny ménì významné, popøípadì
tendenèní.
Víme, e ve druhé polovinì
15. století získává Ostrava èeský ráz.
V okolí mìsta jsou zakládány rybníky,
poskytující pomìrnì snadnou obivu.
Po jistých nesrovnalostech upevòuje
svoji vládu nad mìstem na poèátku
16. století olomoucké biskupství. Význam Ostravy - kde se sbíhaly mnohé meze a hranice - byl tehdy více
strategický ne hospodáøský.
Z doby pøed 500 lety se zachovalo
o Ostravì jedno zajímavé a zatím
nepovimnuté svìdectví. Jedná se
o zprávu císaøského diplomata Zikmunda Herbertejna, který se v èele
reprezentativního poselství ubíral
v roce 1526 na dùleitá jednání na
sever Evropy.
Své svìdectví o Ostravì umístil do
obsáhlého spisu, který je znám pod
zkráceným latinským názvem Com-

mentarii. Kniha je pokladem svìtové
humanistické literatury a jedním
z nejvìrohodnìjích a nejvýznamnìjích cestopisù vùbec. Dodnes se
hodnì ète a uèí se z nìj historikové,
jazykovìdci i etnografové.
Nesèetnými vydáními tohoto díla
v rùzných jazycích a v rùzných
dobách bylo ve svìtì rozíøeno nejen
povìdomí o Ostravì, ale i o ostatních
okolních místech, jako napøíklad
o Hranicích nebo o Novém Jièínì.
Zikmund Herbertejn zmiòuje i Perntejny a erotíny, vlastníky tìchto
území.
Zpráva Zikmunda Herbertejna
o Ostravì není pøíli dlouhá. Zachycuje vak velmi zøetelnì státotvorné
procesy té doby: A tak jsme jeli ètyøi
míle k Ostravì a moravsky se jí øekne
Ostrava. Je to mìsto olomouckých
biskupù a leí úplnì u øeky, která má
také jméno moravské - Ostravice.
Vpadá jednu míli pod mìstem do
Odry u Pøívozu. A tady konèí Morava
a zde se rozdìluje Slezsko. Dosavadní
èást patøí k Èechám a èást na druhé
stranì Polsku.
JIØÍ PROCHÁZKA

Za sportem rychlého míèku do Koblova
Softbal u dávno nepatøí k bílým
místùm na naí sportovní mapì. Tento
nový olympijský sport zakotvil i na
naí univerzitì. Je to sport rozvíjející
rychlé reakce tìla, ale i bystré reakce
mozku. Jeho obliba u nás stále roste.
Softbalový oddíl Slávie Ostravské
univerzity vybudoval své vlastní
høitì. Svatostánek v hodnotì kolem
1,5 milionu korun byl dohotoven díky
nezmìrnému úsilí nadencù ve vedení
oddílu (pánù Víka a Honuse) a díky
mnoství brigádnických hodin vech
asi edesáti èlenù oddílu.
Slavnostní otevøení provedl sym-

bolickým odpálením míèku primátor
mìsta Even Toenovský dne 24. èervna 2000. Celé odpoledne probíhal na
høiti pestrý program: exhibièní
utkání, ukázky tréninkù, dìtský den,
ukázky vazby kytic atd.
Oddíl se zamìøuje na dívèí drustva - ákynì, dorostenky, juniorky.
Pokud by nìkterá z naich studentek
projevila váný zájem o tento sport,
najde nás v Ostravì-Koblovì zhruba
500 metrù od hotelu Isera. Dojezd je
moný trolejbusem è. 106 nebo autobusem è. 52.
- KH -

Vydané spisy, skripta a sborníky
Vydavatel: OU - Filozofická fakulta
Publikace: Psychologické aspekty pracovní spokojenosti
uèitelù - spis 129/1999
Autor:
Karel Paulík
Cena:
40 Kè
n
Publikace: Sigmund Freud - poselství a inspirace
Cena:
40 Kè
Anotace: Sborník z mezinárodní konference
n
Publikace: Èasopis moravskoslezská revue 1905-1923
Autor:
Martin Tomáek
Vydal:
Ústav pro regionální studia OU
Neprodejné
n
Publikace: Romanistické studie - Studia romanistica è. 1
Sborník OU è. 152/1995
Cena:
30 Kè
n
Publikace: Germanistisches Jahrbuch Ostrava-Erfurt è. 5
Sborník OU
Cena:
60 Kè
n
Vydavatel:
Publikace:
Autor:
ISBN:
Cena:

OU - Pedagogická fakulta
Informace o studiu (akademický rok 2000-2001)
PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
80-7042-164-9
40 Kè
n

Publikace:
Autor:
ISBN:
Cena:
Anotace:

Cvièení z antropomotoriky
Vojtìch Gajda, David Zahradník
80-7042-169-X
80 Kè
Skriptum pro studenty uèitelství, obor tìlesná výchova

Fotoreportá z klauzur posluchaèù katedry výtvarné tvorby Pedagogické fakulty OU

FOTO: JIØINA VEÈEØOVÁ
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HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2000-2001
Akademický rok 2000 - 2001 trvá od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001.

Zimní semestr
(13 výukových týdnù)

Zápis
Pravidelná výuka
Zimní prázdniny
Zkoukové období
Upøesòující zápis pøedmìtù na letní semestr

4. 9.
25. 9.
23. 12.
2. 1.
12. 2.

2000
2000
2000
2001
2001

- 22. 9. 2000
- 22. 12. 2000
- 31. 12. 2000
- 16. 2. 2001
- 16. 2. 2001

Letní semestr
(13 výukových týdnù)

Pravidelná výuka
Zkoukové období

19. 2. 2001 21. 5. 2001 -

18. 5. 2001
4. 7. 2001

Státní zkouky
Pøedbìný zápis pøedmìtù

14. 5. 2001 25. 6. 2001 27. 8. 2001 -

15. 6. 2001
4. 7. 2001
31. 8. 2001

2. 7. 2001 9. 7. 2001 -

4. 7. 2001
31. 8. 2001

Promoce
Hlavní prázdniny

Pøijímací øízení na akademický rok 2001-2002
FILOZOFICKÁ FAKULTA
1. èást øádného termínu
2. èást øádného termínu
Náhradní termín

23. 4. 2001 4. 6. 2001 18. 6. 2001 -

27. 4. 2001
8. 6. 2001

23.
12.
11.
18.

-

27. 4. 2001
13. 5. 2001
15. 6. 2001

PØÍRODOVÌDECKÁ FAKULTA
Øádný termín
Náhradní termín

4. 6. 2001 18. 6. 2001 -

8. 6. 2001

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA
1. èást øádného termínu
2. èást øádného termínu
Náhradní termín

12. 5. 2001 4. 6. 2001 18. 6. 2001 -

13. 5. 2001
8. 6. 2001

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
1. èást øádného termínu
2. èást øádného termínu
Náhradní termín

4.
5.
6.
6.

2001
2001
2001
2001

Schváleno na Kolegiu rektora Ostravské univerzity dne 6. bøezna 2000.

Uzávìrka dalího èísla je v pondìlí 5. øíjna 2000 do 10.00 hod.
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