VELVYSLANEC POLSKÉ REPUBLIKY MEZI
OSTRAVSKÝMI POLONISTY

Kyticemi eøíku a konvalinek uvítala dne 21. kvìtna ostravská polonistika význaèného hosta, nového velvyslance
Polské republiky v ÈR pana dr. Andrzeje Krawczyka. Navtívil nae pracovitì v doprovodu generálního konzula PR v Ostravì
pana Marka Masiulanise a paní konzulky Ma³gorzaty Filipek.
Pan velvyslanec je absolven- likaèní èinnost, take panu veltem Historické fakulty Varavské vyslanci mohlo být jako dar
univerzity, na ní také v letech pøedáno 11 naich monografií
1976-1990 pøednáel, proto je a sborníkù; pùsobí zde jediní dva
mu univerzitní pùda velmi blíz- èetí univerzitní profesoøi polká. Specializoval se pøedevím ského jazyka v Èeské republice;
na dìjiny støední Evropy, proto je oddìlení polonistiky má vlastní
mu i nae zemì velmi blízká. studentský divadelní soubor,
Pøed odchodem do diplomatic- s ním úspìnì vystupuje na scékých slueb zastával pan vel- nì ostravského divadla Aréna,
vyslanec v Polsku významné v univerzitních klubech v Praze
funkce - generálního øeditele i v Polsku; oddìlení polonistiky
Kanceláøe polského Sejmu a po- dokonèilo projekt bakaláøského
radce premiérky Hany Suchocké. studia hospodáøské poltiny, jím
Je autorem mnoha publikací, chce reagovat na potøeby a pomimo jiné knihy Praské jaro. adavky regionu; oddìlení se
V øadì polistopadových velvy- mùe pochlubit velmi úzkou Statutu schváleného Senátem FF
polonistiky, schùzky, na ní by
slancù Polské republiky v Praze a plodnou spoluprací s Generálzabývat specifickými otázkami
se mìly a mohly vechny nae
je Jeho Excelence pan velvy- ním konzulátem Polské republiky
polské národnostní meniny
problémy projednat.
slanec Krawczyk po bohemistovi v Ostravì), ale i s negativy
z hlediska lingvistického, socioNavíc pøislíbil pan velvyslanec
prof. Jacku Baluchovi a dalím (oddìlení se i pøes vysoké úvazky
lingvistického, sociologického, pøevzít zátitu nad pøítí meznalci èeské kultury Marku svých èlenù a pestrou skladbu
demografického, historického zinárodní vìdeckou konferencí,
Pernalovi tøetím významným zajiovaných studijních oborù
a etnokulturního, naplòuje své kterou ostravská polonistika
polským diplomatem, který má nemùe z finanèních dùvodù
poslání pouze v oblasti jazyka, uspoøádá v pøítím roce.
úzký vztah jak k èeské vìdì, tak roziøovat; oddìlení neplní jednu
folklóru a demografie, tedy
Sedmdesát minut, které nám
k èeskému veøejnému ivotu.
z Èesko-polských kulturních
Ostravská polonistika (døíve dohod, tj. nepøijímá po mnoho let zèásti, protoe nejsou finanèní podle svého ostravského harmosamostatná katedra, dnes od- polského lektora, rodilého mluv- prostøedky na to, aby se alespoò nogramu mohl pan velvyslanec
dìlení a Ústav katedry slavi- èího, protoe ho nemùe zaplatit, na èásteèný úvazek pøijali dalí vìnovat, ubìhlo v plodném rozstiky), jeden ze ètyø nejstarích zatímco vechny polské univer- odborníci).
hovoru jako voda. Jen neradi
Pan velvyslanec vyjádøil
vysokokolských humanitních zity èeského lektora v souhlase
jsme vzácnou návtìvu pouoborù v Ostravì, který má s mezistátními kulturními doho- ochotu pomoci pøi øeení nej- tìli na dalí setkání - s ostravbezmála ètyøicetiletou tradici, dami zamìstnávají; oddìlení, palèivìjích potøeb ostravské
ským primátorem. Jménem svým
byla panu velvyslanci pøed- které nemá odborníka na polskou polonistiky:
i jménem vech uèitelù a dokstavena se vemi svými nejvìt- literaturu, si nemùe z Polska - nabídl osobní pomoc pøi zajitìní lektora a hostujícího torandù katedry, kteøí se setkání
ími pozitivy (realizuje jako pozvat ani hostujícího profesora,
zúèastnili, mohu u dnes proprofesora,
jedno z mála pracovi OU plnou protoe za finanèní odmìnu,
hlásit, e se na dalí návtìvu
nabídl
monost
spoleèné
schùzkálu oborù - bakaláøské, magi- kterou jsme nabídli, k nám ádný
ky velvyslance PR a pøedsta- pana velvyslance Polské repubsterské uèitelské i neuèitelské, univerzitní profesor nepøijede;
vitele vlády, v jeho kompe- liky v Ostravì (byla nám slíbena)
doktorské, a má právo habili- druhé polonistické pracovitì
tenci je øeení národnostní upøímnì tìíme.
taèních a profesorských øízení; katedry, Ústav pro výzkum
politiky v ÈR, s pøedstaviteli
vichni její uèitelé pøes vysoké polského etnika, jediný svého
DOC. DR. EVA MRHAÈOVÁ
Ostravské univerzity a oddìlení VEDOUCÍ KATEDRY SLAVISTIKY FF OU
nadúvazky vykazují velkou pub- druhu v ÈR, který se má podle
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Mezinárodní konference Pedagogická diagnostika 01
V roce 1993 se konala tato konference
poprvé. Tehdy ji katedra pedagogiky
uskuteènila v Karviné. Ty dalí, vdy kadým
druhým rokem, se ji scházely v budovách
naí univerzity, pokadé pod zátitou rektora
Ostravské univerzity a dìkana Pedagogické
fakulty.
Rozsáhlé sborníky ze vech ètyø konferencí
jsou ukázkou i dokladem znaèného zájmu
hostù z Polska, ze Slovenska i od nás. Letoní

sborník, na rozdíl od tìch pøedelých, chceme
pøedat pøihláeným ji v den zahájení, tj.
4. záøí 2001. Letoní dvoudenní setkání se
bude èásteènì liit od pøedcházejících,
protoe sekce speciálnì pedagogické a poradenské diagnostiky budou èistì pracovní
a sekce motodiagnostiky se bude konat v jiném termínu.
Pedagogická diagnostika je neoddìlitelnou
slokou jakékoliv pedagogické èinnosti,

protoe kadý pedagog chce znát pøedpoklady, potencionality a motivace svých
ákù, stejnì tak jako výsledky své práce,
svého snaení.
Vichni uèitelé a studenti Ostravské
univerzity jsou zváni na záøijovou konferenci,
na které snad kadý najde nìco uiteèného
pro svùj profesionální rozvoj.
DOC. PHDR. LADISLAV LANGR, PH.D.
VEDOUCÍ KATEDRY PEDAGOGIKY

Akademické mistrovství Èeské republiky ve stolním tenisu
Ve dnech 16. a 17. kvìtna se pod zátitou rektora Ostravské univerzity uskuteènilo v areálu katedry tìlesné výchovy
na Varenské ulici Akademické mistrovství Èeské republiky ve stolním tenisu muù a en.
Ve spolupráci s TJ Nové huti Ostrava byla kol ze vech koutù naí vlasti, výmìna
Dvouhra en:
jejím uspoøádáním povìøena katedra tìlesné zkueností a nová pøátelství, která zde
výchovy Pedagogické fakulty Ostravské vznikla, a upevnìní tìch loòských.
1. Libue Horáková OPF SU Karviná
Organizaèní i spoleèenská úroveò akce
univerzity. Do Ostravy se sjelo více ne
2. Markéta Vondráková CZU Praha
3. Alena Malkovská 1. LF UK Praha
padesát hráèù a hráèek - studentù estnácti byla, øeèeno ústy úèastníkù, jetì o stupínek
vyí ne v roce 2000. Studenti si do svých
vysokých kol z celé republiky.
Ètyøhra mui:
Po slavnostním nástupu soutìících, domovù kromì medailí a upomínkových
nezbytných hymnách a projevech zahájil trièek s emblémem mistrovství odváeli
1. Jan Hrnèiøík FTVS UK Praha,
turnaj krátkým duelem za pingpongovým i spoustu hezkých dojmù z kdysi èerné
Zdenìk edivý CZU Praha
stolem s vedoucím katedry tìlesné výchovy Ostravy. Jsme pøesvìdèeni, e tato soutì
2. Daniel Tomica PøF OU Ostrava,
doc. PhDr. Vojtìchem Gajdou, CSc., rektor byla dùstojnou reprezentací Ostravské
Vladimír Poliaèek PdF OU Ostrava
Ostravské univerzity doc. Ing. Petr Pánek, univerzity v roce desátého výroèí jejího
3. Michal Boek VB TU Ostrava,
CSc. Za nadené pozornosti hráèù pøedvedli vzniku. Chtìli bychom v tradici, kterou jsme
Jiøí Gráf VB TU Ostrava
loni nastartovali, pokraèovat i v pøítích
oba aktéøi nìkolik nevedních výmìn.
A pak u se rozhoøely nelítostné bitvy létech a naím dalím cílem je uspoøádat ve
Ètyøhra eny:
o body. Nejprve ve skupinách a pak vyøa- stolním tenisu Mezinárodní akademické
1. Libue Horáková OPF SU Karviná,
zovacím zpùsobem bojovali sportovci o me- mistrovství Èeské republiky.
Jana Dolealová UP Pardubice
A co dodat na závìr? Snad jen Na
daile a tituly akademických ampionù. Nej2. Markéta Vondráková CZU Praha,
úspìnìjím úèastníkem mistrovství se stala shledanou za rok!
Jana Mauserová TU Liberec
studentka OPF SU Karviná Libue Horáková.
PAEDDR. JOSEF PICEK
3. Alena Malkovská 1. LF UK Praha,
S potìením mùeme konstatovat, e ani nai
ØEDITEL TURNAJE
Eva Talarovièová VA Brno
studenti nehráli v turnaji druhé housle a dvì
Výsledky Akademického mistrovství ÈR
støíbrné a jedna bronzová medaile jsou toho
Smíená ètyøhra:
ve stolním tenisu
nejlepím dùkazem. Pøi slavnostním vyhláení výsledkù, které provedla místopøed1. Michal Boek VB TU Ostrava,
Dvouhra muù:
sedkynì výkonného výboru Èeské asociace
Libue Horáková OPF SU Karviná
2. Vladimír Poliaèek PdF OU Ostrava,
univerzitního sportu RNDr. Eva Slonková,
1. Michal Boek VB TU Ostrava
Zuzana afáøová PdF OU Ostrava
jsme se nemìli opravdu za co stydìt.
2. Jan Hrnèiøík FTVS UK Praha
3. Martin Kubrt UP Pardubice,
Nelo vak jen o medaile, mnohem dùJana Dolealová UP Pardubice
3. Vladimír Poliaèek PdF OU Ostrava
leitìjí je vlastní setkání studentù vysokých

SLAVNOSTNÍ

NÁSTUP

REKTOR PETR PÁNEK

ZAHAJUJE TURNAJ

Úspìch studenta umìlecko-pedagogiské
katedry PdF OU
Jakub Hyp - student umìlecko-pedagogické katedry Pedagogické fakulty OU, oboru hra na
klavír (ze tøídy prof. Rudolfa
Bernatíka) - se ve dnech 25. - 27.
kvìtna zúèastnil mezinárodní
soutìe O cenu Leoe Janáèka,
která probìhla na pùdì brnìnské
JAMU.
Do soutìe se pøihlásili celkem 23 úèastníci z Èeské republiky i ze zahranièí (Japonsko,
Slovensko), aby pøedvedli svou
interpretaci dìl Leoe Janáèka
a Bohuslava Martinù (libovolné
skladby tìchto dvou autorù byly
povinné) a prokázali schopnost
vyrovnat se také s dílem nìkterého skladatele soudobého.

Jakub Hyp se pøedstavil II.
øadou cyklu Po zarostlém chodníèku Leoe Janáèka, druhým
seitem Etud a polek Bohuslava
Martinù a Sonátou pro klavír
Luboe Sluky. Mezinárodní porota, v ní byly zastoupeni vedle
naich pianistù (J. Skovajsa, E.
Leichner, J. Doleel) také umìlci
z Polska a Slovenska, ocenila
Hypùv výkon 2. místem, které
je v pomìrnì velké konkurenci
vynikajícím výsledkem nejen
pro mladého pianistu, ale také
ocenìním práce jeho pedagoga
hlavního oboru profesora Rudolfa Bernatíka.
Blahopøejeme!!!
HANA ADÁMKOVÁ

BLAHOPØEJEME!

v Akreditaèní komise na svém zasedání dne 24. - 25. 4. 2001 schválila
doktorské studium na Zdravotnì sociální fakultì Ostravské univerzity.
Je to velký úspìch naí nejmladí fakulty, k nìmu fakultì
a jejímu vedení srdeènì blahopøejeme!
Výpis ze zasedání AK:
e) doktorské SP
OU Ostrava, Fakulta zdravotnì sociální
obor: Sociální práce
Závìr: AK souhlasí s akreditací doktorského studijního programu
Sociální politika a sociální práce, obor Sociální práce pro Fakultu
zdravotnì sociální Ostravské univerzity v Ostravì. Forma studia
prezenèní a kombinovaná, standardní doba studia 3 roky.
v V Polské republice byla vydána publikace Zlatá kniha polské vìdy
2000. Kniha obsahuje 3 000 biogramù vìdcù, kteøí dosáhli nejvìtích
úspìchù v rozvoji polské a svìtové vìdy. Do tohoto elitního souboru
byl zaøazen i ná prof. dr. Karel Kadlubiec, DrSc., autor 577 publikací v oboru slavistika, folkloristika, dialektologie a sémiotika.
Z jeho velkého úspìchu, který zároveò zvyuje presti celého
naeho pracovitì, máme velkou radost!
EVA MRHAÈOVÁ

POLSKÉ STUDENTSKÉ DIVADLO SZCZYT mìlo svou první derniéru

V atmosféøe pøipomínající bujaré studentské støedovìké veselice
probìhla dne 4. kvìtna v ostravské komorní scénì Aréna derniéra
Procházkovy jednoaktovky S tvojí dcerou ne (v polském pøekladu
Mêskie z³udzenia) v podání polského studentského divadelního
souboru SZCZYT, který vznikl na katedøe slavistiky-oddìlení
polonistiky v loòském roce z iniciativy naí doktorandky Alexandry
Dìdicové a studentù polonistiky.
Herci (studenti Regina Bzonková, Andrea Kapsia, Teresa Kufa,
Jakub Mrózek, Ondøej Sýkora a Tomasz Typowski) a oba reiséøi
(doktorandi Alexandra Dìdicová a Petr Vidlák) se vesele rozlouèili se

svými diváky, z nich vìtina (mne nevyjímaje) vidìla pøedstavení po
tøetí nebo i po ètvrté.
Mimoøádnì nás potìilo, e na pøedstavení se pøiel podívat i øeditel
Národního divadla moravskoslezského pan Ludìk Golat, který se
právì vrátil z kanadské Ottawy, kde reíroval Verdiho operu Il
Trovatore. Studenti mìli z toho, e si tìsnì po svém návratu udìlal èas
a pøiel se na nì podívat, opravdovou radost.
Doufáme, e po derniéøe bude brzy následovat nová premiéra, a
tìíme se.
EVA MRHAÈOVÁ

Informace o konání XXVI. Pachnerových dnù pracovního lékaøství
Akci poøádala Èeská spoleènost pracovního lékaøství Èeské lékaøské spoleènosti
J. E. Purkynì ve spolupráci s Krajskou
hygienickou stanicí v Ostravì, Okresní
hygienickou stanicí Vsetín, Zdravotnì sociální fakultou OU a Èeskou lékaøskou
komorou.
Akce se konala tradiènì v Hotelu Relax
v Ronovì pod Radhotìm ve dnech 23. 5. a
25. 5. 2001. Pracovních dnù se zúèastnilo 160
registrovaných úèastníkù z Èeské a Slovenské republiky. Ze zahranièních hostù byli

dále pøítomni Ing. J. Slijpen z ministerstva
práce a sociálních vìcí v Holandsku a MUDr.
V. Erban ze výcarska. Na jednání odeznìlo
21 referátù a bylo prezentováno 12 posterù
s irokou problematikou zahrnující hygienu
práce, fyziologii práce, toxikologii vèetnì
genetické toxikologie a nemocí z povolání.
V úvodním bloku vystoupil dìkan ZSF OU
doc. MUDr. J. Horáèek, CSc., který informoval pøítomné o rozvoji Ostravské univerzity a Zdravotnì sociální fakulty a dále
o pøipravovaném bakaláøském a na nìj

navazujícím magisterském výukovém programu: Ochrana veøejného zdraví. ZSF OU
byla na pracovních dnech zastoupena
2 odbornými referáty, a to: referátem MUDr.
M. Menzlové, CSc., a kol. na téma: Pracovní
neschopnost jako charakteristika zdravotního
stavu výbìrového souboru a doc. MUDr. Z.
Jiráka, CSc., jako spoluautora referátu kolektivu Vojenské lékaøské akademie v Hradci
Králové na téma: Energetický výdej pøísluníkù hasièského záchranáøského sboru.
- ZJ -

!

Specifika výzkumu v sociální práci

Dne 24. dubna 2001 probìhla na Zdravotnì
sociální fakultì OU první spoleèná studentská vìdecká konference studentù katedry psychologie a sociální práce Filozofické fakulty
OU a studentù katedry sociální práce ZSF
OU. Studentská vìdecká konference se stala
opìt pøíleitostí k diskusi, zda výzkum v sociální práci je specifickým typem spoleèenskovìdního výzkumu a jaké nároky by mìl splòovat spoleèenskovìdní výzkum. Vzhledem k tomu, e se sociálnìvìdním výzkumem vedle
naeho pracovitì zabývá øada dalích kateder a ústavù Ostravské univerzity, povaujeme za uiteèné otevøít k tomuto problému
diskusi. K tomu by mìl pøispìt pøedkládaný text. Pøípadné dotazy a názory mùete
zasílat na adresu: ilouckova@atlas.cz
Kdykoliv se zmíníme o výzkumu v sociálních vìdách, reakce je vdy jednoznaèná.
Hlavní dùraz je kladen na znalosti statistických programù a zpracování èíselných dat.
Specifické výzkumné postupy, které by mìly
být vázány na konkrétní výzkumné úlohy,
zmiòovány nejsou. Rovnì výzkumné zprávy
jsou nejèastìji prezentovány èísly, nikoliv
významy vztaenými jak ke koncepci, tak
úèinnosti výsledkù výsledných zjitìní.
Sociální práce je multiparadigmatická
disciplína chápaná jako specifická èinnost,
jejím úèelem je identifikace, vysvìtlení
a korigování sociálních problémù, které se
mohou objevit ve spoleènosti. Výzkumná aktivita vyrùstá v kontextu odpovídajícího hledání, aby bylo mono reagovat na konkrétní
problémy, které se objevují mezi jedincem
nebo specifickou skupinou a spoleèností.
Kvalita poznání je v naí kultuøe spojena se
slovem vìda. Vìdecké poznání je zprostøedkováno výzkumem. Pøedbìnì mùeme
výzkum vymezit jako proces epistemického
jednání v rovinì empirické i teoretické s cílem nalézt odpovìï na výzkumnou otázku.
Pouití epistemických postupù ve výzkumných situacích je vak vázáno na akceptování
konkrétního paradigmatu a z nìho odvozené
metody, je badatel pro danou situaci pøijímá.
V sociálních vìdách obecnì nejde jen o poznání pro krásu poznání, ale zejména o poznání pøedmìtu výzkumu, napøíklad o poznání sociálního jevu, sociální situace,
sociální události. Termínem sociální se
obecnì oznaèují jevy, které se vyskytují ve
spoleènosti a jsou charakteristické vzájemným jednáním jednotlivých subjektù. Jde
o vzájemné vazby, interakce co nejirího
významu, nejen o verbální komunikaci. Vzájemné vazby mohou zahrnovat jak materiální,
tak i nemateriální sféru lidského jednání. Termín sociální lze potom chápat ve smyslu
spoleènostní, resp. spoleènost. Nicménì
pojem sociální èi spoleènostní lze chápat
"

i úeji ne ve výe uvedeném významu. Mùe
se jednat o problémy vztahu jedince ke spoleènosti a naopak, pøesnìji øeèeno o identifikaci, vysvìtlení a nápravu problémù,
konkrétnì sociálních problémù, které se
v rùzné intenzitì mohou ve spoleènosti
vyskytnout. Èasto se jedná o problémy, které
má osamìlá matka pøi výchovì dìtí, problémy pacientù umístìných v léèebném zaøízení, nezamìstnanost, ztrátu domova po
návratu z výkonu trestu a celou øadu dalích
událostí, kdy jedinec èi skupina lidí konkrétní
událost z nejrùznìjích dùvodù nevyøeí
sama. Oblast výe nastínìných problémù je
potenciální sférou pøedmìtu práce jak psychologù, sociologù, tak i odborníkù aplikovaných sociálnì- vìdních disciplín, napø. sociálních pracovníkù, právníkù apod., jejich
metody výzkumu budou obdobné, nikoliv
totoné.
Aèkoliv souèasný sociální výzkum by mìl
být charakterizován multiparadigmatièností,
praxe ukazuje, e variabilita pøi jejich pouívání je otázkou pouhého pøání metodologù.
Pod pojmem sociologický, humanitní èi
sociální, psychologický, pedagogický
apod. výzkum se toti èasto skrývá (nejen
u laické veøejnosti) pøedstava záznamù údajù,
získaných zpravidla dotazníkem, které se
zpracují poèítaèem do podoby balíku papíru
potitìného èíselnými tabulkami a nìjakými
koeficienty. Slovní popis tabulek a pøeklad
(interpretace) èísel získaných z poèítaèe je
závìreèným zjitìním. Dokonce i pod oznaèením metodolog je èasto chápán odborník,
který umí pracovat s nejnovìjími statistickými programy na zpracování èíselných
dat. I v souèasnosti se lze setkat s tímto hrubým zjednoduením a trestuhodným zkreslením toho, co by mìlo být chápáno jako
metodologie a výzkum v sociálních vìdách.
Oblast sociální práce je charakteristická
irokým zábìrem aktivit. Sociální pracovníci
jsou pracovnì angaovaní v rùznì irokém
a diferencovaném prostøedí; v organizacích,
na úkolech smìøujících k rùzným úèelùm,
pracují s rùznými jedinci, skupinami apod.
Jestlie mají být ve své vlastní praxi kompetentní, potom pouhá informovanost o výzkumech pomocí odkazù na práce jiných ji
nestaèí. Je tøeba být schopen se aktivnì
zapojit do výzkumné práce.
Výzkum v sociální práci mùe být klasifikován a tøídìn s ohledem na rozmanitost
kritérií, která zdùrazòují jejich:
- úèel pro informování, komparování nebo
zlepení slueb s ohledem na perspektivu
projektù, manaerù, praktikù èi jiných
uivatelù;
- cíle jako faktografické (deskriptivní, diagnostické, hodnotící) nebo koncepèní;

- orientaci, jako empirické nebo interpretativní;
- metodologii jako kvantitativní, kvalitativní
nebo integrované;
- design, který mùe být zaloen na survey,
dotazníkovém interview, narativní studii,
pøípadové studii, samostatném systému,
pøípadnì experimentu.
Z výe uvedených dùvodù je nutné pro
výzkumné cíle pouít ty výzkumné strategie,
které jsou pro danou oblast zkoumání legitimní. Nìkteré výzkumné úlohy jsou vedeny
pro cíl ovìøit hypotézy (kvantitativní, deduktivní strategie), jiné pro konsktrukci hypotéz
(kvalitativní, induktivní strategie), jiné pro cíl
sociální zmìny (integrované strategie). Ani
pøi pouití kvantitativní strategie není legitimní pouívat elegantní výsledky statistických postupù tam, kde to organizace úkolu
neumoòuje. (Formulace byl proveden náhodný výbìr  bez prezentace výbìrové
opory je pøinejmením neetická). To vak
neznamená, e není mono výzkum provést,
avak jinými metodami (napø. robustními).
Není mono pouívat multidimenzionální
techniky analýzy dat tehdy, kdy nejsou
k dispozici vhodné baterie promìnných.
(Otázkou zùstává i hloubka porozumìní, co
vlastnì výsledné informace znamenají.) Je
obsahovì lhostejné, zda deskripce výzkumného souboru (sumární informace) je získána
statistickými systémy (napø. SPSS), èi jsou
výsledky získány ménì dokonalým programovým systémem (MYSTAT jako demoverze zdarma darovaná pro studenty) èi
dokonce èárkovací metodou. Systémy (pracující s rozsáhlými výzkumnými soubory, co
pochopitelnì ádná demoverze neumoní)
umoní výrazné zrychlení prací a eleganci
výstupù, nikoliv vak øeení úlohy. To by byl
hrubý omyl. Øeení úlohy a interpretace
výsledných zjitìní je v rukou badatele. Proto
pro ohodnocení výzkumných prací je nutno
pouívat ta kritéria, která jsou adekvátní
konkrétnímu výzkumnému typu.
IVANA LOUÈKOVÁ
KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE
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Informace pro studenty

Platnost souèasných studentských ISIC
karet konèí v srpnu 2001. Prodlouení jejich
platnosti bude provedeno formou ISIC
validaèních nálepek. Cena prodlouení na
dalí rok je 80 Kè. Sloenky pro zaplacení
budou vydávány u pøedzápisu. Termín
zaplacení je do 31. srpna 2001. Nálepky
budou vydávány pøi zápisu, kdy bude
rovnì kontrolováno zaplacení.
CENTRUM

INFORMAÈNÍCH TECHNOLOGIÍÍ

Setkání se èlenkami souboru Adash
V pátek 11. kvìtna 2001 probìhlo v dopoledních hodinách
setkání dìkana Pedagogické
fakulty OU doc. PhDr. Zbyòka
Janáèka a prodìkanky PhDr.
Diany Svobodové, Ph.D., se esti
studentkami PdF OU, které jsou
èlenkami pìveckého souboru
idovských písní Adash. Tato
neformální snídanì na dìkanátì probìhla v srdeèném duchu
a pøíjemné atmosféøe. Studentky
informovaly èleny vedení fakulty

o prùbìhu svého koncertního
turné po Spojených státech,
ohlasech na svá vystoupení,
o záitcích, které si z cesty
pøivezly, i o svých plánech do
budoucna. Dìkan doc. Janáèek
studentkám podìkoval za jejich
úspìnou reprezentaci Ostravské
univerzity a popøál jim mnoho
úspìchù v jejich dalí umìlecké
èinnosti, ve studiu i v osobním
ivotì.
FOTO: JIØINA VEÈEØOVÁ

DIANA SVOBODOVÁ

Konference ve Wa³brzychu
Tolik Èechù jsem jetì pohromadì nevidìla, spráskla ruce jedna
z pracovnic knihovny v polském Wa³brzychu, kdy vidìla pøicházet
do vstupní haly bohemisty z èeských vysokých kol a vìdeckých institucí. Ti se zde 26. a 27. dubna 2001 seli se svými polskými kolegy na
mezinárodní vìdecké konferenci Èeský jazyk a literatura na sklonku
20. století. K organizátorùm této akce patøily Státní vyí kola práce
ve Wa³brzychu, Mìstský úøad a Okresní veøejná knihovna tamté
a také katedry èeského jazyka a literatury Filozofické fakulty Ostravské univerzity.
Po dva dny jednali úèastníci konference v jedné literární a ve dvou
jazykových sekcích. Literáti hodnotili vývoj uplynulého pùlstoletí
jako celku (Ale Haman, Vladimír Papouek, Jiøí Svoboda), vímali si
nových tváøí èeské literatury 80. a 90. let 20. století (Josef Hetych),
mapovali vývoj literatury v regionech (Iva Málková, Libor Martínek).
Lingvisté se zamìøili na vývojové tendence souèasné èetiny v rovinì
lexikální (Jaroslav Hubáèek, Diana Svobodová), zamýleli se nad
podobou èetiny souèasné urnalistiky i nad promìnami jazyka
v nových médiích, napø. nad stavem jazyka elektronické poty (Jaroslav Bartoek, Olga Mûllerová) nebo nad jazykovou úrovní reklamních tiskovin urèených pro teenagery.

Se svými pøíspìvky se mezi referujícími neztratili èlenové katedry
èeského jazyka a literatury s didaktikou PdF OU. Na konferenci ji
zastupovali Mgr. Pavlína Kuldanová, PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.,
Mgr. Ing. Radomil Novák a Mgr. Ivana Gejguová.
ivou, témìø bouølivou diskusi vyvolal pøíspìvek Pavlíny
Kuldanové Krize mluvních vzorù v Èechách?, který se zabýval mimo
jiné i pozicí hovorové èetiny ve veøejných projevech. Diana
Svobodová v pøíspìvku Promìny v èeských sociolektech hovoøila
o problematice adaptace anglicismù do èeského gramatického
systému, Ivana Gejguová si v pøíspìvku Øeè reklamy vímala
jazykové podoby reklamních sloganù a vyuití frazeologismù v nich.
Radomil Novák jako jeden z mála v literární sekci vìnoval pozornost
poezii v pøíspìvku Hudebnost poezie Oldøicha Mikuláka.
Na závìr jetì pøipomeòme, e organizátoøi akce (poklonu zaslouí
zvlátì hlavní z nich - Mieczys³aw Balowski) pøipravili nìkolik
doprovodných kulturních akcí, k nim patøila návtìva zámku Ksi¹.
Konference byla vskutku po vech stránkách zdaøilá.
IVANA GEJGUOVÁ

Navtívili nás pedagogové z Holandska

Katedru oetøovatelství Zdravotnì sociální fakulty Ostravské
univerzity navtívili ve dnech 24. a 25. dubna dva holandtí pedagogové z Gamma fakulty Hanzehogeschool v Groningenu (Gamma
fakulta je obdobou naí Zdravotnì sociální fakulty). Jak upøesnila
PhDr. Dagmar Mastiliaková, Ph.D., odborná asistentka Zdravotnì
sociální fakulty, pánové Maarten M. Kaaijk a Jan D. Haijer jsou
mezinárodními koordinátory evropského sdruení Florence Network.
Tato organizace sdruuje 25 evropských kol, které pøipravují
zdravotní sestry a porodní asistentky ze 13 zemí Evropy v bakaláøských a magisterských studijních programech.
Hlavními tématy dvoudenního jednání bylo posouzení nového
pregraduálního studijního programu oetøovatelství, konkrétnì obory
veobecná sestra a porodní asistentka, dodává PhDr. Mastiliaková,
a pøíprava na uí vzájemnou spolupráci v rámci programu EU
Sokrates/Erasmus.
Souèástí programu byla rovnì prohlídka vybraných pracovi
Fakultní nemocnice Ostrava.
Oba hosté byli pøekvapeni milým pøijetím námìstkyní pro
oetøovatelskou péèi Marií Dobeovou a také vysokou úrovní odborného klinického zázemí, které je pro výuku moderního oetøovatelství
nezbytné, pokraèuje odborná asistentka. Uí spolupráce bude za-

hájena pøípravou uèitelù na nový zpùsob výuky oetøovatelství na
zdejí fakultì a v budoucnu budou uskuteèòovány výmìnné stáe
studentù i uèitelù v tomto studijním programu, dodává na závìr
PhDr. Mastiliaková.
HELENA ÍMOVÁ

NA SNÍMKU ZLEVA: HOLANDTÍ PEDAGOGOVÉ DOCENTI MAARTEN M. KAAIJK
A JAN D. HAIJER A ODBORNÁ ASISTENTKA ZSF PHDR. DAGMAR MASTILIAKOVÁ, PH.D.
FOTO: JANA GOJOVÁ
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STUDENTSKÁ VÌDECKÁ KONFERENCE NA KATEDØE PSYCHOLOGIE
A SOCIÁLNÍ PRÁCE FILOZOFICKÉ FAKULTY OU
V letoním roce probíhala studentská vìdecká konference na naí katedøe ve dvou etapách. Do 28. 3. 2001 nejprve studenti
odevzdali své pøíspìvky k rukám PhDr. M. Valokové. Z devíti odevzdaných pøíspìvkù komise ve sloení doc. K. Paulík, Csc.,
PhDr. O. Solanský a PhDr. M. Valoková vybrala ètyøi, které postoupily do mezifakultního kola
na Zdravotnì sociální fakultì Ostravské univerzity (ZSF OU).
Spoleèná konference se konala
24. 4. 2001 na katedøe sociální
práce na Zdravotnì sociální fakultì OU.
Pøíspìvky studentù z katedry
sociální práce Filozofické fakulty Ostravské univerzity:
Kateøina Kuchtová: Specifika
rodinné výchovy u migrantù
Lenka Musialová: Psychická
zátì a agrese u migrantù v adolescentním vìku
Jan Gavelèík: Faktory ovlivòující
volbu vysokokolského studia.
Ètvrtý pøíspìvek bohuel pro
nemoc autorky nemohl být na
konferenci prezentován.
Z katedry sociální práce Zdravotnì sociální fakulty Ostravské
univerzity vystoupilo na konferenci se svými pøíspìvky sedm
studentù. Z jejich pøíspìvkù jsem
si odnesl pøedevím dva velmi
pøekvapivé a zároveò dùleité
poznatky:

1. Témata jejich prací (a na
pøíspìvek D. lahorové o epilepsii) nijak nekorespondovala
s profilací ZSF. Zaznìla zde
tato témata: Sociální práce
v trestní justici, Sociální
práce a svìøování dìtí po
rozvodu, Míra xenofobie,
Homosexuálové, Komunitní sdruení a Sociální
práce a sluby v Nìmecku.
2. Metodologická úroveò tìchto
prací je tak trochu diskutabilní. Studenti ZSF èasto ve
svých výzkumech nepøekraèují hranice univariaèní a bivariaèní analýzy, a pokud se
pokusí o tzv. vyí statistiku,
mají problémy objasnit, co
vlastnì se sebranými daty
dìlají. Po stránce obsahové
vak byla vìtina pøíspìvkù
velmi zajímavá a podnìtná.
V odborné porotì byli 3 zástupci katedry sociální práce ZSF

Jak dál s fakultními kolami
Pro potøeby pedagogické praxe naich studentù slouí ji mnoho
let fakultní koly. Jejich poèet se v posledních letech rozrostl, ale
tìmi nejvíce vyuívanými jsou Z Ostrèilova, Zelená, Matièní 5
a 18.
Na kadé z nich jsou uèitelé, lépe øeèeno uèitelky, které vedou
praxi naich studentù pøipravujících se pro práci na 2. stupni Z.
Spolupráce jednotlivých kateder s tìmito kolami je rùzná, ale mìla
by být stálá, vestranná a mìla by být pro obì strany pøínosem. Aby
tomu tak bylo, uspoøádala katedra èeského jazyka a literatury
s didaktikou PdF OU setkání se cviènými uèitelkami èetiny
z tìchto kol. Souèástí setkání bylo jednak seznámení s názory
naich studentù na absolvovanou praxi, jednak diskuse o problémech, které praxe pøináí. Ukazuje se, e prohloubení spolupráce
bude ku oboustrannému prospìchu.
Protoe nìkterým fakultním kolám konèí pìtiletá smlouva
o spolupráci s OU, sejdou se v záøí pod zátitou prorektorky PhDr.
Hany Srpové CSc., zástupci univerzity se zástupci fakultních kol,
aby projednali dalí propojení obou subjektù. Praxi bude nadále
øídit Kabinet pedagogické praxe, jeho vedoucí bude od 1. èervence Mgr. Lucie Dokoupilová, nìkdejí absolventka naí
univerzity. Sídlo kabinetu bude i nadále na Reální è. 5.
PAEDDR. MILENA FRYDRYCHOVÁ
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a 3 z katedry psychologie a sociální práce - doc. K. Paulík, Csc.,
PhDr. O. Solanský a PhDr. B.
Vaina.
Vyhodnoceny byly tøi nejlepí
práce, porota zohlednila hlavnì
osobní a pøekladatelský pøínos
J. Komendové a udìlila jí za její
pøíspìvek o sociální práci a slubách v Nìmecku první místo.
Z naich studentù byl na druhém
místì ocenìn pøíspìvek J. Gavelèíka Faktory ovlivòující volbu
V studia.
Diváckou kulisu celé konferenci vytvoøilo asi 40 pøihlíejících studentù.
Celý prùbìh letoní studentské
vìdecké konference lze hodnotit
velmi pozitivnì, pøesto si neod-

pustím na závìr jetì jednu kritickou poznámku. Pøi jednáních
s vedoucím katedry i s tajemníkem fakulty jsem zjistil, e na jakýkoliv, by tøeba jen symbolický finanèní pøíspìvek na odmìny pro úspìné studenty
v rámci studentských vìdeckých
konferencí prostì neexistuje
ádná kolonka. A tak byli
úspìní studenti letoní konference finanènì ocenìni pouze
díky osobnímu sponzorskému
pøíspìvku Mgr. F. mehlíka ze
ZSF - jednoho z organizátorù
této konference. Jemu patøí dík,
managementu OU
snad alespoò podnìt k malému zamylení.
OLDØICH SOLANSKÝ

Badminton na Ostravské univerzitì
Bìhem mìsícù dubna a kvìtna uspoøádalo oddìlení sportu katedry
tìlesné výchovy historicky první, dlouhodobý turnaj v badmintonu.
Hra, známá v rekreaèní podobì z pláí, se v soutìi stává sportem, kde
se uplatní bleskové reakce, rychlé nohy, periferní vidìní, vytrvalost
a pøedevím bystré mylení. V Hale mládee TJ Nové huti Ostrava
máme pro jeho provádìní velmi dobré podmínky.
Pùvodní zámìr uspoøádat turnaj oddìlenì pro studenty a zamìstnance zcela zhatil naprostý nezájem zamìstnancù, z nich se nepøihlásil ani jediný.
Turnaje studentù se zúèastnilo deset en a estnáct muù. Celkem
se v esti veèerech odehrálo 136 zápasù ve dvouhrách.
Výsledky:
Dvouhra mui

Dvouhra eny

1. Roman otola
2. Martin Kobìrski
3. Jan Lapèík
4. Michal Horáèek
5. Jiøí Zubík

1. Pavlína Drozdková
2. Martina imáèková
3. Pavlína Andrlová
4. Helena Kotulová
5. Kateøina Lindnerová

Zvítìzit mùe jen jeden, ale dùleitìjí je to, e si vichni úèastníci
øádnì protáhli svá tìla a poznali nové kamarády. Vichni odcházeli
pøíjemnì unaveni a s pocitem, e pro své zdraví vykonali nìco navíc.
Za úèinnou pomoc pøi organizaci turnaje je nutné podìkovat i naí
externí spolupracovnici Mgr. Kateøinì Hrochové.
Máme v úmyslu na podzim turnaj zopakovat, pøípadnì rozíøit
o soutìe ètyøher a mixù.
Sportu zdar a badmintonu zvlátì!
PAEDDR. KAREL HASNÍK
KTV PDF OU

V pondìlí 14. 5. 2001 se uskuteènila kadoroèní akce Majáles
Ostravské univerzity. Celá tato
akce je pravidelnì zajiována
Stavovskou unií studentù Ostravské univerzity. Vzhledem k tomu, e vichni její èlenové letos
konèí své studium na této univerzitì, rozhodli se o odstoupení
ze svých funkcí, a to ji krátce po
skonèení loòského Majálesu. Do
této chvíle se nepodaøilo ustavit
nové sloení Unie, a tak s blíícím se mìsícem kvìtnem bylo

MAJÁLES ´2001

konání Majálesu ohroeno. Lépe
øeèeno, bylo nám jasné, e letos
tyto svátky studentù prostì nebudou. A to jen kvùli nezájmu a neochotì ostatních podílet se na
jejich organizaci. V této dobì se
kadý stará pouze o sebe a o nìjakou aktivitu, která zabere èas
a úsilí bez vidiny zisku, není zájem. Nakonec se sebralo pár odválivcù (tøi, a to z toho jeden
onemocnìl) a poslední týden
v dubnu zaèali s pøípravami.
Nebyli jsme ale èlenové Unie

Dìkan Zdravotnì sociální fakulty Ostravské univerzity vypisuje

VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ
na místa odborných asistentù Zdravotnì sociální fakulty
Katedra managementu a slueb ve zdravotnictví
Obor:
r anglický jazyk (100% pracovní úvazek)
r nìmecký jazyk (50% pracovní úvazek)
Katedra sociální práce
Obor:
r skupinová soc.práce a projektování v soc.práci
(100% pracovní úvazek - zástup za MD)
Katedra rehabilitace
Obor:
r kinezioterapie - praxe (100% pracovní úvazek)
Pøedpokládaný nástup 17. 9. 2001

a to dost vechno komplikovalo.
Nemìli jsme podpisová práva
k pøebírání sponzorských pøíspìvkù, úèet Stavovské unie byl
ze zcela nepochopitelných dùvodù zruen odstupujícím prezidentem Unie ke konci loòského roku
a èasu bylo zoufale málo.
Ve ètvrtek 10. kvìtna bylo ve
pøipraveno: zajitìno pódium, domluveny kapely, zvukaø, vybrán
král Majálesu, zajitìno povolení
ke konání akce od Mìstské policie, Magistrátu, zaplaceny poplatky za pronájem plochy na námìstí, domluveno umístìní stánkù
s tradièním èeským mokem, zajitìn úklid námìstí po skonèení
akce a spousta dalích drobností.
A tak jsme vylepili plakáty.
V pátek 11. kvìtna bylo vechno jinak. Sponzoøi, kteøí nám pøislíbili finanèní podporu, nám s politováním sdìlili, e dané prostøedky se jim nepodaøilo uvolnit.
Jeliko nám ani Ostravská univerzita nemohla narychlo vypomoci,
museli jsme celou akci osekat.
Bez penìz nebylo pódium ani kapely, a tak jsme na námìstí uspoøádali jen prùvod masek s novým

králem. Jestli se nìkomu zdálo, e
nás bylo málo, tak a se zeptá
vech ostatních studentù, kde byli! Kadopádnì, kdo do prùvodu
pøiel, tak se bavil! Letoním králem byl zvolen moderátor a herec
Divadla Petra Bezruèe Richard
Krajèo. Ten vybral nejlepí masku - podle nìj krtka, ale mìla to
být koèka - Pavla Hokeho, který
nedávno úspìnì sloil bakaláøské zkouky. Poté se vichni
zúèastnìní rozprchli do svých oblíbených hospùdek.
Alespoò se uskuteènila tradièní zábava na Hladnovských
kolejích, která se protáhla do ranních hodin. Chtìli bychom podìkovat vem studentùm, kteøí nám
ochotnì a bez nároku na odmìnu
pomohli: Killerovi, Habrovi, Miloovi, Blance a ostatním.
A teï pro vechny studenty,
kteøí chtìjí, aby se pøítí Majáles vùbec konal. Je potøeba
znovu obnovit Stavovskou unii,
a proto hledáme zájemce. Telefon: 0604 719 677, na Hladnovských kolejích pokoj è. 232.
JAROMÍR VANÍÈEK
FOTO: JIØINA VEÈEØOVÁ

Kvalifikaèní pøedpoklady: absolvování V v daném oboru, odborná praxe, pøedpoklady pro pedagogickou a vìdeckou èinnost, podmínka dalího vìdeckého rùstu (doktorandské studium-habilitaceprofesura), publikaèní èinnost, morální bezúhonnost.
Pøihláky: doloené ovìøenými doklady o dosaené kvalifikaci,
struèným ivotopisem s popisem dosavadní praxe, osobním dotazníkem SEVT a pøehledem publikaèní èinnosti zasílejte do 20. 6. 2001
na adresu personálního oddìlení Zdravotnì sociální fakulty OU
(Zdeòka Mìntielová ), Syllabova 19, Ostrava 3, 703 00.
DOC. MUDR. JAROSLAV HORÁÈEK,CSC.
DÌKAN FAKULTY
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Z katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty OU
Ve dnech 19. - 20. dubna se v Olomouci
konala interpretaèní soutì pedagogických
fakult Èeské republiky. Zúèastnili se jí posluchaèi devíti vysokých kol - z Brna, Èeských
Budìjovic, Hradce Králové, Liberce, Olomouce, Ostravy, Plznì, Prahy a Ústí nad
Labem. Soutìící mohli zvolit z následujících
oborù: klavír, smyècové nástroje, ostatní
hudební nástroje, sólový zpìv.
Studenti katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity jsou
kadoroènì velmi úspìní. Cenné vavøíny
tentokrát získaly:
Pavla Teichertová (hra na housle, 2. cena),
která pøednesla 1. vìtu z houslového koncertu
A dur W. A. Mozarta a 1. vìtu Wieniawského
houslového koncertu d moll;

Anna Záhorská (hra na klavír, 3. cena), která
se pøedstavila v ostakovièovì Preludiu a fuze è.1, Schumannovì Vzletu a Etudì in F
Bohuslava Martinù.
Z

v
Dne 18. dubna se na katedøe hudební
výchovy PdF uskuteènila v rámci oslav 10.
výroèí vzniku Ostravské univerzity IX. mezinárodní studentská odborná konference za
úèasti posluchaèù praské Univerzity Karlovy, olomoucké Univerzity Palackého, Filii
Uniwersytetu Slaskiego z Cieszyna a poøádající katedry.
Slavnostní zahájení patøilo cimbálové
muzice FiFOUni a komorní skupinì dìtského

pìveckého sboru Formánek pod pomyslnou
taktovkou Kamila Trávníèka.
Dopolední jednací blok byl vìnován folklóru, náplò odpoledních referátù tvoøila témata z diplomových prací studentù.
S velkým ohlasem se setkalo vystoupení
Magdaleny Szyndlerové (Polsko) - Lidová
balada na èesko-polském pomezí, Markéty
Neuwirthové (Filozofická fakulta OU) Repertoár aktivní a pasivní muzikoterapie
a Lenky imordové (PdF OU) - Fritz Edmonts: Evropská klavírní kola.
Zátitu nad celou akcí pøevzali studenti
4. roèníku È-Hv Filozofické fakulty OU
a PaedDr. Milue Tomáková, PhD.
STUDENTI 4.

ROÈNÍKU

È-HV FF OU

Univerzitní knihovna Ostravské univerzity informuje
Zmìna provozní doby v letních mìsících od 9. èervence do 31. srpna 2001

Provoz bude zajitìn v budovì na
ul. Bráfova 3 (pùjèovna, studovna
èasopisù, mediotéka), v oborových
studovnách Pedagogické fakulty
OU, Filozofické fakulty OU (mimo 30. 7. - 12. 8. 2001, kdy bude
budova FF uzavøena) a Pøírodovìdecké fakulty OU takto:
È e r v e n e c (od 9. do 31. 7. 2001)
Støeda
8.00 - 14.00 hodin
Po, Út, Èt, Pá, So
ZAVØENO
S r p e n (od 1. do 31. 8. 2001)
Pondìlí, Støeda
8.00 - 14.00 hodin
Út, Èt, Pá, So
ZAVØENO

Oborová studovna Zdravotnì sociální fakulty OU, ul. Fr. rámka
Èervenec
ZAVØENO
Srpen 2001 (1. - 31. 8. 2001) bude otevøena:
Úterý, Ètvrtek
8.00 - 14.00 hodin
Po, Stø, Pá, So
ZAVØENO
Oborová studovna Zdravotnì sociální fakulty OU, ul. Syllabova
bude uzavøena v dobì od 16. 7. do 31. 7. 2001:
Støeda 11. 7. 2001
8.00 - 14.00 hodin
V srpnu (1. - 31. 8. 2001):
Pondìlí, Støeda
8.00 - 14.00 hodin
Út, Èt, Pá, So
ZAVØENO

- UK -

Napsali o nás...
Mladá Fronta Dnes - 23. 5. 2001
Síò uvádí absolventy
Absolventi katedry výtvarné tvorby
Ostravské univerzity vystavují diplomové
práce v ostravské galerii Sokolská 26.
Myslím, e hodnocení absolventských
prací dopadlo dobøe. V komisi posuzující studentské práce zasedali i zástupci jiných vysokých kol, kteøí se vyjadøovali k vystaveným
diplomovým pracím pøíznivì, uvedl vedoucí
katedry výtvarné tvorby a malíø Eduard
Halbertát.
Ve výstavní síni Sokolská 26 vystavují studenti ateliéru animované tvorby, malby, volné
a uité grafiky a sochaøství. Svými rozmìrnými obrazy zaujme Tereza imonková z ateliéru malby Daniela Balabána. Autorka pøedstavuje enské akty, v nich citlivì øeí otázky enské tìlesnosti spojené s náboenskou
&

vírou. Malíøka Markéta Zmekalová uvádí
zase cyklus nazvaný To, co bude, je, èi bude.
Jako pøedlohu vyuívá fotografie z rodinného
alba. Její hrající si dìti pøekvapí sytou, zámìrnì pøebujelou barevností.
Obrazy na výstavì absolventù ostatnì pøevaují. Jejich soubor zdaøile rozhojòuje cyklus kreseb Nae kadodenní rituály Jany Lörincové. Ironizující pohled na vednodenní
vyivovací a udrovací úkony podává mladá malíøka svébytným poetickým pohledem.
Jana a Jiøí evèíkovi, kurátoøi galerie
MXM, poukazují na zvlátní charakter prací
ostravských studentù. Jiné prostøedí v Ostravì má také vliv na výsledek práce, soudí
pedagog Halbertát. Cyklus obrazù tematicky
spjatých s øeckým prostøedím nazvaný Hláení Kazantzakisovi pøedstavuje v galerii také
malíøka Sofie Prusali.
Z ateliéru volné a uité grafiky, vedeného
Eduardem Ovèáèkem, vystavují Martin Vala,

zastoupený rovnì videosnímkem, a Jiøí
Studnický.
Studenti ateliéru intermediální tvorby Petra
Lysáèka pøedstavili své instalace v ostravském dolu Michal ji minulý týden. Své práce
úspìnì obhájila Lada Charbuláková, vystavující pùsobivou svìtelnou instalaci, a Martina Kubinová, je v cechovnì dolu zavìsila
obøí idli vyuívající materiálu plexiskla.
Folklór, smrt, ale i lidová tvoøivost obohacuje animovaný snímek Na cestì mladé
animátorky Jaroslavy Cábové. Zesmìnìné,
ale i smutné násilí akèních filmù prostupuje
zase film Akèní hrdina Mirky Ondráèkové.
Obì studentky pracovaly pod vedením Ilji
Nováka a jejich filmy lze uvidìt na videu
v galerii.
Své sochy pøedstavují jetì árka
Mikesková a Gabriela Maòáková.
JIØÍ MACHÁÈEK

Plán realizace Státní informaèní politiky ve vzdìlávání
Semináø konaný 20. dubna 2001 na Pøírodovìdecké fakultì Ostravské univerzity

Semináø se zabýval plánem realizace Státní
informaèní politiky ve vzdìlávání (SIPVZ)
a spoluprací vysokých kol s regionálním
kolstvím pøi rozvoji informaèní gramotnosti
uèitelù. Byl uspoøádán ve spolupráci s Krajským úøadem Ostravského kraje. Jednání se
zúèastnil Ing. Jiøí Mannheim, zástupce krajského hejtmana pro oblast kolství, zástupci
jednotlivých vysokých kol naeho regionu,
vybraní øeditelé a uèitelé støedních kol,
celkem 46 úèastníkù. Hosty na akademické
pùdì pøivítal doc. RNDr. Vladimír punda,
CSc., prodìkan Pøírodovìdecké fakulty Ostravské univerzity. Jednání vedla doc. RNDr.
Erika Mechlová, CSc.
Informace o jednání, podrobnìjí informace nebo prezentace jednotlivých referujících
jsou na webovských stránkách OU v èásti
Vìda a výzkum v odstavci Informaèní
a komunikaèní technologie. Z vystoupení
jednotlivých úèastníkù uvádím pouze struènou charakteristiku obsahu.
1. Doc. Ing. Karel Kvìtoò, DrSc., øeditel
kontaktního bodu pro Institut informaèních
technologií ve vzdìlávání UNESCO, Výpoèetní a informaèní centrum ÈVUT v Praze
Téma: Spolupráce V v oblasti celoivotního
vzdìlávání metodami e-learning
l Pøi ÈVUT je støedisko s 5 pracovníky
zabývajícími se on-line výukou.
l ÈVUT vypsalo interní granty na podporu
pøedmìtù pøipravovaných pro on-line
výuku (500 tis. Kè). Bylo pøihláeno 22
projektù, vybráno 14.
l Pro on-line výuku zaèali vyuívat prostøedí
WebCT.
l MIT od 4. 4. uvolnil vechny své on-line
kurzy pro potøeby vech.
l Dalí informace na www.cvut.cz/online.
2. Ing. Petr pirhanzl, øeditel odboru
dalího vzdìlávání dospìlých a informaèní
politiky MMT ÈR, RNDr. Rudolf Kryl, èlen
vedení týmu Projektu I - Informaèní gramotnost, Ing. Jakub Reinisch z Projekt III - Infrastruktura
Téma: Plán realizace Státní informaèní politiky ve vzdìlávání
l Základní a støední koly dostanou úèelové
dotace na prokolení 75 % uèitelù v oblasti
základních uivatelských znalostí PC
a 25 % uèitelù v oblasti pouèených uivatelù. Na jednoho prokoleného uèitele dostane kola asi 3 000 Kè, z toho zaplatí 900 Kè
za testování uèitele akreditovaným pracovitìm. kola má monost objednávat prokolení uèitelù u rùzných subjektù a pøímo
za nì platit.
l Plán I. etapy realizace programu SIPVZ je
na WWW stránkách http://www.e-gram.cz/
dokumenty.asp

3. RNDr. Vladimír Krajèík, prorektor
Vysoké koly podnikání, a.s. v Ostravì
Téma: Zavedení on-line výukového systému
na V podnikání v kombinovaném typu studia
l Soukromá vysoká kola má vybudován
komplexní informaèní systém. Studenti
v nìm mají pøipraveny studijní materiály ke
staení.
l Se studenty komunikují prostøednictvím
net-meetingu, e-mailu.
l Informace o kole a jejím systému je na
WWW stránkách http://www.eco.cz
4. Doc. RNDr. Jan Kopeèný, CSc., vedoucí
distanèního vzdìlávání na VB-TU Ostrava
Téma: Zavádìní e-learningu na VB-TUO
l Vzdìlávání pracovníkù v e-learningu.
l Budou zaèínat se spoleènými pøedmìty pro
vìtinu studentù, tj. s matematikou, fyzikou
a dalími, a pokraèovat kurzy pro veøejnost
- zpoèátku pilotní kurzy.
5. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D., vedoucí Laboratoøí výpoèetní techniky Ekonomické
fakulty VB-TU Ostrava
Téma: Realizace grantù Fondu rozvoje vysokých kol
l Spolupráce Ekonomické fakulty VB-TU
Ostrava, Pøírodovìdecké fakulty Ostravské
univerzity a Obchodnì podnikatelské
fakulty Slezské univerzity v Karviné.
l Projekty: Distribuovaná multimediální databáze pro podporu interaktivní výuky (r.
2000), Technologie supertenkých klientù ve
výukovém procesu na EkF VB-TU Ostrava
(r. 2000), Virtuální univerzita pro podporu
synchronní asynchronní výuky (r. 2001).
6. RNDr. Zdenìk Franìk, vedoucí Informaèního centra Obchodnì podnikatelské
fakulty Slezské univerzity v Karviné
Téma: Prezentace Obchodnì podnikatelské
fakulty SU v Karviné na WWW stránkách
a pøíprava koncepce e-learningu pro distanèní
vzdìlávání
l Pro on-line výuku budou vyuívat Kontex3
- kolní verze za 7 000 Kè.
l Dále vystoupili dva zástupci prezentující
elektronické hypertextové uèebnice na CD
s fulltextovým vyhledáváním, které jsou
doplnìny hudbou, slovem apod. Prof.
RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., informoval
o programu Statistika pro ekonomy. RNDr.
Jindøich Vanìk podal informaci o programech Poèítaèe v podnikatelské praxi a Bankovní informaèní systém. Programy na CD
nosièích mohou studenti zakoupit na OPF
SU v Karviné.
7. Mgr. Martin Malèík, øeditel Centra informaèních technologií Ostravské univerzity
Téma: Podpora distanèního a distribuovaného vzdìlávání na Ostravské univerzitì
l Práce v prostøedí LearningSpace 3 roky.

Zøízeno centrum pro podporu distanèního
vzdìlávání.
l Je vypracován modelový Princip vývoje
kurzu.
l Byly ji vyvinuty prvé on-line kurzy.
l Pøipraveny podmínky pro akreditaci ECDL.
8. Mgr. Blanka Kozáková, Støedisko informatiky a slueb, vedoucí støediska informaèních technologií v Novém Jièínì
Téma: Informaèní technologie a jejich podpora ve kolství regionu Nový Jièín
l Velmi zajímavý pøíspìvek o agilnosti a podnikání centra pro zajitìní financování.
l

Vzhledem k pozdním páteèním hodinám se
dalí pøipravení referující z hostující vysoké
koly vzdali vystoupení s tím, e jejich prezentace budou zveøejnìny na webu.
9. Doc. PaedDr. Dana Krièfalui, CSc.,
prodìkanka PøF OU
Téma: Informaèní a komunikaèní technologie
v pregraduální pøípravì uèitelù
l Informace o získávání základních uivatelských znalostí vech studentù PøF OU v povinných kurzech a vzdìlávání uèitelù fyziky, chemie a biologie na pouèené uivatele
v oblasti specializace studia.
l Informace o dalích aktivitách ve spojení
s ICT na PøF OU - dalí kurzy, projekty,
spolupráce.
10. Ing. Eva Burianová, vedoucí Centra
celoivotního vzdìlávání èlovìka na PøF OU
Téma: Centrum celoivotního vzdìlávání na
PøF Ostravské univerzity
l Informace o poètech prokolených uèitelù
a monostech dalího vzdìlávání v oblasti
IT a informatiky
11. RNDr. Jana Kapounová, CSc., vedoucí
Katedry informaèních a komunikaèních
technologií PdF OU
Téma: Pøíprava ICT koordinátora na Pedagogické fakultì OU
l Informace o zamìøení katedry ICT.
l Studium technická výchova - zamìøení
informaèní technologie.
l Studia pro ICT koordinátory pro koly.
12. PaedDr. Svatava Kubicová, CSc., Katedra biologie PøF OU
Téma: Informaèní gramotnost uèitelù biologie ostravských základních kol
l Informace o výsledcích sondy materiální
pøipravenosti pro ICT a ochoty vzdìlávat se
v oblasti ICT na 70 kolách ostravského
regionu.
Ostravská univerzita poøádá ve dnech 18. a
21. záøí 2001 mezinárodní konferenci Informaèní a komunikaèní technologie ve vzdìlávání. Blií informace jsou na WWW
stránce http://www.osu.cz/conf/icte/icte.htm
ERIKA MECHLOVÁ
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Odbory zahájily podpisovou akci

Dámy a pánové,

v dosud a pøíli loajální politice Vysokokolského odborového svazu
vùèi naí vládì nastává zmìna. Zatímco pøedvolební programy stran
slibovaly vìtí pozornost vzdìlání, negativní tendence ve financování
vysokých kol se prohlubují. Jako zamìstnanci tìchto kol ji dlouhou
dobu projevujeme velké porozumìní pro obtínou ekonomickou
situaci ve státì. Zvykli jsme si publikovat bez nároku na honoráø,
smíøili jsme se s neustálou prací pøes èas, o svátcích, víkendech
apod. Vlastní neutìenou finanèní situaci øeí mnozí z nás prací nad
rámec zákonné pracovní doby, pøièem smutné je na tom to, e si tak
vydìlávají na pouhý standard. Statistické údaje o platech
vysokokolských uèitelù se snaí vylepit pøíjmy horní kvalifikaèní
èásti akademických pracovníkù, u nich dolo ke kumulaci placených
funkcí a kterým byly udìleny granty. Etika naí profese nám
nedovoluje pøistoupit k jinde bìným radikálnìjím formám protestu,
co je zøejmì hlavní dùvod toho, e vláda nae oprávnìné poadavky
ignoruje. Pøitom za nìkolik posledních let dolo na vysokých kolách
nepochybnì ke zkvalitnìní vzdìlávacího systému, k rozíøení nabídky
studijních programù, co pochopitelnì pøedpokládá zvyování naí
výkonnosti. Podmínky pro získání vìdeckých hodností èi pro
akreditaci jednotlivých oborù jsou u nás stejnì pøísné jako v zahranièí
nebo dokonce pøísnìjí. Místo oèekávaného ocenìní se nám vak
dostává dalích a dalích úkolù, jejich splnìní podmiòuje nai pøítí
existenci. Pøili jsme o sociální fond, studenti pøili o stipendia. V této
souvislosti si dovolím ocitovat text z dopisu Koordinaèní odborové
rady VOS UK adresového rektorovi UK, nebo se mi zdá výstiný:
Uèitel vysoké koly nemusí být bohatý. Jako dva- a estkrát
promovaný zamìstnanec si vak nezaslouí být chudý ( ) Jako
vzdìlanec by také nemìl v cizinì dìlat své vlasti svými materiálními
pomìry ostudu.
A tak fungujeme jaksi z podstaty. Zatím. Nemáme na nové
investice, pedagogický sbor stárne a vysokému kolství hrozí finanèní
i personální kolaps. Únik talentù ze sféry akademické do jiné nebo
z domácí do cizí ohrouje regeneraèní potenciál vysokých kol a hrozí
vyèerpáním jejich vnitøních rezerv.
Dámy a pánové, souhlasíte-li s tím, co bylo dosud uvedeno,
podpoøte prosím podpisovou akci, kterou se vysoké koly v Èeské
republice snaí upoutat pozornost na svoji tragickou situaci, a to
i pøesto, e probíhá v dobì zkouek, prázdnin, dovolených. V následující bodech se Vám pokusím celou akci pøiblíit.

Co je cílem petièní akce?

Za prvé, akce má pøimìt vládu - prostøednictvím poslancù, jim budou
podpisové listiny pøedány - ke zvýení èástky ze státního rozpoètu


urèené na kolství. Za druhé, mìla by s naí situací seznámit irí
veøejnost, která má o nás (o naich pøíjmech, pracovním vytíení
apod.) mnohdy velmi zkreslené pøedstavy a zajímá se o nás nanejvý
v dobì pøijímacích zkouek.

Èeho se akce týká?

Petièní akce není pouze o mzdách. Je o financování kolství vùbec,
o financování vysokých kol, o jejich prestii, o nakládání s intelektuálním potenciálem naí spoleènosti, o dodrování pøedvolebních
slibù, o lidské dùstojnosti, rozumné politice
Jakou formu bude mít tato akce na OU?
Text petice jsme rozeslali na jednotlivá pracovitì (katedry, útvary),
mají je k dispozici vedoucí kateder, dìkani, rektor, pøedsedové vech
senátù OU. Pøíloha k vlastní petici obsahuje dalí pokyny jak, kdy
a kde lze petici podepsat.

Kdo se mùe akce zúèastnit?

Petici mùe podepsat kadý zamìstnanec nebo student OU, bez
ohledu na to, zda je èlenem akademické obce nebo odborové
organizace.

Jak dlouho bude akce probíhat?

Pøestoe se mylenka zorganizovat petièní akci zrodila ji na 11.
sjezdu VOS, konaném v Praze 14. 2. 2001, samotná akce zaèala datem
5. 6. 2001, kdy v Císaøském salonku praského Karolína probìhla
tisková konference za úèasti Richarda Falbra, prof. Ivana Wilhelma,
rektora UK, a Evy Münsterové, èlenky pøedsednictva RV. Akce
skonèí 31. 10. 2001, poté budou listiny pøedány Parlamentu ÈR, kde
se bude jednat o státním rozpoètu na rok 2002.
S pøípadnými dalími dotazy se ètenáøi mohou obrátit na
kteréhokoli èlena výboru VOS na naí univerzitì, ráda na nì odpovím
i osobnì. Souèasnì spoléhám na podporu svých kolegù, za co jim
pøedem dìkuji.

DOC. PHDR. IRENA BOGOCZOVÁ, CSC.
PØEDSEDKYNÌ ZO VOS OU

Bartovská harenda aneb lépìje

Po velmi úspìném jarním výplazu na
Lysou horu se rozhodli studenti bohemistiky
(na tomto místì pøipomeòme i jednoho
odváného germanistu, který se k výpravì
pøipojil, budi pøíkladem ostatním) z Filozofické fakulty Ostravské univerzity strávit
den rektorského volna a státního svátku na
poèátku kvìtna nejen mimo mìsto Ostravu,
ale i za hranicemi kraje.

Pøedevím vak pøipomeòme bývalé idovské ghetto a idovský høbitov, který témìø
v hodinì dvanácté zachránil a do souèasné
parkové podoby upravil místní obìtavec pan
Pavlík. Rozhovor s ním rozíøil vem pøítomným jejich morální horizont a pøimìl je
k zamylení nad krutostí a bezohledností
vech totalitních reimù (mám na mysli jak
reim nacistický, tak i komunistický).
Dalím zajímavým bodem programu byla
návtìva Tasova, roditì jedné z nejvìtích
a nejrozporuplnìjích postav novodobé èeské
literatury Jakuba Demla. Prohlídka jeho vily
i hrobky v blízkosti místního kostela byla
velmi pùsobivou událostí. A v neposlední øadì i setkání s jeho pøíbuznými nám zprostøedkovalo mnoho zajímavostí z autorova ivota.
Následující den pak patøil výlapu údolím
Brtnice spojenému s prohlídkou stejnojmenného malebného mìsteèka a rozvalin hradu
Roktejna.

Zcela neformální studentský spolek Bartovská harenda, jeho dveøe jsou lidem se
smyslem pro humor stále otevøeny, se vypravil na mystickou a prùmyslem prakticky
neporuenou Vysoèinu. Pøesnìji øeèeno do
kraje mezi øekami Jihlavou a Oslavou.
Prohlídka mìsta Tøebíèe vyplnila celý
první den exkurze.Velký dojem zanechal
nejen støed mìsta s dominantou vìe sv.
Martina, ale i bazilika sv. Prokopa.

Vzhledem k nepøíznivému poèasí na
poèátku exkurze se bohuel nepodaøilo
realizovat výpravu do Jaromìøic nad Rokytnou, místa posledního odpoèinku jednoho
z duchovních gigantù moderní èeské poesie
Otokara Bøeziny.
Zajímavá a velmi pouèná exkurze sklidila
pozitivní ohlas u vech zúèastnìných, a tak
nezbývá ne doufat, e nebyla poslední.
Na závìr pøipojme dvì jmenovitá podìkování. V první øadì studentu Milanu Krèmáøovi, nebo bez jeho obìtavé organizaèní práce by program jistì nebyl tak zajímavý
a vyèerpávající. A souèasnì magistru J. Davidovi za peèlivý a zodpovìdný pedagogický
dozor.
P.S: Alei, jestlie ujede vlak, nezoufej.
Pojede dalí.
MAREK SÍBRT

Bartovská harenda virtuální
aneb Bezruè by se fakt divil
http://mujweb.cz/zabava/harenda* http://mujweb.cz/zabava/harenda

Sdruení studentù bohemistiky Filozofické fakulty Ostravské
univerzity pod názvem Bartovská harenda bylo zaloeno v øíjnu
2000 a od té doby u podniklo nìkolik úspìných akcí - pøedevím
1. bohe(é)mistický vìèírek Bartovská harenda (informovali jsme na
stránkách Listù), jarní výplaz na Lysou a docela nedávno i literárnì-esteticko-historicko-kulturní exkurzi po Èeskomoravské
vysoèinì.
Kdo by byl býval tenkrát tuil, e tento spolek, kterému nic
kulturního není cizí, bude mít jednou i své vlastní internetové
stránky!
Pokud tedy rádi brouzdáte Internetem, odskoète si na
http://mujweb.cz/zabava/harenda a zjistíte mimo jiné, e Bartovská
harenda: - není intelektuální katovnou
- a není ani uzavøenou spoleèností
- nezná hranice vìku (vìkù), titulù ni oborù
- a mnoho dalích informací.
Pozn.: Vìøme, e tìch (prozatímních) 187 návtìvníkù webových
stránek nemají na svìdomí pouze jejich autoøi.
RADIM HORÁK
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