K vedení univerzity je zapotøebí hodnì dobré spolupráce
a upøímné mezilidské vztahy
1. bøezna 2001 se ujme funkce rektora Ostravské univerzity doc. Ing. Petr Pánek, CSc., dosavadní prorektor pro vìdu,
výzkum a zahranièní vztahy. Poádala jsem jej o rozhovor.
JV: Jaké první kroky chystáte
pro první období ve své funkci?
PP: První kroky, které musí uèinit kandidát na funkci rektora
døíve, ne se ujme vedení univerzity, je pochopitelnì sestavení týmu nejbliích spolupracovníkù,
tedy prorektorù. Tento krok je zcela zásadní. Nejprve jsem musel
zváit poèet prorektorù tak, aby
vedení univerzity bylo schopné
dostát vem úkolùm. Vycházel
jsem pøitom pochopitelnì z Organizaèního øádu univerzity,
úvah o klíèových úkolech, které
pøed univerzitou stojí, i zkuenosti z pøedchozího funkèního
období. Nakonec jsem se rozhodl
pro zachování poètu tøí prorektorských míst. Vedle prorektora
pro vìdu, výzkum a zahranièní
styky a prorektora pro pedagogickou èinnost to bude nový post
prorektora pro strategii, organizaci a rozvoj. Úkoly, které pøed
námi stojí, si vyádaly pøedefinovat zamìøení døívìjího prorektora pro informatizaci a rozvoj. Nové zamìøení èinnosti
tøetího z prorektorù si vyaduje
vysvìtlení. Hlavní momenty pøí
hledání jeho zamìøení dále
struènì uvádím.
Moderní manaerské postupy
se dnes neobejdou bez vytváøení
strategií ve vech klíèových oblastech øízené instituce, co platí
i o vysoké kole. Do popøedí
zájmu vysokých kol se dostává
uplatòování norem kvality. To
bude nabývat na dùleitosti
v souvislosti se vstupem Èeské
republiky do Evropské unie, kde
evaluace univerzit je bìnou

souèástí ivota univerzit. Nae
univerzita by se mìla v blízké
dobì podrobit externí evaluaci.
Do spektra èinností tøetího prorektora spadá rovnì spolupráce
s regionem a politika financování
univerzity.
Poèátkem ledna jsem se obrátil
na fakulty prostøednictvím jejich
dìkanù s ádostí o pomoc pøi
výbìru kandidátù. Bìhem ledna
jsem oslovil øadu kolegù vech
fakult a vedl s nimi rozhovory na
téma øízení univerzity a moné
jejich úèasti v managementu.
Pro post prorektora pro strategii, organizaci a rozvoj jsem
získal souèasného rektora prof.
RNDr. Jiøího Moèkoøe, DrSc. Mé
pøedstavy o obsazení místa prorektora pro vìdu, výzkum a zahranièní styky nejlépe splnil doc.
RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.,
èlen katedry slavistiky Filozofické fakulty. Pøi obsazování
místa prorektora pro pedagogickou èinnost jsem se rozhodl pro
PhDr. Hanu Srpovou, CSc.,
souèasnou vedoucí katedry èeského jazyka a literatury na
Filozofické fakultì.
Pøesto, e jsem se v posledních
esti letech podílel na vedení
OU, nepùjde v mém pøípadì
obraznì øeèeno o pouhé pøesednutí ze idle prorektora na idli
rektora. Jako prorektor jsem se
zabýval do hloubky pouze urèitou oblastí, ostatním záleitostem
jsem nemusel a té nemohl
vìnovat tolik pozornosti. Únor
chci zasvìtit pøípravì na nároènou funkci rektora, ale zároveò
musím øeit øadu neodkladných
záleitostí spojených s výkonem
funkce prorektora.

Souèasnému rektorovi prof.
RNDr. Jiøímu Moèkoøovi, DrSc.,
se podaøilo pøevést univerzitu
pøes pøedìl vìkù. Ostravská univerzita za krátkou dobu své existence obhájila své místo mezi
èeskými vysokými kolami
a prokazuje svùj neoddiskutovatelný podíl na zvyování vzdìlanosti v naí zemi. Pøedchozí
období bylo pro univerzitu
v mnoha smìrech velmi úspìné.
Prof. Moèkoø jako rektor nasadil
vysokou laku pøi øízení univerzity. Obstát v dalím období
nebude lehké, ale je to pro mne
velkou výzvou.
Mé první kroky ve funkci
rektora budou spojeny s optimalizací struktury rektorátu. Ta
je vyvolána jednak u uvedenou
zmìnou v jednom z postù prorektorù, jednak potøebou posílení
nìkterých servisních sloek
univerzity (zahranièní a grantové
oddìlení). Rovnì oddìlení pro
vnìjí vztahy v brzké dobì dozná
urèitých zmìn. To ve bude spojeno i s jistým stìhováním.
V tomto roce oslavíme 10. výroèí své existence. To samo o sobì nás vechny dost zamìstná.
Oslavy nás budou odvádìt od
kadodenní systematické práce
a zabydlování prorektorù bude
tak probíhat v dost velkém chvatu. S oslavami souvisí i urychlení
úpravy auly na Èeskobratrské
ulici. Úpravu bychom mìli stihnout do konce záøí. Ale to je jen
malá investièní akce. K tìm
vìtím bude v letoním roce
patøit otázka rozíøení kolejí.
V pedagogické èinnosti bude
jedním z hlavních úkolù univer-

zity pro tento kalendáøní rok
doladìní kreditního systému
a nastartování transformace studijních programù v duchu boloòského modelu.
V oblasti tvùrèí èinnosti uplatníme letos poprvé systém finanèní motivace pracovníkù k podávání badatelských projektù. To
znamená, e kadý pracovník,
který podá projekt do nìkterého
z programù zahrnutých do centrální evidence projektù (známé
pod zkratkou CEP), získá nárok
na motivaèní èástku. Ten navrhovatel, jeho projekt bude pøijat
k financování, obdrí jetì finanèní èástku ve výi ètyønásobku
motivaèní èástky. Výe uvedených èástek podléhá schválení
Akademického senátu OU, take
zatím nemohu uvést konkrétní
èísla. Ale pùjde o tisíce korun.
Do poloviny roku by mìla
fungovat významná souèást informaèního systému pro vìdu
a tvùrèí aktivity, a to databáze
PUBL urèená pro sbìr informací
o výstupech tvùrèí èinnosti. Tím
by pro pøítì odpadly trable,
Pokraèování na str. 3
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Aula plná seniorù
23. ledna se aula na Èeskobratrské ulici zaplnila ponìkud starími tváøemi, ne jaké jsme tam zvyklí vídat. Filozofická fakulta
uspoøádala slavnostní zakonèení ji druhého bìhu Univerzity tøetího vìku. V èele sálu usedli prorektor OU doc. RNDr. Kvìtoslav
Burian, CSc., dìkanka Filozofické fakulty doc. PhDr. Zdeòka Kalnická, CSc., a vichni tøi prodìkani fakulty. Za zvukù hudby
pøistupovali k dìkance a prodìkanu prof. Dokoupilovi lidé, jejich jména zaznívala z úst prodìkanky dr. Málkové, aby pøevzali
osvìdèení o své dvouleté úèasti na tomto vzdìlávání.
Následoval slavnostní projev doc. PhDr. tisíciletí, zaujala a poskytla vám nejen ona filozofie Filozofické fakulty studuje neobZdeòky Kalnické, CSc., dìkanky Filozofické orientaèní vodítka po dnením svìtì, ale také vyklým zpùsobem hebrejtinu, a to v kurzu
fakulty.
podnìty k úvahám a zamylení. Tìí nás, e Hebrejtina písnìmi. Z úst jedné úèastnice
zájem o Univerzitu tøetího vìku je stále velmi u atny jsem uslyela toto hodnocení: Celý
Vae Magnificence pane prorektore, Hono- ivý. Vedení Filozofické fakulty ve spolupráci ten ceremoniál byl velmi pùsobivý, ale vyrabiles, absolventi univerzity tøetího vìku, s vedením jednotlivých kateder a pedagogy se stoupení pìveckého sboru bylo opravdu jeho
milí hosté.
proto rozhodlo, e pøipraví nový dvouletý cy- nejkrásnìjí teèkou.
Jsem velice potìena, e vás, kteøí jste klus pod mírnì inovovaným názvem SpolePoádala jsem jednu se seniorek, støedov minulých dvou letech navtìvovali univer- èenské vìdy a kultura na prahu tisíciletí - ale kolskou profesorku PhDr. Svìtlu Sobolovou,
zitu tøetího vìku, mohu v tento slavnostní den s novým obsahem. Cyklus bude rozdìlen na o zhodnocení celého kurzu.
pozdravit. Èiním tak jménem vedení Ostrav- dvì èásti: první s názvem Kapitoly ze svìtové
Vichni úèastníci Univerzity tøetího vìku
ské univerzity, její Filozofické fakulty i jmé- literatury nabídne posluchaèùm opravdu jsou vdìèni Ostravské univerzitì za to, e
nem svým.
iroké spektrum pøednáek z národních lite- svým starím spoluobèanùm umonila sledoJe jistì váným ivotním rozhodnutím vrátit ratur: literatury francouzské, ruské, polské, vat cesty, kterými se ubírá souèasná vìda, e
se po mnoha letech zpìt do kolních lavic. panìlské, anglické, americké a nìmecké. Je jim umonila nahlédnout pod poklièku souJistì to není rozhodnutí lehké, vdy od té to toti právì literatura, která je jakousi èasných badatelských trendù.
doby, kdy jste tyto lavice opustili, dolo kvintesencí doby a dokáe nám ivì zpøíDùchodoví posluchaèi Univerzity tøetího
k obrovskému nárùstu poznatkù, obohacení tomnit její hodnoty. Ve druhé èásti cyklu se vìku mají dost volného èasu a ten chtìjí vyuodborné terminologie èi zmnoení metodo- pøednáející zamìøí na portréty osobností ít k seznámení s takovými oblastmi lidské
logických pøístupù. Je to vak rozhodnutí, vìdy a umìní minulosti, aby vám pøedstavili èinnosti, na které jim døíve nezbýval èas. Jsou
které si zaslouí ná obdiv, protoe vypovídá jejich ivot a tvorbu, nebo poznání tìch, kteøí vdìèni za jakékoliv informace, je mohou
o vaí touze po nových poznatcích a dalím se výraznì podíleli na utváøení naí minulosti obohatit jejich ivot. Pozornì vyslechli i tak
sebevzdìlávání. A je to také rozhodnutí a pøítomnosti, je nepochybnì velmi dùleité úzce specializované pøednáky, jakými bymoudré, nebo svìdèí o tom, e nechcete ít pro nae smìøování v budoucnosti. Kultivace ly Základy onomastiky doc. N. Bayerové
ve svìtì, kterého smysl vám uniká, kterému této historické pamìti je právì dnes, kdy jsme a Tvorba v regionu prof. J. Svobody èi Pubpøestáváte rozumìt.
zahlceni záplavou stále nových a nových licistický styl v období postmodernismu,
Filozofická fakulta ji dvakrát vyla toinformací, které se na nás valí rychlejím zvlátì kdy pøednáející prof. J. Hubáèek
muto zájmu vstøíc a nabídla veøejnosti kurzy
a rychlejím tempem, jednou z dùleitých pod- dovede i stylistické problémy pøiblíit prakv rámci Univerzity tøetího vìku, ve kterých
mínek toho, abychom si zachovali schopnost tickému ivotu. Pøesto bychom dali pøednost
nai vysokokoltí pedagogové seznamovali
se ve svìtì a jeho hodnotách orientovat. pøednákovému cyklu ne tak atomizovanému,
posluchaèe s tím, èím ije jejich obor v souA právì úvahy o hodnotách, o tìch, které jsou ale zamìøenému spíe monotematicky.
èasnosti. Doufám, e vás problematika,
ohroeny a které je tøeba chránit, ale také
Jsou oblasti, které zaujmou posluchaèe
kterou jsme vám nabídli v kurze Spoleèenské
o tìch, které vznikají a je tøeba si pro nì pìs- nejrùznìjích profesí a specializací, jejich
vìdy a kultura na konci - dnes u minulého tovat smysl, jsou tím spoleèným jmenova- znalost je uiteèná jak pro bývalé lékaøe èi
telem, který nás bude provázet novým cyklem inenýry, tak uèitele, stavbyvedoucí, sekreUniverzity tøetího vìku od záøí tohoto roku.
táøky , o kterých èasto diskutují jak vysoNa závìr mi dovolte, váení pøítomní, kokolsky, tak støedokolsky vzdìlaní obèaabych jetì jednou vyjádøila obdiv a úctu né. Mám na mysli problematiku výtvarného
vem, kteøí vìnovali svùj volný èas sebe- umìní, literatury, filmu èi umìní obecnì,
vzdìlávání, a stali se tak duchovnì spøíznìni pøípadnì otázky politologické èi aktuálnì
s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity. spoleèenské. Pøivítali bychom, kdyby se pøeMyslím, e nejen za sebe, ale i za ostatní devím jim vìnovala pozornost, a to v celých
Jednota tlumoèníkù a pøekladatelù
kolegy, kteøí vám pøednáeli, mohu øíci, e cyklech, abychom se s urèitou problematikou
v Praze kadoroènì udìluje ceny
nás práce v tomto kurze tìila, nebo jste mohli seznámit hloubìji, podrobnìji, tak jako
Slovník roku. Za rok 2000 jako ètvrtí
projevovali o problematiku ivý zájem interní studenti na vysokokolských pøeda diskuse jste obohatili svými ivotními zku- nákách.
v poøadí se umístili rusisté M. Vavreèka enostmi. Za vá zájem vám jménem FiloÚèastníci Univerzity tøetího vìku byli
B. Rudincová - M. Hrdlièka: Ruskozofické fakulty Ostravské univerzity dìkuji pozornými a vdìènými posluchaèi, co proèeský slovník pro hospodáøskou sféru;
a do dalích let ivota vám pøeji pevné zdraví kázali i v diskusích. Øada z nich chce
a mnoho sil do èinorodé práce, její souèástí absolvovat i dalí ètyøsemestrální kurz pøiÈesko-ruský slovník pro hospodáøskou
je i práce na svém vlastním rozvoji.
slíbený dìkankou. Je sympatické, e i v naí
sféru, Praha 1999.
konzumní spoleènosti najdeme i lidi nekonSrdeènì gratulujeme!
Na závìr slavnosti vystoupila pìvecká zumní èi takové, kteøí se na rozvoji a výchovì
skupina studentek Ostravské univerzity, která onìch jedincù podílejí.
KVÌTUE LEPILOVÁ
pod vedením doc. Novotného z katedry
MILENA FRYDRYCHOVÁ

Z kroniky
katedry slavistiky
Filozofické fakulty OU
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které pøináelo stále se mìnící výkaznictví
RIVu. Systém umoní uspokojit vìtinu
naich informaèních poadavkù týkajících se
publikaèních aktivit.
Z hlediska financování univerzity je
pøíznivé, e letos nebude rozpoètové provizorium. Proti loòskému roku dojde k navýení prostøedkù na vzdìlávací èinnost a témìø
k desetiprocentnímu navýení financí na
institucionální výzkum. Pøíjemné jistì bude,
e v letoním roce dojde ke zvýení platù
naich zamìstnancù. Protoe ke dni, kdy píu
tyto øádky, není jetì známa definitivní výe
státního pøíspìvku, nemohu bohuel sdìlit
konkrétní èísla.
To výèet tìch nejdùleitìjích krokù
a událostí, které nás v nejblií dobì èekají.
JV: Èím by se mìla podle vaeho názoru
Ostravská univerzita zejména profilovat
a èím konkurovat ostatním èeským vysokým kolám?
PP: Svojí strukturou jsme klasicky pojatou
univerzitou s neúplnou skladbou fakult.
Zatímco na kamenných klasických univerzitách dominují fakulty právnická a lékaøská,
nám tyto chybí. Skladba oborù s velkým
podílem humanitních vìd a uèitelsky profilovaných kateder, malý poèet doktorských
studijních programù a omezený poèet oborù,
v nich je mono se habilitovat èi konat
profesorské øízení, silnì ovlivòuje nae ance
pøi srovnání s tradièními univerzitami. To se
projevuje zejména v malém objemu finanèních prostøedkù získaných univerzitou
v grantových soutìích. Avak i tradièní
vysoké koly nezískávají v humanitních
a pedagogických oborech výraznou grantovou podporu. To lze ostatnì vyèíst z jejich
výroèních zpráv.
Co je relativní nevýhodou v jedné oblasti,
mùe být pøíznivé pro oblast jinou. Ukazuje
se, e díky humanitním oborùm je takový
zájem o studium na naí univerzitì. Nechu
souèasné mladé generace studovat technické
nebo i nìkteré pøírodovìdné obory není jen
èeskou záleitostí, ale má globální dimenzi.
Snad jen Èína je dnes výjimkou. Nezájem
o studium na naí univerzitì nás tedy zatím
nemusí trápit. Zatím. To vak neznamená, e
bychom to mìli zcela pustit ze zøetele.
Ostatnì i my máme obory, které nejsou pro
mladou generaci zrovna atraktivní (fyzika,
chemie). Urèité øeení zde vidím v uí
spolupráci s technickými vysokými kolami.
Pokusíme se to øeit v souvislosti s pøechodem na boloòský model.
Od tradièních univerzit se odliujeme
existencí Zdravotnì sociální fakulty a silným
zastoupením umìlecky orientovaných oborù.
To je naí dalí ancí, kterou musíme dokázat
v konkurenci vysokých kol vyuít.

Velmi nepøíjemnou mùe pro nás u brzy
být situace v personální oblasti. Dlouhodobé
neøeení otázky financování vysokých kol je
jednou z pøíèin zhorování vìkové a kvalifikaèní struktury na vìtinì naich vysokých
kol. U nových univerzit je tento nepøíjemný
fakt dále akcentován pomìrnì pomalou
obmìnou tìch nejkvalifikovanìjích pedagogù. To je dáno zejména omezenými právy
nových univerzit v habilitaèním a inauguraèním øízení. Získat profesora nebo docenta
ve støedním vìku z tradièní univerzity je témìø nemoné. Pro mobility pedagogù v rámci
republiky nejsou materiální podmínky a na
získání odborníkù ze zahranièí k dlouhodobým pobytùm vìtinou nejsou peníze.
Øeení problému cestou èásteèných, èasto
nepatrných úvazkù odborníkù z praxe sice
pøispívá k potøebnému otevírání se univerzity okolnímu prostøedí, ale vìtinou tito odborníci nezanechávají hlubí stopy svého pùsobení, nebo jejich pøítomnost na katedrách
se èasto omezuje jen na odpøednáení urèité
látky. Potøebná by byla jejich úèast i na
dalích aktivitách pracovi, zejména badatelských a pøi práci se studenty.
Velkým handicapem pracovi mladých
univerzit je nedostatek kritické masy
odborníkù daného oboru na katedrách. Tím je
znaènì omezena tolik potøebná permanentní
vìdecká komunikace. Nejsou po ruce rádci
i kritici naeho poèínání. Nebezpeèí uvíznutí
v bludném kruhu je veliké. Moderní vìda
vyaduje týmovou spolupráci. Soustøedìní
vìtích kolektivù na urèitou problematiku se
ukazuje jako velmi efektivní. O tom nás
pøesvìdèují i nae dva vìdecké ústavy. To, e
jsme dokázali vyprofilovat výzkumné zámìry
fakult, je dobrým poèinem v nastartování
týmové spolupráce.
Málo úspìné je nae snaení pøi získávání
jiných ne státních prostøedkù financování.
Pøevládající humanitní a pøírodovìdecké
zamìøení nás velmi znevýhodòuje v porovnání s technickými vysokými kolami, o jejich badatelské výstupy jeví podnikatelská
sféra jistý zájem. V porovnání s vyspìlými
zemìmi je vak obecnì spolupráce univerzit
zejména s výrobní sférou nedostateèná.
Naimi produkty budou jetì dlouhou dobu
vìtinou jen studijní programy. Ty jsou naí
silnou stránkou, avak musíme být schopni
výraznìji oslovit okolí. Musíme pøijít s kvantitativnì i kvalitativnì bohatou nabídkou
studijních programù celoivotního vzdìlávání. Vím, e v rámci jednotlivých fakult byly a jsou èinìny urèité kroky. Pøi pedagogické
fakultì existuje øadu let Ústav celoivotního
vzdìlávání. Nemyslím vak, e dosahované
výsledky se vyrovnají vloenému úsilí. Velkou ancí je napø. kolení uèitelù ve vyuívání výpoèetní techniky, která bude v horizontu nejbliích let masivnì zavádìná do

základních a støedních kol. V zapojení univerzity na pøípravách vstupu Èeské republiky
do EU vidím dalí nai anci. Spolupracujeme s VB-TU na dvou projektech, které
byly zamìøeny na celoivotní vzdìlávání
s evropskou dimenzí. Jeden z projektù byl
zamìøen na zøízení centra pro vzdìlávání
pracovníkù správy v evropských standardech
a o dalí, který by mìl vyústit v distanèní kurz
pro kulturní manaery v problematice financování kulturních aktivit, mají zájem støední
umìlecké koly v Øecku a Lotysku. Jistì
najdeme øadu dalích podnìtù.
Rád bych získal nai akademickou obec
a vedení fakult pro mylenku vytvoøení Ústavu celoivotního vzdìlávání, který by byl
øízen manaersky, se vím, co k tomu náleí.
Slabým místem naí univerzity je stále
univerzitní knihovna. Pøes skokovou zmìnu
k lepímu uèinìnou v loòském roce máme
zde hodnì co vylepovat. Budování knihovny
a její pøetváøení na moderní informaèní
centrum bude souèástí naich strategických
plánù. Budeme se muset zbavit i urèitých
stereotypù v pøístupu k informacím a být
ochotni akceptovat skuteènost, e dochází
k výraznému pokroku ve zpùsobu jejich
uchovávání a pøenosu. Díky internetu máme
na naich pracovitích bránu do velkého
mnoství svìtových knihoven a databází.
Èasto to nic nestojí, jen trochu èasu.
Budeme se muset radit, jak koordinovat
získávání pøístupu k vìdeckým databázím,
které jsou drahé. S konzorciálním pøístupem
ke sdílení drahých databází má dnes dobré
zkuenosti napøíklad katedra chemie.
To, co jsem zde uvedl, není analýzou, ale
jen nastínìním problematiky, kterou se bude
vedení univerzity v nadcházejícím èase zabývat. I ty sebelepí pøedstavy by vak zùstaly
v poloze vzduných zámkù, kdyby nenalezly
ohlas a podporu iroké akademické obce.
Akademická funkce odvádí na èas èlovìka
od jeho vlastní odborné profese. Z tohoto pohledu je funkce obìtí poloenou na oltáø univerzity. Je to vak i ance nìco smysluplného
a dobrého pro alma mater vykonat. Proto
pøeji nám vem, tedy celé akademické obci,
aby ná vstup do prvého semestru nového
století i tisíciletí byl úspìný. K tomu budeme
potøebovat nikoli klid, ale hodnì dobré
spolupráce a upøímné mezilidské vztahy
zaloené na vzájemné toleranci a respektu.
Vivat, crescat, floreat Universitas Ostraviensis!
Pane docente, dìkuji Vám za rozhovor
a pøeji, abyste nael dostatek lidí ochotných Vám pomáhat v realizaci plánù
a pøedstav o zvelebení, rozvoji a budování
dobrého jména Ostravské univerzity.
JIØINA VEÈEØOVÁ

!

Váení ètenáøi,
v letoním roce nastává nejvýznamnìjí událost moderní éry
ivota Ostravské univerzity. Dne 5. února byly oficiálnì zahájeny
oslavy 10. výroèí jejího zaloení.
O vem podstatném, co se v souvislosti s jubileem dìje, vás
budeme pravidelnì informovat na stránkách univerzitních Listù.

KALENDÁRIUM OSLAV
HLAVNÍ AKCE

JIØINA VEÈEØOVÁ

Úplný kalendáø akcí konaných v letoním jubilejním roce graficky
zpracoval a vydal jako brouru rektorát OU - útvar pro vnìjí vztahy.
Je souèasnì uveøejnìn a pravidelnì aktualizován na internetových
stránkách Ostravské univerzity:
http://www.osu.cz.
Pøedstavujeme vítìzné logo
výroèí, které doprovodí oslavy
desetiletí Ostravské univerzity.
Autor Jiøí Studnický je studentem pátého roèníku katedry
výtvarné tvorby Pedagogické
fakulty OU. Studuje v ateliéru
volné a uité grafiky u profesora
Eduarda Ovèáèka.
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I. ostravské sympozium oetøovatelství s mezinárodní úèastí
V pátek 2. února 2001 zahájili dìkan Zdravotnì sociální fakulty Ostravské univerzity
doc. MUDr. Jaroslav Horáèek, Csc., a øeditel
Fakultní nemocnice Ostrava Ing. Karel Pustelník historicky první sympozium oetøovatelství v Ostravì. Sympozia, poøádaného
k 10. výroèí vzniku Ostravské univerzity, se
zúèastnilo více ne 200 zdravotních sester,
fyzioterapeutù, vysokokolských a støedokolských pedagogù, vedoucích pracovníkù
zdravotnických zaøízení a dalích hostù
z Èeské a Slovenské republiky. Ve svém
úvodním projevu vzpomnìl dìkan Zdravotnì
sociální fakulty OU nìkteré významné
mezníky historie oetøovatelství a zdùraznil
nastupující masivní rozvoj tohoto oboru pøedevím v posledním období v souvislosti
s ustanovením samostatného Odboru oetøovatelství pøi Ministerstvu zdravotnictví Èeské
republiky. Øeditel Fakultní nemocnice
hovoøil o významu a postavení oetøovatelství v systému zdravotní péèe.
Pracovní èást sympozia byla rozdìlena tematicky do tøí odborných sekcí: sekce klinické (oetøovatelská praxe), sekce rehabilitace (rehabilitaèní oetøovatelství) a sekce
veobecné (vìda, výzkum, vzdìlávání v oetøovatelství). Zaznìlo celkem 57 velmi hodnotných pøíspìvkù pøevánì prakticky zamìøených. Vìtina odborných sdìlení klinické
sekce se zabývala kvalitou poskytované
oetøovatelské péèe. V sekci veobecné vystupovali pøedevím univerzitní a støedokoltí pedagogové oetøovatelství. Jejich prezentace byly vìnovány problematice oboru
oetøovatelství, pøípravì nových studijních
programù, zamýlené transformaci zdravotnického kolství. Auditorium zaujal mimo ji"

né pøíspìvek naich absolventek oboru geriatrická péèe, ve kterém uvedly své zkuenosti
z praxe v novì zøízeném (a v souèasné dobì
u nás nejmodernìjím) Domovì dùchodcù
v Ostravì. Hlavním tématem sekce rehabilitace bylo rehabilitaèní oetøovatelství. V odpoledním jednání zde zaznìly dvì zajímavé
pøednáky o partnerských vztazích mentálnì
postiených a o canisterapii. Dlouhé a bohaté
diskuse na konci kadého bloku svìdèily
o nebývalém zájmu odborné veøejnosti o oetøovatelství a s ním spojenými otázkami kvality poskytované péèe, auditù, výzkumu, øízení, výchovy a vzdìlávání. Sborník pøíspìvkù,
který obdreli vichni úèastníci ji bìhem
sympozia, byl tého dne zpøístupnìn spolu
s prezentacemi aktivních úèastníkù i na
webovských stránkách fakulty:
(http://www.osu.cz/sbornik/obsah.htm).

Vzájemná výmìna zkueností a poznatkù
ze svých pracovi, zlepení povìdomí o práci sester, pøispìní k zájmu o zvyování kvality
oetøovatelské péèe, informování o zavádìní
nových moderních metod v rámci oetøovatelského procesu a jeho øízení, navázání nových kontaktù a spolupráce - to byly nìkteré
z vytèených a dosaených cílù prvního
ostravského sympozia oetøovatelství poøádaného katedrou oetøovatelství ZSF a oddìlením oetøovatelské péèe Fakultní nemocnice
Ostrava.
Vzhledem k velkému zájmu aktivních i pasivních úèastníkù a zdárnému prùbìhu této
akce byli vichni zúèastnìní po závìreèném
zhodnocení pozváni na II. roèník ostravského
sympozia oetøovatelství, které se bude konat
na jaøe pøítího roku.
JAR

Mezinárodní konference o cestovním ruchu

Konference s názvem Region - slubycestovní ruch (Sociodynamické faktory
rozvoje regionù), která se uskuteèní 9.-10.
dubna 2001 na Filozofické fakultì OU je
reflexí na dlouhodobý zámìr vytvoøit irí
diskusní platformu pro zamylení nad postavením regionù v moderním svìtì. Nabízí
se otázka, proè je iniciátorem Filozofická
fakulta a proè se s pøedstavou cestovního
ruchu vyrovnáváme právì v Ostravì, tradiènì
vnímané jako centra tìkého prùmyslu.
Dostáváme se tak nepøímo k významu
regionù v soudobé spoleènosti, k promìnì
vztahù, vazeb a strukturaci v rùzných
oblastech. Region toti není vnímám jako
omezené území se správními hranicemi, ale
jako oblast flexibilní, která v prùbìhu èasu
mìní svá centra, význam i rádius pùsobení.
Mísí se v nìm rozdílné kultury a tradice
(v Ostravském kraji napø. èeský, polský
a slovenský vliv), odlinost není vnímána ve
významu nadøazenosti a podøazenosti, ale
jako obohacující zdroj, polarita region centrum má více podob a stává se stále ménì
aktuální. V tomto smìru se Ostrava, tøetí
nejvìtí mìsto Èeské republiky, stává prototypem moderního, kosmopolitního mìsta,

s èlenitou strukturou obyvatelstva a odstøedivou strategií vùèi praskému centru.
Mezinárodní spolupráce mùe právì v Ostravském kraji probíhat bez významných
jazykových bariér, je moné tìit z tradièních kulturních vazeb v oblasti folkloru,
duchovní a uitné kultury, z podobné mentality a ivotního stylu, z pøírodních útvarù
a zdrojù.
Základní profilace konference je dána
studijními programy filologických bakaláøských oborù A, N, p., R pro hospodáøskou
sféru a cestovní ruch. Cílem konference je
setkání podnikatelských subjektù z rùzných
oblastí cestovního ruchu s teoretiky vysokých
kol. V souèasnosti je na konferenci pøihláena celá øada odborníkù, vèetnì zástupcù
Ministerstva pro místní rozvoj, CK Èedok
a CK Fischer. Hlavním odborným garantem
je prof. RNDr. Miroslav Havrlant, Csc.
Vechny podrobnìjí informace Vám
poskytne: Jiøí Urban (e-mail: jiri.urban@
compromis.cz, mobil: 0606 46 19 91), nebo
oficiální stránky konference:
www.osu.cz/filozoficka_f/cr_ konf.html.
JIØÍ URBAN

Významné ocenìní pro
pedagogy Ostravské univerzity
Na soutìní výstavì 7. roèníku Grafika
roku poøádaném Sdruením Inter-KontaktGrafik ve spolupráci s Hlavním mìstem
Prahou získal prof. Eduard Ovèáèek èestné
uznání za grafický list Memento Vivere.
Vedoucí ateliéru volné a uité grafiky na
katedøe výtvarné tvorby Pedagogické fakulty
OU prof. Ovèáèek je ji dritelem Grand Prix
Vladimíra Boudníka z roku 1999.
V kategorii A (grafika do formátu A 1)
získal cenu za grafický list Z cyklu Kódy,
technika serigrafie, odborný asistent z tée
katedry Mgr. Marek Sibinský.
Expozice je pøístupná ve Staromìstské
radnici v Praze do konce února 2001.
Srdeènì obìma ocenìným kolegùm blahopøejeme.
- EH -

MGR. MAREK SIBINSKÝ

Podlahova '2000
To je název výstavy prací studentù katedry
výtvarné tvorby Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, která probìhla v prosinci 2000
a lednu 2001 v Domì umìní v Opavì.
Èlenité prostory bývalého klátera vytvoøily monost dùstojné a barvité prezentace
jednotlivým ateliérùm katedry. Návtìvníci se
tak mohli seznámit s tím nejsouèasnìjím pohledem na svìt v dílech dvacetiletých tvùrcù.
Tento pohled se rodí v napìtí a konfrontaci,
ale i pod otcovským èi mateøským dohledem
umìlcù pedagogù z generací starích.
Ateliér grafiky profesora Eduarda Ovèáèka
pøedstavil kromì tradièních grafických
technik i kvalitní serigrafie. Pomìrnì rozsáhlá
kolekce grafik variovala od abstraktního
a znakového vyjádøení k expresivním spoleèenskokritickým polohám. Tradiènì silné
obsahové poselství pøinesly obrazy studentù
ateliéru malby akademického malíøe Daniela
Balabána. Prezentace ateliéru byla nesena
v konfrontaci expresivnì vypjatých obrazù
s obrazy splývavými, zabstraktnìlými a lyrickými. Práce z ateliéru kresby docenta
Eduarda Halbertáta snad nejpøímìji oslovily
nekoleného diváka otevøenou vìcností,
novým pohledem na vìci známé a monumentalitou. Pro práce studentù sochaøského
ateliéru docenta Mária Kotrby je charakteristická snaha o co nejpregnantnìjí vyznìní
tvarù a hmot. Sochy a plastiky se vyznaèo-

valy oprotìností, monumentalitou a ukotveností i pøes své relativnì malé mìøítko.
Objekty a instalace vzniklé v ateliéru
konceptuálních tendencí Mgr. Petra Lysáèka
odkazovaly k jazyku pouitých materiálù,
zároveò vak i k velmi osobním, intimním
proitkùm autorù.
Výstava obsahovì znaènì divergentní
vytvoøila kaleidoskopický obraz souèasného

informatického svìta tak, jak jej zaívají ti,
jejich doba právì je nebo nastává. Pøehlídka
prací studentù katedry výtvarné tvorby
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
v Domì umìní v Opavì byla zároveò jakousi
zkoukou pro jetì irí a konciznìjí prezentaci katedry, která se chystá v ostravském
Domì umìní na leden a únor 2002.
DANIEL BALABÁN

#

Profesní vývoj studenta uèitelství
Práce, láska a potøeba ivota v lidské spoleènosti, to jsou tøi základní ivotní potøeby, se kterými se èlovìk v prùbìhu ivota musí
potýkat a v mìnících se podmínkách je øeit. Protoe selhání v nìkteré z tìchto základních oblastí musí následnì pøivodit tìkosti
v oblastech ostatních. A tak jako se musí novým podmínkám pøizpùsobit ideál i realita vychovávané osobnosti, musí se novým
podmínkám pøizpùsobit i obraz uèitele.
V souvislosti se snahou získat pro studium na 100 % pøedpovìdìt a odhalit budoucí
Realita devadesátých let postavila èeskou
vysokokolskou populaci mladistvých pøed uèitelství a následnì vykonávání uèitelské úspìnost èlovìka v jeho zamìstnání, protoe
øadu radikálnì nových ivotních podmínek profese co nejlepí uchazeèe z pøísluné po- v psychice èlovìka je èasto nezjistitelný
a okolností. Trh práce se plnì otevøel pulace obrací se pozornost kolských a vý- kompenzaèní mechanizmus moností, které
a rozíøil se také prostor pro výbìr studijních zkumných pracovníkù i k problematice pøece jen umoní vykonávat jedinci zvolené
oborù, specializací a pøedmìtù. Vysoko- systematické a dlouhodobé orientace mládee povolání. Proto bych chtìl svým výbìrem
koláci tedy musí za dané situace vstupovat k volbì uèitelského povolání a k stále problému - profesního vývoje studenta
se svìtem, který je obklopuje, do aktivní lepímu vytváøení podmínek pro tuto profesní uèitelství - pøispìt k objasnìní malé èásti
velké, sloité a nároèné pedagogické i spointerakce a konfrontace. A to není zejména orientaci.
V tìchto souvislostech mùeme postihnou leèenské problematiky. Pøi své výzkumné
v souèasné dobì nikterak jednoduché.
U vysokokolákù zamìøených na uèitelskou nìkolik fází profesnì orientaèního vývoje práci jsem oslovil studenty 4. roè. 1. st. Z
a 5. roè. uè. 2. st. Z Pedagogické fakulty
profesi si musí kadý navíc kromì své studenta uèitelství:
Ostravské univerzity. Uvedený soubor 100
odbornosti osvojit i urèité pedagogické
respondentù tvoøilo 74 en a 26 muù, z toho
mistrovství. A tuto skuteènost nelze rea- 1. Pøedkolní a kolská fáze - motivaèní
Pøi rozhodování o vysokokolském studiu by 40 studentù studovalo uèitelství 1. st. Z a 60
lizovat ze dne na den.
Zvyování nárokù na práci uèitelù vak mìl mezi motivy volby studia figurovat studentù studovalo uèitelství 2.st. Z, vìková
pøinesly a pøináejí s sebou i nemálo teo- obsah zvoleného studia a zájem do budoucna hranice respondentù se pohybovala v rozmezí
retických a praktických problémù. Proto je na jej vykonávat. Existuje vak i celá øada 21-27 let.
Výsledky výzkumu ukázaly, e proces
místì poadavek øeit otázky, které s sebou motivù, které mohou hrát pøi rozhodování
zmìny rozvoje pøináejí. Je potøebné se významnou úlohu a nemusí být vdy dobrým profesního sebeuvìdomování zaèíná ji v raném vìku. Pro respondenty mìla v profesním
hloubìji zamýlet nad mládeí, která si volí základem pro budoucí identifikaci.
vývoji zásadní smysl fáze starího kolního
uèitelské povolání, øeit otázky zkvalitòování
vìku, kdy jedinci upøednostòují svá profesní
profesionální orientace a vysokokolské 2. Vysokokolská fáze - adaptaèní
pøání. Rozhodnutí studovat obor s uèi(1. roèník studia)
pøípravy tìchto mladých lidí, jejich psychologickou pøipravenost pro nároènou vý- Jeví se jako fáze, ve které se studenti zto- telským zamìøením je ovlivnìno øadou
chovnì-vzdìlávací práci, nebo odstraòovat toòují se svou profesní volbou a pozitivnì èi faktorù. U studentù uèitelství to byl nejvíce
preferovaný vlastní zájem, ale svou úlohu
tìkosti, které vznikají v práci zaèínajících negativnì komentují její správnost.
sehráli také uèitelé/uèitelky, kteøí urèitým
uèitelù. Øeit pøípravu studentù na uèitelské
zpùsobem ovlivnili rozhodnutí studenta
povolání z hlediska dneních spoleèenských 3. Vysokokolská fáze - identifikaèní
studovat uèitelství. Rodinná tradice nebyla
(2.-5. roèník studia)
potøeb je moné pouze na bázi komplexního
poznání a analýzy reálné skuteènosti, ve které V této fázi by ji mìlo docházet k pro- moc preferována, i kdy jsem pøedpokládal,
hloubení identifikace studenta se zvolenou e tento faktor uvede alespoò tøetina
se fakulty vychovávající uèitele nacházejí.
Profesní orientace se veobecnì uznává odborností. Mùeme vak také øíci, e dotazovaných studentù. V minulých letech se
jako celoivotní individuální spoleèenská osobnost budoucího uèitele se formuje jen do toti tento faktor objevoval na prvních
aktivita. Reformátoøi, jakými byli napøíklad té míry, do jaké se chce stát uèitelem se vím, místech.
Pøi monosti opakování volby vzdìlávací
Langevin a León, uvedli do svìta výraz co k tomu patøí.
dráhy by volila stejnou kolu i stejnou
lorientation professionelle - co v pøespecializaci pouhá jedna tøetina respondentù.
kladu zní profesionální orientace. Dnes je 4. Fáze nástupu do praxe - absolventská
tento termín chápán ve dvojím slova smyslu: V této fázi by mìlo dojít k plné identifikaci se Jedna pìtina respondentù si není jista, co by
zvolenou odborností; od uèitele se oèekává zvolila. Témìø polovina respondentù vy- jako soubor specifických spoleèenských nejen iroký kulturnì politický rozhled, ale slovila názor, e pøi opakování volby by
aktivit, které ovlivòují a podporují profesní pøedevím vysoká erudovanost v pøísluném zvolili jinou kolu ne tu, na které nyní
vývoj èlovìka
oboru, spojená s pedagogickým mistrov- studují. Pedagogickou dráhu jako své
- jako vestranná lidská schopnost, vedoucí stvím. Tyto pøedpoklady jsou základem budoucí uplatnìní v závìru studia na
ke zkvalitòujícímu se profesnímu sebeur- k vybudování uèitelovy profesionality, zdravé Pedagogické fakultì OU uvádí více ne
sebedùvìry a nezbytného sebevìdomí, které polovina respondentù. Na poèátku studia
èení èlovìka.
je podporováno spoleèenskou prestií, vá- (1. roèník) bylo znaèné mnoství studentù
rozhodnuto pracovat ve kolství. V prùbìhu
V úzké souvislosti s výe uvedeným ností a patøièným ohodnocením.
vysokokolské pøípravy tato tendence pratermínem je na vysokých kolách èasto
V souvislosti s prezentovanou proble- covat ve kolství znaènì upadá. U zkouuíván pojem profesní poradenství. V zemích, jako jsou napøíklad Rakousko èi SRN, matikou a v rámci své doktorandské práce maných studentù pøevauje s celkovými
se uívá pojmu Berufsberatung místo jsem realizoval výzkum, jeho cílem bylo podmínkami studia nespokojenost nad
zmapovat vztah studentù Pedagogické fa- spokojeností. Kritiènost studentù vùèi
termínu profesní orientace.
Za nejirí termín, který pøekraèuje svým kulty Ostravské univerzity k uèitelskému vysokokolské pøípravì uèitelù je zejména
v oblasti didaktik specializaèních pøedmìtù
rozsahem oba pøedchozí, povaujeme pojem povolání jako své profesní seberealizaci.
ádný profesionální výbìr není schopen a praktické pøípravy organizované kolou.
profesní vývoj.
$

Profesní vývoj studenta uèitelství

Relativnì nejvìtí spokojenost panuje
v oblasti teorie specializaèních pøedmìtù
a pedagogicko-psychologické pøípravy.
Studenty uvádìná, frekvence práce s dìtmi
je vak vzhledem k typu studia zaráející.
Pravidelnou prací s dìtmi v dobì studia se
zabývá pouze asi jedna tøetina studentù.
Vìtina studentù uvedla, e pro pedagogickou praxi je nezbytné mít v sobì pocit
chuti pøedávat zkuenosti, vìdomosti a návyky dìtem, mít veobecný pøehled, mít dostateènì vyvinuté sociální cítìní a být

v dobré fyzické i duevní pohodì.
To jsou poadavky, které jsou na uèitele
kladeny do znaèné míry. Na práci pedagoga
studentùm nejvíce vadí patné (nedostateèné)
finanèní ohodnocení, neutìený stav kolství
jako celku (obecnì) a nedostateèná presti
uèitelského povolání. Je nutné pøipomenout,
e postavení uèitele a úcta ve spoleènosti jsou
odvozené právì od pozitivního èi negativního
hodnocení kolství.
Z výsledkù výzkumù vyplývá potìující
konstatování, e vìtina absolventù Peda-

gogické fakulty Ostravské univerzity se
domnívá, e absolvent by mìl mít k vykonávání uèitelské profese talent pro práci
s dìtmi a ruku v ruce s tím by mìl být na
vysoké odborné úrovni a mít mnoství
praktických zkueností.
Smyslem tohoto pøíspìvku byla snaha
zachytit profesní vývoj studenta uèitelství.
Aèkoliv jsem nemohl postihnout problematiku v celé íøi, pøesto nìkteré závìry
mohou poskytnout zajímavé informace.
JAROSLAV GALIÈÁK

Setkání lektorù Centra dalího vzdìlávání

Centrum dalího vzdìlávání
pøi Pedagogické fakultì Ostravské univerzity organizuje u
nìkolik let mnoství vzdìlávacích pøíleitostí pro pedagogickou veøejnost i pro zájemce
o speciální kurzy z oblastí mimo
kolství. V kurzech vyuèují kmenoví zamìstnanci univerzity, ale
èinnost Centra dalího vzdìlávání (CDV) by nebyla moná bez
spolupráce s externisty, kterými
jsou pracovníci rùzných typù
kol a kolské správy. V souèasné dobì má sbor lektorù CDV
jedenasedmdesát èlenù.
V pátek 26. ledna se konalo
setkání lektorského sboru, vedení
Centra dalího vzdìlávání a vedení Pedagogické fakulty. Bylo
konstatováno, e i tak specifické
spoleèenství dokáe, je-li dobøe
vedeno, pracovat s výsledky víc
ne uspokojivými. V letoním
studijním roce je zapsáno témìø
1200 studentù, kteøí vìtinou
bìhem pátkù a sobot absolvují
disciplíny pøedepsané pro studovaný obor. Edice Mimoøádné
formy studia obsahuje u témìø
padesát titulù, které slouí jako

základní studijní opora pro posluchaèe orientující se v problematice vybraného oboru. V nedávné dobì pøibyly napø. Vybrané kapitoly z etiky pro pedagogy
od Vladimíra ilera, Základy
práva pro øídící pracovníky ve
kolství od Jana Podevy, Jan
Slezák je autorem Úvodu do teorie a organizace výchovného poradenství, Tomá Bouda napsal
uèební text s názvem Vzdìlávací
politika a vzdìlávací soustavy.
Vedení Centra dalího vzdìlávání si velmi váí dlouholeté
èinnosti kmenových zamìstnancù. Ti tvoøí jádro lektorského
sboru. Má-li èinnost CDV uspokojit souèasnou poptávku, je
tøeba usilovat o získání nových
spolupracovníkù - odborníkù
z oblasti ekonomiky vzdìlávání,
znalcù kolského práva a zákonù,
lektorù pro vyuèování cizích
jazykù a výcvik v komunikaèních dovednostech. Oprávnìným je poadavek personálního
posílení vedení Centra a zpochybnit nelze ani poadavek
rozíøit prostory pro administrativní zázemí.

Doc. J. Mrhaè, øeditel Centra,
a jeho zástupce dr. J. Malach
pøedloili Program rozvoje CDV
do roku 2003. Program podává
støízlivou, avak progresivní vizi
o tom, jak se Pedagogická fakulta
Ostravské univerzity bude podílet na typu vzdìlávání, které
prodìlává v posledních letech
nemalé zmìny a znaèný rozvoj na vzdìlávání doplòujícím a roziøujícím.
-
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Studenti Ostravské univerzity
zaznamenali mezinárodní úspìch
Mezinárodní hudební festival
Praské jaro se poprvé uskuteènil
v roce 1946 u pøíleitosti 50.
výroèí zaloení Èeské filharmonie. Od roku 1947 je jeho
souèástí mezinárodní interpretaèní soutì mladých umìlcù
v rùzných, pravidelnì se støídajících oborech. Kandidát soutìního klání musí splnit následující podmínky: nepøekraèuje
vìkový limit 30 let, v pøísluném
oboru praskojarní soutìe nezískal 1. cenu, spolu s pøihlákou
zale i audiokazetu s technicky
kvalitní nahrávkou skladeb uvedených v konkursních propozicích.
Výbìr pøímých praských
soutìících, který provádí mezinárodní porota sloená ze pièkových instrumentalistù a pedagogù pøísluného oboru, je
pøísnì anonymní.
Letoní roèník, který probìhne
od 7. do 15. kvìtna, je urèen
oborùm hra na flétnu a hra na
hoboj.

Ve velkém poètu pøihláených
hudebníkù (napø. 122 flétnistù
z 27 zemí) se výraznì prosadili
studenti umìlecko-pedagogické
katedry Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Úèast v 1. kole si svou vynikající interpretaèní úrovní zajistili: Martina
Majdová, Michal Vojáèek - hra
na flétnu, oba posluchaèi 2. roèníku ze tøídy Mgr. Marcely indelové, Magdaléna Franková,
studentka 1. roèníku, Zdenìk
Berger, posluchaè 2. roèníku,
Jana Beneová, loòská absolventka - hra na hoboj, vichni ze
tøídy Mgr. Duana Foltýna.
O vysokou technickou kvalitu
soutìních nahrávek se v ostravském rozhlasovém studiu postarali zvukový technik Lubomír
Vírek a hudební reisér Frantiek
Mixa.
PODKLADY
MARCELY INDELOVÉ
PRO TISK ZPRACOVALA

ÁRKA ZEDNÍÈKOVÁ
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Magisterský studijní program Islám a kultura Západu
Program byl zaloen v roce 1998 Romanem Herzogem, prezidentem Nìmecké spolkové republiky. Program je orientován na tyto
zemì: Indonésie, Malajsie, Jordán, Maroko,
Egypt, Rakousko, Nìmecko, panìlsko, Norsko, Itálie a Èeská republika.
Cílem programu je hledání zpùsobù prevence konfliktù mezi obìma kulturami a vytváøení podmínek pro vzájemnou spolupráci.

Univerzita Joensuu (Finsko) nabízí studentùm z výe uvedených zemí monost studia
v novém magisterském vzdìlávacím programu Intercultural Counselling Programme.
Program je financován finskou a nìmeckou
vládou a bude zahájen na podzim 2001.
Uzávìrka pøihláek je 31. bøezna
2001. Pøihláku si mùete vyzvednout na
grantovém oddìlení rektorátu Ostrav-

ské univerzity.
Blií informace o tomto programu získáte na
adrese:
Ms. Seniha Djihangir
Project coordinator University of Joensuu
/Faculty of Humanites
Tel.: +358-40-837 9952
E-mail: seniha.djihangir@joensuu.fi
- PG -

K èinnosti ostravské poboèky Jazykovìdného sdruení
Akademie vìd Èeské republiky
Stalo se ji jistým zvykem, e v prvních
èíslech pøísluného roèníku naich Listù
hodnotíme èinnost poboèky Jazykovìdného
sdruení Akademie vìd Èeské republiky,
která pracuje pøi katedøe èeského jazyka
Filozofické fakulty Ostravské univerzity.
Poboèka má dlouholetou tradici, vznikla
v edesátých letech a ponìkud detailnìji jsme
o tom pojednali v loòských Listech (è. 2) ústy
jejího zakladatele a zároveò prvního pøedsedy
prof. PhDr. Aloise Knopa, CSc.
Jazykovìdné sdruení pøispívá nejen ke
spolupráci mezi lingvistickými pracoviti
vysokých kol i pøísluných oddìlení Akademie vìd Èeské republiky, ale i k navazování
pracovních kontaktù mezi jednotlivými jejími

pracovníky a zejména pak k poznání úkolù,
cílù a problematiky souèasné lingvistiky, a to
jak naí, tak i cizí, pøedevím slovenské
a polské.
Èleny naí poboèky Jazykovìdného sdruení jsou vichni pracovníci katedry èeského
jazyka FF, nìkteøí pracovníci katedry slavistiky FF a rovnì nìkteøí pracovníci
katedry èeského jazyka Pedagogické fakulty
Ostravské univerzity. Vzájemná spolupráce je
velmi dobrá.
Nae ostravská poboèka patøí k tìm, jejich
èinnost bývá z celostátního hlediska vdy
pøíznivì hodnocena.
V loòském roce se u nás konaly toto
pøednáky: Slovenèina jako stredoevrópsky

slovanský jazyk (PhDr. Klára Buzássyová,
CSc., Jazykovedný ústav ¼. túra SAV v Bratislavì), Ke stylu a jazyku duchovních
promluv (doc. PhDr. Nadìda Kvítková,
CSc., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy), Èeské prvky ve slovní zásobì nìmeckého jazyka (doc. PhDr. Josef Jodas, FF
Univerzity Palackého), K diachronickému
popisu èeské frazeologie (doc. Ludmila
Stìpanova, CSc., FF Univerzity Palackého),
Onomastická problematika analýzy patrocinií (PhDr. Josef Kolaøík, CSc.), Existuje
systém slovníku? (prof. PhDr. Jiøí Damborský, CSc., FF Ostravské univerzity).
DOC. PHDR. NADÌDA BAYEROVÁ, CSC.
PØEDSEDKYNÌ POBOÈKY

Napsali o nás
MF DNES - 3. ÚNORA 2001
Síò nabídne Ovèáèka
Malíø, performer, grafik a významný lettrista Eduard Ovèáèek
pøedstavil v úterý 6. 2. 2001
v Domì umìní v Ostravì soubornou výstavu nových prací od edesátých a do devadesátých let
ze sbírek sbìratelù na Ostravsku.
Autor nabídne i práce, které
vlastní regionální instituce na
Ostravsku, také napøíklad Galerie výtvarného umìní. Oslovili
jsme dvacet a tøicet subjektù,
posbírali jsme asi devadesát vìcí
a z toho jsme udìlali výbìr.
Nakonec jsme vybrali kolem
sedmdesáti prací, uvedl Eduard
Ovèáèek.
Autor nabídne pìt tematických
okruhù - informel vytváøený od
edesátých let, propalované koláe, práce s papírem, propalované
døevo a malbu, která zasahuje a
do souèasnosti. Vytvoøili jsme
&

jakýsi celek. Neèiní si vak nárok
na celkový pøehled mého díla,
prozradil výtvarník, který lettristické prvky uplatnil v malbì,
grafice i sochách a jeho projev
se øadí k tzv. èeské grotesce.
Výstava zahrne i autorovy objekty. Ale vìtina vìcí se nezachovala. Take pouiji tady jako
náhraku modely mých realizací
na Ostravsku, dodal Ovèáèek,
který v edesátých letech jetì na
vysoké výtvarné kole v Bratislavì vytvoøil s J. Jankovièem, R.
Filou a dalími skupinu Konfrontace, s ní jetì do roku 1965
uvedl est výstav. Pak se skupina rozpadla, nastalo uvolnìní,
které vak skonèilo rokem 1968,
kdy pro nás mladé spadla klec.
Vechno lo vniveè, vystavené
vìci v zahranièí se nám vrátily
Mladí výtvarníci dnes ani nevìdí,
jak se kdysi muselo tady dìlat,
vzpomenul Ovèáèek, který patøí
mimo jiné k zakladatelùm kated-

ry výtvarné tvorby na Ostrav-ské
univerzitì a je organizáto-rem
workshopu serigrafie, poøádaném pravidelnì pìt let kadé
léto.
Myslím, e se výtvarný ivot
na Ostravsku urèitì posunul. Nìkteøí absolventi katedry tady zùstávají. Katedra výtvarné tvorby
tak má urèitì význam a mohl by

být i vìtí, jestlie vznikne v budoucnu jako samostatná fakulta,
doufá nestor a klasik výtvarného
ivota na Ostravsku Eduard
Ovèáèek.
Výstava je v Domì umìní
v Ostravì otevøena od 6. 2. do
24. 3. 2001.
JIØÍ MACHÁÈEK

Po hádce v pohádce
Neijeme bez konfliktù a bez
výmìny názorù. Bohuel nebo bohudík neijeme v pohádkách, které vdy po-hádce (konfliktu) konèívají astným a spokojeným
ivotem, mnohdy a do smrti.
V takto ne-pohádkovém svìtì
máme u první mìsíc nového tisíciletí za námi. V Americe a v Indii
zahynula spousta lidí v dùsledku
zemìtøesení, pan Pilip s panem
Bubeníkem byli zatèeni na Kubì,
redaktoøi Èeské televize stávkují
- o konflikty tedy není nouze. Ty
první jsou zpùsobeny pøírodou, ty
dalí èlovìkem.
U nás, na Ostravské univerzitì,
je klid jen zdánlivì. Potkáváme
se nìkdy s úsmìvem, nìkdy zamraèení a nevrlí, zaneprázdnìní a zamìstnaní. O rùzné konflikty pak skuteènì nemusí být nouze.
Ve zkoukovém období se nám
v tomto zdánlivém klidu jako by
samy nabízejí. Zkouení, státnice, obhajoby, nekoneèná akreditace, vlastní studium, obhajoby
grantù, vedení diplomových prací a konzultace, pøíprava výuky
na letní semestr, vlastní výzkum...
U en k tomu domácnost, dìti
a jejich vysvìdèení a vùbec rodina. Pokud se nad tím zamýlím,
nìkdy mì napadá - iji vùbec?
A je toto, co iji, skuteènì o spokojeném ivotì a o krásnì plynoucích dnech, kdy znaveni prací
pøíjemnì padáme únavou? (Já se
pøíjemnì v noci probouzím hrùzou, co vechno jsem nestihla).
Dny a roky jdou a my pracujeme
témìø a k hranicím svých moností, nìkdy zapomínáme, jestli
je jaro nebo podzim, ale jsme
pøesto spokojeni z dobøe vykonané práce? Navíc prý ani finanènì
se nemáme nejhùø, myslí si nìkteøí mí známí. Jeden mùj pomìrnì bohatý známý mi dokonce na
mé námitky, e to zase a tak
ádná velká sláva s finanèním
ohodnocením na vysokých kolách není, s úsmìvem sdìlil, e si
kadý své bohatství zaslouí pøedevím svou prací. Ten, kdo pracuje a umí vdy pracovat, nemùe
mít ádný nedostatek. Asi má pravdu. A mnozí z nás, myslím si, skuteènì nedostatek nemají. Kdy u
nic, máme nìkdy pøece jen
spoustu krásných a bohatých

mylenek - a to je pøece to nejvìtí bohatství, které si mùeme
pøát. Obèas bychom si to vak
mìli nahlas opakovat, abychom
na to nezapomínali - a nemìli
v porovnání s pøíjmy sportovcù,
modelek, hercù a já nevím koho
veho jen hoøkost a trpkost v dui. Mohlo by být hùø.
A tak se i z tohoto malého
výètu, v podstatì pouze náznaku
moných problémù (ty konkrétní
by byly pøíli adresné) zdá, e do
pohádkového ivota bez vnìjích
i vnitøních konfliktù máme nìkteøí moná skuteènì pøíli daleko. Otázkou je, zdali k tomu tie
mlèet, nechat vìci volnì plynout
tak, jak jsou, a neèinit jim násilí,
jak øíkal Komenský, nebo nemlèet - a na moné konflikty
a nedostatky alespoò poukázat
a nebát se je øeit aspoò v sobì
samém. Nebát se bojovat
a kultivovat pøedevím sebe samotnou, (sebe samotného) s vìdomím, e nemohu sice zmìnit
celý svìt, ale sebe ano. A vìdìt,
e pohádka nastává skuteènì
vdy a po-hádce. A mít sílu
nenechat si nikým a nièím tuto
pohádku vzít. Ani pøílinou prací.
Tento pøíspìvek (jaký má úèel,
význam, cíl? - ptá se profesnì
zdeformovaný vysokokolský vyuèující) je pak psán pro vechny
ty, kteøí obèas podobnì jako já
klesnou pod tlakem okolností na
duchu i na mysli. Chtìla bych
vem takto pokleslým vzkázat,
a si nezoufají. Vdy je nakonec
skvìlé, e svìt, ivot a lidé nejsou
dokonalí a bezkonfliktní, protoe
jedinì tak pak mùeme proívat
po-hádce pohádku. Pøeji tedy
vem studentùm i vem vyuèujícím a vlastnì úplnì vem
hodnì pohádkových dnù a celý
pohádkovì po-hádkový letní
semestr, pohád-kové jaro a vùbec, abychom vichni potkávali
jen samé pohádkovì vyrovnané,
pøíjemné lidi. Proè? Protoe my
sami budeme mít po tìchto
setkáních zvýenou anci stát se
pohádkovými lidmi, které je
radost potkávat. Tedy lidmi, které
tento svìt potøebuje ze veho
nejvíce, a jsou kdekoliv a kýmkoliv.
MIRIAM PROKEOVÁ

Vydané spisy, skripta a sborníky
Vydavatel: OU - Filozofická fakulta
Publikace: Pojmenování zvíøat v èeské a nìmecké frazeologii
a idiomatice - Èesko-nìmecký slovník
Autor:
E. Mrhaèová, E. Jandová, J. Hartung
Cena:
200 Kè
n

Vydavatel: OU - Filozofická fakulta a Ústav pro regionální studia
Publikace: Encyklopedie Slezska (maketa)
Cena:
180 Kè
n

Vydavatel:
Publikace:
Autor:
Cena:
Anotace:

OU - Filozofická fakulta
Inovace postgraduální pøípravy uèitelù rutiny
K. Lepilová a kol.
Neprodejné
Studijní materiál z jednosemestrálního studia FF OU,
oddìlení rusistiky, katedry slavistiky. Projekt MMT
ÈR Inovace postgraduální pøípravy uèitelù rutiny
(region Severní Morava).
n

Publikace: Teorie a praxe pøekladu
Autor:
J. abrula
Cena:
50 Kè
n

Publikace: Literatura pro dìti a mláde Slezska a severní
Moravy
Autor:
S. Urbanová, . Holaòová
Cena:
neprodejné
n

Publikace: Názvy èástí lidského tìla v èeské frazeologii
a idiomatice
Autor:
E. Mrhaèová
Cena:
60 Kè
Anotace: Tematický frazeologický slovník II.
n

Publikace: Literární vìda osudem i volbou
Cena:
70 Kè
Anotace: K 70. narozeninám Jiøího Svobody vydal Ústav pro
regionální studia
n

Publikace: Umírání z pohledu sestry
Autor:
D. Jaroová, R. Rùièková
Cena:
neprodejné
n

Publikace: Sborník I. ostravského sympozia oetøovatelství
Autor:
kolektiv autorù
Cena:
neprodejné
'

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

Letní semestr

(13 výukových týdnù)
Pravidelná výuka
Zkoukové období

19. 2. 2001 - 18. 5. 2001
21. 5. 2001 - 4. 7. 2001

Státní zkouky
Pøedbìný zápis pøedmìtù

14. 5. 2001 - 15. 6. 2001
25. 6. 2001 - 4. 7. 2001
27. 8. 2001 - 31. 8. 2001

Promoce
Hlavní prázdniny

2. 7. 2001 - 4. 7. 2001
9. 7. 2001 - 31. 8. 2001

Pøijímací øízení na akademický rok 2001-2002
FILOZOFICKÁ FAKULTA

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

23. 4. 2001 - 27. 4. 2001
4. 6. 2001 - 8. 6. 2001
18. 6. 2001 -

23.
12.
11.
18.

4.
5.
6.
6.

2001
2001
2001
2001

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

PØÍRODOVÌDECKÁ FAKULTA
Øádný termín
Náhradní termín

4. 6. 2001 18. 6. 2001 -

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

12. 5. 2001 - 13. 5. 2001
4. 6. 2001 - 8. 6. 2001
18. 6. 2001 -

8. 6. 2001

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

Uzávìrka dalího èísla je v pondìlí 5. bøezna 2001 do 10.00 hod.
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