Prorektoøi zahájili nové volební období

Tentokrát jsem oslovila rektorovy nejblií spolupracovníky prorektory Ostravské univerzity,
kterým jsem poloila stejné
otázky:
- Mohl/a byste øíci pár slov
o sobì?
- S jakými pøedstavami a plány
nastupujete do funkce?

PhDr. Hana Srpová, CSc.
prorektorka pro studium

Co øíct o sobì a nenudit? Mezi
mé koníèky patøí pøedevím èetba, cizí jazyky a cestování.
Abych se jim mohla vìnovat co
nejvíce a jetì být za to placena,
rozhodla jsem se kdysi dávno
studovat èeský a anglický jazyk
a jejich literatury. Èeskoslovenská nová vlna ve filmu a pak
zvlátì filmový klub v Ostravì
a semináøe o filmu v Olomouci
mì nauèily, e i film mùe být
umìním a celoivotním koníèkem. Ráda píu a studuji pøi poslechu klasické hudby, ale také
napøíklad hudby moderní. Kromì toho miluji lyování a plavání.
S jakými pøedstavami a plány
vstupuji do funkce prorektorky pro studium?
Pøedevím se budu vìnovat
vylaïování kreditního systé-
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mu, aby byl pøíznivìjí pro studenty a nedìlal z nich tvanou
zvìø, která se honí z pøedmìtu do
pøedmìtu a musí rezignovat na
hloubku a kvalitu studia. Rozhodnì by to pomohlo i pedagogùm (minulý semestr jsem napø.
uèila 10 pøedmìtù, v tomto semestru je to lepí - jen 7). Ale to
ve závisí na dalích, spí mimouniverzitních faktorech: tradice
naeho kolství, které klade dùraz spí na kvantitu ne kvalitu,
na faktografii ne na vytváøení
vlastního názoru na základì studia bohaté pramenné literatury
(ale je vùbec moné zadat obsáhlé samostatné studium pøi tom
mnoství pøedmìtù?!); závisí to
i na rozhodnutí Ministerstva
kolství, zda bude platit jeden
unifikovaný kreditní systém pro
vechny V, nebo zda budou platit stávající varianty atd. V tomto
úkolu bude pomáhat Rozvrhová
komise, stejnì jako Studijní komise, která bude øeit úkoly
spojené s probíhající i chystanou
akreditací fakult a s transformací
studijních programù v intencích
tzv. Boloòské dohody (a také pøipravované novely Zákona o vysokých kolách).
V souvislosti s tzv. Lisabonskou (a Sorbonnskou) dohodou
je pro nás (milou) povinností
vést nae studenty k tomu, aby
èást svých studií absolvovali na
zahranièních univerzitách, ale
zároveò také umonit zahranièním studentùm studium na
naí univerzitì. Z toho dùvodu
by nemìlo pedagogùm èinit potíe realizovat èást své výuky
v cizím jazyku (koneènì aktivní
bi-, trilingvismus byl od støedovìku samozøejmou souèástí evropské vyí vzdìlanosti). Na
druhé stranì by se nalo uplat-

10.

VÝROÈÍ

OU -

STR .

SE NA VÌDECKÉ KONFERENCI BLÝSKLI

-

nìní pro jazykovì dobøe fundované studenty, kteøí by mohli
pùsobit jako simultánní tlumoèníci pøi nìkterých pøednákách
(jako je tomu napø. v Olomouci)
a pro svou budoucí profesi,
pøípadnì vìdecký rùst rozvíjet
svou dovednost odborné komunikace v nìkterém ze svìtových
jazykù (finanèní ohodnocení by
bylo samozøejmostí a student by
si obohatil výèet své profesní
vyspìlosti v curriculu vitae pøi
hledání zamìstnání).
V souèasné dobì je pøipraven
projekt Ústavu umìleckých studií, který by patøil pod Rektorát
OU, a tak bude v nejblií dobì
pøedloen k akreditaci.
Dalím mým úkolem bude
projednat monost spolupráce
s ústavem Centrum pro evropská
studia VB - TU Ostrava a také
navrhnout (v úzké spolupráci
s dalími vysokými kolami v regionu) koncepci Informaèního
a poradenského centra pro studenty, které by pomáhalo pøi profesním umístìní studentù a stalo
by se tedy spojovacím èlánkem
mezi budoucími absolventy a potenciálními zamìstnavateli, radilo by pøi dalím profesním rùstu,
pøípadnì s jinými problémy, týkajícími se studia.
V neposlední øadì je tøeba øeit
problematiku celouniverzitního
pracovitì pro sociální vìdy,
protoe nekoordinované zaøazování tìchto disciplín do studijních programù jednotlivých fakult vyvolává øadu potíí.
Tolik k struènému shrnutí
mých nejbliích úkolù. A co se
týèe pøevládajících pocitù: v souèasnosti si pøipadám spíe jako
èlovìk, který musí bìhat v minovém poli a nemìl by se nechat
vyhodit do vzduchu. Pøi ví
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snaze nelze vyhovìt vem (zvlátì kdy nemùeme rozhodovat
podle zdravého rozumu).

Doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
prorektor pro vìdu,
výzkum a zahranièní styky

Asi moc nezapadám do bìných kategorií a pro ilustraci
bych uvedl nìkolik protikladù:
aèkoliv mám èeské obèanství,
hlásím se k polské národnosti,
jsem slezský patriot, i kdy jsem
se narodil v Praze, a pøes svùj
vìk (47 let) jsem stále svobodný.
Ani po odborné stránce se nemùu jednoznaènì zaøadit: jsem
pøírodovìdec na filozofické fakultì. Je to dáno tím, e mým
oborem je sociální geografie,
obor z pomezí pøírodních a spoleèenských vìd. Vystudoval jsem
v Bratislavì, vìdeckou hodnost
a habilitaci jsem získal na
Karlovì univerzitì v Praze.
Na Ostravskou univerzitu jsem
pøiel v roce 1991, kdy mì pro
vznikající Ústav pro výzkum
polského etnika v Èeské republice získal prof. Kad³ubiec. Pøedtím jsem pracoval mj. ve Výzkumném ústavu rozvoje oblastí
a mìst a v Ústavu ekologie prùmyslové krajiny ÈSAV. Mou
Pokraèování na str. 3
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Z oslav 10. výroèí Ostravské univerzity
1991 - 2001
Fotoreportá z koncertu studentek Ostravské univerzity - Hebrejtina písnìmi
(8. bøezna 2001, nahrávací studio Èeského rozhlasu Ostrava)

(FOTO: JIØINA VEÈEØOVÁ)

Reprezentativní výstava publikací pracovníkù Ostravské univerzity

V prostorách pùjèovny Univerzitní knihovny Ostravské univerzity
(Bráfova ul. è. 3) probíhala u pøíleitosti oslav 10. výroèí zaloení
Ostravské univerzity reprezentativní výstava publikací pracovníkù
Ostravské univerzity. Výstavu zahájil 13. dubna 2001 prorektor pro
vìdu, výzkum a zahranièní vztahy doc. RNDr. Tadeusz Siwek, Csc.,
za úèasti vedoucích pracovníkù Ostravské univerzity, reprezentantù
fakult a dalích hostù. K pøíjemné pohodì pøispìli umìleckým
vystoupením posluchaèi umìlecko-pedagogické katedry Pedagogické
fakulty Ostravské univerzity Jakub Moník, Jiøí Porubjak a Jan Charfreitag.
Vystaveny jsou publikace vydané Ostravskou univerzitou v letech
1991-2001 (k datu poøádání výstavy) zaøazené do knihovního fondu
Univerzitní knihovny Ostravské univerzity. Je velmi pravdìpodobné,
e nejsou vystaveny vechny publikace vydané Ostravskou
univerzitou v uvedeném období. Prosíme proto o spolupráci akademické pracovníky i studenty Ostravské univerzity, aby nás upozornili na chybìjící tituly a poskytli nám o nich identifikaèní údaje,
nebo nám pøímo poskytli informace o zdrojích, abychom fond
Univerzitní knihovny doplnili a rozíøili tak monosti pøístupu
k publikacím irímu poètu zájemcù. Tato prosba se vztahuje hlavnì
na publikace vydávané v zájmových nákladech, které nejsou urèeny
k prodeji. Nae prosba je urèena i autorùm, jejich práce Ostravská
univerzita vydává, aby nás informovali prùbìnì o novì vydaných
publikacích, nebo nám je vìnovali darem. Snaíme se vyuívat pro
úèelné doplòování knihovních fondù vechny dostupné informaèní

zdroje, bohuel jsme zjistili, e informovanost i v rámci Ostravské
univerzity je nìkdy nedokonalá.
Pøi pøípravì výstavy a hned v prvních dnech jejího konání jsme
podle reakce návtìvníkù pojali dalí zámìr, a sice pokraèovat
v informovanosti návtìvníkù Univerzitní knihovny Ostravské
univerzity o publikacích vydaných v èeských nebo zahranièních
nakladatelstvích, jejich autory jsou pracovníci Ostravské univerzity.
V nejbliích dnech poádáme prostøednictvím vedení kateder o spolupráci, která nám pomùe ve shromaïování informací a k navázání
kontaktù s tìmi, kteøí budou mít zájem své práce na výstavkách
v knihovnì pøipomenout nebo informovat touto formou o publikacích
nových. Uvítáme aktivitu autorù a podle odezvy na nai výzvu
promyslíme dalí postup a realizaci. Se vemi ochotnými ke spolupráci dohodneme podmínky k ochranì publikací zapùjèených pro
vystavení a podmínky k získání publikace pro knihovnu v pøípadì, e
ji nemá Univerzitní knihovna ve svém knihovním fondu.
Univerzitní knihovna Ostravské Univerzity chce být uiteèná nejen
v aktuálnosti poskytovaných informací, ale mìla by být zároveò
místem, kde zùstanou publikace vydané Ostravskou univerzitou, nebo
zpracované pracovníky této univerzity a vydané v jiném vydavatelství
èi nakladatelství zachovány i pro budoucí uivatele, protoe
publikaèní èinnost je významným dokladem k zachování novì se
tvoøící historie této instituce pro budoucnost.
ILONA NEMEKALOVÁ

Prorektoøi zahájili nové volební období
Pokraèování ze str. 1

první zkueností s øízením vysokokolského pracovitì byla
funkce prodìkana pro zahranièní
styky na Filozofické fakultì u dìkanky Evy Mrhaèové (19951997).
Plány a pøedstavy, se kterými
nastupuji do funkce?
Ve své nové funkci bych chtìl
vyuít pøedevím zkueností z výzkumu, které jsem získal jako
øeitel nebo spoluøeitel nìkolika
grantù GAÈR a institucionálních
zámìrù. Od posilování vìdy
a výzkumu na naí univerzitì
bude èím dál tím víc záviset rùst
naí prestie a v koneèném dùsledku i finanèních prostøedkù.
Mou snahou tedy bude, aby se
do vìdy zapojilo více naich
pracovníkù a aby to byli pøedevím ti, kteøí pro to mají nejlepí
pøedpoklady. Naimi zdroji jsou
nae mozky, ale jsme kvantitativnì pomìrnì malá univerzita,
a proto musíme naich kvalit
vyuít co nejlépe. Budu hledat
zpùsoby, jak odhalovat dobré
nápady - a to i mezi studenty,
kteøí nedostatek zkueností
nejednou kompenzují nezatíením rutinou a neotøelostí pohledu.
Nástroje posilující roli vìdy
a výzkumu na naí univerzitì

vidím pøedevím v propagování
výzkumu mezi èleny akademické
obce a v organizaèních opatøeních usnadòujících budoucím
øeitelùm výzkumných úkolù
jejich práci. Propagaci by mìly
zajistit pravidelné informaèní
schùzky ke grantùm a pro zaèínající adepty vìdy bude dál
slouit nae Interní grantová
agentura. Motivaènì by mìl
pùsobit i pøíslib finanèní odmìny
za kadý podaný projekt grantu.
Toto øeení pøebírám od svého
pøedchùdce a hodlám ho vyuívat i v budoucnu.
Z organizaèních opatøení za
nejdùleitìjí povauji vytvoøení
celouniverzitního pracovitì poskytujícího servis zájemcùm
o øeení vìdeckých úkolù. Ze
stávajících pracovníkù rektorátu
zabývajících se tìmito otázkami
by mìlo vzniknout Oddìlení pro
vìdu, výzkum a zahranièní styky.
Chci v nìm mj. zavést evidenci
vech ádostí o granty, vèetnì
neúspìných, aby bylo moné
s nimi individuálnì pracovat
a vylepovat je tak, aby vzrostly
jejich ance na pøijetí. Z vlastní
zkuenosti mohu potvrdit, e
grant lze získat nìkolikanásobným opakováním ádosti.
Uvìdomuji si, e dosud nemáme pøíli mnoho úspìchù v ob-

Pøednáka o koncepci
dùchodového systému
V pondìlí 2. dubna 2001 pøednáel ve zcela zaplnìné posluchárnì na Zdravotnì sociální
fakultì Ostravské univerzity
námìstek ministra práce a sociálních vìcí Èeské republiky ing.
Jiøí Rusnok na téma Koncepce
dùchodového systému.
Hovoøil zejména o stavu èes-

kého dùchodového systému, cílech, hlavních principech návrhu
dùchodové reformy a teoretických východiscích financování penzí. V závìru pøednáky
ing. Jiøí Rusnok zdùraznil, e
dùchodový systém by nemìl
v ádném pøípadì øeit otázku
nezamìstnanosti. Pøednáku spoleènì se studenty si
vyslechl i poslanec
Poslanecké snìmovny
Parlamentu
Èeské
republiky Jiøí Hofman
a dìkan Zdravotnì
sociální
fakulty
Ostravské univerzity
doc. MUDr. Jaroslav
Horáèek.
- JV -

lasti mezinárodních projektù,
které jsou na jiných univerzitách
zdrojem zkueností i nemalých
finanèních prostøedkù. Tady by
nám mohlo pomoci nedávno na
rektorátì zøízené koordinaèní
støedisko 5. rámcového programu EU na posílení vìdy a výzkumu v zemích støední a východní Evropy. Mezinárodní
projekty jsou tím nejlepím
nástrojem propojení oblasti vìdy
s oblastí zahranièních stykù, bez
nich ádná vysoká kola není
plnohodnotnou univerzitou.

Prof. RNDr. Jiøí Moèkoø, DrSc.
prorektor pro strategii,
organizaci a rozvoj

Plány a pøedstavy, se kterými
nastupuji do funkce?
Klasické univerzity v 21.století
ji nepøedstavují tradièní váené
a nedotknutelné oasy zapráeného poklidu, kde velká èást
výzkumu a výuky je èasto odtrena od reality a probíhá na této
realitì vlastnì nezávisle. Dnení
svìt univerzit (a to i v Èeské
republice) pøedstavuje vysoce
konkurenèní prostøedí soutìící
jak o finanèní zdroje, tak i o studenty. S rostoucím zostøováním
této konkurence v nìm budou
pøeívat a prosperovat jen nejsilnìjí jedinci. Pokud chceme
v tomto prostøedí nai univerzitu
udret a dále ji rozvíjet, musíme
se tìmto podmínkám aktivnì
pøizpùsobit.
Jedním z hlavních pøedpokladù pro aktivní èinnost v prostøedí plném konkurence je zcela
bezpochyby správnì stanovená
strategie dalího rozvoje, která
bude plnì vyuívat nae monosti, vnìjí pøíleitosti a pokud

mono nám pøinese i konkurenèní výhody proti jiným
univerzitám. A právì problematika této strategie by mìla být
klíèovou oblastí mé èinnosti ve
funkci prorektora pro strategii,
organizaci a rozvoj. Oèekávám
pøedevím, e v souvislosti s novelou vysokokolského zákona
budeme muset alespoò èásteènì
zmìnit nae zamìøení tak, aby
jediným odbìratelem naich èinností nebyl - jako je tomu doposud - pøevánì stát ve formì rùzných grantových agentur a státních dotací na výuku studentù.
Setrvávání na této pozici nám
neumoní získat vìtí finanèní
zdroje (jak jistì tuíme, stát nebude v nejbliím období schopen tyto prostøedky výraznì
zvyovat) a tím se velmi zkomplikuje nae postavení v konkurenci ostatních vysokých kol.
Právì diverzifikace naich èinností, výraznìjí zamìøení na
aplikaèní sféru a zvýená nabídka v oblasti placeného celoivotního vzdìlávání s moností
pøestupu do akreditovaných studijních programù by mìly být
jedním z pilíøù této strategie. Je
zøejmé, e tyto èinnosti nelze
realizovat oddìlenì na jednotlivých fakultách a ústavech.
Proto mým úkolem je mj. prùbìnì koordinovat tyto aktivity
tak, aby jejich efekt byl co
nejvýraznìjí. Souèástí mé èinnosti tak bude i posuzování vech
klíèových zmìn v jednotlivých
oblastech naich èinností z hlediska jejich komplexních dopadù
na celou univerzitu a vytváøení
organizaèních podmínek pro
realizaci pøijaté strategie.
Za zcela zásadní pøedpoklad
úspìchu naeho dalího rozvoje
vak povauji aktivní podporu
tìchto strategických zámìrù ze
strany celé akademické obce. Ve
své èinnosti se proto pokusím
tyto zámìry smysluplnì presentovat a pøesvìdèit o jejich
správnosti.
Dìkuji za odpovìdi a pøeji hodnì úspìchù ve Vaich nových
funkcích.
JIØINA VEÈEØOVÁ
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Pøedevèírem, tedy v pondìlí
2. dubna, mi pøedala skupina studentù z Filozofické fakulty petici
proti zavedení poplatkù za poskytnuté sluby. tùsek úhledných papírù se zhruba 900 podpisy. Pro jistotu pouze kopie.
Nebyla to pro mne úplná novina,
nebo jsem nedávno procházel
bøeznové Listy Ostravské univerzity a narazil na úvahu Tøicet
korun za razítko, to není sajns
fikn, kde byla ona petièní akce
oznámena. U na zasedání Akademického senátu Ostravské
univerzity dne 19. bøezna jsem
obdrel stanovisko ekonomické
komise AS OU s doporuèením
zmìn v dodatku Smìrnice rektora è. 21/99, která je tak øíkajíc
oním horkým bramborem. Se senátory jsem se dohodl, e se
k této problematice vrátíme na
pøítím øádném zasedání.
Pøedání petice, pøiznávám,
urychlilo chod vìcí, který byl
naplánován trochu jinak. Ne obavy z dalí medializace problému,
ale potøeba rozptýlit obavy onìch
900 rozhoøèených, patnì èi spíe neinformovaných studentù
mne pøivádí k napsání tìchto
øádkù.
Smìrnice je od usmìròovati,
tedy popohánìti vìci ádoucím
smìrem. Co bylo tøeba v tomto
pøípadì usmìrnit? Pøedevím
zvýit odpovìdnost studentù
v pøístupu ke studiu a získat
finanèní prostøedky, které by bylo mono vyuít napø. pro stipendijní fond. Byla zde rovnì
potøeba zajistit pokrytí nákladù
spojených se slavnostním ukonèením studia. Je tøeba vìdìt, e
se jedná o poplatky za poskytované sluby. Tedy nikoli poplatky spojené se studiem. V dodatku smìrnice je specifikováno
25 administrativních úkonù,
vèetnì sazeb, z nich pøeváná
vìtina se dotýká nestandardních
potvrzení, vystavení duplikátù,
potvrzení v cizím jazyce apod.
Je tøeba rovnì pøipomenout,
e v dobì platnosti starého vysokokolského zákona (pøed rokem
1999) se na poèátku akademického roku vybíralo zápisné ve
výi 200-300 Kè. To vak dle
nového zákona è. 111/1998 není
"
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moné. Ty dvì tøi stovky zaplacené na poèátku akademického roku tehdy nikomu nevadily. Obrátil jsem se proto na
studijní oddìlení fakult, abych
zjistil, jak moc podraily nae
sluby proti roku 1998.
Jako srovnávací jsem zvolil
loòský rok, kdy se sice poplatky
nevybíraly, ale údaje za celý rok
eliminují sezonní výkyvy. Zajímal jsem se nejen o poèty, ale té
o typy nejèastìji ádaných potvrzení. Zjistil jsem, e za rok
student potøebuje prùmìrnì 5-7
potvrzení standardního typu
(potvrzení pro dopravce, pojiovnu, penìní ústav, pro úlevy
na daních apod.). V prùmìru
stejný poèet razítek vyaduje
statistický student v rámci svých
soukromých aktivit, zejména pro
zajitìní pracovních pomìrù èi
výjezdù do zahranièí (zdùrazòuji
soukromých). Pøi tøicetikorunové
sazbì to pøedstavuje 300 a 420
Kè v prùmìru na studenta a rok.
Tedy urèitý nárùst tu je. Ovem
døíve pøi pauálním poplatku tak
èást studentù sponzorovala své
aktivnìjí spoluáky.
Tuto horkou problematiku
jsem otevøel na jednání kolegia
rektora hned 2.dubna. Po diskusi
bylo rozhodnuto zváit bezúplatný standardní poèet potvrzení o studiu (7 ks na studenta).
To se mi jeví jako rozumné. Potvrzena byla zásada, e studenti
nesmìjí být postihováni za vìci,
které nezavinili. To se týká
zejména úøedních krtù zapsaných pøedmìtù v pøípadech, kdy
je viníkem nìkdo jiný ne
student. Dal jsem u pokyn panu
kvestorovi, aby v tomto duchu
zjednal nápravu na fakultách.
Zmínìná petice pøipoutí, e
Ostravská univerzita si zavedením poplatkù øeí patnou finanèní situaci. Kam tedy ta
kvanta vybraných penìz (zatím
spíe nevybraných) smìøují?
Odpovìï je jednoduchá: do
stipendijních fondù. Rádi bychom toti motivovali studenty
k lepím studijním výkonùm vyplácením prospìchových stipendií.
Jetì trocha kupeckých poètù.
Kdy jsem si seèetl údaje za

loòský rok o poètu vystavených
potvrzení, doel jsem k neuvìøitelnému èíslu témìø 50 000.
Z toho po odpoètu standardních
a tedy pro pøítì neplacených
potvrzení (v poètu 7 ks na studenta) to èiní pøi asi 5 000 studentech pøiblinì 35 000 ks potvrzení. Na placená potvrzení
tedy zbývá 15 000 ks. To je (pøi
30 Kè za potvrzení) pøíslib výbìru nejménì 450 000 Kè. Pøi
zhruba 200 milionovém rozpoètu
univerzity je to èástka pomìrnì
malá. Pøevedena do stipendijního
fondu by vak pøedstavovala tøítisícové stipendium za rok pro
150 studentù.
A jetì zajímavý úkaz. Informace ze studijních oddìlení
z února letoního roku hovoøí
o poklesu ádostí o potvrzení a
o 75% v porovnání se stejným
obdobím loòského roku. Velmi
pøekvapivé. e by výsledek antibyrokratických opatøení souèasné vlády? Obávám se, e nikoli.
Zdrojem pochybností mohou
být té náklady spojené se slavnostním ukonèením studia. Zde
se poplatek odvíjí od kalkulací
provedených na fakultách. V souèasnosti se pohybuje kolem 400
Kè. Hlavní poloky tvoøí: pronájem sálu (asi 35 000 Kè), desky a diplom 80 Kè.
Chtìl bych uvést na pravou
míru také tvrzení o patné finanè-

ní situaci Ostravské univerzity.
Ano, situace na univerzitì stejnì
jako na jiných èeských vysokých
kolách není nijak skvìlá. Státní
dluh ve financování vysokého
kolství v Èeské republice je velký. Prostøedky staèí na udrení,
nikoli na rozvoj vysokých kol.
Musím pøiznat, e zavádìní
poplatkù se neobelo bez chyb.
Krátká zkuenost poukázala na
nedostatky, které je tøeba napravit. Jako kadé lidské dílo i smìrnice bývají nedokonalé.
Trochu mne mrzí medializace
celé kauzy. Vyznívá to, jako by tu
byla nechu na stranì vedení
zabývat se problémy, které tíí
studenty. Opak je pravda. Avak
vìci, které jsou jednou legálnì
zavedeny, mohou být zase jen legální cestou pozmìnìny. To platí
(mìlo by platit) v civilizovaném
svìtì. O vem je mono diskutovat. Úèast studentù v akademických senátech zajiuje jejich
podíl na rozhodovacím procesu
pøi øízení univerzity. To je velký
výdobytek demokracie, ale té
velká odpovìdnost.
Jsem pøesvìdèen, e správná
aplikace Smìrnice 21/99 pøinese
uitek právì studentùm, by to
mùe mnohým pøipadat jako
sajens fikn. Pøinese ovem
uitek jen tìm pilným. A o to
tvùrcùm smìrnice také lo.
VÁ

REKTOR

Klub pøátel historie zahajuje svou èinnost
Èást historické obce pøi katedøe historie Filozofické fakulty
OU se rozhodla z iniciativy Mgr.
Petra Kalety zaloit instituci
pomáhající rozvíjet èetné aktivity v oblasti historie. Zakládající èlenové, kterých bylo okolo
tøiceti (studenti, pedagogové
i zamìstnanci z organizací mimo
univerzitu), se seli na prvním
výjezdním zasedání v Tiché
u Frentátu p. Radhotìm (23.25. 2. 2001), kde byl oficiálnì
zaloen Klub pøátel historie.
K základním cílùm budoucího
bohatého programu klubu patøí
poøádání exkurzí, workshopù,
pøednáek i sportovních akcí,
pøispívajících k vestrannému
rozvoji historické obce. Byl
rovnì zvolen nìkolikaèlenný

výbor Klubu pøátel historie jako
výkonný orgán organizující jeho
èinnost. V rámci programového
zasedání v Tiché byla také
uskuteènìna návtìva nedalekého Lichnova, kde se nachází
nepøíli známé muzeum valaských vystìhovalcù do amerického Texasu.
Èleny klubu mohou být nejen
studenti a pedagogové z katedry
historie Filozofické fakulty
Ostravské univerzity, ale napø.
i posluchaèi jiných fakult univerzity se zájmem o historii,
zamìstnanci archivù, muzeí atd.
Pro letní semestr je ji pøipraven
bohatý program, na který jsou
vichni pøátelé historie srdeènì
zváni!
- M -

411. narozeniny J. A. Komenského
na katedøe slavistiky

Tradice poøádat studentské vìdecké
konference k narozeninám Jana Amose,
zaloená vedením Filozofické fakulty
Ostravské univerzity v roce l992, se dobøe
ujala, a tak ty letoní konference byly na
katedøe ji desáté, jubilejní.
Základní linie studentských vìdeckých
konferencí bývá vytyèována ji na podzimním zasedání katedry, a tak bylo ji od
listopadu známo, e letoní rusistická bude ve
znamení 130. výroèí narození Michaila
Bulgakova, e polonistická bude vìnována
problematice polského divadla po r. 1990 a e
obì budou koncipovány jako mezinárodní
setkání studentù tého oboru z rùzných
univerzit.
POLONISTICKÁ TEATROLOGICKÁ
STUDENTSKÁ KONFERENCE, kterou
vymyslela nae doktorandka Mgr. Alexandra
Dìdicová a pøipravila za pomoci naeho
doktoranda Mgr. Petra Vidláka, se konala
v ostravském divadle Aréna, je si katedra
(po zajitìní sponzora) na ten den i veèer
s pùlroèním pøedstihem pronajala. (Dìkuji
touto cestou paní Mgr. Renatì Huserové,
øeditelce divadla a naí pøíznivkyni, za
pochopení.)
Na konferenci zaznìly referáty naich
studentù polonistiky (zvlátì potìující byl
fakt, e mezi nimi byli i studenti 1. roèníku
jednooborové poltiny), ale i studentù z pol-

ských vysokých kol v Opole, Valbøichu,
Krakovì a Varavì. Informace o polské divadelní tvorbì na èeských scénách, o jednotlivých inscenacích a jednotlivých dramaticích, o divadelním festivalu Na hranici
apod., které zde zaznìly, byly v diskusi
doplòovány pøítomnými pøedstaviteli divadel
- reiséra a pøekladatele pana Janusze
Klimszy a pana Mgr. Tomáe Suchánka
z Divadla Petra Bezruèe a éfa polské scény
Tìínského divadla, pana Mgr. Rudolfa
Moliñského. Zpracování vìtiny referátù
pøedcházely hodiny a hodiny pilného studia
studentù v divadelních archivech a to je tøeba
velmi ocenit.
Polonistická konference byla zakonèena
veèerním pøedstavením situaèní komedie A.
Procházky S tvojí dcerou ne v polském
pøekladu a v podání naí katedrální Studentské divadelní spoleènosti SZCZYT,
o její existenci u ètenáøi Listù byli informováni. (S tou divadelní jednoaktovkou
vystoupila nae divadelní skupina nedávno
s obrovským úspìchem na umìlecko-pedagogické fakultì Slezské univerzity
v polském Tìínì.)
A poznámka na závìr: 27. bøezen, kdy se
polonistická teatrologická konference konala,
byl - Mezinárodním dnem divadla.
RUSISTICKÁ STUDENTSKÁ VÌDECKÁ KONFERENCE se konala dalího
dne, 28. bøezna.
Vysokou laku dodal konferenci hned
v jejím úvodu prof. M. Mikuláek, DrSc.,
svou vstupní pøednákou Per aspera ad
astra - Fenomén iniciace v románu-mýtu
Michaila Bulgakova Mistr a Markétka.
Konference byla výjimeèná tím, e se jí
vedle naich studentù v hojném poètu
zúèastnili i se svými uèiteli studenti rusistiky
z èeských univerzit v Praze, Brnì, Plzni,
Opavì, ze slovenské univerzity v Bratislavì
a z ruské univerzity v Niním Novgorodì.
Nejpoèetnìjí byla delegace z Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy, co nás obzvlátì
potìilo. Témata pøíspìvkù byla tak zajímavá, e zde musím alespoò nìkterá z nich
uvést: Praský dvojník Dostojevského Franz
Kafka, Postava blázna v ruské literatuøe 19.
a 20. století, Královské hry S. Zweiga
a V. Nabokova, Zlý sen Cincinnata C. v Nabokovovì Pozvání na popravu, Goethovské
souøadnice Bulgakovova Mistra a Markétky,
Chronotyp lágrové prózy, Anna Barkovová básníøka gulagù, Pohádky - nepohádky A. N.
Afanasjeva atd. Neménì zajímavá byla

IGOR JELÍNEK

PØI VYSTOUPENÍ

diskuse, ve které dolo k podnìtné konfrontaci názorù mezi studenty z rùzných
interpretaèních kol v souèasné literární vìdì.
V lingvisticko-translatologické sekci
konference byla letos rovnì výjimeènì
vysoká odborná úroveò.
Vìtina pøíspìvkù byla zamìøena na komerèní a prùvodcovskou rutinu, ale zaznìly zde pøekvapivì i takové referáty jako Jazyková analýza Lavrentjevského letopisu nebo
Slovesa pohybu v období Moskevského státu.
O polední pøestávce byla v prostorách
katedry slavistiky zahájena výstava dvaceti
krásných reprodukcí ruského a svìtového
malíøe Kazimira Malevièe (zájemci si ji mohou prohlédnout do konce mìsíce dubna).
Na vernisái se seli v hojném poètu jak
studenti rusistiky, tak studenti polonistiky.
Mìli jsme radost, e pøili i studenti jiných
oborù. Na kytaru zahrál a písnì Vladimíra
Vysockého, ruského básníka a písnièkáøe,
s velkým úspìchem zazpíval student 2. roèníku magisterské rutiny a angliètiny Igor
Jelínek.
Myslím, e to byly dva krásné, a zejména
velmi plodné dny v ivotì katedry.
Myslím si, e mylenka zvýení kvality
univerzitního ivota, kterou propaguji, byla
v tìchto dnech naplòována
DOC.

DR.

EVA MRHAÈOVÁ

#

Studenti se na vìdecké konferenci blýskli

Ve støedu 28. bøezna 2001 uspoøádala
katedra èeského jazyka Filozofické fakulty
Ostravské univerzity (podobnì jako ostatní
katedry) studentskou vìdeckou konferenci,
kterou zahájila doc. PhDr. Irena Bogoczová,
CSc.
Omezeni èasovým limitem deseti minut,
ale také napjatým rozpoètem katedry, který
pøesto dovolil pøednáející odmìnit alespoò
malým obèerstvením, zaèali studenti vech
roèníkù krátce po osmé hodinì postupnì
pøedstavovat své pøíspìvky.
Kdyby se první dojmy z konference mìly
vyjádøit jen nìkolika slovy, pak by to urèitì
vystihla ta následující - ádná tréma a suverénní vystupování.
Øeènicky nejdokonalejí bylo vystoupení
Romany Lièkové (3. roèník), která pøednesla
svùj referát o problematice pøístavku skuteènì profesionálnì.
Pod nenápadným názvem referátu Katherini Davasové (5. roèník) Názvy pekaøských
výrobkù na souèasném trhu se ukrýval
zajímavý pøíspìvek, který z jazykového

hlediska dokonale analyzoval obyèejné peèivo, které si dáváme kadé ráno k snídani.
Kdy ale dalamánky, sójové rohlíky, makové
trojvloèky a banketky zkoumáme z lingvistického hlediska, objevujeme náhle originální a neotøelou problematiku, která jetì
není prozkoumána.
S pøíspìvkem Názvy vlakù ÈD z hlediska
onomaziologického vystoupila Kateøina
Krèmáøová (5. roèník), která se zabývala
motivovaností názvù vlakových souprav - Jan
Perner, Chopin, Detvan, Koièan atp.
Studenti semináøù (2. a 3. roèníku), vedených PhDr. Marcelou Grygerkovou, pøedstavili jednak referát, jen zkoumá názvy poplatkù (s nimi se setkáváme stále èastìji, a tak
nastává i potøeba nové poplatky nìjak pojmenovat - napøíklad vedle obvyklých názvù:
startovné, spropitné, výivné, vimné atp.
existuje pro oznaèení vysokého odstupného
výraz zlaté padáky), a jednak výsledky
výzkumu provedeného v oblasti souèasných
sociolektù.
Vyuití poèítaèových vymoeností v ling-

Elektronický slovník nonverbálních
komunikaèních prostøedkù
Elektronický slovník nonverbálních komunikaèních prostøedkù vzniká na katedøe èeského jazyka díky grantové
podpoøe Filozofické fakulty
Ostravské univerzity. Autorský
kolektiv tvoøí Mgr. Jaroslav
David a Tomá Rucki. Úkolem
slovníku je interaktivní hypertextovou formou zachytit nonverbální (neslovní) komunikaèní prostøedky (gesta, mimiku,
drení tìla ap.), které hrají v lidské komunikaci dùleitou roli.

Pøesto vak dosud nebyl slovník
zabývající se touto problematikou z jazykovìdného hlediska
vytvoøen. Aèkoli je slovník ve
fázi vývoje, bude ji brzy k nahlédnutí na www stránkách
Ostravské univerzity, èím bude
veøejnosti dána monost aktivnì
se zapojit do projektu. Zapojte
se do naeho projektu i vy!
E-mail: gesta@centrum.cz
TOMÁ RUCKI
FF OU

KATEDRA ÈESKÉHO JAZYKA

K výzkumu souèasných
sociolektù

Ve svém výzkumu jsem si
stanovil cíl sestavit malou sondu
do zpùsobu vyjadøování jedincù
rùzných generací. Tato práce
mìla pøedevím ukázat jeden
z moných pohledù na tuto
problematiku. Tøídìní jsem provedl z hlediska èistì vìkového,
tj. jaké jsou vyjadøovací zvlátnosti nejmladí, mladé, støední
a starí generace. Z výsledkù vyplynulo, e generace mladí pouívá ve své mluvì daleko pestøejích a barvitìjích výrazù.
$

Tato skuteènost mùe být vysvìlena meními jazykovými a spoleèenskými zábranami mladí
generace, anebo zralejím a více
zakotveným repertoárem generace starí. Do budoucna by bylo
moné tento výzkum jetì rozíøit a tøídìní provést z hlediska
území, na kterém respondenti
ijí, z hlediska pohlaví èi z hlediska profese, kterou vykonávají.
3.

MAREK JANÈAR
È-A, FF OU

ROÈ.,

vistickém bádání pøedstavil Tomá Rucki
(3. roèník) se svým pøíspìvkem Malý elektronický slovník extralingválních komunikaèních prostøedkù a Milan Krèmáø (1. roèník),
který se zabývá elektronickou verzí fonetické
transkripce.
Problematika jmenných vìt v èetinì i ve
francouztinì zaujala Evu Svobodovou
(3. roèník).
Studentky 5. roèníku Erika Demlová
a Simona Poláková seznámily pøítomné
s fenoménem investigativní urnalistiky
(E. Demlová) a s poèátky èeského fejetonu
(S. Poláková).
Závìrem vystoupila Gabriela Èíhalová
(z 5. roèníku), která svému vystoupení pod
názvem Opavská náøeèí na pozadí souèasného èeského jazyka nejvíce ublíila tím, e
pøekroèila èasový limit o více ne 15 minut.
Bohuel a za rok nastane opìt ta situace,
kdy studenti za øeènickým pultem pøednáejí
a profesoøi si dìlají do seitu poznámky.
RADIM HORÁK

Fonetická transkripce pomocí poèítaèe
Jedná se o poèítaèový program
pøevádìjící spisovnì napsanou
vìtu na její fonetickou transkripci. Program, urèený v souèasné dobì zejména pro cizince,
kteøí si pomocí nìho mohou
zjistit, jak se má urèitá vìta
vyslovit, zatím dokáe pøevádìt
pouze øetìzec o maximální délce
80 znakù. Ve vývoji je vak
verze, která po vloení urèitého
textového souboru pøevede celou
knihu. Z toho vyplývají dalí
monosti, z nich jedna z nejdùleitìjích je ozvuèit jednotlivé slabiky a následnì celý text
pøeèíst hlasovì. V tomto pøípadì

by program mohl pomoci napøíklad i nevidomým, kterým by
tak poèítaè dokázal pøeèíst celou
knihu. V následujícím stupni vývoje se poèítá s vloením teorie
obsaené ve skriptech pro studenty èetiny a navíc obrázkù
anebo animací, je by pøedvádìly, jak se tvoøí ta která
hláska. Takto by vznikla plnohodnotná multimediální uèebnice pro èetináøe, kterou by
pøípadnì Ostravská univerzita
mohla prodávat studentùm èi
jiným kolám.
MILAN KRÈMÁØ
FF OU

KATEDRA ÈESKÉHO JAZYKA

Z konference na katedøe
romanistiky
Ve støedu 28. bøezna 2001
probìhla ve francouzské sekci
katedry romanistiky Filozofické
fakulty Ostravské univerzity,
podobnì jako na katedrách
ostatních, studentská vìdecká
konference. Její náplní byly
výhradnì pøíspìvky studentù,
kteøí seznamovali své kolegy
a vyuèující s výsledky své
celoroèní práce.
Úvodní pøíspìvek byl vìnován
postavì vychovatele z románu

Émile J. J. Rousseaua. Úkolem
druhého bylo pøiblíit styl francouzské obchodní korespondence a poukázat na nìkteré jeho
zvlátnosti, dalí referát hodnotil
míru vlivu M. Scotta na historický román V. Huga a pøíspìvek
závìreèný se zamìøil na problematiku vidu.
ZDENÌK PRZECZEK, 3.

ROÈNÍK

KATEDRA ROMANISTIKY

FF OU

Studenti o souèasném polském divadle

Dne 27. bøezna 2001 zorganizovalo oddìlení polonistiky katedry slavistiky ji tradièní Mezinárodní studentskou konferenci,
tentokrát na téma Poslední dekáda polského divadla.
Po letech, kdy polonistické
konference mìly jazykovìdný èi
literárnìvìdný charakter, probìhlo poprvé setkání, je bylo tematicky zamìøeno na polské divadlo
a ve, co s ním souvisí. Stalo se
tak v den, kdy si divadelníci
celého svìta pøipomínají Mezinárodní den divadla. Celá akce probìhla ve vynikající atmosféøe
komorního prostøedí ostravské
divadelní scény Aréna, tedy prostorách nanejvý pøíhodných
a pøíjemných. Chybìt samozøejmì nemohli také lidé z brane.
Mezi pøítomnými byli mj. Janusz
Klimsza, novì jmenovaný umìlecký vedoucí Divadla Petra Bezruèe, èi Rudolf Moliñski, øeditel
Polské scény Tìínského divadla.
Konferenci svou návtìvou poctil konzul Waclaw Leniewski
z Konzulátu Polské republiky
v Ostravì a vedoucí katedry slavistiky doc. PhDr. Eva Mrhaèová, CSc.
Vzhledem k tematické rùznorodosti jednotlivých referátù byla
celá konference rozdìlena do tøí
blokù. První blok byl výhradnì

vìnován souèasné situaci polského divadla. Na úvod je nutno
konstatovat, e vechna vystoupení byla peèlivì pøipravena, ale
zejména referáty prvního sledu
mìly vysokou úroveò zpracování
a faktografických údajù. Své referáty tak nejdøíve pøedstavili
pøedevím studenti ostravské polonistiky: Kateøina Sobotíková
a Patricie Filipová - Polská tvorba na scénách ostravských divadel po roce 1990; Eva Leèinská
a Stanislav Flajík - Historie èesko-polsko-slovenského divadelního festivalu Na hranici; Jan
Zyder - Posledních deset sezon
Polské scény Tìínského divadla.
Tematický pøechod mezi prvním
a druhým blokem obstarali kolegové z Polska - Opolské univerzity a Vysoké koly divadelní ve
Varavì. Své referáty pøednesli
mj. Jacek Jabrzyk - Grzegorzevského vize Národního divadla ve
Varavì v letech 1997 - 2000
a Agnieszka Jarzynska s referátem - Inscenizace Proroka Ilji
Tadeusze Slobodzianka v Novém
divadle v Lodi. Zajímavé bylo
pøedevím vystoupení Jacka Jabrzyka, studenta varavské Divadelní akademie, který obohacoval diskusi po kadém z referátù.
Dále pak v druhém, potamo
tøetím bloku zaznìly referáty s ji

irí tematikou. Úèastníci se tak
mohli seznámit s pøedními osobnostmi polských divadelních
scén. Zaznìla zde napø. práce
Renáty Ponczové - Stanislaw
Grochowiak a inscenizace Klukù v Divadle Petra Bezruèe,
dále se mohli blíe seznámit
s dramatikem Slawomirem Mrozkem, fenoménem polského divadla Juliuszem Osterwou, Isaacem
Bashevisem Singerem, nebo si
nechat pøiblíit historii polského
divadelnictví z referátu Historie
polského divadla do roku 1914 Moniky Jakové a dalích.
Po skonèení konference se
vichni jetì jednou seli na veèerním pøedstavení Studentské
divadelní spoleènosti SZCZYT,
v ní své herecké schopnosti
pøedvádìjí studenti polonistiky.

Hrála se situaèní komedie Antonína Procházky S tvojí dcerou ne,
v polském pøekladu Renaty Putzlacherové a v reii dvou doktorandù a organizátorù konference
Mgr. Alexandry Dìdicové a Mgr.
Petra Vidláka.
Studenty polonistiky tìí, e
tradice konferencí pokraèuje dál.
Je to toti neopakovatelná pøíleitost ke zpestøení a obohacení
vìdomostí, ale také k navazování
nových kontaktù a poznávání
nových zajímavých lidí. Polonisté také vìøí, e dokáí opìt
pøítí rok, spoleènì s vyuèujícími, pøijít s nìèím novým a zajímavým a e se pøinejmením
zopakuje jedineèná atmosféra
letoního setkání.
STUDENT
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JIØÍ MURYC

ROÈ. POLONISTIKY

Nové monosti vzdìlávání a pedagogický výzkum

27. - 29. èervna 2001 probìhne na Pedagogické fakultì Ostravské
univerzity ji devátá celostátní konference Èeské asociace pedagogického výzkumu s mezinárodní úèastí, jí se zavrí putovní konání
tìchto konferencí na jednotlivých pedagogických fakultách v Èeské
republice.
Toto pracovní setkání se koná v období vstupu nových idejí do
vzdìlávání, v období dokonèení dokumentu Národní program rozvoje
vzdìlávání v Èeské republice a v období nových moností spolupráce
s Evropou.
Konference by mìla být dùstojným pøíspìvkem Pedagogické
fakulty k oslavì 10. výroèí zaloení Ostravské univerzity.
Cíle konference:
1. Pokusit se prezentovat výsledky pedagogického výzkumu, které
jsou k dispozici pro dalí rozvoj vzdìlávání.
2. Formulovat budoucí trendy pedagogického výzkumu ve vztahu
k poadavkùm 21. století na vzdìlávání.
Úèastníky budou pøedevím uèitelé vysokých kol, kteøí realizují
pedagogický výzkum, vítáme vak i výzkumné pøíspìvky ze støedních
a základních kol. Budou prezentovány i výsledky výzkumného
zámìru organizace, registr. èíslo: msm 174500001: Nové monosti
vzdìlávání uèitelù, vychovatelù a ákù pro uèící se spoleènost 21. stol.
Souèástí konference je stejnì jako loni semináø pro doktorandy
zamìøený k metodologii pedagogického výzkumu.

Úèastníci konference budou pracovat v tìchto sekcích:
1. Metodologie pedagogického výzkumu a nové monosti ve
vzdìlávání.
2. Vzdìlávání uèitelù v pedagogickém výzkumu.
3. Hra ve vzdìlávání a pedagogický výzkum.
4. Multikulturní problémy vzdìlávání v Evropì v pedagogickém
výzkumu.
5. Nové projekty èeské koly a jejich evaluace v pedagogickém
výzkumu.
6. Pedagogický výzkum vzdìlávání v matematice.
7. Pedagogický výzkum vzdìlávání v jazycích.
8. Pedagogický výzkum vzdìlávání ve výchovách.
9. Pedagogický výzkum v oblasti vychovatelství volnoèasových
a resocializaèních aktivit.

Dalí podrobnosti a pøedbìný program vèetnì pøihláky na
konferenci budou vem èlenùm ÈAPV vèas zaslány. Zájemci o tuto
akci, kteøí nejsou èleny ÈAPV, mohou zaslat svou pøihláku na adresu:
zlatuse.zahradnikova@osu.cz.
Hlavní koordinátorkou konference je doc. dr. Hana Kantorková,
CSc., vedoucí katedry pedagogiky primárního a alternativního
vzdìlávání.
- ZZ -
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Jak porozumìt médiím

U jste se setkali s pojmem mediální
výchova?
Mediální výchovu lze chápat jako soubor
èinností vedoucích k získání poznatkù, které
vytvoøí tzv. mediální gramotnost. Tou se rozumí osvojení základních vìdomostí o fungování jednotlivých médií, zvlátì tzv. masových médií: tisku, rozhlasu, televize, v dnení
dobì rozíøených o nová interaktivní média.
Má-li se èlovìk v informaèní spoleènosti
umìt pohybovat, musí umìt vyhodnocovat
informace, které k nìmu pøicházejí, a u se
jedná o novináøská sdìlení (zpravodajství),
komerèní sdìlení (reklamu), èi zábavu.
V kadém oboru je toti víc a víc informací
pøedáváno elektronickými médií, take otázka interpretace tìchto sdìlení bude mít záhy
stejný význam, jako má dnes v osnovách
ètení. Jedním z hlavních cílù mediální výchovy je pìstování samostatného, kritického
pøístupu k médiím a poznání zákonitosti
jejich fungování. Kritický pøístup pøitom
neznamená negativní pøístup. Média nejsou
pojímána jako principiální a svévolné zlo, ale
ani jako samozøejmé dobrodiní.
Mediální výchova by mìla nabídnout
postupy, jak s odstupem a nadhledem èíst
obsah médií. Napøíklad u zpravodajství jde
o to, mít pøedstavu o výbìru, zestruèòování
a zpracování zpráv a zpravodajských hodnotách - proè se nìkterá událost dostane do
zpráv a jiná nikoliv. Dále je uiteèné vìdìt, e
nìkteré události by nebyly, kdyby nemìly
anci se stát pøedmìtem zájmu médií (napøíklad UFO nebyly, kdy nebyla televize).
Souèástí mediální výchovy bývá i osvojení
si schopností rozliovat kvalitu jednotlivých
sdìlení, umìt udìlat rozdíl mezi spolehlivosti, co pro dítì není tak samozøejmé.
Pøedstavy o fungování médií získávají mladí
lidé ve kole kritickým ètením vech mediálních zdrojù, tedy i z internetu, diskusemi

a uèením v praxi - kolní èasopisy, vysílání,
prezentace kolních prací (projektù), vlastní
webové stránky, kolní pøedstavení.
Mediální gramotnost by se mìla stát
souèástí veobecné kompetence uèitele.
Mediální výchova není nic nového, co by
vzniklo v posledních letech. Moností vyuít
noviny ve výuce se zabýval ji Komenský.
S rozvojem informaèních a komunikaèních
technologií vak její potøeba vyvstala znovu
a stala se naléhavìjí. Ve vyspìlých zemích se
mediální výchova stala uznávanou a vcelku
bìnou souèástí veobecného vzdìlání stejnì
jako znalost pravidel silnièního provozu nebo
zásad spoleèenského styku.
Katedra informaèních a komunikaèních
technologií Pedagogické fakulty pøipravuje
pro pøítí kolní rok dva výbìrové pøedmìty
- Média a komunikace
- Práce s informacemi
Média a komunikace
Anotace: Cílem pøedmìtu je seznámit budoucí uèitele s hlavními vlastnostmi masové
komunikace. Budou podány informace o historii, vývoji a pøedevím souèasných principech fungování masmédií. Studenti si rovnì osvojí schopnost aplikace svých
komunikaèních dovedností v postupech
obvyklých v mediální komunikaci.
Proè je dobré stát se pouèeným právì
v této sféøe? ijeme ve spoleènosti, pro kterou se vil pøívlastek informaèní, masová
média - neboli hromadné sdìlovací prostøedky tisk, rozhlas a televize - jsou vudypøítomné. Bezesporu ijeme stále více skrze média, která jsou pro nás zdrojem záplavy
informací, zábavy, doplòují nae povìdomí
o svìtì, ovlivòují témata rozhovorù s pøáteli A se nám to líbí nebo ne, média do jisté
míry formují nae názory a mylení. Jsme také svìdky èastých útokù, kdy jsou masová
média obviòována z úpadku jazyka, morálky

i vkusu, nárùstu kriminality a násilí mezi dìtmi, zpochybòování tradièních hodnot Jaký
je vak skuteèný dosah a vliv médií, to je
pøedmìtem zkoumání a studií vìdcù hned
nìkolika oborù, jejich závìry jsou bezesporu
zajímavé, nikoli vak jednoznaèné. Jetì jeden dùvod, proè je dobré porozumìt médiím:
Sociologické prùzkumy dokazují, e právì
televize, rozhlas a video - tedy elektronická
média - jsou naím nejèastìjím spoleèníkem
pøi trávení volného èasu. A pøitom o nich tak
málo víme.
Pøedmìt média a komunikace studentùm
nabídne úvod do teorie komunikace, specifika komunikace masové, a pøedevím historický vývoj, strukturu a principy fungování
tisku, rozhlasu, televize i nových médií.
V rámci tématu masová média a spoleènost
jsou pak pøipraveny zajímavé okruhy týkající
se napøíklad násilí v televizi a zkoumání jeho
následkù, úèinkù masových médií, jejich vlivu v podmínkách Èeské republiky, nezávislosti a objektivity novináøù, existence cenzury atp.
Souèástí pøedmìtu budou rovnì teoretické
i praktické základy jednotlivých urnalistických ánrù, jejich znalost umoòuje
snadnìjí interpretaci, tedy dekódování
mediálních textù.
Jak u bylo øeèeno v úvodu: Cílem tohoto
pøedmìtu je zvýit mediální gramotnost.
Z pasivních konzumentù mediálních sdìlení
uèinit pouèené pøíjemce, kteøí dokáí s odstupem a nadhledem interpretovat obsah
médií, rozliit jejich kvalitu a pravdivost.
Z mediálnì vzdìlaných pedagogù a následnì
jejich ákù se pak stanou aktivnìjí a kritiètìjí uivatelé, kteøí budou vyadovat zkvalitòování dnes tak èasto kritizovaného obsahu
mediálních produktù, eventuálnì k nìmu
mohou i sami pøispìt.
JANA KAPOUNOVÁ, LUCIE OLOVSKÁ

Nové trendy v psychoterapii

Mimoøádný zájem o poznatky z oblasti
psychologie potvrdila úèast studentù ve
velkém sále Zdravotnì sociální fakulty
Ostravské univerzity 27. dubna 2001. Pøednáel prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.
Patøí k naim pøedním odborníkùm a propagátorùm dynamické psychoterapie. Jeho
pøednáky mohou navtìvovat studenti
Univerzity Palackého v Olomouci, a nìkteøí
také praktikovat v psychoterapeutickém
centru, které vybudoval v kromìøíské Psychiatrické léèebnì.
Studentùm Zdravotnì sociální a Filozofické fakulty Ostravské univerzity, jejich
pedagogùm a lékaøùm z FN nestaèilo 300
míst k sezení. U ètvrt hodiny pøed zaèátkem
pøednáky byl sál doplòován idlemi z po&

slucháren, a obsazeno bylo i pøístupové
schoditì.
Prof. Kratochvíl nezùstal své povìsti nic
dluen. Tøi hodiny udroval sál v napjaté
pozornosti. Svùj výklad rozèlenil do tøí skupin. První oznaèil jako zamìøení na minulost.
Pod tímto vymezením uvedl smìry, které
hledají potíe svých pacientù a klientù v dìtství. Druhou skupinu nazval souèasností.
Jsou to smìry orientované na rychlou zmìnu
chování èlovìka. Tøetí skupina souèasných
psychoterapií má filozofické pojetí. Smìøuje
k èlovìku ve smyslu vcítìní se do jeho problémù a pøenáení pozornosti od aktuálních
obtíí na budoucí hledání ivotních hodnot ve
smyslu vlastního ivota.
Posluchaèi si odnáeli ucelený pohled na

práci psychoterapeuta. Pøednáející se zmínil
také o úskalích a nìkterých nereálných oèekáváních pacientù a klientù. Studenti sociální
práce, kteøí se seznamují bìhem studia s psychoterapeutickými smìry, tak mohli konfrontovat své teoretické poznatky se zkuenostmi
prof. Kratochvíla.
Vynikající atmosféra v posluchárnì a neformální pøístup pøednáejícího obohatily
studenty i pedagogy. Byl to astný nápad
pozvat tohoto psychoterapeuta známého
naim studentùm vìtinou jen jako autora
uèebnic, z nich se pøipravují ke zkoukám.
Setkání s prof. Kratochvílem se stalo jedním
z úspìných pøíspìvkù k oslavám 10. výroèí
zaloení Ostravské univerzity.
DOC. PHDR. JITKA ÈÍKOVÁ, CSC.

Krajina jako zátií
4. dubna 2001 byla v galerii
Budoucnost zahájena výstava
Pavla Nogy, který vyuèuje uitou
grafiku na katedrách výtvarné
výchovy a výtvarné tvorby
Pedagogické fakulty Ostravské
univerzity.

Poádala jsem autora, aby
ètenáøùm Listù Ostravské univerzity svou nejnovìjí výstavu
pøiblíil.
Holandsko je zemì protkaná
odvodòovacími kanály, z nich
neúnavnì odèerpávají prosakující vodu èerpadla pohánìná soustavou vìtrných mlýnù. Mlýny

jsou vude a díky rovinaté krajinì odevad viditelné. Staly se
ji dávno symbolem Holandska,
a tak není divu, e k obrázku
vìtrného mlýnu jaksi podvìdomì
pøiøazujeme také jméno této
zemì. Plochá krajina nenabízí
lidskému oku pøíli dominant, na
kterých by si odpoèinulo a je by
zároveò mohly slouit jako orientaèní bod. Vìtrné mlýny tuto
krajinu rytmizují a zároveò
zabydlují, díky daleké viditelnosti z ní máte pocit jakéhosi
pokojíèku - vzdálené mlýny
vypadají jako kulisa dìtského
vláèku. Mám rád holandskou
krajinu a její lidské rozmìry mi
pomáhaly pøekonávat pocit samoty, kdy jsem studijnì pobýval
v Rotterdamu. Úzká prùèelí holandských domù lesknoucí se na
hladinách vodních kanálù a vìtrné mlýny tyèící se nad závìjemi
tulipánù a narcisù mi mìnily
venkovní krajinu v pocit velikého obývacího pokoje, anebo dokonce ve své monumentální
strnulosti a jednoduché neokázalosti mi evokovaly zátií starých
holandských mistrù. Slavnostní
klid je naruen jen vzneeným
otáèením lopatek mlýnù...
PAVEL NOGA

PØI VERNISÁI

Tìínsko je krajina kopcovitá,
v nièem se ani vzdálenì Holandsku nepodobá. Chybí tu moøe, kvìtinová pole, zemì není
rozkouskována kanály, ale nechybí tu - a to mì okamitì
zaujalo, vìtrné mlýny. Tyto tìínské mlýny lze ve srovnání
s jejich holandskými protìjky
spíe nazývat mlýnky, nemají
vzneenou funkci ochráncù zemì
pøed moøským pohlcením, ve
vìtinì pøípadù ani netvoøí
krajinné dominanty, ale ony tady
pøesto jsou, stojí oputìnì, zmrzaèené pahýly lopatek zkroucenì
trèí k obloze a èekají na poslední
poryv vìtru, který jimi milosrdnì
povívá. Nìkteré mlýnky stihl
milosrdnìjí osud - staly se
ozdobou zahrad, lesknou se pod
pestrobarevným nátìrem, jejich
majitelé je hrdì vystavují spolu
se sádrovými trpaslíky a èápy,
ale ani ony nemelou. Jen málo
astnìjích vìtøokù (jak se jim
také øíká) má èas od èasu
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monost poloit své lopatky do
náruèe vìtru. Zatímco holandská
krajina na mì pùsobí dojmem
vìtího obývacího pokoje, na
Tìínsku jsou kapesní pro
zmìnu vìtrné mlýny - pøesto
krajinu nepøehlédnutelnì doplòují a ve mnì probouzejí vzpomínky na Holandsko.
Tìínské vìtøoky jsem si
vytáhl ven z krajiny a vytvoøil
z nich Zátií s vìtrnými mlýny.
Tìmito èernobílými, krajnì zjednoduenými velkoformátovými
(70x100 cm) grafikami si v interiéru pokoje vytváøím své malé
Tìínské Holandsko - øekl
Pavel Noga.
Výstava probíhá od 4. - 27.
dubna 2001 v galerii Budoucnost (budova firmy Medium
Soft) na Cihelní ul. è. 14, volnì
pøístupná je kadý pracovní
den od 8.00 do 18.00 hodin.
JIØINA VEÈEØOVÁ

'

Moji Romové
Problematikou vývoje romského obyvatelstva jsem se zaèala zabývat teprve pøed
nìkolika lety. Byla to spíe náhoda - po
mnoha letech, kdy jsem nemohla pracovat
z politických dùvodù ve svém oboru, jsem
hledala nové téma pro svá historická studia.
Výzkum mne vak od poèátku mimoøádnì
zaujal. Romové, kteøí imigrovali po roce
1945 ze Slovenska do èeských zemí za prací,
proli v letech komunistického reimu sloitým vývojem, který mìl za následek témìø
úplné zhroucení jejich tradièní kultury a zpùsobu ivota. Pøesto v nich zùstalo mnoho
z jejich bouølivé mentality, co èasto irituje
pøísluníky majority, dodnes také vìtina
z nich pøeívá na okraji spoleènosti.
Pøi svém výzkumu èasto pouívám metodu
oral history, co mi umoòuje setkávání
s mnoha zajímavými, moudrými a pøátelskými lidmi. Vìtina z nich má podobnì jako
romský básník Jenda Horváth ze Studénky
srdce na dlani, hrdì se hlásí ke svému romství, i kdy jim to èasto pùsobí problémy.
V malinkém, ale útulnì zaøízeném bytì
manelù Kovaczových v Bílovci jsem proila
dlouhé odpoledne, bìhem nìho jsem se
o smýlení a osudech naich Romù dozvìdìla
(a snad i pochopila) víc ne z mnoha moudrých knih. Podobným objevem pro mne
bylo vyprávìní prvního romského historika
Bartolomìje Daniela o jeho dìtství v západoslovenském atínì i o jeho nelehké cestì
ke vzdìlání. Obdivuji se houevnatosti tìch,
kteøí boøí zjednoduené pøedstavy o nestálé
a málo vytrvalé nátuøe Romù - a nejsou to jen

známí lidé jako paní Lydie Poláèková
z ostravského magistrátu, pøedseda Spoleèenství moravských Romù Karel Holomek èi
jeho nejblií (dcera Jana Horváthová historièka, její manel - úspìný chirurg).
K tìm hodným uznání patøí i desítky romských asistentù, kteøí úspìnì pomáhají
dìtem pøekonat první krùèky ve kole nebo
na úøadech øeí kadodenní problémy svých
romských spoluobèanù. Tìm, kdo pøesto
pochybují, doporuèuji poutavou knihu první

romské absolventky vysoké koly Eleny
Lackové. Narodila jsem se pod astnou
hvìzdou. Tím vím chci øíci jediné: odliný
èlovìk a jeho kultura nejsou hrozbou, ale
obohacením.
NINA PAVELÈÍKOVÁ

Autorka doc. PhDr. Nina Pavelèíková, CSc.,
pracuje na katedøe historie FF OU; v roce
1999 publikovala monografii Romské obyvatelstvo na Ostravsku (1945-1975).

Napsali o nás
Svoboda - 17. 3. 2001
Vernisá nejnovìjí výstavy v galerii
Sokolská 26 pøíchozí výteènì pobavila
Kamera skura stále ije, a jak!
Výtvarná skupina Kamera skura, sloená
z absolventù výtvarné tvorby Ostravské
univerzity, opìt pøesvìdèila o své nápaditosti,
talentu a nekonvenènosti.
V Ostravské galerii Sokolská 26 toti
15. bøezna 2001 otevøela pseudobilanèní
mnohoánrovou výstavu s pøíznaèným
názvem Kamera skura is not dead (Kamera
skura není mrtvá) a tuto prezentaci,
pøedstavující ukázky z toho nejlepího
a nejzajímavìjího, co za pìt let své existence
skupina zrealizovala, pak zahájila atraktivní
vernisáí. Pro desítky návtìvníkù byl
pøipraven pestrý program, tìící z ostravských tradic performance, provokujících


odkrýváním trapností a malicherností,
umìleckého kýèe, hrou s nadsázkou, ironií
a sebeironií. Typická bývá také zámìna
zabìhnutých rolí jednotlivých úèinkujících
- a tohoto prvku bylo vyuito také bìhem
vernisáe na Sokolské 26. Role seriózního
uvadìèe výstavy a znalce umìní se chopil
herec èinohry Národního divadla moravskoslezského Stanislav árský, který s pøehnanì vánou tváøí a patosem v hlase pronesl
úvodní øeè, pojednávající o historii a èinnosti
skupiny Kamera skura. Nejeden posluchaè se
neubránil úsmìvu èi dokonce hlasitému
smíchu - a pøitom málokdo tuil, e árský si
text nevymyslel, dokonce ani jako pøedlohu
nezparodoval, jen s patøiènými výrazovými
prostøedky pøeèetl jednu z kritik výtvarného
teoretika Frantika Kowolského (ten se
ostatnì vernisáe zúèastnil také, a to spojením pøes mobilní telefon). Role roztìkaného moderátora veèera se ujal oficiální
kurátor galerie Sokolská 26 Milan Weber,
který si v této pro nìj ponìkud netradièní

úloze poèínal neuvìøitelnì obratnì a nevtíravým humorem ochutil nejeden okamik
veèera.
Oficiálními hosty zhruba hodinového
pøedstavení se pak stali kouzelník Stanislav
Saldak, který pøedvedl iluzionistické èíslo
plné klasických, pøesto poutavých trikù,
performer Petr Lysáèek, jen upevnil na
hlavy èlenù Kamery skury vydlabané hlávky
zelí, vloil do nich rachejtle, zapálil je
a nechal vybuchnout, a dále zazpívala chlapecká vokální skupina Kuèera (opìt v podání
Kamery skury). Aèkoli se nìkolik úèinkujících, vèetnì polské kozy, která prý nebyla
vzhledem k podezøení na slintavku a kulhavku putìna pøes hranice, nedostavilo, akce
zakonèená velkolepou tombolou (lístky
byly vytahovány z osudí - vyslouilé dímaèky) rozhodnì nenudila a potvrdila, e Kamera
skura (skuteènì) is not dead.
ÁRKA NEVIDALOVÁ

Recenze
Aby srdce nezradilo
Jaroslav imíèek
ISV nakladatelství, Praha 2001
254 stran, 138 Kè

Choroby srdce a cév usmrcují
v civilizovaných zemích pøes
polovinu obyvatel. Na dvou
tøetinách tìchto onemocnìní se
podílí ateroskleróza, zákeøné
onemocnìní: od vzniku aterosklerotického plátu k prvním
projevùm nemoci mùe uplynout
doba nìkolika mìsícù a nìkolika
desítek let! Jsou to roky bezstarostnosti, kdy si málokdo
pøipustí, e by byl nemocen.
Bohuel první manifestací nemoci je èasto náhlá srdeèní smrt
doslova z plného zdraví. Ate-

Ze ivota univerzity

roskleróza jako elma èíhá ve
skrytu na svou obì. O záludnostech této moderní civilizaèní
choroby a o monostech, jak se jí
bránit, pøináí autor informace,
které jsou urèeny pøevánì
vzdìlaným laikùm, ale i lékaøùm.
Napsal ji docent Zdravotnì sociální fakulty OU s celoivotním
zamìøením na kardiologii a patofyziologii. Kníka je napsána
ètivì a obsahuje hodnì nových
poznatkù. Rizikové faktory aterosklerózy, hlavnì kouøení cigaret, sniují dobu oèekávaného
doití v celých státech: na pøíklad
v Rusku, kde dnes kouøí 70 %
muù v produktivním vìku, se
sníila délka doití muù bìhem
deseti posledních let z nìkdejích
64 na 57 let! A zdá se, e podobný
osud èeká asijské státy, v nich
prudce stoupá spotøeba cigaret,
zvyuje se konzum ivoèiných
tukù, strava se stále více podobá
naí civilizované a lidé se stále
ménì pohybují. Publikace uvádí
monosti, jak ateroskleróze pøedcházet a jak s ní ít, pokud u
jsme onemocnìli. Navazuje volnì
na pøedchozí autorovu knihu
Srdce, buï zdrávo, která vyla
v roce 1997. Její úspìch u ètenáøù
vedl autora k napsání této nové,
rozíøené publikace.
Se srdcem divno hrát - tak zní
název hry francouzského dramatika Marivauxe. Autor potvrzuje, e je to pravda, a to nejen na
jeviti.

* Koncerty studentù umìlecko-pedagogické katedry Pedagogické
fakulty se uskuteèní v aule na Èeskobratrské ulici vdy v 18.30
hodin.
20. 4. Ludìk Hrda - violoncello
roèníkový koncert
24. 4. Eva Kalinová - housle
absolventský koncert
25. 4. Veronika Ulitzková - viola
absolventský koncert
27. 4. Magdaléna Franková - hoboj
Zdenìk Berger - hoboj
roèníkový koncert
30. 4. Martina Majdová - flétna
roèníkový koncert
2. 5. Martin Slavík - zpìv
roèníkový koncert
4. 5. Tomá Svozil - violoncello
roèníkový koncert
9. 5. Marcela Foltisová - housle
Martina Rajmanová - zpìv
roèníkový koncert
15. 5. Petra Prylová - flétna
roèníkový koncert
16. 5. Zuzana Müllerová - housle
roèníkový koncert
17. 5. Kateøina Pirochová - klavír
absolventský koncert
18. 5. Václav Køivánek - housle
absolventský koncert
Zmìna programu vyhrazena. Podrobnìjí informace jsou uvedeny
na plakátech k pøísluným koncertùm.
- M -

* Doc. Drahomíra Míèková zaloila pøed sedmi lety umìlecký
soubor, ve kterém úèinkují áci pìveckého oddìlení Janáèkovy
konzervatoøe a umìlecko-pedagogické katedry Pedagogické fakulty
Ostravské univerzity. Jedná se o studenty oboru sólový koncertní
a operní zpìv. V souèasné dobì soubor dostává pozvánky
k úèinkování nejen v Èeské republice, ale i v zahranièí. Na
repertoáru má písnì lidové, umìlé, árie z oper, operet i muzikálù.
Na ádost doc. Míèkové kolegium rektora na svém zasedání dne
5. 3. 2001 vyslovilo souhlas s pojmenováním umìleckého souboru
na Kolegium Ostravské univerzity - Collegium Universitatis
Ostraviensis.
- JV -

Vydané spisy, skripta a sborníky
Vydavatel: OU - Filozofická fakulta
Publikace: Pojmový slovník managementu II
(èesko-anglicko-nìmecko-ruský slovník)
Autor:
M. Vavreèka, V. Lednický a kol.
Cena:
110 Kè

JITKA ÈÍKOVÁ

Mezinárodní úspìch Petra Holého
Ve dnech 21. -24. 3. 2001 se v Koicích konal 1. roèník
Mezinárodního festivalu umìleckého dokumentu.
Soutìilo 66 filmù z oblasti architektury a umìní. Hlavní cenu
získal dokument Baroko v nás. Autorem námìtu a scénáøe je doc.
PhDr. Petr Holý, pedagog z katedry èeské literatury, literárních vìd
a dìjin umìní Filozofické fakulty Ostravské univerzity, kameramanem Adrej Barla a reisérkou Hana Teislerová. Komentáø èetli
Viktor Preiss a Zdenìk Balcer.
Stejný tým natoèil i divácky velmi úspìný dokument Svìt gotiky
- zde a v nekoneènu. Oba filmy byly prodány do Belgie, Holandska
a Velké Británie.

n

Publikace:
Autor:
Cena:
Anotace:

Struèný slovník øeèové komunikace
M. Hrdlièka, E. Demlová, K. Lepilová
neprodejné
Studijní materiály jednosemestrálního studia v rámci
grantu MMT Inovace postgraduální pøípravy uèitelù
rutiny (region Severní Morava)
n

Publikace: Lingua et communicatio in sphaera mercuturae
Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica
Cena:
50 Kè
Anotace: Sborník prací z VIII. Mezinárodní vìdecké konference
Cestovní ruch Ostrava 2000
n

Srdeènì tvùrcùm blahopøejeme.
JIØINA VEÈEØOVÁ

Publikace: Germanistisches Jahrbuch è. 6 Ostrava/Erfurt 2000
Sborník è. 194/2000


Uèitelé uspoøádali koncert

Desátému výroèí vzniku
Ostravské univerzity byl vìnován koncert uèitelù umìleckopedagogické katedry Pedagogické fakulty, který se v univerzitní aule uskuteènil ve støedu

21. bøezna. Jeho program byl
vybrán pøedevím z hudby
evropských romantikù a ze
skladeb klasikù èeské hudby
20. století.
Se skuteèným potìením si

vichni pøítomní vyslechli dvì
klavírní skladby F. Chopina.
Luká Michel precizní interpretací zdùraznil zvukovou
barvitost a stavebnou dokonalost
skladatelovy Polonézy-Fantazie

op. 61. Balada As dur op. 47 byla
v podání Eliky Novotné skuteènì jedním z vrcholných
Chopinových opusù, skladbou
inspirovanou podnìty proslulého
polského literárního romantismu.
S velikým respektem pøipomínám i výkon hobojisty Duana
Foltýna, který v Adagiu a
Allegru R. Schumanna prokázal
opravdu mimoøádné interpretaèní
kvality.
Výbornou úroveò mìla i provedení skladeb èeských skladatelù. Interpretace Janáèkovy
Pohádky pro violoncello a klavír
(hráli Jan Halika a Elika
Novotná) pøipomnìla - pøesnì
v duchu autorského zámìru neklid a napìtí skladatelova
hledání vlastní tvoøivé orientace.
Vítìzslav Kuzník, Irena Vítková
a opìt Elika Novotná hráli
Sonátu pro dvoje housle a klavír
B. Martinù s nadhledem, technickou bravurou i s potøebnou
razancí. Na programu koncertu
bylo také vystoupení zpìvaèky
Janky Drahovzalové, která pøednesla dvì árie z operet E. Kalmána a F. Lehára. Její vystoupení
mìlo - stejnì jako klavírní
doprovod Pavla Motlocha výbornou úroveò, domnívám se
vak, e programové orientaci
koncertu by byla blií provedení
árií, pøípadnì nìkterého písòového cyklu.
Recenzovaný jubilejní koncert
prokázal - konstatuji to s velikým
potìením - opravdu výborné
interpretaèní kvality vech úèinkujících. Pøipomnìl, e umìlecké
(soutìní a koncertní) úspìchy
posluchaèù katedry se odvíjejí
nejen od pedagogických schopností a dovedností jejich uèitelù.
JAN MAZUREK

Uzávìrka dalího èísla je ve ètvrtek 3. kvìtna 2001 do 10.00 hod.
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