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Pøedstavujeme novou dìkanku Filozofické fakulty
Ostravské univerzity
Jak jsme ji informovali v Listech OU è. 7, nastoupila dne 1. øíjna 2000 do funkce dìkanky Filozofické fakulty
doc. PhDr. Zdeòka Kalnická, CSc. V nezkrácené podobì pøináíme projev, který pøednesla na své slavnostní inauguraci.

Vae Magnificence pane rektore, váení Spectabiles, milí hosté,
kolegové a studenti,
ivot nepochopí, pokud se na
chvíli nezastaví, èetla jsem na
plakátu k filmu Dým, filmu, který jak stálo dále - hovoøí o dùleitých
vìcech, které jsou lehèí ne dým.
Dovolte mi vyuít tuto chvíli,
kterou nám nabídla tradice akademických inauguraèních obøadù,
ke krátkému zamylení nad tím,
èím by nám dnes mohla být filozofie, od které není odvozen název
naí fakulty náhodou.
Filozofie se od svého poèátku
tázala po podstatì svìta a lidské
existence v nìm. Kladla otázky,
které formuloval Imanuel Kant: co
mohu poznat, co mám dìlat a v co
mohu doufat, otázky vystupující
z Gaugainova obrazu Kdo jsme,
odkud pøicházíme a kam kráèíme.
Filozofie se ptala: V jaké dobì to
ijeme?, a samu sebe pochopila
jako sebereflexi dìjinného pohybu
lidstva, jako vyjádøení doby v mylenkách. I kdy po celá staletí

uchovávala tento rozmìr naeho
uvaování o skuteènosti, prohloubit jej je právì dnes více ne
potøebné.
ijeme toti v dobì køiovatek,
a to køiovatek mnoha cest a mnoha úrovní: kadá z nich nabízí
jinou vìdeckou alternativu, jiný
ivotní styl, jinou perspektivu.
Tyto cesty vedou èasto úplnì
opaèným smìrem, a pokud se ti,
kteøí po nich kráèejí, setkají, èasto
dochází k boji o to, kdo má pøednost po své cestì pokraèovat - jistì
si vzpomenete na nedávné události
v Praze.
V mnoha ohledech jsme dospìli
na hranice lidských moností,
pøekraèujeme meze naeho pozemského prostoru a pronikáme stále
výe do vesmíru, stále hloubìji do
oceánù, do makrokosmu i do
mikrokosmu. Tyto cesty nás vak
vedou nìkam, kde nejsme ukotveni
tíí zemské gravitace, kde se
ocitáme v prostoru beztíe - co
u jednìch vyvolává euforii z pøekonání existujících hranic a vede

ke chvále neomezenosti lidské svobody, zatímco u jiných vyvolává
naléhavou potøebu opìt se do
jistých hranic uzavøít a o nìco
pevného se opøít. Ano, hranice má
dvì stránky: omezuje nás, ale také
ochraòuje. Pro jedny znamená
rozdìlení, a moná i vìzení, a tedy
výzvu k pøekonání, pro druhé pøedstavuje monost urèení se, rozvinutí své identity, a moná i bezpeèí.
Nejde samozøejmì pouze o státní
hranice, i kdy právì s jejich dvojznaèností máme jako bývalí obyvatelé Èeskoslovenska a dnes obyvatelé Èeské a Slovenské republiky
své vlastní zkuenosti - jde o hranice rùzného druhu: také o ty, které
si klademe sami v sobì.
Kadý z nás se dennodennì
ocitá na køiovatce, která ho staví
pøed nutnost orientace, výbìru,
tedy rozhodování. A rozhodování
na køiovatce na sobì nese peèe
osudovosti: od toho, kterým smìrem se vydáme, závisí mnoho,
moná i existence èi neexistence
pøítích generací. Tato slova nepochybnì znìjí pateticky a zøejmì
lidstvo neproívá veobecné povìdomí krize poprvé. Nedávno jsem
èetla o japonském filozofovi ze
dvanáctého století Kamo-noChomei, který v prùbìhu nìkolika
let svého ivota zail po sobì
následující ivelné pohromy
obrovských rozmìrù: nejprve nièivý poár hlavního mìsta, poté
zuøení hurikánu, posléze dlouhé
období sucha, které vystøídaly
návaly povodní. Dílo zkázy ukonèilo nièivé zemìtøesení, které srovnalo se zemí mnoho mìst a po
nìm se, podle slov autora, zemì
otøásala jetì dvì stì dnù. Byl jedním z mála, kteøí pøeili, a bìsnìní
ivlù jej pøivedlo k radikální zmìnì
ivota - stal se budhistickým
mnichem a odeel z civilizovaného
svìta do samoty hor, kde il
v malinké chýi. ivotní radost tu

èerpal ze zkrocených ivlù: ze
umu vìtru, zurèení potoka, svitu
slunce, z poezie a hudby. Ovem na
konci svého ivota pojal podezøení,
zda takový zkonejený ivot nebyl
pouhou iluzí a náhrakou. Dnes
jsme snad více ne ivelným
pohromám pøírodních ivlù vystaveni pohromám, které vznikají
jako dùsledky naí vlastní èinnosti,
a také se konejíme èasto jinými
zpùsoby, ne je potìení estetické.
Co mùeme vyvodit ze ivotního
pøíbìhu japonského filozofa? Snad
to, e ná ivot není pouze trpnì
vydán napospas pøírodním ivlùm,
ale také, e nejsme jejich pány:
nemùeme je zkrotit do podoby
estetického zdání a udìlat si z nich
sluhy, kteøí by se jednou stejnì, jak
nám pøipomíná Hegelova logika
pána a raba, naí moci vzbouøili.
A také to, co si na sklonku ivota
uvìdomil sám Kamo-no-Chomei:
e ústup do poklidného soukromí
není øeením.
Natìstí se ve svém ivotì
setkáváme s tak obrovskými poryvy ivlù výjimeènì. Pøesto existují podnìty, které jsou schopny
pøivést nás k zamylení nad naimi
ivoty tak, jak je dnes ijeme: èasto
ve stereotypu mylení, rozhodování a jednání. Pøizvìme si
obèas na pomoc filozofii, ona nás
svými otázkami dokáe vyburcovat
z naich dogmatických spánkù
kadodenních samozøejmostí a vyvést za horizont daného.
Právì vìdomí toho, e jsme
dospìli na hranice lidských
moností, zpùsobilo tak obrovské
úsilí filozofù druhé poloviny
dvacátého století pøehodnotit
ústøední pojmy, které filozofie
pouívala po staletí, a novì formulovat vztahy mezi skuteèným,
moným a dovoleným. Mùete
oprávnìnì namítnout, e i souèasná
filozofie je poznaèena nadbytkem
Pokraèování na str. 3
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Rozhovor
Prof. PhDr. Jaroslava Hubáèka,
CSc., kterému právì skonèilo jeho
volební období a tím i pùsobení
v nejvyí akademické funkci, jsem
poádala o odpovìï na otázku:
Jak hodnotíte uplynulé tøi roky,
bìhem nich jste stál v èele
Filozofické fakulty OU?
K hodnocení je mono pøistupovat z rùzných aspektù.
Hlavním z nich je to, jak se daøilo
plnit základní poslání ve smyslu
pøispívání k humanizaci Ostravska:
i za poslední tøi roky se zøetelnì
projevoval velký zájem o studium
na Filozofické fakultì OU, a to ze
strany studentù nejen z Ostravska.
FF OU byla v posledních tøech
letech v první desítce vech fakult
v ÈR øazených podle velikosti
pomìru pøijatých a odmítnutých
studentù: v letech 1998, 1999,
2000 se ke studiu hlásilo 3920,
3107, 4088 uchazeèù, pøijmout
bylo mono pouze 231, 297, 345
uchazeèù; to lze hodnotit jen jako
neodpustitelný høích páchaný nejen

na mladé generaci, ale v irím
smyslu i na vzdìlanosti celonárodní.
Podrobné hodnocení èinnosti je
obsaeno ve výroèních zprávách,
take jen velmi struènì: nebylo
(z dùvodù více ne úsporných
opatøení) mono pokraèovat v roziøování nabídky studijních programù (vzdìlávací proces se realizuje v 16 studijních programech 30 studijních oborech), v rámci
etøení bylo nutno zvýit uèitelùm
prùmìrnou vyuèovací povinnost,
noví mladí kvalitní uèitelé byli
získáváni jen s potíemi. Ne vechna pracovitì disponovala interními uèiteli ádoucí kvalifikace, relativnì dobrá personální skladba
uèitelského sboru (18 profesorù,
24 docentù, 27 odb. as. CSc. nebo
Ph.D., 39 odb.as., 4 asistenti)
v sobì skrývá zejména u profesorù
vysoký vìkový prùmìr. Vcelku
velmi úspìná byla publikaèní èinnost - v uvedeném období vylo 32
monografií, 29 sborníkù, 26 titulù
skript, 8 svazkù Biografického
slovníku. Byla uspoøádána øada

vìdeckých konferencí i s mezinárodní úèastí, jednotlivé katedry
realizovaly i studentské vìdecké
konference, zdárnì se rozvíjely
styky s ostatními vysokými kolami a vìdeckými pracoviti i v zahranièí. Z provozních dùvodù
dolo i k organizaèním zmìnám:
bývalé katedry polonistiky (s Ústavem polského etnika) a rusistiky
byly spojeny do nové katedry slavistiky, byla zruena katedra cizích
jazykù (její uèitelé pøeli na
odborné lingvistické katedry). Pro
velký zájem ostravské veøejnosti
byl otevøen ji 3. bìh ètyøsemestrální univerzity tøetího vìku (114
posluchaèù).
I pøes rùzné potíe vìtina
odborných asistentù je zapojena do
doktorského studia. Významné
nejen pro FF bylo získání práva
konat habilitaèní a profesorská
øízení ve tøech oborech doktorandského studia (historie, polský
jazyk, dìjiny èeské literatury).
Hodnotit je mono i pracovní
atmosféru a úroveò osobních
vztahù zamìstnancù: obojí (a na

malé výjimky) lze povaovat za
dobré, i u hospodáøskosprávních
zamìstnancù jsem se setkával
s ochotou a pracovní odpovìdností.
V relaci ke známým finanèním
monostem a z nich vyplývajícím
skuteènostem si dovoluji vyslovit
struèné hodnocení uplynulých tøí
rokù mého výkonu akademické
funkce dìkana Filozofické fakulty
OU jen sám pro sebe; veøejné hodnocení akademickou obcí doufám
nebude pøíli nepøíznivé.
Prof. PhDr. Jaroslav Hubáèek, CSc.
Jménem naich ètenáøù i celé
redakèní rady pøeji panu profesorovi v jeho dalí práci pro nai
univerzitu hodnì tvùrèích sil
a vynikajících studentù.
JIØINA VEÈEØOVÁ

Inaugurace dìkana Pøírodovìdecké fakulty Ostravské univerzity
Dne 2. øíjna 2000 se v aule Ostravské univerzity konala slavnostní inaugurace dìkana
Pøírodovìdecké fakulty doc. RNDr. Petra
indlera, CSc. Z pozvaných hostù se inaugurace
mj. zúèastnili prof. PhDr. Z. Jirásek, CSc.,
dìkan Filozoficko-pøírodovìdné fakulty Slezské
univerzity v Opavì, doc. Ing. Tibor Paulík,

CSc., dìkan Obchodnì-podnikatelské fakulty
Slezské univerzity, prof. RNDr. Jiøina Relichová, CSc., prodìkanka Pøírodovìdecké
fakulty Masarykovy univerzity v Brnì
a akademiètí funkcionáøi univerzity. Novému
dìkanovi a vem pøítomným zazpívaly studentky kurzu Hebrejtina písnìmi (sbormistr
doc. ThDr. Tomá Novotný) z Filozofické
fakulty OU.
- JV -
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Opakovaná jednání skonèila úspìnì
Akreditované výukové programy Zdravotnì
sociální fakulty OU vyadovaly souhlas
Ministerstva zdravotnictví ÈR tam, kde nai
posluchaèi pøicházeli do styku s pacienty. lo
o získání statutu zdravotnického pracovníka
s oprávnìním vykonávat zdravotnické povolání.
Ji v roce 1995 bylo upozornìno Ministerstvo
zdravotnictví vedením Zdravotnì sociální fakulty na okolnost týkající se studijního programu
léèebná rehabilitace a fyzioterapie, kde nebyl
souhlas Ministerstva zdravotnictví vyjádøen.
V souvislosti s pøipravovaným vstupem do EU
bylo tøeba také zohlednit poèet hodin v rámci
praktické výuky. Bakaláø je pokládán za
vysokokoláka urèeného pro praxi. První absolventi, kteøí úspìnì ukonèili studium bakaláø-

ského programu léèebná rehabilitace a fyzioterapie, dosáhli sice v tomto oboru vysokokolského vzdìlání, avak chybìjící souhlas
Ministerstva zdravotnictví ÈR k výkonu
zdravotnického povolání nemìli. Medializací
tohoto problému na naí ZSF OU, ale i ostatních
fakultách, které pøipravovaly vysokokoláky nelékaøe pro praxi ve zdravotnických zaøízeních, se sniovaly ance studentù na uplatnìní
v praxi. Vznikla potøeba problém urychlenì
øeit. Ve spolupráci s katedrou rehabilitace
vedení fakulty pøedloilo MZ ÈR, odboru
vzdìlávání a vìdy zpracovaný program léèebné
rehabilitace a fyzioterapie. Po opakovaných jednáních a na základì posouzení odborníkù ÈR
v oboru fyzioterapie bylo dosaeno úspìchu,

jeho výsledkem je dopis ministra zdravotnictví
prof. MUDr. Bohumila Fiera, CSc., z 19. 9. 2000
dìkanovi ZSF OU, kde sdìluje, e absolventi
bakaláøského studijního programu léèebná rehabilitace a fyzioterapie budou ve smyslu ustanovení § 79 odst. 1 písm. e zákona è. 111/98 Sb.
o vysokých kolách oprávnìni vykonávat
zdravotnické povolání.
Tato zpráva byla potìující jak pro vedení
fakulty, tak pøedevím pro studenty oboru léèebné rehabilitace a fyzioterapie, kterých bylo pro
letoní kolní rok 2000/2001 pøijato do prvního
roèníku 46, co je více ne v roce minulém.
DOC. MUDR. JAROSLAV HORÁÈEK, CSC.
DÌKAN

ZSF OU

Pøedstavujeme novou dìkanku Filozofické fakulty
Ostravské univerzity
Pokraèování ze str. 1

cest a sama je zmìtí rùzných kol,
proudù a smìrù, ve kterých je tìké
se zorientovat. Je také pravda, e
nìkdy se snaha zpochybnit øeení,
nabízená pøedcházející filozofií,
projeví jako rezignace na jakoukoli
monost filozofie se k situaci
vyslovit: filozof odevzdává dobrovolnì své kompetence jednotlivým
vìdám, pøípadnì se pasuje na analytika jejich jazyka. Postmoderní
filozof èasto chápe sám sebe pouze
jako moderátora diskuse mezi jednotlivými vìdeckými diskurzy,
s cílem pøispìt k lepí komunikaci
mezi jejími úèastníky. Je vak tento
meziprostor, toto území nikoho
jediným, který filozofii jetì dnes
zùstal k obývání?
Snad spíe ne obyvatelkou
meziprostoru je filozofie obyvatelkou rozhraní, turistkou na
hranici. Nebo jetì lépe: vadlenou, která jedny, u nevyhovující
vy páøe a nové seívá. Dnení filozofie snad více páøe - uvolòuje
pevné hranice, které oddìlily
a nìkdy i proti sobì postavily
zvíøata a èlovìka, mue a enu, tìlo
a dui, pøírodu a kulturu, dané
a vytvoøené, realitu a imaginaci.
Znovu vak seívá to, co zùstalo.
Ale mìla by se snait seívat jemnou bavlnkou, aby vy, které
vzniknou, byly mìkké, prodyné
a at lépe vyhovoval mìnícím se
køivkám lidského tìla.
Filozofie nemùe hranice pouze
zpochybòovat, pøípadnì se tváøit,
e neexistují, je také strácem
rozdílù a hranic - kadé urèení èi
obrys toti ustavuje hranici.
Filozof nemusí vìdìt, co je pravdivé a co ne, co je dobré a co zlé, co
krásné a co karedé, ale je tím, kdo

by si mìl uvìdomovat rozdíl mezi
pravdou a nepravdou, dobrem
a zlem, krásou a karedostí a vìdomí tohoto rozdílu chránit.
Jak ji bylo øeèeno, dnes existuje velké mnoství rùzných filozofických orientací, ivá vak zùstane jen filozofie, která je o ivotì.
Která samu sebe neposuzuje objektivistickým ideálem vìdeckosti,
stavícím hranici mezi vìdce a objekt jeho výzkumu, která není
pouze diagnózou, ale chce být také
terapií, která není pouze krásnou
duí, ale nebojí se upinit si ruce
konáním, které je vdy poznaèeno
jednostranností, moností neúspìchu a viny. Filozofie by mìla být
o ivotì a ádná jeho oblast by
nemìla být tabu èi nìèím filozofie
nehodným. Není skladitìm poznatkù a nástrojem k produkci vìcí,
ale reflexí o východiscích a cílech
lidského ivota, o prostøedcích,
které pouíváme, tedy i o vìdì.
Mìla by se zajímat o dùsledky, ke
kterým vedou jisté zpùsoby øeení
problémù, a to dùsledky pro ivot
èlovìka. A pøedevím by mìla být
nástrojem kultivace naí schopnosti øeit ivotní problémy, ke kterým
neoddìlitelnì patøí právo èlovìka
formulovat ideály astného a plného ivota. ivá zùstane filozofie,
která je schopna pojmout i to, co je
lehèí ne dým, a pøece pro èlovìka
ivotnì dùleité - vìci tuené,
cítìné, nevyslovené. Podle Johna
Deweye je filozofie nástrojem
tøíbení ideí v zápasech naich dní,
a Fridriech Nietzsche nám vzkazuje: uè se, abys tvoøil.
Èasto se tái sama sebe, zda
skuteènì uèíme své studenty tak,
aby tvoøili. Zda se nesnaíme odevzdat jim pouze jisté mnoství po-

znatkù, které se stává èím dále tím
ménì zvládnutelné jak pro samotného univerzitního profesora, tak
i jeho studenty. V tom pøípadì by
mìl nepochybnì pravdu Lyotard,
kdy tvrdil, e éøe univerzitního
Profesora je odzvonìno, protoe
ten pøi pøedávání daného vìdìní
není o nic kompetentnìjí ne sítì
pamìtí a pro vymýlení nových
tahù nebo nových her o nic kompetentnìjí ne interdisciplinární
týmy. Ovem taková pøedstava
dalího vývoje univerzity mì dìsí.
I kdy je bezpochyby úèelné odevzdat i v naich oborech jisté kompetence médiím, která mají vìtí
pamìovou kapacitu a kombinaèní
monosti ne my, tato vize zapomíná na dùleité aspekty pøedávání
vìdìní. Zapomíná na to, e v procesu uèení je obsah vìdìní stejnì
dùleitý jako zpùsob jeho pøedávání: i ten, by nezámìrnì a právì proto tak úèinnì - pøenáí
postoje, vidìní svìta, zpùsob øeení
problémù, záblesky intuice, hru
imaginace a dalí neodmyslitelné
aspekty poznávacího procesu.
Zapomíná také na ony vìci lehèí
ne dým: laskavý úsmìv v pravou
chvíli èi povzbuzení gestem, vìci
nehmatatelné, které vak pulzují
mezi uèitelem a studentem. Michel
Polagnyi tvrdí, e tento druh
vìdìní, které nazývá logikou
tvoøivé imaginace, není mono
odevzdat bez osobního kontaktu
studenta a uèitele: tato schopnost
se pøenáí sdílením, spoleènou
prací lidských bytostí. I to jsou
hranice, ale hranice, mezi kterými
probíhá oboustranná výmìna ivotních fluid, hranice, které spojují.
Nebo i to je aspekt hranic.

Dovolte mi ukonèit toto zamylení lehce úsmìvnì - nedávno
jsme byli pozváni na zasedání katedry filozofie pozvánkou s tímto
programem: a) co nás èeká a nemine, za b) co nás tìí a mine. Pøála
bych si, aby nás to, co nás tìí,
neminulo, aby se nám podaøilo
spojit uspokojování osobních cílù
a radost ze smysluplného ivota se
zodpovìdnou prací vysokokolského uèitele filozofické fakulty.
A nezapomenout pøitom na ty dùleité vìci, které jsou lehèí ne
dým.
Spolu s dìkankou do prodìkanských funkcí nastoupili: doc.
PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.,
prodìkan pro vìdu a výzkum,
PaedDr. Iva Málková, Ph.D., prodìkanka pro studium, doc. PhDr.
Tomá Krejèík, CSc., prodìkan pro
zahranièní styky a rozvoj fakulty.

!
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Nerezignujme na krásu
v Èeská gotika (1. patro budovy

na tø. Legií, 83 reprodukcí)

Komplex budov, v nich byla
po vzniku Ostravské univerzity
v r. 1991 etablována vìtina kateder Filozofické fakulty (ulice
Reální a Legií), byl sám o sobì
nevábný. Olejové nátìry na stìnách chodeb, smutné prázdné stìny
nad nimi, vysoké stropy s oklivými rourami obalenými alobalovou
fólií, okna bez jediné kvìtiny, staré
toalety v budovì na Reální, to
vechno bylo a deprimující. S tajemníkem FF jsme se shodli na
tom, e takto pøece nemùe vypadat fakulta, která má ve svém
vínku zásadu pøispívat k humanizaci regionu. Vdy u samotné
prostory univerzity napovídají
mnohé o duchu, který tam vládne.
Reisér Jiøí Menzel kdysi øekl
NECHCEME VKUS DIVÁKA
MÌNIT, ALE VYLEPOVAT.
A divákem není jen návtìvník
divadel a biografù, divákem je kadý èlovìk, který má oèi, jimi
vnímá svìt kolem sebe, divákem je
i vysokokolák, který tráví v budovì fakulty po øadu let velkou
èást dnù svého ivota proto, aby
vestrannì rozvíjel svou osobnost,
a na jeho celkovém ivotním stylu
se charakter tohoto prostøedí urèitì
projeví. A to je také dùvod, proè se
ve volebním programu na funkci
dìkanky FF OU v r. 1991 objevil
odstavec s názvem kultivace
prostøedí.
Po celá dvì funkèní období se

vedení Filozofické fakulty snailo
tento program naplòovat: roury
u stropù na dlouhých chodbách postupnì zmizely, po starých toaletách v budovì na Reální ulici
není dnes ani památky, vechna
okna dlouhých chodeb byla ve
spolupráci s botanickou zahradou
Pøírodovìdecké fakulty osázena
krásnými kvìtinami (obìtavì o nì
po nìkolik let peèuje paní Jeøábková ze studovny FF OU), na
sloupu mezi 1. a 2. patrem budovy
na tø. Legií byla instalována volná
replika Afrodity z Mélu od akad.
sochaøe Václava Fidricha a koneènì - k rùzným pøíleitostem a výroèím byly v prostorách obou
budov postupnì otevøeny minigalerie. Vechny byly financovány
z nemalých sponzorských prostøedkù speciálnì k tomuto úèelu
získaných. Vìtina minigalerií
(v seznamu jsou oznaèeny hvìzdièkou) má u svého vstupu pilotní
obraz, který je divákovi prùvodcem po díle dané osobnosti nebo
daném umìleckém smìru a celá
minigalerie se tak stává i uceleným
studijním materiálem pro ty, kdo se
chtìjí vzdìlávat.
Zde je seznam minigalerií
Filozofické fakulty, je zde byly
k potìe oka i ducha v minulých
letech zøízeny a k jejich návtìvì
zveme vechny studenty, pøedevím ty z prvních roèníkù, kteøí na
pùdu univerzity právì vstupují:

v Jan Blaej Santini - tvùrce

v Matyá

barokní gotiky (pøízemí budovy
na tø. Legií, 23 reprodukcí)

"

Bernard Braun sochaø a øezbáø èeského baroka
(pøízemí budovy na tø. Legií, 26
reprodukcí)

v Jan Zrzavý - významný pøed-

stavitel èeské výtvarné avantgardy poèátku 20. stol. (posluchárna E 22, 2. patro budovy
na tø. Legií, 24 reprodukcí)

Joan Miró - panìlský malíø
a sochaø, jeden z nejvýznamnìjích pøedstavitelù surrealismu
(posluchárna E 3, pøízemí budovy
na tø. Legií, 12 reprodukcí)
v Marc Chagall - ruský a fran-

couzský malíø, pøední pøedstavitel paøíské koly (katedra slavistiky, 5. patro budovy na
Reální, 11 reprodukcí)

v Vasilij Kandinskij - ruský

malíø, jeden ze zakladatelù
abstraktního umìní (katedra slavistiky, 5. patro budovy na
Reální, 13 reprodukcí)

Salvador Dalí - panìlský surrealistický malíø a grafik ( chodba u
posluchárny E 21, 2. patro budovy
na tø. Legií, 7 reprodukcí)

V prostorách dìkanátu Filozofické fakulty (budova na Reální,
6. patro) byla zøízena minigalerie
grafiky naeho externího uèitele z
Kanady, prof. Thomase Laxe
(rodáka z Ostravy). Soubor 10
leptù s názvem Adam a Eva je
autorovým darem naí fakultì.
V uplynulém tøíletí se estetizace
budov FF OU bohuel zcela zastavila. Vìøím, e novému vedení
fakulty bude na kultivaci prostøedí
fakulty záleet a e bude v esteti-

Pablo Picasso - panìlský malíø a
grafik, jeden z nejvýznamnìjích
pøedstavitelù moderního umìní
(prostor pøed poslu-chárnou E 24,
2. patro budovy na tø. Legií, 12
reprodukcí)

zaci prostor pokraèovat. Moje víra
má své opodstatnìní - nová paní
dìkanka FF je absolventkou studia
estetiky. Ráda pøi tom pomohu
radou i zkueností.
Byla bych ráda, kdyby si studenti vytvoøených kulturních
statkù váili a plnì jich vyuili ke
svému vzdìlání i duchovnímu obohacení. Ve Støedomoøí se øíká, e
není nad víno, které pøi svém
zrání vidí slunce. Platí to i o zrání
studentském.
Doc. PhDr. EVA MRHAÈOVÁ
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Druhý roèník edice UNIVERSUM
Rektor Ostravské univerzity vyhlauje výbìrové øízení
na vydání díla v edici UNIVERSUM.

Návrhy na publikaci díla pøijímá útvar pro vnìjí vztahy
(Ing. Pohlová) do 31. ledna 2001.
Pøipomínáme, e podle statutu edice Universum musí návrh obsahovat:
- rukopis díla v plném rozsahu a se vemi náleitostmi odborné
publikace,
- údaje o autorovi a jeho vìdecké a publikaèní èinnosti,
- charakteristiku navrhovaného titulu, vèetnì moného okruhu
ètenáøù.
Dne 31. ledna budou dolé návrhy pøedány pøedsedkyni edièní rady
doc. PhDr. Evì Mrhaèové. Edièní rada podle statutu edice navrhne
vìdecké radì Ostravské univerzity poøadí dolých návrhù a domácí
i zahranièní oponenty jednotlivých titulù. Vydání titulu, který úspìnì
proel výbìrovým øízením, schvaluje jetì vìdecká rada OU v tajném
hlasování.
E.M.

Rektorské volno
Rektor Ostravské univerzity
prof. RNDr. Jiøí Moèkoø, DrSc.,
udìluje studentùm vech fakult univerzity
na støedu 15. listopadu 2000 rektorské volno.
Ji tradiènì se uskuteèní
Sportovní den studentù a zamìstnancù
Ostravské univerzity, jeho poøadatelem
je katedra tìlesné výchovy
Pedagogické fakulty OU.

Cena informací roste
O tom, e informace hýbou
svìtem, by dnes ji asi polemizoval
málokdo. Byly vdy motorem,
zpùsobujícím pokrok. Avak dnes,
v dobì informaèní spoleènosti, se
jejich dùleitost stává alfou a omegou vekerého dìní.
Èlovìk, který vede prostý ivot,
nemá zdánlivì dùvod být na informacích závislý. Ale i tehdy, ije-li
izolován od spoleènosti, jej vìtinou okolnosti nutí sbírat informace
o okolním svìtì, aby snáze pøeil.
Co vak lidé, kteøí mají schopnosti, monosti a ambice být hybnou silou spoleènosti? Pro ty se
stávají informace natolik nezbytným artiklem, e jejich cena roste

pøímo závratnì. Dùkazem toho
mùe být napøíklad fakt, e se dnes
s informacemi obchoduje stejnì
jako s jiným zboím. Tím se
nacházejí v ponìkud jiné pozici
ne doposud, kdy byly jakýmsi
pøirozeným èlánkem vývoje spoleènosti. Dnes se stávají informace
exkluzivním zboím .
Centrum informaèních technologií Ostravské univerzity ve
spolupráci s knihovnou uspoøádalo
u pøíleitosti Týdne knihoven ve
dnech 9.-12. 10. 2000 osvìtovou
akci, jejím cílem bylo mimo jiné
zpøístupnìní zajímavých informaèních databází studentùm i pedagogùm. V rámci této akce byl

Mezinárodní geografický
kongres
Letos v srpnu jsem se zúèastnil
29. mezinárodního geografického
kongresu v jihokorejském Soulu.
Tyto kongresy poøádá Mezinárodní
geografická unie jednou za ètyøi
roky a je to pokadé vynikající
pøíleitost seznámit se s nejnovìjími trendy ve svém vìdním
oboru. Byl to ji mùj pátý kongres
a byla to moje druhá nejdelí cesta
v ivotì (po cestì na 26. kongres
v roce 1988 v Sydney). Vekeré
náklady vak tentokrát ly na úèet
grantu GAÈR, zamìøeného na
mapování regionální identity obyvatel èeské èásti Slezska, jeho
výsledky jsem v referátu, jeho
spoluautorem byl dr. Jaromír
Kaòok z katedry fyzické geografie
a kartografie, v Soulu prezentoval.
Do Soulu jsem pøiletìl 11. srpna
s meními komplikacemi, protoe
moje zavazadlo dorazilo a na
druhý den. Ubytování jsem mìl
objednané v koleji Soulské univerzity ve ètvrti Kwanak na jiním
okraji tohoto 10milionového mìsta. Od nedìle 13. srpna byla
v obrovském kongresovém centru
COEX otevøena registrace. V pondìlí 14. srpna se konalo slavnostní
zahájení a po nìm následovala uvítací recepce. Hned odpoledne zaèalo pracovní jednání v 28 sekcích.
Plenární setkání byla jako vdy
pouze na zaèátku a na konci kongresu. Pøi poètu vysoko pøekraèujícím tisíc úèastníkù to jinak ani
není moné. Zastoupen byl celý
svìt, nejvíce pochopitelnì Asiaté,
kteøí to mìli nejblíe. Kromì
vìdeckých prezentací probíhalo
paralelnì jednání delegátù národních geografických komitétù, kteøí
zvolili nový výkonný výbor a no-

vého prezidenta Mezinárodní geografické unie - stala se jím poprvé
ena, prof. Ann Buttimer z Irska.
Jeliko jsem se hned po skonèení kongresu vracel, nemìl jsem
moc moností podívat se nìkam
mimo hlavní mìsto. Prohlídku
Pchanmundomu jsem si vak
neodpustil. Je to místo na demarkaèní linii, kde bylo na konci korejské války v roce 1953 podepsáno
pøímìøí a kde se dodnes setkávají
pøedstavitelé obou korejských
státù, kdy chtìjí nìco projednat.
Právì v dobì kongresu jsme byli
svìdky výrazného oteplení vztahù
mezi Severem a Jihem - napø.
pøímo v kongresovém centru
COEX se konalo ono setkání
vybraných 100 rodin rozdìlených
válkou, které mìlo znaènou publicitu. Nadìji na moné sjednocení
bylo cítit ve vzduchu.
Po kongresu se jako vdy konaly nìkolikadenní exkurze v cenì
od 160 do 800 amerických dolarù
po celé Koreji (pøístav Inèchon,
korejské národní parky, ostrov
Èedu aj.) a dvì zahranièní cesty
do východní Èíny a do Japonska,
jejich cena pøesahovala 1000
dolarù. Pùvodnì plánovaná návtìva Severní Koreje byla z neznámých pøíèin na poslední chvíli
odvolána. Tìchto exkurzí jsem se
ji nemohl zúèastnit, ale i tak jsem
rád, e jsem mohl ji potøetí
reprezentovat nai univerzitu na
vrcholném geografickém fóru.
Pøítí kongres nebude zdaleka tak
exotický: bude se konat v roce
2004 ve skotském Glasgow.

poskytován pøístup do první z tìchto databází - EBSCO. Zájemci si
mohli vyzkouet vyhledávání
informací v plných textech i záznamech zhruba 5000 èasopisù
a novin z oblasti spoleèenských
a humanitních vìd, medicíny.
Ve svìtì vznikají zajímavé projekty, v jejich rámci se na internetových serverech shromaïují plné
texty i anotace nejrùznìjích periodik rùzných oborù. Pøístupy na
nìkteré z tìchto hodnotných
serverù byly zakoupeny ze státních
prostøedkù, nìkteré jsou hrazeny
konsorciem knihoven. Ostravská
univerzita postupnì zpøístupní co
nejvíce z tìchto cenných informací.

Na WWW stránkách knihovny OU
se jedna z nich vìnuje pouze informacím o monostech vyuití tìchto
svìtových databází, nabízí monosti pøístupu, bude obsahovat
návody, jak s tìmito databázemi
pracovat aj.
Kolektiv pracovníkù knihovny
i Centra informaèních technologií
OU se bude snait, aby se tyto nové
monosti dostaly do povìdomí studentù, pedagogù i veøejnosti. Bude
to jistì dalí krùèek ke zkvalitnìní
výukového procesu, co je naím
spoleèným cílem.

TADEUSZ SIWEK
FF OU

KATEDRA SLAVISTIKY

ING. LUBOR BINAR

#
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Konference o vzdìlávání v informaèní spoleènosti
a pro informaèní spoleènost
Ve dnech 19.-21. záøí 2000 se konala v Ronovì pod Radhotìm pod
zátitou rektora Ostravské univerzity mezinárodní konference Informaèní
a komunikaèní technologie ve vzdìlávání - ICTE 2000. Poøadatelem konference byla Pøírodovìdecká fakulta Ostravské univerzity.
Konference se zúèastnilo 56 odborníkù (pøevánì z vysokých kol)
z Èeské republiky, Slovenské republiky, Polské republiky a Itálie.
V úvodní èásti konference odeznìlo 6 plenárních pøednáek. Prof.
RNDr. Jiøí Zlatuka, CSc., rektor Masarykovy univerzity v Brnì, hovoøil
o vztahu informaèní spoleènosti a nové ekonomiky jako o novì se
prosazujícím systému organizace finanèních, prùmyslových a obchodních
aktivit. Zdùraznil potøebu zvýení investic do lidských zdrojù v oblastech,
které tvoøí základ nové ekonomiky: vzdìlání, zvýení kapacity terciární
sféry, zvyování obecné i profesnì zamìøené kvalifikace, podpora výzkumu a vývoje. Doc. RNDr. Beata Brestenská, CSc., z Univerzity Komenského v Bratislavì seznámila úèastníky konference s projektem
INFOVEK SLOVENSKO, jeho cílem je postupná realizace pøemìny
tradièní koly na moderní globální kolu tøetího tisíciletí. Základní informace o projektu jsou k dispozici na webových stránkách www.infovek.sk.
Úvahy o strategii spolupráce vysokých kol pøi vytváøení moderních Web
kurzù byly stìejním námìtem pøednáky doc. RNDr. Karla Kvìtonì,
CSc., z ÈVUT v Praze. Je zøejmé, e týmová spolupráce zabezpeèená
dostateènou finanèní a manaerskou podporou je pro efektivní a
konkurenceschopnou tvorbu Web kurzù nezbytná. Systém pøípravy
uèitelù pro informaèní spoleènost v Polsku prezentovala paní Ewa
Gurbiel, Ph.D., z Univerzity Wroclav. Podrobné informace získají zájemci na webových stránkách www.ids.pl. Doc. RNDr. Zdena Lustigová,
CSc., z Univerzity Karlovy v Praze se ve svém vystoupení zabývala online vzdìlávání v rámci projektu TELMAE. Na závìr plenárního jednání
seznámila doc. RNDr. Alena Lukasová, CSc., Prorektorka Ostravské univerzity, pøítomné s realizací informaèní politiky na Ostravské univerzitì.
Jednání dalí èásti konference probíhalo v pìti sekcích. Z vystoupení
jednotlivých úèastníkù a následných diskusí vyplynuly níe uvedené
závìry:

Sekce 1: Virtuální kola a univerzita
n

n

n

n

Virtuální kola je jednou z perspektivních forem vzdìlávání v informaèní spoleènosti.
Z hlediska nároènosti a nákladnosti distanèního a on-line vzdìlávání je
vhodné prohloubit spolupráci jednotlivých fakult a univerzit pøi pøípravì
a distribuci kurzù.
Výsledky výzkumù v oblasti distanèního a on-line vzdìlávání je tøeba
zpøístupnit i pro ostatní zájemce o danou problematiku.

na materiály pøístupné prostøednictvím internetu, ale efektivnì vyuívat
i dalí studijní opory (multimediální CD, titìné texty apod.).
n

Znaènou pozornost je nutno vìnovat øízení prùbìhu kurzu.

Sekce 2: Integrace ICT do výuky
n

n

n

n

n

Pøi integraci ICT do výuky je tøeba respektovat charakter vyuèovaného
oboru s upøednostnìním specifiky metodických a obsahových aspektù.
Podporovat tvorbu uèebních textù a dalích materiálù pro studenty
v elektronické podobì s rùznou úrovní dostupnosti na Webu (intranet
a internet) pro diferencované skupiny uivatelù (student, uèitel, zájemce, irí odborná a laická veøejnost).
Pro prezentaci výukových materiálù volit kromì statických materiálù
i materiály dynamické a interaktivní problémového a projektového
charakteru.
Pøi tvorbì oboru Didaktika informatiky vyuít kooperace s pøíbuznými
didaktickými obory, zvlátì didaktikou matematiky a didaktikami
pøírodních vìd. Rozvinout diskusi o místì pøedmìtu informatika na základní a støední kole a vymezení oblasti didaktiky informatiky jako profilujícího oboru pøípravy uèitelù informatiky.
ICT zaèleòovat jako nezbytnou souèást vzdìlávacího procesu do uèebních osnov a standardù jednotlivých pøedmìtù na vech úrovních
vzdìlávání. Získané výsledky ICT zaèlenit do stávajících kurzù pøípravy
uèitelù, aby budoucí uèitelé povaovali tyto technologie za organickou
souèást výuky, za vzor, který je ádoucí následovat.

Sekce 3: ICT a nové vzdìlávací metody
n

n

n

Pøi vytváøení multimediálních programù je nutno vycházet ze
spolupráce týmu odborníkù, který zahrnuje mimo jiné i psychology, výtvarníky atd., a dùslednì respektovat charakter budoucích uivatelù.
Iniciovat vznik multimediálních center pøi univerzitách, které by mìly
být garantem úrovnì multimediálních vzdìlávacích programù pro
vechny typy a stupnì kol.
Autorùm multimediálních programù doporuèujeme ve vìtí míøe publikovat své poznatky a zkuenosti.

Sekce 4: Hardwarová a softwarová podpora ICT
n

Vyuívat novì vyvíjených hardwarových a softwarových produktù ke
zvýení efektivity vzdìlávání.

Sekce 5: Vzdìlávání uèitelù v pouívání ICT
n

Pøi tvorbì on-line kurzù je nutné neomezovat studijní materiály pouze
n

V rámci realizace informaèní politiky ve vzdìlávání klást dùraz kromì
hardwarového vybavení a pøipojení kol na internet na kvalifikovanou
pøípravu uèitelù pro aplikace ICT do výuky jednotlivých pøedmìtù a na
tvorbu edukaèních obsahù v úrovních od Z po V.
Iniciovat v institucích pøipravujících uèitele diskusi ke generálním
zmìnám vzdìlávacího systému vzhledem k ICT. Pro koordinaci, realizaci a evaluaci tìchto zmìn spojených se zavádìním ICT do
vzdìlávání vytvoøit pracovní skupinu (Radu) s odpovídajícími pravomocemi.

Úèastníci konference hodnotili velmi pozitivnì prùbìh konference jak
po stránce obsahové, tak i organizaèní. K jejich spokojenosti jistì pøispìly i pøíjemné monosti odreagovat se: beseda o Valasku, návtìva skanzenu v Ronovì p. Radhotìm, výlet na Pustevny a Radho a v neposlední øadì spoleèenský veèer s cimbálovou muzikou FIFOUNI.
Dùleitým bodem závìrù konference je i pøání úèastníkù setkat se
pøítí rok na konferenci ICTE 2001, poøádané opìt Pøírodovìdeckou
fakultou Ostravské univerzity. Tìíme se tedy na shledanou!
ZA
PROF. RNDR. JIØÍ ZLATUKA, CSC.,

$

PØI PØEDNÁCE

ÈLENY ORGANIZAÈNÍHO VÝBORU KONFERENCE

PAEDDR. DANA KRIÈFALUI, CSC.
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Hodnocení konference ICTE 2000
Úèastníkùm konference ICTE 2000 byl dán
dotazník k hodnocení konference, který odevzdávali pøi odjezdu. Dostala jsem úkol jej vyhodnotit a interpretovat. Úèastníci mohli jednotlivým akcím na konferenci pøidìlit maximálnì 10 bodù.
Hodnotili èásti konference, uvádìli pøínos
konference, dále hodnotili obecné organizaèní
aspekty konference a jako poslední uvádìli svùj
názor na pøítí konferenci. Výsledky jsou uvedeny pøehlednì v tabulkách.
1. Hodnocení jednotlivých èástí konference
prùmìrná kvalita zvaných pøednáek
poèet navtívených paralelních pøíspìvkù
prùmìrná kvalita pøíspìvkù
mùj zájem o problematiku
prùmìrná kvalita posterù
èas vìnovaný posterùm v min.

8
9
7,36
7,28
6,6
10,64

2. Speciální osobní pøínos konference pro
úèastníka
Jaký speciální pøínos pro Vás mìla tato konference?

získávání nových informací
setkání s lidmi z oboru, kontakty
l výmìna zkueností a názorù
l inspirace a nápady
Co na konferenci pro Vás bylo neuiteèné?
l paralelní sekce, které kryly uiteèné pøednáky
l
l

3. Obecné organizaèní aspekty
místo konání konference Ronov
ubytování v hotelu Relax
stravování
spoleèenské aktivity
pøednáka o Beskydech
exkurze na Radho
exkurze do skanzenu
spoleèenský veèer
èasové rozloení konference
péèe o úèastníky konference
celková organizace

8,6
8,84
8,76
6,72
6,28
6
5,52
7,12
8,68
9,36
9,32

4. Názory na konání pøítí konference ICTE
místo konání konference v areálu univerzity
místo konání konference mimo univerzitu
konferenci konat za rok

2,76
8,68
7,16

konferenci konat za dva roky
jednací jazyk angliètina
jednací jazyk èetina
jednací jazyk angliètina a èetina
délka trvání konference 3 dny
délka trvání konference 4 dny
délka trvání konference 5 dnù
zaøadit besedy u kulatého stolu
zaøadit workshopy
zaøadit více paralelních sekcí
doporuèené datum konání konference

4,8
3,04
6,96
7,2
6,56
6,36
2,6
7,36
6,88
2,84
záøí

Z názorù úèastníkù plyne, e se jim kvalita
zvaných pøednáek líbila a s jednáním v sekcích
byli spokojeni. Organizaèní stránku konference
hodnotili a moc kladnì. Ze spoleèenských
aktivit byli nejvíce spokojeni se spoleèenským
veèerem, Beskydy je ji tak moc nezaujaly.
Pøesto chtìjí pøítí konferenci ICTE opìt mimo
univerzitu v záøí pøítího roku. Doporuèují dva
jednací jazyky - èetinu a angliètinu. Take
pøítí rok v záøí bude konference ICTE 2001.
NA

ZÁKLADÌ PODKLADÙ ZPRACOVALA
STUDENTKA

5.

A. KODENKOVÁ,
ROÈNÍKU F-CH.

Divadlo Járy Cimrmana není pro intelektuály,
ale pro inteligentní lidi, øíká Zdenìk Svìrák
Nejen scénáristou (Vesnièko má støedisková; Na samotì u lesa), hercem (Kolja; Obecná kola),
autorem rozhlasových her (Kolo se zlatými ráfky), pohádek (Tatínku, ta se ti povedla) a písòových textù (Není nutno; Severní vítr),
prezidentem nadace Paraple, ale pøedevím laskavým a moudrým èlovìkem je Zdenìk Svìrák.

nìkolikrát v roce uèitelem, který peèlivì
pøedèítá národu Diktát.
I pøes nepøedstavitelnou vytíenost a neustálé ádosti o rozhovory, které novináøi ádají
vude tam, kam zavítá Divadlo Járy Cimrmana
se zájezdovým pøedstavením, dal pan Zdenìk
Svìrák pøi nedávném vystoupení divadla v Domì kultury ve Vítkovicích svolení ke krátkému
rozhovoru pro Listy Ostravské univerzity.
Jak jsou na tom podle Vás Èei s pravopisem?
Podle posledního Diktátu jsou na tom dobøe,
protoe jak mì potkávají, tak zvedají dva prsty,
maximálnì tøi prsty. A kdy se jich ptám, jaké
mìli chyby, tak to byly takové opravdu tìké
vìci - jako èárka pøed nebo.

Pøestoe to sám nerad slyí, je Zdenìk
Svìrák (*1936) ijícím klasikem. Spolu s kolegou Ladislavem Smoljakem se dostal u i do
uèebnic a slovníkù.
Je známým faktem, e pomohl objevit
a zpøístupnit dílo zapomenutého èeského velikána Járy (da) Cimrmana a na jeho poèest zaloil
spolu s ostatními v roce 1966 Divadlo Járy
Cimrmana.
Zdenìk Svìrák po vystudování Vysoké koly
pedagogické - obor èeský jazyk a literatura - nejdøíve ètyøi roky uèil s manelkou na atecku
a teprve pozdìji se zaèal vìnovat psaní a divadlu.
Zdenìk Svìrák promlouvá ke svým divákùm
kultivovanou èetinou a díky tomu se stává

Do jaké míry se podle Vás, pane Svìráku,
zmìnil styl výuky a tøeba i pøíprava
budoucích uèitelù od doby, kdy jste vy sám
pùsobil jako uèitel èetiny?
To nevím.
Je podle Vás v poøádku, e se Divadlo
Járy Cimrmana promìnilo z divadla pro
intelektuály ve scénu pro nejirí publikum?
To jsme právì chtìli! My jsme vdycky tvrdili
bolevikùm, e nejsme divadlo pro intelektuály,
ale pro inteligentní lidi. A tìch je u nás dost.
A to jsme mysleli opravdu vánì. A jsem rádi,
e tento humor bere jako svùj tolik lidí.
A nemusí mít vysokou kolu. Nemusí mít ani
støední kolu, ale musí to být chytrý èlovìk.

V nìkterých hrách Divadla Járy Cimrmana se objevují motivy Ostravy, jaký je Vá
vztah k Ostravì - máte-li nìjaký?
To víte, e máme!! Vdy sem jezdíme tøicet
let!! A de facto stále k jedné poøadatelce. Je to
paní Maruka Beránková. Take sem jedeme
jako domù.
Jak vnímá Zdenìk Svìrák klié a fráze,
které se objevují ve sdìlovacích prostøedcích?
Tak jako kadý, kdo má rád svùj rodný jazyk
a navíc, kdo se tím iví, to nemám rád. Divím
se, e ti uivatelé - a bývají to novináøi, nepoznají, e je to klié. A jak snadno se vdycky
v novinách zabydlí nìco módního a øíkám si - no
za èas to tøeba zase pomine.

Za rozhovor podìkoval Radim Horák, student FF OU
Zvlátní podìkování: paní Marii Beránkové za
zprostøedkování rozhovoru a p. Ondøeji Matulovi.

%
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Cizojazyèná øeèová komunikace ve sféøe podnikání
na konferenci Marketing a cestovní ruch. Ostrava 2000
2. øíjna t.r. Èeská televize Praha sdìlila
divákùm Èeské republiky informaci, e Ostrava
má anci, aby dùl Anselm v Petøkovicích byl
zaøazen do seznamu památek UNESCO.
V Ostravì také zasedli finanèníci, podporující
investice ve mìstì. Nové vzezøení Ostravy díky
péèi o technické památky, oivení cestovního
ruchu i ekonomická jednání v ostravském
regionu jsou zájmem jak Magistrátu mìsta, tak
Informaèního støediska mìsta a obì tyto instituce po zásluze podporují vìdeckovýzkumné
snahy translatologù a manaérù dvou ostravských univerzit: Ostravské univerzity a VBTechnické univerzity.
Ve dnech 19.-21. záøí 2000 probìhla v prostorách ostravského hotelu Harmony Club mezinárodní vìdecká konference tøí univerzit
(VB TU, Ostravské univerzity a Slezské univerzity) MARKETING A CESTOVNÍ RUCH.
OSTRAVA 2000, konaná pod zátitou rektora
Ostravské univerzity prof. RNDr. Jiøího
Moèkoøe, DrSc. Tato konference jednou ze
svých sekcí navázala na tradici kadoroèních
setkání badatelù Filozofické fakulty (od r. 1993
konference Ruský jazyk ve sféøe byznysu).
Intenzivní zájem odborné i laické veøejnosti
o tuto problematiku byl jedním z podnìtù pro
vznik institucionálního vìdeckého zámìru
Filozofické fakulty Cizojazyèná øeèová komunikace ve sféøe podnikání (projekt èeskoanglicko-nìmecko-ruský) pro léta 1999-2003.
Projekt rozvíjený a uplatòovaný ve spolupráci
badatelù euroregionù v oblasti tlumoènictví,
mezinárodní spolupráci øeí otázky jazyka, øeèi
a kultury v moderním svìtì akcelerace multimédií a nových komunikaèních technologií.
Jednání konference, kterého se zúèastnilo
pøes osm desítek univerzitních pedagogù
a odborníkù, probíhalo ve ètyøech sekcích:
I. Vyuití technických zaøízení v cestovním
ruchu. Management a podnikání v cestovním

&

ruchu, II. Cizojazyèná øeèová komunikace
(s podsekcemi Ruský a èeský jazyk a Anglický
a nìmecký jazyk), III. Vysokokolská profesní pøíprava pracovníkù cestovního ruchu,
IV. Marketing cestovního ruchu a slueb.
Konference byla urèena rozvoji moderních tendencí podnikatelské a interpersonální komunikace v souèasném cestovních ruchu, a to na
bázi výchovy ekonomù, moderních pøekladatelù
a tlumoèníkù pro incoming cizincù a geoinformatikù. Souèástí programu konference byla
i úèast profesionálních spoleèenských organizací a institucí z praxe a zástupcù kolských institucí z praxe a zástupcù kolských institucí,
pøipravujících odborníky.
Sekci cizojazyèné øeèové komunikace
zahájila vedoucí oddìlení rusistiky katedry slavistiky FF OU doc. PhDr. Kvìtue Lepilová,
CSc., která úvodem vzpomnìla spolupracovníka
z nejvzácnìjích - prof. PhDr. Rudolfa Zimka,
DrSc., jeho smrtí utrpìla svìtová rusistika
citelnou ztrátu. Doc. Lepilová dále vìnovala
pozornost akceleraci øeèi v multimediální éøe
(Marketing a cizojazyèná øeèová komunikace).
Host z Maïarska prof. I. Bakonyi, DrSc.,
(Ekonomická univerzita, Gyor) upozornil na
novou mentalitu ve výuce podnikatelské komunikace. Problematice cestovního ruchu byla
vìnována vystoupení nìkolika zahranièních
kolegù: dr. A. Charciarek (Slezská univerzita,
Katowice) se zabýval Øeèovým chováním
prùvodce. Také dalí pøíspìvky Názvy cestovních kanceláøí jako prostøedek øeèové komunikace (dr. F. Witkowska - Lewicka, CSc.,
a dr. B. Deren, CSc. - Univerzita Opole)
a Virtuální putování sv. bratrù Konstantina
a Metodìje po Moravì (prof. J. Hartung, CSc. Pedagogická univerzita, Erfurt) byly zdrojem
pøínosných poznatkù pro komplexní vysokokolskou pøípravu prùvodcù.
Následující pøíspìvky byly zamìøeny

k lexikálním otázkám øeèové komunikace:
O jazykových bariérach v øeèi tlumoèníkù
a pøekladatelù hovoøil doc. PaedDr. M. Vavreèka, CSc., globalizaci a tvorbì modelových uèebních materiálù se vìnovala doc. N. V. Klimenková, CSc. (MGU, Moskva - Internacioální termíny v øeèové komunikaci v oblasti cestovního
ruchu). Na dùkladnou filologicko-kulturologickou pøípravu prùvodcù a tlumoèníkù
(O pøípravì studentù managementu pro oblast
kultury) upozornila dr. E. Zelenická, CSc. UKF Nitra). Komunikace se stala námìtem vystoupení doc. PhDr. M. Csirikové, CSc. (FF UK,
Praha) - Smyslové komponenty sdìlení a jejich
reprodukce v procesu øeèi. Úlohu èetiny jako
mateøského jazyka, kultivovanost projevu
prùvodcù ostravských cestovních kanceláøí
a jazykovou úroveò kniních prùvodcù
Ostravou hodnotily ve svých vystoupeních
3 kolegynì z OU: PhDr. E. Demlová, Ph.D. (FF
- Øeèové chování prùvodce - mluvený a psaný
projev), Mgr. P. Kuldanová (PdF OU - Malá
sonda do jazykové kultury zamìstnancù cestovních kanceláøí) a PaedDr. B. Rudincová,
CSc. (FF OU - Posuny v lexikálnì-sémantické
rovinì jazyka starých a nových prùvodcù
Ostravou). Zpùsoby vyjadøování pøibliné kvantity v ruských prùvodcovských textech analyzovala PhDr. Z. Nedomová (FF OU katedra slavistiky).
Pragmaticky byly zamìøeny sociologicky
pojaté pøíspìvky. O negativním vlivu nekvalitní
reklamy na rozvoj cestovního ruchu na Slovensku informovala dr. J. Ottová (Vojenská akademie, Liptovský Mikulá). Nad otázkou Co
nového nám pøinesl rok 2000 v cestovním
ruchu? i nad novinkami zavedení vízové povinnosti v oblasti cestovního ruchu v Rusku a ÈR
se zamyslela doc. PhDr. I. Èeòková, CSc. (FF
UK, Praha). Nové informaèní technologie zejména elektronická pota se staly námìtem
pøíspìvku Mgr. V. Severy (FF OU: Etiketa elektronické poty). Vechna vystoupení vyvolala
bohatou diskusi, která se odrazila v závìrech
konference. Problematika akcelerace ivotního
stylu, sociální agrese odráející se v jazyce
a zejména pak v dynamice komunikace samotné
byla hlavním pøedmìtem diskuse. Tyto aspekty
je nutné nadále zkoumat nejen z lingvistického
a kulturologického hlediska, ale zejména
z hlediska psycholingvistiky, sociolingvistiky
a pragmalingvistiky. Poznatky výzkumu je tøeba
aplikovat v rámci pøípravy pracovníkù cestovních kanceláøí (v rámci bakaláøského studia)
a dbát pøitom hlavnì na rozvoj øeèového
chování a jazykové kultury budoucích prùvodcù.
Bohatou diskusi provázela i práce v dalí
subsekci (Anglický jazyk a nìmecký jazyk),
které pøedsedaly PhDr. L. Vaòková, Dr., a dr. J.
Káòová. Zaznìly pøípìvky anglistù: Vyuití
translatologických cvièení pøi nácviku primárních dovedností (doc. PhDr. E. Gromová,
CSc., a PhDr. D. Müglová, CSc. - UKF Nitra),
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Cizojazyèná øeèová komunikace ve sféøe podnikání
Informace z kolegia
na konferenci Marketing a cestovní ruch. Ostrava 2000
rektora

Anglicismy v lexikálnì-sémantickém systému
ruského jazyka (PhDr. E. Malá, CSc. - UKF
Nitra), Odborný jazyk turismu (Dr. Vauchová).
Dalí pøíspìvky pocházely od germanistù:
Vybraná nìmecko - èeská slovní zásoba
v cestovním ruchu) (Mgr. M. imonovská),
Dnení formy nìmeckého jazyka a problémy
s porozumìním (PhDr. L. Vaòková, Dr. - katedra
germanistiky FF OU), Nové tendence
v korespondenci (Mgr. S. Cigánková - katedra
germanistiky FF OU), Interferenèní chyby
v prùvodcích naeho regionu (Mgr. M.
Mahïáková - katedra germanistiky FF OU).
Následovala bohatá diskuse o souèasných praktických, didaktických a legislativních problémech èeské a slovenské translatologie,
o metodických problémech zaèlenìní dialektù
do výuky nìmeckého jazyka a o hledání aktuálních zdrojù ovìøeného pøekladu nìmeckých
neologismù.
Problematiku cestovního ruchu jako souèásti
podnikatelské sféry øeili odborníci v pøirozených podmínkách, které zajistilo kultivované prostøedí hotelu Harmony Club. Na závìr

druhého dne jednání konference byl tradiènì
zaøazen bohatý kulturní program. Úèastnici konference se setkali v aule OU na Èeskobratrské
ulici, kde mimoøádnì zaujalo kytarové vystoupení svìtovì proslulých gymnazistù
umìleckého souboru Scholastici musici z Brna
a talentù pìveckého oddìlení doc. D. Mièkové
z PdF OU, provázející vechny konference
rusistù. Jejich vystoupení Ej lásko, lásko bylo
komponováno jako výbìr z moravských
lidových a ukvalských písní v úpravì Leoe
Janáèka. Autentiènost atmosféry dokreslovaly
kostýmy úèinkujících. Úèastníci konference byli
nadeni vysokou umìleckého úrovní celého
koncertu. Kromì kulturního programu byla
souèástí konference celá øada exkurzí, poøádaných doc. Ing. V. Lednickým, CSc., z EkF
VB-TU. Kromì zámku v Hradci nad Moravicí
mìli zájemci monost navtívit mnohé technické památky (Hornické muzeum, vysoké
pece, Dùl Michal aj.), které jsou typickým
panoramatem Ostravy a které se v budoucnu
mohou stát jistým technickým skanzenem
Ostravy.

2. øíjna 2000
- rektor pøivítal na kolegiu rektora dva nové
dìkany: doc. Kalnickou z FF a doc.
indlera z PøF
- prorektor Pánek pøedloil návrh koncepce
celouniverzitního centra pro øízení
grantové problematiky
- kolegium rektora se zabývalo návrhem
prorektora Pánka na transformaci Interního grantového systému a zpùsobu motivace pracovníkù k podávání projektù do
programù zahrnutých do CEPu
- kolegium rektora schválilo návrh programu oslav 10. výroèí zaloení OU
- rektor povìøil prorektora Pánka, aby zjistil
podmínky pro vnìjí evaluaci OU
- Akademický senát OU ádá vedení univerzity o poskytnutí informace o vyuití
jednotlivých budov
ZAPSALA: MARCELA POHLOVÁ

PHDR. ZDEÒKA NEDOMOVÁ, MGR. JAN VOREL

Napsali o nás
Ostravský den - 4. øíjna 2000
Ve kole vznikla originální galerie
Nová kolní galerie byla vèera otevøena
v Základní kole Frantika Formana v OstravìDubinì. Její vznik iniciovala øeditelka koly
Ivona Klímová, která oslovila studentku katedry
výtvarné tvorby Ostravské univerzity Terezu
imonkovou. Budoucí malíøka spoleènì s Martinou Kubínovou a Janem Gøekem a sedmdesáti áky vyzdobili malbami prùchozí chodbu
koly.
Na estnácti stìnách vznikaly bìhem uplynulého kolního roku nástìnné malby. Volbu
témat jsme nechali na dìtech. Vedle mìsta je tu
vesmír èi moøské hlubiny. Kromì maleb se
návtìvníci setkají také s prostorovými objekty.
Chtìli jsme dìtem toti ukázat i práci s jinými
materiály a jejich monosti, øíká imonková.
Problémy pøi realizaci nastaly jen pøi zajiování leení. Nakonec se nala firma, která
nám ho zdarma na zimu zapùjèila, dodává
imonková.
-

AVA

-

Mladá fronta Dnes 14. 9. 2000
Univerzita chce výraznì pozmìnit formy
studia
Vedení Ostravské univerzity chce razantním
zpùsobem zmìnit formu studia na této vysoké
kole.
Její rektor Jiøí Moèkoø, který u mnohokrát
kritizoval kolskou politiku vlády, tvrdí, e je to
zøejmì jediná monost, jak umonit vìtímu

poètu lidí studovat. kola by chtìla rozdìlit
pìtileté magisterské programy na tøíleté
bakaláøské a teprve po jejich absolvování by
mohli studenti pokraèovat v dvouletém magisterském navazujícím studiu.
Zvýí se tak efektivnost vysokokolského
studia a hlavnì budeme moci do bakaláøských
studijních programù pøijímat více studentù.
V pøítím roce u chceme mít tøetinu
bakaláøských programù, míní rektor Moèkoø.
Dodal, e magisterské obory zùstanou
v nabídce univerzity jen zcela výjimeènì.
Také ministerstvo kolství s tìmito snahami
souhlasí. Ano, skuteènì hodláme takové formy
studia podporovat, potvrzuje mluvèí ministerstva Vladimíra Almalikiová.
Není to ale jen koncepce ministerstva. Jde
o kompromisní výsledek nìkolikaletého jednání
s rektory. Zda se, e vysoké koly jsou pro,
komentuje mluvèí.
Ministerstvo vak nechce pìtileté magisterské programy jednoznaènì minimalizovat, jak
o tom mluví nìkteøí rektoøi. Takhle bych to
nenazvala, my øíkáme, e roziøujeme nabídku
vysokokolského vzdìlání, dodala mluvèí
Almalikiová.
Pøestoe se v souèasné dobì prosazuje trend
vìtího poètu bakaláøských programù, zamìstnavatelé hledí na tyto absolventy stále s nedùvìrou. Pøispívá k tomu i fakt, e neexistují
tabulky, které by jasnì vymezovaly uplatnìní
bakaláøù.
Na toto téma nyní probíhají intenzivní jednání, ale myslím si, e to bude jetì dlouho
trvat, ne budou bakaláøi v naich tabulkách
zohlednìni, pøipoutí mluvèí ministerstva kolství Almalikiová.

Takzvané dlouhé magisterské studijní programy
by ale ze kol úplnì zmizet nemìly.
Skupina pravicových poslancù sice pùvodnì
trvala na tom, e v magisterském studiu budou
pokraèovat jen ti, kteøí dokonèí bakaláøský stupeò, ale nakonec pøistoupila na kompromis.
Vyhovìli jsme námitkám. V navrhovaném
zákonì tedy stojí, e ve výjimeèných pøípadech
mùe ministerstvo na základì stanoviska Akreditaèní komise povolit magisterský studijní program bez návaznosti na bakaláøský, vysvìtluje
poslanec za Unii Svobody Petr Matìjù, který
spoleènì s kolegy Petrem Plevou, Waltrem
Bartoem a Cyrilem Svobodou návrh zákona
pøedkládá.
Odborníci toti tvrdí, e napøíklad studium
medicíny, veterinárního lékaøství nebo architektury by rozdìlit na etapy nelo.
To jsou právì ty obory, u kterých to není
ádoucí, míní i mluvèí ministerstva kolství
Vladimíra Almalikiová.
Dìlení studia na bakaláøský a následný magisterský stupeò u pøitom na nìkterých
vysokých kolách léta funguje. Proè to tedy
dávat pøímo do zákona?
Myslím si, e takhle se budou univerzity
snait zkvalitòovat výuku. Student toti bìhem
tøí let zjistí, e kola není dobrá, a bude chtít
pokraèovat jinde. Univerzity budou muset o lidi
bojovat, míní Matìjù.
Rektor Ostravské univerzity Jiøí Moèkoø
vak tvrdí, e dostat pièkové uèitele na
regionální univerzitu je nesmírnì obtíné.
Takoví lidé do Ostravy prostì nechtìjí.
JANA JANDOVÁ
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závìreèná èást
Lidé: Pøíjemnou a nìkdy i vzruující stránkou mého pobytu v Berkeley byla setkání se
zajímavými lidmi. Z profesionálního hlediska
k tìm nejpøínosnìjím patøila setkání se spisovateli. Nìkteøí z nich pøímo na UCB pùsobí,
jako napøíklad afroamerický spisovatel Ishmael
Reed (v loòském roce navtívil nai univerzitu),
vynikající prozaièka Bharati Mukherjee, básník
a poeta laureatus Robert Hass nebo nejvýznamnìjí asijskoamerická spisovatelka Maxine
Hong Kingstonová, její tvorba se stala jakousi
vlajkovou lodí amerického feminismu. Nebylo
týdne, aby univerzita nehostila nìkterou významnou osobnost, a tak z literárního svìta jsem
mìl monost spatøit básníka Czeslawa Milosze,
nositele Nobelovy ceny, jen po dlouhá léta
pùsobil na UCB jako vedoucí katedry slovanských jazykù, afroamerického básníka s exoticky znìjícím jménem Yusef Komunyakaa èi
uznávaného literárního kritika Sacvana Bercovitche, jen podstatnì ovlivnil vnímání americké literatury. Navíc mimo akademickou pùdu
jsem se setkal s významnou spisovatelkou Joyce
Carol Oatesovou nebo se ivou legendou beatnického hnutí Lawrencem Ferlinghettim. Na
UCB zavítali ovem i lidé známí ze sdìlovacích
prostøedkù. Na panelové diskusi, hodnotící
Clintonovo prezidentství, vystoupil napøíklad
známý politický komentátor listu New York
Times Richard Berke nebo bývalá pisatelka
prezidentových politických projevù Laura
Cappsová. Tato mladá atraktivní blondýna
svého bývalého éfa urputnì hájila a nechtìnì
vyvolala v sále veobecné veselí, kdy vyzdvihla prezidentovu mimoøádnou výkonnost.
Fantom zemìtøesení: S hrozbou zemìtøesení se lidé v Zálivu nauèili ít. Oblastí prochází
sedm zlomù, z nich tøi jsou nejnebezpeènìjí.
Jeden z nich, Hayward-Rodgers Creek Fault, se
nachází pøímo pod kampusem. Seizmologové

BÁSNÍK CZESLAW MILOSZ
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pøedpovídají v hustì zalidnìné sanfranciské
oblasti do roku 2030 zemìtøesení s takovou jistotou, s jakou u nás mùeme pøedpovídat ve
dvacetiletých cyklech zemìtøesení politické.
Není tedy divu, e se univerzita rozhodla
investovat miliony dolarù do projektu zpevòování budov, které v kampusu neodpovídají
nynìjím bezpeènostním normám. Realizace
projektu se dotkla i sedmipatrové budovy
Barrows Hall, v ní sídlilo patnáct kateder vèetnì etnických studií a kolem ní bìhem jednoho
dne vyrostlo leení. A dokladem toho, e se fantom zemìtøesení bere vánì, byl mìsíc duben,
který byl vyhláen jako Mìsíc pøipravenosti na
zemìtøesení. Lidé dostávali instrukce, jak se
zachovat v pøípadì nièivé katastrofy, a zvlátní
táby simulovaly záchranné práce. Mimocho-
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dem, pøi vyplòování jednoho formuláøe jsem
také narazil na kolonku s oznaèením kontaktní
adresa mimo oblast Zálivu v pøípadì zemìtøesení. Nenapadlo mne nic lepího, ne do ní
napsat adresu svého kolegy.
V roli studenta: Zcela dobrovolnì mimo
rámec svých povinností jsem se pøihlásil jako
student do kursu americké holocaustové literatury, jen vedla hostující profesorka z Buffala
Claire Kahane. Vìdìla pouze ona, e studentem
ji dávno nejsem. Mí spoluáci se mému vìku
ani nepodivili, protoe v USA je ve sloení studentù etnická a vìková rùznorodost docela normálním jevem a není úplnì tak nezvyklé, kdy
si nìkdo vzpomene ukonèit vysokokolské
vzdìlání o deset i dvacet let pozdìji. Být v roli
studenta bylo na semináøích pouèné a nìkdy
i zábavné. A jak u to bývá, v lecèems byly
hodiny inspirativní a v lecèems se také
nemusíme za nic stydìt. Ameriètí studenti musí
ovem na kadý semináø naèíst velké kvantum
literatury, co je také umonìno pomìrnì snadnou dostupností materiálù. Ta vede i k daleko
samostatnìjímu pøístupu ke studiu. Na druhé
stranì mnohým studentùm v USA chybí ve
srovnání s naimi irí rozhled.
Ve volném èase: Volného èasu se mi pøíli
nedostávalo, nicménì bylo by pokrytectvím
tvrdit, e jsem leel pouze v knihách. Svùj pobyt
jsem si zpestøil kulturním ivotem, pro nìj je
Berkeley to správné místo. A nejen Berkeley na své si pøijde milovník kultury i v sousedním
Oaklandu a pochopitelnì zejména v San
Francisku, jeho centrum bylo od mého bydlitì
dvacet minut jízdy metrem (jemu se tam
neøekne jinak ne BART). Asi nejvìtí záitky
jsem mìl hudebního rázu. V oaklandské Arenì
jsem byl svìdkem historického znovuvzkøíení
folk-rockové superskupiny Crosby, Stills, Nash
and Young po zhruba pìtadvaceti letech.
Z dalích hudebních záitkù mohu jmenovat

st. listy-øíjen.qxd

20.10.2000

12:07

Page 11

S Fulbrightem v USA
koncert Tracy Chapmanové, nazvané podle
jejího nového alba Telling Stories, skupiny
Smashing Pumpkins, pøi nìm jsem litoval, e
se tato výteèná kapela rozhodla v letoním roce
ukonèit svou èinnost, a Boba Dylana , jeho vystoupení jsem zhlédl zcela neèekanì na okraji
prérie v malém støedozápadním mìsteèku Rapid
City. Jeho témìø dvouhodinový koncert byl uveden skvìlou pøedkapelou Indigenous sloenou
výhradnì z muzikantù z indiánské rezervace.
A e byl skvìlý i Dylan, je asi zbyteèné dodávat.
V ulicích Berkeley jsem obèas naráel na
letáky, které brojily proti patným filmùm
a vyzývaly k bojkotu hollywoodské produkce.
Obracely se k filmovým teroristùm, aby se
zapojili do revoluce proti Hollywoodu. Musím
se pøiznat, e jsem se k bojkotu nepøipojil
a dobøe jsem udìlal. Mìl jsem toti tìstí na
dobré americké filmy, které se vymykaly bìné
hollywoodské produkci. Podle vyzývatelù
bojkotu jsem se tak stal cinematically incorrect, ale po zhlédnutí takových filmù jako
Kluci nepláèou èi na americké pomìry
nezvykle poetického debutu dcery F. F. Coppoly
Sophie Sebevrady panen jsem ádnou vinu
nepocioval. Silné záitky jsem si vak také
odnesl z muzeí a galérií, napøíklad ze
Sanfranciského muzea moderního umìní, které
je pozoruhodné ji ze samotného architektonického hlediska. Jeho strohé geometrické tvary
kontrastují s ladnými køivkami støechy budovy.
A kadý, kdo nìkdy navtíví Los Angeles, by
nemìl vynechat Gettyho muzeum, které se
pøestìhovalo z Malibu do supermoderního komplexu budov z bìlostného italského travertinu na
jednom z vrchù Santa Monica Mountains.
Kultura je ve Státech pomìrnì nákladná
záleitost, ale bez ní by se stal mùj pobyt
v Berkeley o nìco chudí. Stejnì jako bez
pøíleitostného cestování. S americkými
kamarády jsem se vypravil za literárními místy,
napøíklad do Glen Ellen, místa posledních let
ivota a také odpoèinku Jacka Londona, jen
také proil èást ivota v Oaklandu, dále do
Monterey, abych se podíval na plechárnu
Cannery Row Johna Steinbecka, do sousedního

mìsteèka Carmel s kamennou Jestøábí vìí básníka Robinsona Jefferse, nebo k scénickému Big
Sur, místa, kde il Henry Miller a pobýval i Jack
Kerouac. S poslednì jmenovaným a vùbec beatniky jsou ostatnì spjaty mnohé lokality v San
Francisku, vèetnì proslulého knihkupectví City
Lights Bookstore a pøíjemného baru Vesuvio.
Pochopitelnì nelo jen o literární exkurze.
Pøíroda amerického západu skýtá mnoho pokladù a bylo by høíchem nìkteré z nich nevychutnat. Cestoval jsem vak i sluebnì.
Struèná zpráva ze sluební cesty: Týden,
jen jsem strávil na pøednákovém turné, se stal
bez pøehánìní nejhektiètìjím èasem mého
ivota. Bìhem nìho jsem nalétal tisíce mil,
navtívil National American University v Jiní
Dakotì a na pozvání naeho bývalého amerického kolegy z Fulbrightovy komise Charlese
Crowa státní univerzitu v Bowling Green
v Ohiu, pøednesl osm pøednáek, absolvoval
bezpoèet spoleèenských setkání a zúèastnil se
i nìkolika exkurzí, které pro mne nesmírnì
pozorní hostitelé pøipravili. V Ohiu jsem pøednáel o americké literatuøe a její recepci
v èeském prostøedí, a pøestoe jsem mìl z publika, sloeného pøevánì z vyuèujících americké
literatury a doktorandù, pøed vystoupením urèité
obavy, nakonec jsem byl potìen jeho vstøícnou
reakcí a hlavnì nepøedstíraným zájmem o pøednáené téma.
V Jiní Dakotì jsem mìl naopak pøevánì
obecenstvo z øad studentù, pro nì jsem svou
pøednákovou èinnost obohatil sérií vystoupení
o Èeské republice. Na závìreèné recepci jsem
dokonce musel témìø hodinu a pùl odpovídat na
veteèné dotazy na situaci v naí zemi, k nim
pøispìl i jeden posluchaè, jeho jméno bylo
Sedlacek. Milým zpestøením pobytu v Jiní
Dakotì byla návtìva národního parku Mount
Rushmore s hlavami ètyø amerických prezidentù
vytesanými ve skále, skály Crazy Horse, kde se
vytváøí jetì monumentálnìjí památník na
poèest stejnojmenného bojovníka za práva
indiánù, a zejména neskuteènì zvlátní, takøka
mìsíèní krajiny v národním parku Badlands,
kam mì provázel biolog, s ním jsem strávil
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pozoruhodné chvíle v pokoøe pøed mocnou
pøírodou. V Ohiu mì zaujala návtìva mìsta
Clyde, je se stalo pøedobrazem knihy povídek
spisovatele Sherwooda Andersona Mìsteèko
v Ohiu. Z pøednákových cest jsem se vracel
unaven, ale zároveò i v euforii z vøelého pøijetí
ze strany hostitelù. Ze esti letadel, které jsem
vystøídal, nespadlo ani jedno.
Závìr: Jistì jsi, milý ètenáøi, neèekal, e ti
budu detailnì popisovat své bloudìní mezi regály knih èi vzruení z hledání bibliografických
údajù. Chtìl jsem ti jen èásteènì pøiblíit
zkuenost z jednoho stipendijního pobytu. Ale
jetì lépe je takovou zkuenost proít. K tomu ti
mùe pomoci mezi jinými institucemi i Fulbrightova komise. Stipendia poskytuje jak
uèitelùm, tak i studentùm. Staèí se obrátit na její
praskou poboèku, nabídnout podnìtný projekt
a hlavnì obstát v konkursním øízení. Hodnì
tìstí!
STANISLAV KOLÁØ
KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

Turnaj v bowlingu
Ve støedu 13. záøí 2000 uspoøádala firma F.L.A.M.E. turnaj
v bowlingu, na který pøizvala
i zamìstnance Ostravské univerzity. V napínavém sportovním klání nakonec zvítìzil
Roman Labaj, zamìstnanec
Centra informaèních technologií OU. Na dalím utkání,
organizovaném opìt firmou
F.L.A.M.E., pøislíbili ji nyní
úèast vichni sportovci. Reprezentantùm naí univerzity
dríme palce.
- MP -
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Knihovna informuje

Provozní doba v pùjèovnì a oborových studovnách je následující:
Oborové studovny:
(studovna PdF, èasopisù a mediotéka, ul. Bráfova)
Pondìlí:
Úterý:
Støeda:
Ètvrtek:
Pátek:

8.00 - 18.00
13.00 - 18.00
8.00 - 18.00
8.00 - 18.00
8.00 - 15.00

Univerzitní èasopis
z Nitry

Dostane-li se vám do ruky Ná
èas, èasopis Univerzity Kontantína Filozofa v Nitre, zjistíte, e je
dosti podobný naim Listùm
Ostravské univerzity, ale v lecèems je zajímavì jiný. Napøíklad
u kadého obsáhlejího èlánku se
nachází fotografie autora. K nìkterým èíslùm èasopisu je vydávána pøíloha v nìmèinì, informující zahranièní studenty a pedagogy o krásách Slovenska. Zvlá
pozoruhodné pak je, e nitranský
Ná èas publikuje i vìtí odborné
studie na pokraèování. Ve 4. a 5.
èísle z roku 2000 je to závaná
a pøínosná práce docenta Jozefa
Veree, CSc., Hudobno-vzahové
prepojenia na rozhraní dvoch
tisícroèí.
LUDÌK ZENKL

(studovna PøF, ul. 30. dubna a FF,
ul. Ès. Legií)
Pondìlí:
8.00 - 20.00
Úterý:
13.00 - 20.00
Støeda:
8.00 - 20.00
Ètvrtek:
8.00 - 20.00
Pátek:
8.00 - 15.00
Pùjèovna:
Pondìlí:
Úterý:
Støeda:
Ètvrtek:
Pátek:

8.00 -18.00
13.00 - 18.00
8.00 -18.00
8.00 -18.00
8.00 -15.00

Vydané spisy, skripta a sborníky
Vydavatel:
Publikace:
Autor:
Cena:

OU - Filozofická fakulta
Rudiments of English Linquistics
P. tekauer
170 Kè
nnn

Vydavatel:
Publikace:
Autor:
ISBN:
Cena:
Anotace:

OU - Pedagogická fakulta
Pedagogická tvoøivost studentù uèitelství
H. Kantorková
80-7042-162-2
120 Kè
Tvorba pedagogických projektù studentù a øeení
pedagogických problémù

Z katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty
Ostravské univerzity
* Na Základní kole Fr. Formana
v Ostravì-Dubinì se v závìru
minulého kolního roku uskuteènil 1. roèník festivalu dìtských
pìveckých sborù, který ve spolupráci s øeditelstvím zorganizovali posluchaèi Pedagogické
fakulty OU. Studenti sbormistrovství pak kromì poøadatelských schopností prezentovali
i své umìní dirigentské. Zpívání
dìtí, kterému dodala nevední
architektura budovy zvlátní
krásu, bylo vítaným oivením
sídlitního kulturního ivota.
* V Planetáriu Vysoké koly
báòské - Technické univerzity
probíhá ji 3. roèník programového cyklu Hudba pod
hvìzdami. Kadou první sobotu
v mìsíci od 18. hodin je mono

zhlédnout nìkterý z multimediálnì zamìøených poøadù, na
jeho pøípravì se podílejí i èlenové Hudebního klubu katedry
hudební výchovy PdF, vedeného
doc. Miroslavem Malurou. Úvodní setkání (2. 9.) bylo vìnováno
panìlské hudbì.
* Ostravská marketingová laboratoø dokonèila podrobný sociologický výzkum Ekonomické
a spoleèenské aspekty èinnosti
divadel. V jeho anketní a statistické èásti úspìnì pracovali
i studenti, kteøí navtìvují semináøe sociologie hudby a Hudebního klubu na katedøe hudební
výchovy PdF. O jazykovou
úroveò se postarala èlenka katedry èeského jazyka Pedago-

gické fakulty OU dr. Milena
Frydrychová.
* Evropský dùm v Karviné slaví
v letoním roce 10 let svého
trvání. Tato instituce pro evropské sblíení má 321 èlenù, kteøí
pracují v sedmi pøevánì kulturnì a sociálnì zamìøených
sekcích. V uplynulém desetiletí
bylo uspoøádáno 9 mezinárodních konferencí (nìkteré ve spolupráci s Ostravskou univerzitou)
a vydáno 7 vzdìlávacích publikací. Pro veøejnost je urèen
pravidelnì vycházející zpravodaj,
který obsahuje mj. aktuální bibliografii. Významná je rovnì
lektorská èinnost v rámci vídeòské Evropské akademie.
PODKLADY MIROSLAVA MALURY PRO TISK
ZPRACOVALA ÁRKA ZEDNÍÈKOVÁ

Oznámení Akademického senátu Ostravské univerzity
Vzhledem k tomu, e stávající
rektor Ostravské univerzity prof.
RNDr. Jiøí Moèkoø, DrSc., konèí
své volební období v únoru 2001,
vyhlásil
Akademický
senát
Ostravské univerzity na svém
zasedání dne 25. 9. 2000 v souladu
s èlánkem 5. odst. 2. volebního
a jednacího øádu Akademického
senátu Ostravské univerzity,
schváleného dne 23. listopadu
1998, volbu rektora, která se bude
konat dne 27. 11. 2000.

Souèasnì AS OU stanovil, e
návrhy kandidátù z øad èlenù
Akademické obce OU je nutno
podat nejpozdìji do 31. 10. 2000.
Dne 6. 11. 2000 bude zveøejnìna
kandidátka. AS OU v souladu
s èlánkem 5 odst. 7 svolává dne
14. 11. 2000 ve 14.00 hod. v aule
OU shromádìní Akademické obce
OU. Na tomto shromádìní jednotliví kandidáti seznámí Akademickou obec se svým programem
èinnosti a rozvoje univerzity.

Písemné návrhy kandidátù z øad
èlenù Akademické obce OU mùe
podat kterýkoliv èlen Akademické
obce OU èlenùm AS OU nebo
zaslat pøímo pøedsedovi AS OU do
stanoveného termínu. Závìreèný
návrh na kandidáta, sestavený
volební komisí, musí obsahovat
tyto náleitosti:
- kdo navrhuje
- písemný souhlas kandidátù
- struèné curriculum vitae
- osvìdèení podle § 2, odst 1

Zákona è. 451/1991 Sb. (tzv.
lustraèní osvìdèení). V pøípadì, e navrhovaný kandidát
osvìdèení nepøedloí, písemnì potvrdí, e jeho ustavení do
funkce je podmínìno v pøípadì zvolení negativním
osvìdèením.
JUDR. ANTONÍN BLAHUTA
AKADEMICKÉHO SENÁTU OU
ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA OU

PØEDSEDA
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