Váení pøátelé, milí studenti!
Ostravská univerzita ji po
jedenácté pomyslnì otevírá své
brány, aby zahájila nový akademický rok. U této pøíleitosti moji pøedchùdci informovali akademickou obec o splnìní svých zámìrù v uplynulém roce a stanovili klíèové cíle pro nadcházející
období. Rád navazuji na tuto tradici. Vzhledem k tomu, e zimní
semestr uplynulého roku spadal
do funkèního období mého pøedchùdce a je podrobnì analyzován
ve Výroèní zprávì za rok 2000,
která je k dispozici na webovských stránkách univerzity, omezím se zde pouze na stìejní
fakta z období letního semestru
akademického roku 2000/2001.
Pro ivot vysokých kol mìly
v tomto období zásadní význam
dvì události, a to Praský summit
a schválení novely vysokokolského zákona. Význam první
z událostí tkví v pøihláení se
k mylence spoleèného evropského vzdìlávacího prostoru. To
pøedpokládá splnìní øady poadavkù ze strany státu i univerzit.
Zaèlenìním se do sítì evropských vysokých kol budeme
vystaveni mnohem vìtí konkurenci a konfrontováni se zahranièními univerzitami. Co z toho
vyplývá pro nás? Do popøedí zájmu se musí dostat dùraz na kvalitu ve vech naich èinnostech.
Ze zákona jsme povinni zpracovávat a zveøejòovat hodnocení
èinnosti v klíèových oblastech
svého pùsobení. To jsme pojali
jako interní evaluaci, která by
mìla slouit øídícím slokám na
vech úrovních k identifikaci
silných a slabých stránek naeho
pùsobení a tím pøispívat k permanentnímu zvyování kvality.
Je èas, abychom uvaovali

o externí, zejména zahranièní
evaluaci. Pohled zvenèí by byl
velmi prospìný. Získání osvìdèení zvlátì pro mladou univerzitu, jakou je ta nae, je rovnì
otázkou prestie. Je jisté, e evaluace bude nìco stát (asi l milion
Kè), proto musíme být pøesvìdèeni o uiteènosti takového kroku. Nabízí se øada moností. Budeme se snait vybrat optimální
øeení a vyuijeme rovnì zkueností tìch èeských univerzit,
které ji evaluací proly.
Druhou významnou událostí
letoního léta z pohledu vysokých kol bylo bezesporu schválení novely vysokokolského
zákona. Dovolte, abych pøipomenul její základní cíle a struènì
naznaèil, co z této legislativní
úpravy vyplývá pro nás.
První cíl novely reaguje na
trendy v evropském vysokokolském vzdìlání, jak vyplývají
z Boloòské deklarace, následnì
stvrzené i Praským summitem.
Jde zejména o oddìlení bakaláøských a magisterských programù, co podpoøí prostupnost
vysokokolského systému a zároveò umoní otevøít vysoké koly
vìtímu poètu uchazeèù. Vyøeení tohoto problému není záleitostí jednoho semestru. Vedení
univerzity neprodlenì reagovalo
a ji zahájilo první kroky procesu
restrukturalizace studia.
Druhým cílem novely je
umonit vysokým kolám podnikat. To souvisí s vícezdrojovým
financováním. V intencích novely vysokokolského zákona pøipravujeme pùdu pro nìkteré
podnikatelské aktivity, které by
pøinesly urèité prostøedky.
Omlouvám se, e zatím nebudu
konkrétní, nebo jsme ve stádiu

sondování. Akademická obec
bude vèas a plnì informována.
Prozradím jen to, e se v naich
podmínkách naskytují zejména
dvì monosti, a to v oblasti
celoivotního vzdìlávání v akreditovaných studijních programech za úplatu a v majetkovém
vstupu do podnikatelských subjektù.
Musím se zde zmínit té o doplòkové èinnosti na základì
zakázek externích subjektù. To
ostatnì bylo umonìno i pøed
novelou, avak na naí univerzitì
se realizovalo bez vìtího efektu.
I zde se budeme snait zvýit
efektivitu naeho snaení. Mìsto
a kraj by mìly patøit k pøedním
odbìratelùm naich produktù. Ji
jsem v tom smyslu zahájil jednání. Rovnì nae úèast ve
Vìdecko-technologickém parku
Ostrava, který u opustil stadium
projektování a brzy otevøe první
objekt, by nemìla být pouze
formální. K této problematice se
vrátím v nìkterém z dalích èísel
Listù. I kdy problém financování patøí bezesporu ke klíèovým
úkolùm managementu univerzity, pøijmu rád podnìty a konkrétní nápady kadého, kdo mne
osloví.
Dalím cílem novely je posílení role celoivotního vzdìlávání. Tlak na zvýení podílu
vysokokolsky vzdìlaných jedincù v populaci je jednou ze
stìejních mylenek Boloòské
deklarace. Ze zahranièních zkueností je známo, e distanèní
vzdìlávání s pouitím moderních
informaèních technologií umoòuje pøístup ke vzdìlávání vem,
kteøí jsou nìjakým zpùsobem
znevýhodnìni v prezenèní výuce.
V øadì evropských zemí je dis-

tanèní vzdìlávání osvìdèenou
a uznávanou formou výuky
v rámci celoivotního vzdìlávání. V Èeské republice je stále
jetì popelkou. Pokusme se prodat to, co umíme nejlépe, tedy
pøipravit a realizovat nejrùznìjí
vzdìlávací programy ité na míru
zákazníka. Od kurzù po akreditované studijní programy. Pøitom
bude potøebné vejít do tìsnìjí
spolupráce s úøady práce i podnikatelskou sférou. Budeme muset zachytit trend distanèního
vzdìlávání s podporou moderních komunikaèních technologií
(tzv. e-learning). Na Pøírodovìdecké fakultì bylo u pro pøípravu distanèního vzdìlávání
hodnì vykonáno. Teï jde o to,
abychom potøebné know-how
rozíøili i na dalí fakulty a tam
pro mylenku distanèního vzdìlávání nalezli zapálené kolegy.
Na podzim probìhnou první
semináøe k této problematice
a vedení univerzity bude jednat
o zajitìní realizace e-learningu
v podmínkách univerzity.
Jako spoleèensky velmi prospìné vidím snaení fakult na
poli realizace Univerzity tøetího
vìku. 170 nových frekventantù
na FF pro nadcházející rok je
dokladem zájmu veøejnosti o tuto
formu vzdìlávání.
Jetì bych se chtìl zmínit
o nìkterých dalích významných
událostech z letního semestru.
Tou první je udìlení akreditace
doktorskému programu Sociální
práce naí Zdravotnì sociální
fakultì. Vidím v tom zavrení
urèité etapy v rozvoji této nejmladí fakulty.
V bøeznu zøídil Akademický
senát Ostravské univerzity Ústav
Pokraèování na str. 2
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umìleckých studií, který vzeel z
katedry umìlecké tvorby na PdF
a v èervnu byl úspìnì akreditován. Èinnost zahájí k 1. øíjnu.
Hudební obory zde bude studovat ji v tomto roce asi 70 studentù.
S potìením mohu konstatovat, e v oblasti investièní výstavby se v posledním období
podaøily dobré vìci. Od èervna
probíhá tolik potøebná rekonstrukce menzy na Reální ulici.
Pøedpokládám, e k 1. øíjnu bude
menza dána do provozu.
Ke zdárnému konci se blíí
také dostavba Pøírodovìdecké
fakulty na Chittussiho ulici na
Hladnovì. Pøesnìji její první
etapa, která zahrnuje dokonèení
prostor pro výuku i výzkum.
V bøeznu pøítího roku, pokud
ve pùjde podle plánù, by mohla
být kolaudace.
Jetì jedna dobrá zpráva pro
studenty, pravda ty z niích
roèníkù. V souladu s dlouhodobým zámìrem se pokouíme
rozíøit kapacitu a kvalitu ubytovacích zaøízení. Zahájili jsme
projekèní fázi pøípravy rekonstrukce bloku B na kolejích
J. Opletala, s její realizací se
poèítá opìt za provozu a z vìtí
èásti v letním období pøítího
roku.
V prázdninovém období doznala znaèných zmìn i aula na
Èeskobratrské ulici, je by se po
rekonstrukci mìla stát dùstojným
místem slouícím k slavnostním
událostem univerzity. Zatìkávací zkoukou bude slavnostní
zasedání Vìdecké rady OU u pøíleitosti oslav 10. výroèí univerzity.
Co nás dále èeká v novém
akademickém roce? Klíèové
úkoly jsou obsaeny v Aktualizaci dlouhodobého zámìru Ostravské univerzity na rok 2002,
který je vem dostupný na naich
webovských stránkách. Take jen
ve struènosti.
V brzké dobì bude provedena
analýza a optimalizace dislokace
budov naí univerzity. Poèítám
2

s tím, e získáme od mìsta
uvolòované objekty po nemocnici v areálu Ostrava-Zábøeh.
Rádi bychom zde zøídili dalí
koleje, získali dalí výukové prostory a vybudovali dokolovací
ústav pro zdravotnictví.
Klíèovou oblastí naeho snaení zùstává i nadále rozvoj
grantových aktivit. Výe získaných úèelových prostøedkù na
badatelskou èinnost je v porovnání s republikovým prùmìrem
stále nedostateèná. V letním
semestru jsme poprvé uplatnili
finanèní systém motivace k podávání badatelských grantù. To
se setkalo s kladnou odezvou
v naí akademické obci. Poèet
podaných pøihláek se zvýil
témìø o 50 % proti loòsku. Na
výsledný efekt naeho snaení si
vak budeme muset jetì poèkat
do vyhláení výsledkù výbìrových øízení. Chtìl bych, abychom se v letoním roce s vìtí
vervou chopili rozvojových programù vypsaných MMT. Termín podávání pøihláek se blíí
(31. øíjen 2001).
V oblasti spolupráce s okolím
univerzity se budeme snait
zapojit do zpracovávání koncepcí
rozvoje naeho regionu a mìsta.
V tomto smìru vedu jednání
s pøedstaviteli kraje i magistrátu
a byli jsme u pøizváni ke spolupráci.
Velkou pozornost budeme
i v nadcházejícím akademickém
roce vìnovat rozvoji informaèních systémù. Jejich zavedení není jednoduchou záleitostí. Jde o proces, který trvá
nìkolik let (obecnì). V loòském
roce jsme zahájili transformaci
stávajících informaèních systémù
na integrované, které propojí
hlavní èinnosti univerzity.
V souèasné dobì vrcholí naplòování daty u informaèního
systému o tvùrèích aktivitách
(PUBL). Úsilí, které musíme pøi
tom vynaloit, by se mìlo brzy
zúroèit. Vedle pravidelného
poskytování informací o výstupech tvùrèí èinnosti známé pod
zkratkou RIV je tu i nový po-

adavek akreditaèní komise na
elektronické pøedkládání nìkterých podkladových materiálù.
Provozování databáze PUBL
nám situaci znaènì ulehèí.
S novým vedením univerzitní
knihovny pøipravujeme praktické
semináøe zamìøené na výchovu
uivatelù pro práci s informacemi. První probìhnou u v mìsíci øíjnu. Pro orientaci v souèasné záplavì informací o informacích jsou nezbytné urèité
znalosti a dovednosti. Ke klíèovým patøí znalosti spojené
s vyuíváním bází dat. Semináøe
by mìly oslovit ty, kteøí nemají
dùvìru v poèítaèovou techniku,
tak i ty, kteøí jsou jejími pokroèilejími uivateli. Klasické
èasopisy jsou drahé, bohuel
èasto smìøují jen k velmi malému okruhu ètenáøù. Mnohé
pøitom mají elektronické verze
dostupné po Internetu. Snad
vechny vìdní disciplíny dnes
mají poèítaèové databáze. Mnohé z nich jsou díky státním
dotacím doèasnì (to podtrhuji)
zdarma pøístupny v sítích vysokých kol. Brzy vak bude nutno
za tyto informace platit, a to
nemalé peníze. Budeme postaveni pøed rozhodnutí, pro které
databáze se rozhodneme. Apeluji
proto na vechny kolegy, aby
vyuili jedineèné monosti volného pøístupu ke zmínìným
databázím v oborech svého profesionálního zájmu.
V zimním semestru budeme
slavit. Desáté výroèí existence
naí univerzity stojí jistì za
oslavu. Jejím vyvrcholením bude
slavnostní zasedání Vìdecké
rady Ostravské univerzity. V jeho
rámci bude udìlen èestný doktorát významnému hudebnímu
pedagogovi prof. Ivanu Moravcovi. Rovnì budou ocenìny
zásluhy za rozvoj OU. Na slavnostní zasedání naváe konference Role univerzit v regionech na prahu 21. století. Pøipravena je rovnì øada doprovodných akcí, jako jsou odborná setkání, koncerty a výstavy. K návtìvì univerzity po-

zveme i pamìtníky. Vechny
tímto srdeènì zvu k úèasti.
To ménì pøíjemné nakonec.
S politováním musím konstatovat, e situace kolem rozpoètu
vysokých kol pro rok 2002 je
znaènì znepokojivá. V kvìtnu
jsem byl MMT informován
o financovatelném nárùstu poètu
studentù. Dle informací publikovaných v médiích navrhované
finanèní prostøedky pro veøejné
vysoké koly by vak mìly zùstat
na výi roku 2001. V rámci celé
Èeské republiky se jedná o 10-12
tisíc studentù, na které vysoké
koly nedostanou peníze. Pro OU
to znamená, e asi 350 nových
studentù by bylo vzdìláváno zadarmo. Tento stav je v pøíkrém
rozporu s vládou deklarovanými
prioritami v oblasti vzdìlávání.
Zároveò to neumoní splnìní závazkù vyplývajících z Boloòské
deklarace a Komuniké praského
summitu o integraci evropského
vzdìlávacího prostoru. Reprezentace èeských vysokých kol
poaduje, aby byly hledány reálné monosti navýení prostøedkù
dle døívìjích ujednání. 19. záøí
probìhne slyení pøed Senátem
ÈR k problematice financování
vysokých kol. Bohuel, k dnenímu dni nemám ádné vìrohodné informace k aktuálnímu
stavu pøípravy rozpoètu.
Nadcházející akademický rok
pøinese jistì øadu problémù,
k jejich øeení bude mnohdy
potøeba nemalého úsilí i vzájemného pochopení. Spoléhám na
kolegiální spolupráci vech naich pracovníkù, pedagogù i nepedagogù. Studentùm pøeji
úspìch ve studiu. Tìm novì pøíchozím pøeji, aby se jim splnily
pøedstavy o studiu v oborech,
které si zvolili, a aby se jim
podaøilo brzy se zaèlenit do
akademické obce naí univerzity.
Vem pak pøeji pevné zdraví
a radost z vykonané práce.
Dìkuji vem zamìstnancùm
univerzity za odvedenou práci
v uplynulém akademickém roce.
VÁ

REKTOR

DOPIS ADRESOVANÝ VELVYSLANECTVÍ USA

Tragické události 11. záøí
v New Yorku a Washingtonu,
jakkoli vzdálených tisíce kilometrù, nás hluboce zasáhly. Nevyhláená válka proti civilnímu
obyvatelstvu, která nemá obdoby, je útokem i na nai demokracii a svobodu, na hodnoty,
které spolu se Spojenými státy
sdílíme. Nièivým teroristickým
útokem dostaly nae nadìje na
astnìjí 21. století váné trhliny. Uvìdomujeme si, e civilizovaný svìt se ocitl v ohroení,
které nezail od dob druhé
svìtové války.
Vývoj událostí ukázal, e teroristùm se sice mùe daøit nièit
lidské ivoty a materiální hodnoty, ne vak lidského ducha.
Jestlie doufali, e vnesou
chaos do ivota Ameriky, hluboce se mýlili. Hrdinství zá-

chranáøù a poárníkù i spoøádaná evakuace obyvatelstva
z ohroených oblastí jsou toho
dùkazem.
Barbarský èin nemùe zùstat
nepotrestán. Záleí jen a jen na
USA, jak pøitom dokáí vyuít
své síly a technologické pøevahy. Je vak zøejmé, e chybný
krok by mohl vést k daleko
horí tragedii. Tìko si pøedstavit, kam a by teroristé byli
ochotni zajít. Civilizovaný svìt
se vak nesmí stát rukojmím
v rukou hrstky fanatikù. Je tu
nadìje, e barbarský akt z 11.
záøí semkne svìt a probudí
v nìm vùli k tìsnìjí spolupráci
nejen pøi zajiování vlastní
bezpeènosti, ale i tolik potøebné
prosperity a demokracie.
DOC. ING. PETR PÁNEK, CSC.
REKTOR OU
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PROGRAM
Dnù Ostravské univerzity
15. øíjna 2001
Budova B Ostravské univerzity
Èeskobratrská 16
l 10.30 Univerzitní aula:
Slavnostní zasedání Vìdecké rady
Ostravské univerzity
l 12.30 Galerie Student:
Vernisá výstavy prací pedagogù
z Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici
l 18.00 Univerzitní aula:
Slavnostní koncert
16. - 17. øíjna 2001
Hotel Imperial
l 9.00 Konference na téma:
Role univerzit v regionech na prahu 21. století
Podrobné informace o konferenci jsou uvedeny
na internetové adrese:
http://www.osu.cz/conf/10let/

Univerzitní knihovna OU v záøí a øíjnu 2001
Zaèátek nového akademického
roku je pro
Univerzitní
knihovnu (UK) tradiènì obdobím
zvýeného zájmu studentù o registraci, popø. o prodlouení registrace uivatelù slueb knihovny
a následného vypùjèení studijní
literatury. Letoní rok je specifický tím, e od záøí bude plnì
sputìn do provozu automatizovaný výpùjèní modul v systému
T-Series. Automatizace výpùjèního procesu pøinese samotným
uivatelùm monost aktuálnì
zjistit lokaci poadovaného dokumentu - tedy zda je dokument
vypùjèen, èi pøipraven na místì
k vypùjèení, popø. umístìn v oborové studovnì k prezenènímu
vypùjèení, dále stav vlastních
výpùjèek a postupnì bude také
mono zadávat rezervaci na ji
vypùjèený titul.
Pro bezproblémové zvládnutí
registrace nových a pøeregistrování stávajících uivatelù nabízí
knihovna studentùm 1. roèníku
Ostravské univerzity monost
vyøízení tìchto záleitostí i mimo
výpùjèní dobu. V prùbìhu mìsíce záøí a øíjna kadé úterý od 8 do
12 hodin bude výpùjèní oddìlení
knihovny na Bráfovì ulici pøijímat jednotlivce i skupiny studentù nejen k samotné registraci do
elektronické báze uivatelù, ale
zároveò k seznámení s vyhledáváním starí literatury v lístkovém katalogu a pøedevím v elektronickém katalogu systému
T-Series, v nìm jsou uloeny
záznamy o publikacích vydaných
od r. 1997 a o vekerých uèebnicích ve fondech knihovny. Studenti budou také obeznámeni se
zpùsobem podávání ádostí o výpùjèku z fondù UK, výpùjèní
dobou, jako i právy a povinnostmi uivatele vyplývajícími
z Knihovního a výpùjèního øádu
UK OU.
Poskytování výpùjèek z fondù
knihovny - a u absenèních èi
presenèních - vak zdaleka není
jedinou slubou, kterou tato instituce poskytuje. Kadý zaregi-

strovaný uivatel mùe poádat
o výpùjèku dokumentù z fondù
jiných knihoven v Èeské republice i v zahranièí, domluvit se na
vypracování reere na zadané
téma z odborných publikací
zpøístupòovaných v elektronických databázích domácí i zahranièní provenience a dodáním
reere v titìné èi elektronické
formì. Lze také poadovat zhotovení kopií dokumentù nebo
jejich èástí z fondù knihovny èi
jejich dodání z jiných knihoven
napø. v rámci slueb Virtuální
polytechnické knihovny a v neposlední øadì vyuít internetových slueb zpøístupòovaných
na kterémkoli poèítaèi slouícím
veøejnosti v oborových studovnách a mediotéce.
Zatímco v obsluze poèítaèe
a vyhledávání na internetových
stránkách jsou studenti zbìhlí,
v práci s elektronickými databázemi je zpoèátku nezbytná odborná pomoc vykolených pracovníkù knihovny. Vedle individuálních prezentací bìhem celého akademického roku nabídne
Univerzitní knihovna v rámci
propagaèní akce, kadoroènì
vyhlaované Svazem knihovníkù
a informaèních pracovníkù pod
názvem Týden knihoven, kolení pro irokou veøejnost právì
na téma práce s elektronickými
informaèními zdroji. Akce bude
v celé republice probíhat od 8. do
14. øíjna 2001.
Pro zprùhlednìní a neustálé
vylepování knihovnických a informaèních slueb buduje Univerzitní knihovna vlastní www
stránky, k jejich pravidelnému
prohlíení zveme vechny uivatele a zejména nové studenty naí
univerzity na adrese www.osu.
cz/knihovna/. V novì pøipravované rubrice Diskuse pøivítáme názory, hodnocení a nápady na dalí zkvalitòování naí
práce ze strany studentù, pedagogických i odborných pracovníkù,
jako i iroké veøejnosti.
MGR. JARMILA KRKOKOVÁ
ØEDITELKA

UNIVERZITNÍ

KNIHOVNY

OU
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Úsp ì ní a tle ti Ost r avské uni ver z i t y
Konec studijního roku je
u studentù ve znamení sbírání
kreditù za zápoèty i zkouky. Ve
vysokokolském sportu je to
období akademických mistrovství v letních sportech.
Atleti se letos seli v Brnì.
Poøadatelem Akademického mistrovství v atletice pro rok 2001
byla tentokrát Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.
Novinkou v letoním roce bylo, e Akademická mistrovství
zaèínají být otevøená, s mezinárodní úèastí. Tentokrát pøijela
velmi silná drustva V - FTV

Bratislava, Universität Wien
a Akademický výbìr ze Slovenska.
Pro nae studenty byl termín
velmi nepøíznivý, protoe na naí
kole právì probíhal zápoètový
týden. Mnozí atleti se nemohli
Akademického mistrovství zúèastnit, protoe museli nastoupit
k zápoètovým písemkám. Ti,
kteøí odjeli, pøivezli pro nai kolu opìt nejcennìjí kovy a umístìní. Pøedevím dìvèata stála na
stupních vítìzù, mui tentokrát
jen na bodovaných místech.

HELENA IMKOVÁ -

BÌH NA

1 500

M

Medaile získaly:
Zlatá medaile:

Helena imková
Helena imková

Støíbrná medaile:

Kateøina Bábová
200 m - 25,69 s
Romana Dubnová
výka - 170 cm
Sochaøová, Rosslerová,
imková, Bábová
4x400 - 4:01,39 min.

800 m - 2:11,91 min.
1500 m - 4:39,74 min.

Bronzová medaile: Kateøina Bábová

100 m - 12,65 s
KATEØINA BÁBOVÁ
PDF OU

STUDENTKA

TAFETA EN
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4X400

M

Jana Mikulenková, èlenka týmu mistryò svìta v Taekwon-Do ITF 2001
Studentka posledního roèníku Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a èlenka èeské státní reprezentace ve sportovním
Taekwon-Do ITF Jana Mikulenková (II.
Dan) úspìnì reprezentovala na letoním
16. mistrovství Evropy ve panìlsku a posléze i na 12. mistrovství svìta v Itálii, kde
startovalo více jak 600 závodníkù z 63 zemí celého svìta.
Nejprve si z ME ve panìlsku (26. - 29. 4.
2001) pøivezla dvì bronzové medaile z individuálních soutìí (technické sestavy a sportovní boj). Kromì toho spoleènì s týmem en
získala jetì dalí dvì zlaté, støíbrnou a bronzovou medaili, èím se èeský dívèí seniorský
tým stal nejúspìnìjím týmem letoního

4

mistrovství Evropy. Nejdùleitìjím startem
sezony vak bylo jistì Mistrovství svìta v Itálii (3.-.8. 7. 2001), kde Jana navíc obhajovala
v individuální soutìi dvì støíbrné medaile
z posledního mistrovství svìta v roce 1999
z Argentiny. Obhájit medaile se Janì tentokrát ji nepodaøilo, nicménì si ve vynahradila v soutìi týmù. V týmovém sportovním
boji dokázal èeský dívèí seniorský tým porazit postupnì vechny své soupeøky a postoupil a do závìreèného finále. A zde nae
dívky podlehly favorizovaným korejským
reprezentantkám, které snad jetì nikdy na
mistrovství svìta tuto disciplínu neprohrály.
Ale to nejlepí èeskou výpravu teprve èekalo,
a to v disciplínì speciální pøeráecí techniky
týmù, kdy v tøíèlenném týmu musí kadá závodnice pøelomit pøedepsanou technikou (do
výky èi dálky) døevìnou desku. Zde se musely do finále nae závodnice nejprve kvalifikovat ze své základní skupiny, kterou bez
ztráty jediného bodu vyhrály. Poslední den
mistrovství je tedy èekalo velké finále. Do nìj
postoupily jetì dalí tøi týmy, vesmìs samí
favorité: KLDR, Polsko a Argentina. Zde
Jana Mikulenková spoleènì s dalími dvìma
naimi reprezentantkami po dlouhém roze-

skakování nakonec vybojovaly zlaté medaile
a titul mistryò svìta 2001. Jedná se o vùbec
první týmovou zlatou medaili v historii,
kterou se podaøilo Èeské republice získat na
seniorském mistrovství svìta. Touto zlatou
medailí nae dìvèata výbornì navázala na letoní ME, kde v této disciplínì také skonèila
první. Jana Mikulenková je tedy èlenkou
úspìného èeského týmu, který letos vybojoval zlatou medaili jak na mistrovství
Evropy, tak i svìta v Taekwon-Do ITF.
V souèasné dobì se bude Jana vìnovat studiu na Ostravské univerzitì a skládat zkouky, které z dùvodu nároèné dlouhodobé pøípravy nestihla vykonat. Na podzim se jetì
jistì zúèastní také mistrovství Èeské republiky 2001 v Taekwon-Do ITF. Dalí velká
mezinárodní soutì na ni èeká u v kvìtnu
2002, kde se bude ucházet o nominaci na
Mistrovství Evropy 2002, které se bude konat
tentokrát u nás, v jihoèeské Tøeboni. Více informací naleznete na oficiálních internetových stránkách ÈS Taekwon-Do ITF na
adrese www.taekwondo.cz.
ING. MAREK LAZOR
ÈR
TAEKWON-DO ITF

ASISTENT TRENÉRA REPREZENTACE

Nepøehlédnutelné 70. narozeniny doc. MUDr. Jaroslava imíèka, CSc.
Narozeniny se slavily pro lékaøskou veøejnost v rámci Spolku lékaøù v Ostravì s odborným programem 14. èervna 2001 v hotelu
Imperial a pro pozvané pøátele v budovì
Zdravotnì sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravì-Zábøehu dne 21. èervna 2001.
Ten, kdo se zúèastnil obou slavnostních akcí, mìl velké tìstí, protoe získal o oslavenci
tolik faktických informací, e si ho musí váit
jako lékaøe i jako èlovìka daleko víc ne
pøedtím. Míra osobnosti odborníka, vìdce,
èlovìka se vdy mìøí nejen poètem publikací
(ná oslavenec jich má hodnì pøes 100), ale
také obecnou známostí ve veøejnosti jak
v odborných spoleènostech, tak i mezi lidmi.
Jaroslav pocházel z uèitelské rodiny z malé
vísky u Ostravy, která se jmenuje Trnávka.
Kdy jsem si pøipravoval slavnostní projev,
jel jsem se tam podívat. Na digitálním projektoru dokumentace vyla a potìila slavnostní hosty i oslavence. Málokdo asi vìdìl,
e Jaroslav byl zakladatelem zavádìní kardiostimulátorù v ÈR. Patøil a doposud patøí
mezi nae pøední kardiology. Pochopil to kadý, kdo se zúèastnil té první slavnosti v Imperialu, kde se seli pøední kardiologové z Pra-

hy, Brna a Olomouce. Celou odbornou dráhu
naeho oslavence zde velmi poutavì zdokumentoval MUDr. Roman típal, CSc., ák
doc. imíèka.
Jaroslav imíèek byl pro ivot pøipravován
klasickým gymnáziem, co se projevilo
v jeho vzdìlání, zvlátì humanitním. Mùete
ho slyet hrát na klavír, dovede kreslit a malovat a dbá dodnes zvlátì v písemném projevu na èistotu èeského jazyka.
Lékaøská ivotní dráha oslavence zaèala po
promoci na Lékaøské fakultì Univerzity Palackého, v Ústavu fyziologie. Po dvou letech
odchází do Krajské nemocnice v Ostravì-Zábøehu, kde se vìnuje kardiologii. V letech
1985-1993 pùsobí jako primáø III. interního
oddìlení v Mìstské nemocnici v Ostravì. Od
roku 1993 se vìnuje novì zaloené Zdravotnì
sociální fakultì Ostravské univerzity, kterou
vedl jako dìkan po dvì funkèní období.
V souèasné dobì se vìnuje pedagogické èinnosti v Ústavu fyziologie a patofyziologie
a klinické praxi v kardiologii.
Kdo se blíe seznámí s ivotem oslavence,
musí si zákonitì poloit otázku, co pøispìlo
k tak úspìnému ivotu. Bezesporu to byl

sport, pøevánì
bìecké disciplíny na støední
a dlouhé tratì.
Bìh nikoli rekreaèní, ale závodní s absolvováním celé øady
maratonù. Sport,
ukáznìnost,
skromnost
na
jedné stranì a srdeènost, lidskost
a nadhled, to jsou vlastnosti, kterých si na
oslavenci vichni váíme. ivotní moudrost
a tolerance se projevily jako pøevaující
i ve sloitých dobách spoleèenských zmìn.
Závìrem jetì otázka k zamylení. Kolik
z nás si na univerzitì bude pøát k 70. narozeninám boty znaèky Adidas?
Nejradìji bych toto slavnostní sdìlení pro
Jaroslava ukonèil hudbou, snad nejlépe:
Yesterday when I was young , zpívá
Bing Crosby a vichni, kdo Tì mají rádi,
s pøáním hodnì dalích astných let.
DOC. MUDR. JAROSLAV HORÁÈEK, CSC.
DÌKAN ZSF OU

PUBLIKACE PRO SVÌTOVÝ KONGRES V TOKIU
(vyel 2. svazek edice UNIVERSUM)

Uprostøed letoního srpna opustila nakladatelství TILIA a tiskárnu HAROK druhá
kniha univerzitní edice UNIVERSUM,
anglicky vydaná Aesthetics of the Four
Elements: Earth, Water, Fire, Air (ESTETIKA ÈTYØ IVLÙ - Zemì, Voda, Oheò,

Vzduch), její autorský kolektiv tvoøí pìt en
ze tøí univerzit - Zdeòka Kalnická z Ostravské univerzity, Krystyna Wilkoszewska,
Marzenna Jakubczak a Maria Popczyk ze
Slezské univerzity v Katovicích a Malgorzata Sacha-Pieklo z Jagellonské univerzity v Krakovì.
S vydáním této reprezentativní publikace
jsme velice spìchali, aby si ji koncem srpna
mohli prohlédnout (a také objednat!) úèastníci 15. svìtového estetického kongresu
v Tokiu.
Podaøilo se. Teï, kdy píi tyto øádky, má u
kniha za sebou svùj velký transkontinentální
let do Tokia, kde na výstavì publikací organizované u pøíleitosti svìtového estetického
kongresu propaguje Ostravskou univerzitu.
Je velmi dùleité, e tým letadlem odcestovala na kongres i jedna z jejích autorek,
docentka Zdeòka Kalnická, která tak bude
moci tuto výjimeènou publikaci prezentovat
na svìtovém fóru osobnì.
Kniha je vydána v exkluzivním provedení,
na køídovém papíøe, má 415 stran a 139
reprodukcí (z toho 94 barevných!) významných malíøských a sochaøských artefaktù od
starovìkých kultur a po souèasnost, které
zde dokumentují mnohodimenzionální charakter estetiky jednotlivých ivlù. Obálku
a grafickou úpravu navrhl Zbynìk Janáèek.

Autorky rekapitulují vývoj koncepce ivlù
ve filozofii øecké, indické, èínské a støedoamerické, popisují chápání ivlù jako základních stavebních materiálních kamenù
veho existujícího, ale i jako mystických kosmických principù. Rozvíjí se zde celá øada
velmi originálních mylenek (jmenujme
z nich alespoò mylenku korelace mezi ivly
a smyslovým poznáním, problému svìtla
jako ontologické podmínky obrazu nebo
problému energetické potence a nekontrolovatelnosti ivlu vzduchu) a pøi vysvìtlování
jednotlivých symbolù se uvádìjí pøíklady
z výtvarného umìní, ale i z oblasti mytologie, filozofie a literatury.
Svým celkovým pojetím i obsahem je
publikace Estetika ètyø ivlù, vydaná jako
2. svazek edice UNIVERSUM, ojedinìlá.
Výraznì interdisciplinární charakter práce,
v ní se propojuje oblast mytologie, filozofie,
estetiky, religionistiky a dìjin umìní, z ní èiní
dílo, jaké dosud ve svìtové estetice neexistuje. Vìøíme, e takto bude také pøijata
ètenáøi.
Køest knihy se uskuteèní v prùbìhu zimního semestru nového akademického roku
v Univerzitním knihkupectví.
DOC.

DR.

EVA MRHAÈOVÁ
UNIVERSUM

EDICE
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PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 2001
verzity Komenského z Bratislavy
vystoupil s kritikou nìkterých
pseudodiagnostických tendencí
a doc. PhDr. Irena Loková,
CSc., z Pøírodovìdecké fakulty
Univerzity P. J. afárika v Koicích se vìnovala komplikované
problematice efektivity edukace.
Vichni úèastníci u pøi
zahájení obdreli sborníky, které
se podaøilo vèas vytisknout, co

Tradièní konference na Pedagogické fakultì Ostravské univerzity se konala ji popáté.
Selo se zde pøes padesát pedagogù, kteøí pøednesli více ne
ètyøicet referátù v plénu a ve
tøech sekcích.
Jednání se konalo pod zátitou
Jeho Magnificence rektora Ostravské univerzity doc. Ing. Petra
Pánka, CSc., a Spectabilis dìkana Pedagogické fakulty doc.
PhDr. Zbyòka Janáèka. V pozdravném projevu se pan rektor

zmínil o letoním 10. výroèí
vzniku naí univerzity a pan
dìkan promluvil o významu výzkumné èinnosti pedagogù,
nových uèitelských kompetencích i o problémech fakulty.
Hlavní referáty pøednesli:
PhDr. Josef Malach, CSc., z naí
univerzity k otázkám klasifikace;
PaedDr. Olga Zelinková, CSc.,
z Prahy promluvila o nových
pohledech na uèitelskou diagnostiku; PhDr. Pavol Kompolt,
CSc., z Filozofické fakulty Uni-

REKTOR PETR PÁNEK

pøispìlo k hladkému prùbìhu
jednání v plénu, sekcích i pro
dobrou úroveò diskuse k jednotlivým vystoupením.
Ke zdaru konference pøispìlo
i neformální setkání a úèastníci
z Polska, ze Slovenska i z naich
vysokokolských pracovi vyslovili pøání se setkat i na pøítí
Pedagogické diagnostice 2003.

DOC. PHDR. LADISLAV LANGR, PH.D.

ZAHAJUJE KONFERENCI

Záøijové rozjímání nad koncem prázdnin...
Tak nevím. Zase zaèal nový kolní rok. Dìtem skonèily prázdniny,
léto se také chýlí ke konci, podzim a zima je za dveømi. Nemám ráda
prázdniny, protoe vdycky velice rychle uteèou a velice rychle skonèí.
Nakonec - stejnì tak jako samotný ivot. Je mi z toho smutno a tesknì.
Vlastnì bych své dìti do koly radìji ani nedávala. Tím, e jim
zaènou povinnosti, zaèínají také mnì. Pokud mají na sedm, musím
ráno brzy vstávat, musím shánìt vìci do koly, vèetnì seitù, kruítek,
pravítek - podle toho, jak si to ta dotyèná paní uèitelka èi uèitel
vymyslí. Vechno to stojí spoustu penìz a starostí a vùbec. Nad
nìkterými poadavky stejnì pouze kroutím hlavou.
Také jsem stála za katedrou na základní i na støední kole. Také
jsem mívala poadavky. Také jsem vedla tøídní schùzky. Na tøídní
schùzky svých dìtí dnes vak radìji posílám manela. Tak nìjak se
bojím a tak nìjak je nemùu snést.
Take zase zaèala kola. Za chvíli zaène také nám. Pohoda skonèila.
Pozoruji, jak se v denním tisku neustále rozvíjí spor o domácí kolu,
jak se mnozí rozèilují, e dìti nejsou státu, e èíst a psát a poèítat si je
mohou nauèit rodièe doma sami, e na to mají svatosvaté právo. Na
co vak mají právo dìti samotné? A patøí mé dìti skuteènì pouze mnì?
Jsem jejich vlastník a vím jako rodiè, co je zrovna pro nì nejlepí?
Dává mi rodièovství tu nejlepí aprobaci k výchovì a k výuce svých
dìtí? Kdy ano, proè je tedy tolik dìtí v souèasnosti zanedbávaných
a týraných, zjevnì i skrytì, proè je tolik dìtí bezradných a neastných? Pomoc na Lince bezpeèí v posledních letech podle denního
tisku prý hledalo více ne 4 miliony dìtí. Kde a kdo jsou tedy ti tolik
skvìlí a vevìdoucí rodièe, kteøí mají jediné právo na své dìti? Ale 6

kdy tedy selhávají rodièe, kteøí jsou dìtem nejblií, co potom uèitelé,
kteøí pøece jen dítì znají a vnímají leckdy jinak ne jeho rodina?
K èemu vlastnì vedeme budoucí uèitele a k èemu je vlastnì celá
pedagogická i filozofická i pøírodovìdecká i jiná fakulta? Kdy
i rodiè - uèitel (v tomto pøípadì tedy já, ale zdaleka prý nejsem jediná)
se bojí uèitelù svých dìtí a tøídních schùzek? A skuteènì bych
nezvládla své dìti vzdìlávat a vychovávat jen sama samotinká
a nejlépe? Nemusela bych se podøizovat poadavkùm jiných,
nemusela bych kroutit hlavou, byla bych svou paní...
Asi bych si na to netroufla. A nejen proto, e ani na tom tak zdánlivì
jednoduchém prvním stupni kola neuèí dítì pouze èíst, psát a poèítat,
jak se mnozí domnívají. kola dává dítìti mnohem víc. Chrání jej pøed
jednostranností, uèí se zde ít ve spoleènosti, uèí se komunikovat se
svými vrstevníky i s ostatními cizími dospìlými, uèí se pøekonávat
pøekáky i podøizovat se poadavkùm jiných - právì pro monost
budoucí svobody. A právì zcela paradoxnì díky té zdánlivé svobodì
bych si na domácí kolu pøíli netroufla... Avak, pokud .si troufnou
jiní, proè ne? Ale je to skuteènì pro dítì to nejlepí?
Kdy snad nakonec i pro ten smutek z konce prázdnin je kola tolik
potøebná...
Tak nevím, snad mám pravdu, snad.
Doufám, protoe pak mùeme snadnìji uvìøit, e ani fakulty
s uèitelskými obory tak neztrácejí ani nadále a ani troku svùj smysl.
MGR. MIRIAM PROKEOVÁ

Ptáme se prodìkanù

Jak probíhaly na vaí fakultì pøijímací
zkouky?

PaedDr. Iva Málková, Ph.D.,
prodìkanka pro studium FF OU
Pøijímací øízení probíhalo, jako kadoroènì,
v nìkolika rozdílných a èasovì rùznì rozlehlých
fázích. Do závìru února, kdy mohou uchazeèi
podávat pøihláku ke studiu na V, se pøihlásilo
na FF 2 761 uchazeèù. Celkové èíslo je podstatnì nií ne v pøedcházejících letech (srovnej 3 107 v r. 1999, resp. 4 060 v r. 2000). Domnívám se, e díky zlepující se informovanosti o poètech pøihláených a monosti pøijetí,
kterou fakulta poskytuje pro Uèitelské noviny,
nebo pro publikaci Jak na vysokou kolu,
studenti støedních kol zjiují reálnou monost
pøijetí. Protoe filozofické fakulty jsou znevýhodnìné koeficienty jednotlivých studijních
programù (1,00, maximálnì 1,20 pro FF OU),
ve strategii univerzity to znamená, e jisté programy jsou kapacitnì omezeny, a tím se také
(ale nejen!) zájem uchazeèù sniuje.
Zpracovávání dat z jednotlivých pøihláek,
jejich kompetence a pøíprava tabulek pro skuteèné pøijímací øízení ukázala nepøipravenost
Centra informaèní technologie (CIT) a nekompetentnost paní V. Moravcové, která byla
povìøena koordinací a poèítaèovým zpracováním dat k pøijímacímu øízení. Platnost rektorské
vyhláky 27/2000 nedokázalo CIT realizovat
v pøídavných programech, které by umoòovaly
poèítaèové zpracování pro prùbìné pøepoèítávání bodù na vyhlákou stanovené koeficienty,
sèítání a dìlení koeficientù u dvouoborových
studijních programù, zpracování pøijímací
zkouky, která se skládá i v jednotlivém oboru
z nìkolika èástí atd. Jenom mimoøádným nasazením referentek studijního oddìlení FF OU
(jetì teï DÌKUJI) se podaøilo zachraòovat
data, která povìøená pracovnice CIT pøi manipulaci se soubory pøihláených uchazeèù mazala
a promíchávala, a vytvoøit samostatný pøídavný
program, který by pomáhal v práci jednotlivým
katedrám ve vypjatém týdnu pøijímacích zkouek.
V druhé fázi, samotném týdnu pøijímacích
zkouek a v náhradním termínu, probíhalo pøijímací øízení bez mimoøádných událostí. Stejnì
tak závìreèná fáze, a na mnohdy emoènì
vypjaté návtìvy rodièù a nepøijatých uchazeèù,
rozesílání rozhodnutí a vyøízení odvolání. Z pøihláených 2 761 uchazeèù se k pøijímacím
zkoukám dostavilo 2 065 uchazeèù (v náhradním termínu 56). Neuspìlo 1 413 uchazeèù.
Uspìlo 628 uchazeèù, z toho 222 je doposud
vedeno v pozici náhradníka (stav k 15. 8. 2001).
Rozhodnutí o pøijetí bylo zasláno 406 uchazeèùm, zapsáno do prvního roèníku mùe být 368
posluchaèù (navýení bylo vypoèteno tzv. koeficientem nenastoupení, ale vdy je to vìtìní
z koule). Z pøihláeného poètu uchazeèù uspìlo
22,745 % uchazeèù, navreno k pøijetí bylo
14,705 % uchazeèù. Z dostavivích se uchazeèù
uspìlo 30,875 % uchazeèù, navreno k pøijetí

19,961 % uchazeèù. Tyto poèty promìòují jetì:
rozhodnutí nenastoupit na V, neúèast na zápisu
ke studiu na V. Celkové poèty tak budou
zøejmé a po dnech zápisù (3. - 4. 9. 2001).
Letoní pøijímací øízení potvrdilo trend
nastupovat na vysokou kolu po urèité praxi,
a tedy s jasnìjí pøedstavou, proè byl daný obor
zvolen. Potvrzuje se zájem o kombinovanou
formu studia, která je vnímána u jako souèást
celoivotního vzdìlávání. Je zøejmý zvýený
zájem o kombinace se základy spoleèenských
vìd a zvyující se zájem o studium rusistiky
(zvl. ve sféøe podnikání).
P.S. Na závìr jetì jednu perlièku, která nás
vechny pobavila. Jedna z omluvenek ádající
z nenadálých váných zdravotních dùvodù
monost absolvovat pøijímací øízení v náhradním termínu mìla diagnózu: pøiloena ortéza na
koleno a ve bylo vystaveno a podepsáno gynekologem
PaedDr. Petr Franiok, PhD.,
prodìkan pro prezenèní formy studia PdF OU:
Lze konstatovat oproti pøedchozím rokùm
zvýený poèet uchazeèù, kteøí se dostavili
k pøijímacím zkoukám. Z 3 330 uchazeèù se
dostavilo k pøijímacím zkoukám 90 %, oznámení o pøijetí bylo zasláno 690 úspìným
uchazeèùm. Jejich zájem o studium se soustøeïuje, pokud jde o kombinované studium, na
tyté obory jako v roce 2000 s tím, e mírnì
poklesl poèet pøihláek. V prezenèní formì
studia, kromì programu Uèitelství pro støední
koly, výtvarná tvorba - výtvarná výchova, je
nìkolikanásobnì vyí zájem o uèitelské studium pro 2. stupeò základní koly, zejména
o aprobace s anglickým jazykem, obèanskou výchovu, historií, geografií a tìlesnou výchovu.
V neuèitelských studijních programech uchazeèi projevili ètyønásobnì vyí zájem o Vychovatelství s volnoèasovým a reedukaèním zamìøením.
Doc. PaedDr. Dana Krièfalui, CSc.,
prodìkanka pro studium PøF OU:
Uchazeèùm o studium v akademickém roce
2001/2002 nabídla Pøírodovìdecká fakulta
Ostravské univerzity 10 studijních programù - 4
bakaláøské (program Informatika a výpoèetní
technika - aplikovaná informatika v prezenèní
i distanèní formì studia), 4 magisterské neuèitelské programy se 7 obory a 2 uèitelské programy s 10 kombinacemi aprobací pro uèitelství Z
a 20 kombinacemi aprobací pro uèitelství S.
Velkou pozornost vìnovala fakulta ji tradiènì informování veøejnosti - byla vydána
broura Informace o studiu na PøF OU, kterou
mohli uchazeèi o studium získat napø. na veletrhu vzdìlávání GAUDEAMUS 2000 v Brnì
nebo u pøíleitosti Dne otevøených dveøí na PøF
OU. Tyto informaèní broury byly rovnì
zaslány na vybrané støední koly v regionu.
Vechny dùleité informace o pøijímacím øízení
byly zveøejnìny na www stránkách fakulty.
Poèet zájemcù o studium se od roku 1997

pohybuje kolem èísla 2000 - v letoním roce to
bylo 2 114 uchazeèù. Nejvìtí zájem byl
o magisterské (neuèitelské) studijní programy,
a to o Geografii (zejména o obory Sociální
geografie a regionální rozvoj a Politická a kulturní geografie) a Informatiku, u bakaláøských
programù byl nejvìtí zájem o studium chemie.
Naopak nejvìtí pokles zájmu je u studia
Uèitelství pro Z.
121 uchazeèù splnilo kritéria pro pøijetí bez
pøijímacích zkouek. Celkem se pøijímacích
zkouek zúèastnilo 1663 uchazeèù, tj. 79 % pøihláených. Ke studiu v akademickém roce
2001/2002 bylo pøijato 699 uchazeèù, tj. 86 %
z tìch, kteøí splnili podmínky pøijímacího øízení.
Vìøme, e nás mile pøekvapí i poèet uchazeèù, kteøí se zapíí do 1. roku studia. A vìøme,
e z nich budou dobøí studenti!
Doc. PhDr. Jitka imíèková-Èíková, CSc.,
prodìkanka pro studium ZSF OU:
Ke studiu na ètyøech bakaláøských a jednom
magisterském studijním oboru bylo v letoním
roce pøihláeno 1 081 uchazeèù. Kapacitní monosti fakulty omezují mnoství pøijatých studentù zhruba na 200 posluchaèù pro nový studijní rok. Po odvolacím øízení pøijal dìkan
Zdravotnì sociální fakulty OU ke studiu 174
studentù. Poèet pøijatých na jednotlivé obory je
následující:
prezenèní studium
sociálnì zdravotní a geriatrická péèe
(tøíleté bakaláøské)
- 30 studentù
zdravotnické vyetøovací metody
(tøíleté bakaláøské)
- 27 studentù
léèebná rehabilitace a fyzioterapie
(tøíleté bakaláøské)
- 34 studentù
sociální práce se zdravotnickým profilem
(pìtileté magisterské)
- 41 studentù
kombinované studium
zdravotnický management - oetøovatelská
péèe (tøíleté bakaláøské )
- 42 studentù
V únoru 2001 udìlilo Ministerstvo zdravotnictví ÈR statut zdravotnického pracovníka pro
dva nové bakaláøské studijní obory, které ZSF
OU pøipravila k akreditaci v souladu s poadavky Evropské unie na vysokokolské vzdìlávání zdravotnických pracovníkù. Jsou to obory
veobecná sestra a porodní asistentka. Studium
tìchto oborù bude realizováno v rámci fakultou
akreditovaného studijního programu oetøovatelství. Pro oba studijní obory vypsal dìkan
fakulty doc. MUDr. Jaroslav Horáèek, CSc.,
dodateèné pøijímací øízení. Termín pøijímacích
zkouek byl 11. 9. 2001.
Rozhodnutím Ministerstva kolství, mládee
a tìlovýchovy ÈR ze dne 23. 5. 2001 byla ZSF
OU udìlena akreditace doktorského studijního
programu Sociální práce. Pøijímací zkouky do
prezenèního i kombinovaného studia se
uskuteèní 26. 9. 2001.
Za odpovìdi na otázku dìkuje

JIØINA VEÈEØOVÁ
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Pøijímací zkouky z pohledu Centra informaèních technologií OU
Opìt máme za sebou èas pøijímacích zkouek, ponìkud hektické období, které zainteresovaným úsmìv na tváøi vìtinou nepøidá
a vrásek neubere. Období, ve kterém studenti
prodávají to, co nashromádili za léta studií
na støední kole. Snaí se, protoe jde o jejich
budoucnost. Jsou soustøedìni na zkuební
otázky a spoléhají na to, e pøi hodnocení
výkonù budou hodnocení objektivní a nezaujatá. Spoléhají na to, e záleí pøedevím na
nich samotných. Spoléhají na servis ze strany
ústavu, na jeho vstupní bránu nesmìle klepou. Dokonalý servis je záleitostí nás, pracovníkù koly, kteøí se na prùbìhu pøijímacího øízení podílíme. Jsme si vìdomi výe
uvedených skuteèností. To nás jetì více
zavazuje k tomu, abychom zdárný prùbìh
aktu výbìru tìch nejlepích zajistili tak dobøe,
jak je to jen moné.
Pøijímací øízení je za námi a pøirozenì
nastává èas rekapitulace, hodnocení. Jako
zástupce útvaru, který technicky zajioval
prùbìh zkouek na vech fakultách, je mým
zájmem a povinností reagovat na nìkteré
ohlasy, které Centrum informaèních technologií jako celek staví do negativního svìtla
ponìkud zjednoduujícím zpùsobem. Jednalo
se pøedevím o øadu drobnìjích nedorozu-

mìní ve spolupráci s Filozofickou fakultou,
které nakonec vyústily v situaci, kdy si
pracovnice FF zajiovaly nìkteré sluby ve
vlastní reii s následnou kritikou CIT, je, dle
jejich slov, nebylo schopno situaci øeit.
Pøedevím chci øíci, e nìkterá dílèí
pochybení ze strany dotyèných pracovníkù
CIT jsou moná, a kdybych tvrdil opak, bylo
by mé tvrzení zøejmì znaènì pokrytecké.
Dùleité je pøesvìdèení, e v daných podmínkách, kdy byly zavádìny nìkteré nové
moduly, nevznikly chyby nekompetencí
pracovníkù CIT, ale spíe nedostateènou
a pomalou komunikací mezi obìma stranami,
zejména pak neúèinnou zpìtnou vazbou ze
strany FF. Posuïte sami: software urèený pro
pøijímací zkouky kupujeme od Západoèeské univerzity, kde jej vyvíjejí a pouívají.
Pøebíráme od ní i vekeré upgrade a doplòky,
které obsahují reakce na nae poadavky,
a opravy. Je to interaktivní spolupráce, která
je bìná a nevyhnutná u podobných projektù.
Skupina vývojáøù reaguje na chyby hláené
jejími klienty. Je samozøejmé, e se po zmìnách software testuje na vzorových datech,
která vak nemohou nasimulovat podmínky
a zatíení reálného provozu i s pøihlédnutím
na specifika Filozofické fakulty. Je logické,

e se celý tento proces spolupráce musí pøesunout na vechny zainteresované èlánky,
a pokud funguje oboustranná komunikace, je
zaruèen úspìch. Já jsem vak nabyl dojmu, e
se komunikace zablokovala a nebylo mono
operativnì reagovat. Jsem pøesvìdèen, e
moným problémùm v budoucnosti pøedejdeme tak, e si závaznì stanovíme pravidla
komunikace. Fakulty by si, dle mého názoru,
mìly uvìdomit, e jsou s Centrem informaèních technologií, jako servisní organizací, na
stejné lodi. Naím spoleèným cílem by mìlo
být to, aby pøísluný software, který z výe
uvedených pøíèin nikdy nebude naprosto bez
chyb, se vyladil a stabilizoval co nejdøíve.
Stane se tak dùslednou zpìtnou vazbou pøi
jeho implementaci, kdy pracovníci studijních
oddìlení vyuijí pøi komunikaci s CIT vech
dostupných kanálù. V opaèném pøípadì sice
mohou obviòovat z nekompetentnosti jiné,
budou vak v koneèném dùsledku sami proti
sobì.
Vìøím, e se tak pøítì nestane a e se
pøípadné problémy budou øeit s pøedstihem
a vzájemnou spoluprací.
TOMÁ KAMRÁD

VEDOUCÍ ODDÌLENÍ INFORMAÈNÍCH
SYSTÉMU

CIT OU

Turnaj v tenisových ètyøhrách o Pohár kvestora Ostravské univerzity
V sobotu 23. 6. 2001 se uskuteènil první roèník turnaje v tenise
o Pohár kvestora Ostravské univerzity. Turnaj se uskuteènil, nebojím
se to øíci, v pøekrásném areálu TJ NH na Varenské ulici, kde se jako
spoluuivatel Ostravská univerzita, konkrétnì katedra tìlesné
výchovy, dùstojnì podílí na vytváøení pøíjemného prostøedí v celém
areálu.
Na esti tenisových dvorcích se vystøídalo 26 en a muù, kteøí byli
vylosování v kadém kole do dvojic. Po odehrání tøí kol se uskuteènila utkání o 1., 2., 3. a 4. místo, která byla odehrána ji za
nepøíznivého poèasí.
Turnaje se zúèastnili pedagogové a dalí pøíznivci tenisu. Celkovým
vítìzem se stala dvojice Kudela ml., Hruboò, která ve finále porazila
pár Kazimirská (absolventka OU), Èáp. V souboji o dalí poøadí
uspìla dvojice Gajda, Vrátný proti Hrab, Ostrý.
Vyslovení krátkého, ale pøíjemného slùvka díky patøí doc. PhDr.
V. Gajdovi, CSc., vedoucímu katedry tìlesné výchovy, a B.
Tureèkovi, øediteli areálu TJ NH, a vem dalím úèastníkùm prvního
roèníku turnaje.
Pro úplnost uvádíme seznam hráèù podle abecedy, bez titulù.
Balcar, Èáp, Deml, Dìcký, Dvoøák, Fiala, Gajda, Gerö, Hrab, Hruboò, Kazimirská, Kobìlka, Kudela st., Kudela ml., Kvìtoò, Matalová,
Ostrý, Papadopulos, Paulík, Raka, lachta, mugala, mugalová,
Tureèek, Vorel, Vrátný.
Jako hostesky se osvìdèily sleèny Èempelová, Demlová, Kudelová.
Vìøím, e první roèník, poøádaný v období desátého výroèí Ostravské univerzity, nebude roèníkem posledním, a e se vytvoøila dobrá
tradice, ve které by se mìlo pokraèovat.
ING. LADISLAV KUDELA
KVESTOR OU
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Sborník pøednáek

Sborník více ne stovky referátù, které zaznìly na mezinárodní
konferenci Region-sluby-cestovní ruch (Sociodynamické faktory
rozvoje regionù), konané 9.-10. dubna 2001 na Filozofické fakultì
Ostravské univerzity v Ostravì. Publikace je rozdìlena do ètyø èástí
pod názvy sekcí (Obchodnì-ekonomická, Psychologická a sociologická, Jazyková a komunikaèní, Kulturní a historická) a zahrnuje
aktuální otázky týkající se regionálního prostoru, hodnotových a tematických problémù u nás a v zahranièí. Publikace prezentuje stav
bádání a mylení v oblasti regionalistiky, kvality slueb a cestovního
ruchu, který je dynamicky rozvíjen v závislosti na odstranìní bariér
vèetnì jazykových. Sborník má mezioborový charakter a mùe
poslouit studentùm lingvistických, psychologických, geografických, sociologických a ekonomických oborù. Rozsah cca 400
stran (vèetnì kontaktních adres úèastníkù).
- JU-

CBLIS 2001

CBLIS je akronymem pro Computer Based Learning In Science, co volnì pøeloeno znamená poèítaèem podporovaná výuka
(pøírodních) vìd. Pracovníci, kteøí aktivnì pùsobí v této oblasti nebo mají zájem o vyuívání poèítaèù pøi výuce a uèení,
se scházejí co dva roky na mezinárodní konferenci. V èervenci 2001 probìhla ji pátá mezinárodní konference CBLIS.
První konference se konala v roce 1993 ve
Vídni. Jako dalí místo byla vybrána Opava
v roce 1995. Pak následovaly konference
v Leicestru ve Velké Británii v roce 1997
a v Enschede v Holandsku v roce 1999.
O uspoøádání konference je vdy velký
zájem, proto bylo pro nás velkou ctí, e pro
konání konference v roce 2001 byla vybrána
opìt Èeská republika.
Poèítaèe se zaèaly pouívat ve výuce
a uèení ji pøed více ne tøiceti lety, ale jejich
skuteèné vyuití hraje stále jen malou úlohu
ve vìtinì jak graduálních, tak postgraduálních kurzù. A to pøesto, e se veobecnì
prohlauje, jak nesmírné jsou monosti poèítaèem podporované výuky (CBL - Computer
Based Learning) pøi zvyování kvality a efektivnosti vzdìlávání. Existuje velké mnoství
softwarových produktù pro simulace, inteligentní vyuèování, matematické modelování,
vizualizaci algoritmù atd. Vyuèující z rùzných oborù vyvinuli celou øadu programù na
podporu svých výukových cílù.

MODERNÍ

TECHNOLOGIE VE VZDÌLÁVÁNÍ SI

VYADUJÍ MODERNÍ ZPÙSOB PREZENTACE.

Konference CBLIS si klade za cíl podpoøit
výmìnu informací a rozvoj CBL nástrojù
a poskytuje prostor pro tøíbení názorù odborníkù z oblasti vzdìlávání. Jejich pøíspìvky se
zabývají smìøováním dalího vývoje CBL
programù v matematice, pøírodních vìdách
a inenýrství. Vystoupení specialistù se týkají
posledního vývoje v urèité specifické oblasti
vìdy, zatímco irí pohled demonstruje, jak
kadá z pøedstavených disciplín mùe v budoucnosti pøispìt k vytvoøení úèinné koncepce poèítaèem podporované výuky.
Organizátoøi konference nabízejí pøíleitost vem - uèitelùm, kolitelùm firem, softwarovým vývojáøùm , aby mohli diskutovat a prezentovat výsledky svých souèasných
aktivit, které se zabývající podporou výuky
a uèení pomocí poèítaèových technologií.
Hlavními tematickými okruhy letoní
konference byly:

l Výuka a uèení
l Nové technologie (virtuální realita, multi-

média, hypermédia )

l Výukový software (matematika, medicína,

fyzika, mechanika, elektøina

)

l Vyhodnocování a testování (monitorování,

evaluace

)

l Webové technologie

je vdy pøíjemné dret v rukou, obracet listy
a tøeba i èichat k papíru.
K setkávání na konferencích patøí i spoleèenské akce: prohlídky mìsta èi památek
a spoleèné veèeøe. Pohostinnost na jiní
Moravì je pøísloveèná. Návtìva vinného
sklípku v Èejèi, s folklorním vystoupením
taneèního souboru a cimbálovou muzikou, se
velice líbila vem. Pro ty, kteøí pøijeli do
Èeské republiky jen jako partneøi úèastníkù
konference, byl pøichystán vlastní program:
výlety na Macochu, do Olomouce a do Slavkova.
Dìkujeme vem, kteøí pøispìli k vytvoøení
krásné atmosféry konference CBLIS 2001.
JANA KAPOUNOVÁ - OSTRAVSKÁ UNIVERZITA,
JIØÍ STRACH - MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO

PREZIDENT KONFERENCE PROF. CHAPMAN PØI
DISKUSI: SOUSTØEDÌNÍ, ÚNAVA, NEBO NEVÌØÍCNÝ
ÚDIV?

Místem konání konference CBLIS 2001 se
stala jiní Morava. Celou akci organizovali
spoleènì pracovníci Pedagogické fakulty
Ostravské univerzity a Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity, v jejích prostorách
se konference konala. Brnìnská Pedagogická
fakulta disponuje modernì vybavenou posluchárnou, která splòuje nároèná kritéria zahranièních úèastníkù. A tìch byla na konferenci naprostá vìtina: z Austrálie, Kanady,
USA, Nového Zélandu, z Evropy to byli
pøednáející z Velké Británie, Nìmecka, Polska, Rumunska, Holandska, Rakouska a Øecka. Nejpoèetnìji byli zastoupeni Kypøané,
kteøí získali pøíleitost organizovat pøítí
konferenci v roce 2003.
Konference nejsou jenom prezentace a diskuse, plenární jednání èi jednání v sekcích. Je
to pøíleitost k osobnímu setkávání kolegù
z oboru. Z nìkterých se po tolika letech stali
dobøí pøátelé, kteøí si vymìòují nejen novinky
ze své profese, ale také novinky z rodinného
ivota, zajímají se, jak se daøí dìtem nebo
vnouèatùm. Asi na druhé konferenci (v roce
1995) nìkdo navrhl, e lidé, kteøí pracují
s moderními technologiemi, by nemuseli
váit tak dalekou cestu na konferenci a celé
jednání by mohlo probíhat formou videokonference. Rovnì se uvaovalo o tom, e místo
tlustého titìného sborníku (mimochodem
velmi drahého) by staèila jeho elektronická
podoba. Od obou nápadù bylo velmi záhy
uputìno. Lidé pociují potøebu se osobnì
setkávat, mluvit spolu, vidìt se, podávat si
ruce. A toté platí o sborníku - pìknou kníku

PØI

VYSTOUPENÍ CIMBÁLOVKY VE VINNÉM SKLÍPKU

NEZÙSTALI DELEGÁTI KONFERENCE POUZE
PASIVNÍMI POSLUCHAÈI
NEJSTATEÈNÌJI CIFROVALI

AUSTRALANÉ.

Spolupráce s firmou
SOFRES FACTUM PRAHA, s.r.o.

Garanti ekonomických pøedmìtù Filozofické fakulty Ostravské univerzity zajistili
spolupráci s prestiní firmou SOFRES FACTUM PRAHA, s.r.o, která byla podpoøena
jejím generálním øeditelem - RNDr. Janem
Herzmanem, CSc. Studenti lingvistických
oborù pro hospodáøskou sféru a cestovní
ruch tak budou pravidelnì zapojování do
výzkumu veøejného mínìní, kvality distribuce a zkoumání úèinnosti Public Relations
aktivit apod. Tato vzájemná dohoda potvrzuje presti studia na Filozofické fakultì
OU v Ostravì.
- JU-
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Doc. Kuèerová: Ostrava je pozoruhodná kulturní metropole
Na závìr letního semestru byla hostem
Filozofické fakulty OU doc. ing. Jana Kuèerová, Ph.D., zástupkynì vedoucího Katedry
cestovního ruchu a spoleèného stravování
Ekonomické fakulty Univerzity Mateja Bela
v Banské Bystrici a øeditelka Evropského informaèního centra pøi UMB, která mìla jednodenní pøednákový blok pro studenty lingvistických oborù pro hospodáøskou sféru
a cestovní ruch. Vyuil jsem této pøíleitosti
k malému rozhovoru:
Na Ostravské univerzitì jste pøednáela
poprvé. Jaké jsou vae bezprostøední
dojmy?
Bylo pro mì potìím spolupracovat s tak
výbornými studenty, jací jsou na Filozofické
fakultì. Troku jsem mìla obavy z toho, zda
nastane jazyková bariéra, ale ve probíhalo
bez problémù. Zároveò si myslím, e lingvistické studijní programy pro hospodáøskou
sféru a cestovní ruch jsou potøebné a uiteèné, protoe se mj. zamìøují na historii, dìjiny
umìní, sociologii, psychologii apod. Nechci
pochopitelnì dìlat zjednoduené závìry, ale
znalost jazykù povauji v oblasti cestovního
ruchu za pøedpoklad mezinárodní spolupráce.
Vá celodenní pøednákový blok byl na
téma Trvale udritelný rozvoj cestovního
ruchu. Mùete nám tuto problematiku
trochu pøiblíit?
V souèasnosti patøí cestovní ruch k nejdynamiètìji se rozvíjejícím odvìtvím svìtového
hospodáøství. Napøíklad ve Slovenské republice jsme zaznamenali v období 1993-1997
trend kadoroènì se zvyující návtìvnosti.
V roce 1997 dosáhl poèet zahranièních návtìvníkù Slovenska 31 741 700, tj. na 1 obyvatele pøipadlo cca 6 zahranièních návtìv-

níkù. Celá 90. léta jsme zaznamenávali kvantitativní rùst cestovního ruchu, zejména
pokud jde o poèet zahranièních návtìvníkù
a nabídku ubytovacích zaøízení. Musíme si
ale uvìdomit, e cestovní ruch nemá neomezené monosti rùstu, protoe je závislý na
kvalitì pøírodních a spoleèensko-kulturních
zdrojù, které vyuívá. Souèasný zájem odborníkù, tvùrcù politiky rozvoje cestovního
ruchu se soustøeïuje na hledání východisek
a pøístupù, které by zabezpeèily trvalý rozvoj
cestovního ruchu. Velice pøekvapivá je skuteènost, e této problematice (nárùstu a útlumu) se v odborné literatuøe vìnuje relativnì
malá pozornost. Stále se zdùrazòuje potøeba
neustále zvyovat poèet zahranièních návtìvníkù, zabezpeèit rùst devizových pøíjmù, opakuje se, e cestovní ruch patøí mezi
odvìtví, která mohou výraznì pøispìt k øeení
sociálnì-ekonomických problémù mnoha
regionù. Ménì se vedou diskuse o moném
negativním vlivu cestovního ruchu na ivotní
prostøedí, o disponovanosti sociálnì - ekonomické a spoleèensko - kulturní, o moném
útlumu odvìtví v cestovním ruchu, které se
rozvíjí nekoncepènì, neplánovitì, bez jasnì
formulovaných cílù cestovního ruchu na
úrovni státu, regionu, mìst a obcí, na úrovni
podnikatelských subjektù. Domnívám se, e
vymezení podstaty, cílù a nástrojù trvale
udritelného rozvoje cestovního ruchu s vyuitím zahranièních poznatkù a odborné literatury je dnes velice podstatné.

Co si myslíte o Ostravì jako destinaci
cestovního ruchu?
Ostravou jsem byla v mnohém pøekvapena.
Má ideální pøedpoklady pro industriální,
sportovní, ale hlavnì kulturnì - poznávací
turistiku. Pøiznám se, e jsem se troku sty-

dìla za svou neznalost. Moje pøedstava
o tomto mìstì byla spojena s doly, hutìmi,
tìkým prùmyslem a sídliti, s panelákovou
kulturou. Místo toho jsem vidìla krásné
centrum s mnohými skvosty secesní a funkcionalistické architektury. Tak velké mnoství divadel, galerií, muzeí a klubù nemají
snad ani nìkterá hlavní mìsta. Celkový
dojem byl jetì zvýraznìn návtìvou dvou
divadelních pøedstavení Národního divadla
moravskoslezského s výstavními sínìmi.
Ostrava je pozoruhodnou kulturní metropolí
se specifickou historií. Do Ostravy pøijedu
ráda i v budoucnu. Snad stihnu zhlédnout
Hornické muzeum a nìkterou ze dvou desítek
galerií, o nich jsem se zásluhou organizátorù
mezinárodní konference o Regionu - slubách - cestovním ruchu dozvìdìla.
Dìkuji Vám za rozhovor.
JIØÍ URBAN

Cenný informaèní zdroj pro anglistiku a amerikanistiku
Díky podpoøe grantového programu Ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy ÈR
Informaèní zdroje pro výzkum a vývoj
získala akademická veøejnost pøístup k cennému elektronickému informaènímu zdroji
pro studium anglického jazyka a anglické
a americké literatury - Literature Online. Licence na Literature Online se vztahuje na
veøejné vysoké koly (v souèasnosti ji vyuívá 24 z nich), Akademii vìd ÈR a Národní
knihovnu ÈR. Dalí vysoké koly, které mají
zájem stát se èlenem tohoto neformálního
konsorcia, se mohou pøihlásit u spoleènosti
Albertina icome Praha, která zajiuje fungování licence po technické stránce. Pøipojit do
Literature Online se lze na adrese www.
literatureonline.cz. Øeitelem projektu
LI01013 je Jiøí Rambousek (katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity).
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Tato digitální antologie, kterou tvoøí v souèasnosti 328 tisíc literárních dìl, je uspoøádána do tøinácti plnotextových databází
pokrývajících rozmanité literární ánry,
období a hnutí:
anglická poezie od 8. století
americká poezie od 17. století
afro-americká poezie od roku 1750
anglické drama od 13. do zaèátku 20. století
americké drama od 18. století
anglická próza od 16. století do 19. století
americká próza do roku 1850.
Souèástí Literature Online jsou také bibliografická databáze Annual Bibliography of
English Language and Literature, která obsahuje 784 tisíc záznamù èlánkù, monografií,
kritických edic, recenzí a jiných dokumentù
s retrospektivou od roku 1920 (61 literárních
èasopisù je k dispozici v plnotextové podobì

s roèním pøírùstkem 2500 èlánkù) a dalí
referenèní zdroje (anglický výkladový slovník Webster z roku 1993, Concise Oxford
Dictionary, nìkolik oborových encyklopedií
a ivotopisy vybraných 1500 autorù). V neposlední øadì je indexováno asi 16 tisíc webových dokumentù uloených na tisíci serverech (v tomto smìru je Literature Online mezi
profesionálními zdroji bezesporu výjimkou).
Mgr. Filip Vojtáek
public relations
Albertina icome Praha s. r. o.
tìpánská 16
110 00 Praha 1
tel.: 2223 1212
fax: 2223 1313
e-mail: Filip.Vojtasek@aip.cz

DVOJÍ PRÁZDNINOVÉ IVOTNÍ JUBILEUM

si pøipomnìli dlouholetí uèitelé Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, manelé
Krejèovi. Oba (narození v srpnu roku 1931)
si zapsali na své ivotní konto 70 let ivota.

PhDr. Evelina Krejèová (7. 8.) se narodila
v Hlinsku v Èechách, (otec mìl tesaøskou
firmu), kolní léta proila v Ostravì na
obecné a mìanské kole, kde inklinovala
k hudbì, k malování, a øadu dìtských rolí
absolvovala na prknech Ostravského divadla,
v èinohrách i v baletu pod vedením mistra
Gabzdyla. Z praktických dùvodù absolvovala
Støední zdravotní kolu v Ostravì, obor dìtská sestra, kde poprvé studovala dìtskou psychologii u prof. Rychnovského. Rok vykonávala povolání dìtské sestry ve zdravotnickém
zaøízení v Èeském Tìínì. V roce 1951 se
pøihlásila ke studiu psychologie na Filozofické fakultì UJEP v Brnì, kde studovala dva
roky, a poté pøestoupila na Karlovu univerzitu, kde absolvovala v r. 1956 jako promovaná psycholoka se specializací na dìtskou psychologii. Jejími uèiteli byli mezi
jinými prof. dr. Vilém Chmelaø, DrSc.,
profesoøi Doleal, Stavìl a Pøíhoda, který
vedl její diplomovou práci. V listopadu roku
1956 spojila svùj ivot s promovaným
filozofem Vladimírem Krejèím.
Doc. PhDr. Vladimír Krejèí, CSc., (19.
8.) se narodil doslova ve kole (Státní
meninové kole ve Vidhosticích u Podboøan), kde byl jeho otec øídícím uèitelem na
jednotøídce v malé obci s pøevahou nìmeckého obyvatelstva. Staèil zde absolvovat
v otcovì prvním oddìlení základy gramotnosti, ale pìkné dìtství skonèilo v roce 1938
po Mnichovu nuceným vystìhováním do
vnitrozemí, kde nebylo uèitelských míst, ani
bytù pro vystìhovalce z pohranièí ÈSR. Otec
volil svou rodnou obec - Stupèice u Votic na
rozhraní okresù Beneov a Tábor, kde mìl
rodièe a bratra s rodinou, kteøí hospodaøili na
zemìdìlské usedlosti. Bydleli provizornì v
malé místnùstce s babièkou a dìdeèkem, ne
otec získal místo s bytem. Po válce byl otec
Vladimíra Krejèího znovu pøeloen do pohranièí (Bohosudov, okres Ústí nad Labem).
V roce 1950 Vladimír Krejèí maturoval na
táborském reálném gymnáziu. Chtìl být
uèitelem stejnì jako jeho otec, byl vak pøijat
na tehdy existující VPHV (Vysoká kola
politických a hospodáøských vìd) v Praze. Ta
vak byla od roku 1952 v likvidaci. Mohl si
zvolit pro pøestup do tøetího roèníku (po první
státní zkouce) tøi fakulty (Filozofickohistorickou fakultu UK, Právnickou fakultu
UK, nebo Vysokou kolu ekonomickou).
Vybral si Filozoficko-historickou fakultu UK,
uèitelský obor filozofie - historie. Tu absolvoval v roce 1956 jako promovaný filozof

s obory filozofie, historie a pedagogika.
Zamìstnán byl pøed dokonèením studia jako
uèitel a vedoucí vychovatel na Uèòovské
kole zemìdìlské v Mìstci Králové
u Podìbrad. V roce následujícím byl pøeloen
na US, obor chovatel koní a jezdcù
z povolání ve Velké Chuchli ve stejných
funkcích uèitele a vedoucího vychovatele.
V r. 1958 byl povìøen spoluzaloením nové
Støední zemìdìlské technické koly v Rakovníku, kde byl povìøen funkcí zástupce øeditele.
V roce 1960-62 vykonával funkci inspektora zemìdìlských kol v okrese Rakovník.
Zaloil tøi uèilitì a zajistil jejich start do
pozdìjí èinnosti (v transformované podobì
existují dodnes).
Po reorganizaci kolské správy v roce 1962
se vrátil na svou kmenovou kolu. V roce
1963 vypsal ostravský Pedagogický institut
pod vedením KNV konkurz na místa
asistenta a odb. asistenta pro výuku pedagogiky a psychologie. Manelé Krejèovi se
pøihlásili oba a byli pøijati od 1. 12. 1963.
Paní Krejèová po krátké mateøské dovolené
(dìti se narodily v r. 1960 a 1961) pracovala
v záchytném dìtském domovì ve luticích
a po získání kvalifikace pro 1. stupeò kol na
SP (Støední pedagogické kole) v Praze
uèila na zvlátní kole v Rakovníku a do
odchodu do Ostravy - celkem 8 let praxe
psychologické a pedagogické.
V roce 1965 zahájil Vladimír Krejèí externí aspiranturu v oboru pedagogika na PedF
UK v Praze, kolitelem byl urèen prof. PhDr.
Jaromír Kopecký, CSc., tehdejí prodìkan
pro vìdeckou práci. Téma kandidátské práce
bylo geneze vysokokolského vzdìlávání
uèitelù v Èeskoslovensku. V roce 1969
pøedloil kandidátskou práci: Vysokokolské
vzdìlávání uèitelstva základních kol v Èeskoslovensku v letech 1918-1939. (Projekty,
snahy, pokusy). Práce byla doporuèena
k obhajobì jak vedoucím kolitelem, tak oponentem bez výhrad. K obhajobì vak nedolo
pro politické události v roce 1969 (-zákaz
obhajob neprovìøených pracovníkù V).
V roce 1970 proto vykonal rigorózní zkouky
a obhajobu své práce: Svépomocné formy
vysokokolského vzdìlávání uèitelstva základních kol a jejich význam v Èeskoslovensku v letech 1918-1939. (Pøíspìvek
k dìjinám uèitelského vzdìlávání v Èeskoslovensku). Získal tak titul PhDr. v oboru
pedagogických vìd na UP v Olomouci.
Od roku 1965 se vìnoval vedle svých
kolských povinností práci na dìjinách
uèitelstva Severomoravského kraje. V roce
1979 mu bylo dovoleno obhájit svou kandidátskou práci: Vysokokolské vzdìlávání
uèitelù základních kol v Èeskoslovensku.

Jeho poèátky a vývoj. Tím získal kvalifikaèní
stupeò vìdecký - CSc. V roce 1980 byla
Vladimíru Krejèímu nabídnuta na Univerzitì
Komenského v Bratislavì habilitace, které
vyuil. V roce 1981 byl jmenován docentem.
Do roku 1990 se podílel na výzkumu
pedagogické èinnosti uèitelù a øídící práce ve
výchovnì-vzdìlávacím procesu i ve kolské
správì pod vedením prof. PhDr. Z. Obrálka,
DrSc., z KU v Bratislavì. Po roce 1990 se
podílel na pøestavbì kolského systému,
zvlátì pak pøípravy uèitelù základních
a støedních kol. V roce 1992 probíhalo také
profesorské øízení na Pedagogické fakultì
Ostravské univerzity, jeho kladný výsledek
vak nebyl potvrzen Vìdeckou radou OU.
Celou dobu své pùsobnosti pøispíval
k výzkumùm v oblasti dìjin pedagogiky,
kolství v Èeskoslovensku a také k dìjinám
uèitelstva naeho kraje. V této oblasti publikoval nejvíce èlánkù, studií i publikací,
jejich pøesná bibliografie jetì nebyla zpracována, nebo zahrnuje období od roku 1965
a dosud.
Druhou oblastí byla práce na výzkumu
uèitelské èinnosti a jejího øízení v rámci
kolského systému u nás, která vyústila
v publikaci Støedoevropský uèitel, na které
se podílel. Do souèasnosti se rovnì podílel
na projektu: Nové monosti vzdìlávání
uèitelù, vychovatelù a ákù pro uèící se
spoleènost 21. století, který koordinuje doc.
Lukáová- Kantorková.
Tøetí oblastí je práce na výzkumu regionu
severní Moravy a Slezska, kde publikoval
nìkterá hesla biografického charakteru
z výzkumù dìjin uèitelstva.
Podle vlastních slov si doc. Krejèí vak
nejvíce váí práce se studenty, kteøí se stali
naimi úspìnými absolventy uèitelských
oborù, kvalifikovanými pracovníky pro
profesní uèitelskou èinnost.
ivotní jubileum je pøíleitostí k zamylení
nad smyslem celoivotní práce, kterou jetì
zdaleka ani jeden z jubilantù nepovauje za
dokonèenou.
Vìøíme, e nám zdraví a klid soukromí
dovolí vytìit ze svých profesních i ivotních
zkueností mnoho podnìtù pro dalí práci.
Dìkujeme svým bývalým i souèasným kolegùm za pochopení pøi prosazování nìkterých
lidských hodnot, které byly dosud devalvovány na úroveò pøízemní. Nechceme se
izolovat od dneních snah o zlepení situace
vech mladích kolegù a kolegyò. Vechny
srdeènì zdravíme.
Vladimír a Evelina Krejèovi
NA

ZÁKLADÌ PODKLADÙ OBOU JUBILANTÙ
ZPRACOVALA

MIRIAM PROKEOVÁ
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Ke zdùraznìní procesu celoivotního vzdìlávání a uèení v naem regionu
Centrum dalího vzdìlávání Pedagogické fakulty Ostravské
univerzity zahájilo studijní rok 2001/2002 spoleènou konferencí
Pedagogického centra (PC) Ostrava a Odboru kolství, mládee
a sportu Krajského úøadu Moravskoslezského kraje.
Konference se konala na naí vysoké kole 27. srpna 2001 a prostory k jednání propùjèila Sociálnì zdravotní fakulta Ostravské
univerzity. Dìkujeme vedení této fakulty za pomoc pøi zajiování
konference. Rovnì i za zdravici, kterou jménem fakulty pøednesl
dìkan doc. MUDr. Jaroslav Horáèek, CSc.
Konference nazvaná Pedagogický den 2001 - vzdìlávání na prahu
nového století souvisela s akcentací aktuálních otázek a zmìn ve
kolství naeho regionu (napø. vznik Odboru kolství, mládee
a sportu Krajského úøadu Moravskoslezského kraje). Vystoupení zástupcù Ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy ÈR dr. Jaroslava
Müllnera a dr. Jaromíra Krejèího oslovilo pozvané pracovníky naeho
resortu svou aktuálností. Ta se týkala naplòování Národního
programu rozvoje vzdìlávání v Èeské republice jako sjednocujícího
dokumentu stále turbulentního procesu probíhajícího v rámci
vzdìlávací a kolské politiky.
Perspektivy a problematika krajské úrovnì správy vzdìlávání, tak
nazval své vystoupení dr. Tomá Bouda, vedoucí Odboru kolství

Krajského úøadu. Vystoupení zaujalo zástupce kol a kolské správy
proto, e se týkalo zmìn v regionálním kolství a komplexní
optimalizace.
Centrum dalího vzdìlávání PdF OU a Pedagogické centrum Ostrava nabídly své vzdìlávací (kvalifikaèní, rekvalifikaèní a inovaèní)
programy, je komentoval dr. J. Malach, CSc., (z Centra dalího
vzdìlávání PdF OU) a Mgr. J. Kubáò, øeditel novì vytvoøené
vzdìlávací instituce - Pedagogického centra Ostrava.
Centrum dalího vzdìlávání PdF OU tak vstoupilo do nového
akademického roku s pøipomenutím slavnostního zahájení pro pøijaté
studenty, které se uskuteèní v pátek 21. 9. 2001 (kolský management,
výchovné poradenství) a v sobotu 22. 9. 2001 (doplòující a specializaèní studium). Nový studijní rok související s dalím (zejména)
profesním vzdìláváním a uèením zahájí v 1. a 3. semestru 1 220
studentù. Vedení CDV PdF OU se tìí na spolupráci se vemi, kteøí se
tìmto aktivitám vìnují.
DOC. PHDR. JOSEF MRHAÈ, CSC.
ØEDITEL CDV PDF OU

Nabídka ProQuest 5000 se rozrostla do konce roku o tøi databáze

Národní licence na elektronickou informaèní subu ProQuest 5000, díky ní mají od
loòského roku vysoké koly, Akademie vìd
ÈR, veøejné knihovny a dalí instituce monost bezplatného pøístupu ke ètyøem tisícùm
odborných èasopisù, byla doèasnì - od 1. záøí
do 31. prosince 2001 - rozíøena o dalí tøi významné oborové databáze: AGRICOLA
PlusText, ERIC FullText a MEDLINE with
Full Text. Hlavní pøednost tìchto informaèních zdrojù spoèívá v tom, e spojují kvalitní
indexování èlánkù pomocí øízených slovníkù
(tezaurù) èásteènì s jejich plnými texty.
AGRICOLA PlusText pokrývá zemìdìlství, veterináøství, lesnictví, ekologii, zoologii, botaniku a výivu. Databáze zahrnuje
bibliografické záznamy z více ne 830
èasopisù od roku 1970 (z toho je 52 titulù
k dispozici v plném znìní s prùmìrnì ètyøletou retrospektivou - napø. Biochemistry,
Bioscience, Canadian Journal of Zoology,
Journal of Nutrition aj.).
ERIC FullText je zamìøena na rùzné
aspekty vzdìlávání (vèetnì vývojové psychologie, protidrogové prevence, managementu
12

kol, poradenství, výuky odborných pøedmìtù, celoivotního vzdìlávání) a rovnì na
knihovnictví. Úplná retrospektiva bibliografických záznamù z 1060 èasopisù sahá do
roku 1966 (zhruba ètvrtina z nich je pøístupná
v plnotextové podobì od roku 1994 - napø.
Adult Education, Communication and Education, Harvard Educational Policy, Journal
of Higher Education aj.).
MEDLINE with Full Text obsahuje 11 milionù záznamù ze 4300 medicínských èasopisù, z nich 230 je pøístupných v plném
znìní od roku 1997 (napø. AIDS Care, British
Medical Journal, Canadian Medical Association Journal, JAMA, Journal of the American
Medical Association, Lancet aj.). Texty jsou
doprovázeny reprodukcemi fotografií, schémat a tabulek.
Databáze se aktualizují prùbìnì (nìkteré
èlánky jsou do nich zaøazeny v podstatì ve
stejnou dobu, kdy vyjdou tiskem).
Pro práci se slubou ProQuest 5000 staèí
standardní webový prohlíeè (napø. Netscape
Communicator nebo Microsoft Internet
Explorer minimálnì verze 3).

Instituce, které ji slubu ProQuest 5000
vyuívají (celkem jich je v souèasnosti pøes
240), se mohou pøipojit prostøednictvím
oficiální webové prezentaci národní licence
(http://www.proquest.cz). Kontrola oprávnìní ke vstupu do systému je provádìna automaticky (na základì seznamu jednoznaèných
identifikaèních èísel - tzv. IP adres). Na stejné
adrese se dalí instituce, které mají zájem
o tyto sluby a vztahují se na nì podmínky
této licence, mohou pøihlásit bez finanèních
nárokù ze své strany pomocí elektronického
formuláøe. Zde lze také získat podpùrné materiály (napø. manuály v èetinì) a dozvìdìt
se termíny a místa konání kolení.
Licence na ProQuest 5000 s platností do
konce roku 2003 je financována z prostøedkù
pøidìlených z grantového programu Ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy ÈR Informaèní zdroje pro výzkum a vývoj na øeení projektu LI002043, který podala Ústøední knihovna Univerzity Karlovy. Fungování
národní licence po technické stránce zajiuje
spoleènost Albertina icome Praha.
MGR. FILIP VOJTÁEK

P O D Ì K O VÁ N Í M G R . N E M E  K A L O V É

Koncem srpna skonèila své funkèní období
zastupující øeditelka Univerzitní knihovny
Mgr. Ilonka Nemekalová. Do knihovny nastoupila v bøeznu loòského roku na pùvodnì
krátkodobý zástup Mgr. Jany Trávníèkové,
protoe jsme vichni vìøili, e se paní Trávníèková i pøes váné onemocnìní vrátí na své
místo. Bohuel se tak nestalo a knihovna pøila nejen o svou vedoucí, ale pøedevím o milého èlovìka. Ilonka Nemekalová pomohla
knihovnì v nejtìích chvílích, a pøesto, e si
mohla uívat zasloueného odpoèinku, byla
ochotna si pracovní smlouvu prodlouit.
Z krátkodobého zástupu byl nakonec takøka
rok a pùl.
Do vedení naí knihovny se dostala knihovnická osobnost známá v celé republice,
odbornice se ètyøicetiletou zkueností z rùzných typù knihoven. Za dobu jejího pùsobení
byly zprovoznìny dvì studovny Zdravotnì
sociální fakulty, poskytující prezenèní knihovnické a informaèní sluby. Zasadila se
také o zkvalitnìní práce knihovny pøedevím
zavedením a soustavným vyuíváním elektronických informaèních zdrojù. Dále spolu-

pracovala na uvedení elektronické výpùjèky
do zkuebního provozu a na jejím pøevedení
do plného provozu od záøí 2001. U pøíleitosti oslav 10. výroèí zaloení Ostravské
univerzity se spolupodílela na uspoøádání
výstavy publikací vydaných v prùbìhu
existence univerzity. Nejvyí mìrou se
zaslouila o vytvoøení nového Knihovního
a výpùjèního øádu Univerzitní knihovny OU,
který zohledòuje mimo jiné monosti automatizace výpùjèního procesu a je také v souladu se Zákonem o knihovnách a podmínkách
provozování veøejných knihovnických a informaèních slueb, vstupujícím v platnost od
ledna roku 2002. Svými aktivitami tak pøipravila dobré podmínky pro dalí rozvoj naí
knihovny.
Jeliko se Mgr. Nemekalová nepøihlásila
do výbìrového øízení na obsazení funkce
øeditele Univerzitní knihovny, opoutí od záøí
tohoto roku ná kolektiv a nám nezbývá, ne
se s ní rozlouèit. Pro mnohé z nás pøedstavuje
nejen vynikajícího odborníka a praktika, ale
také velmi silnou osobnost. Ani ona se za dobu pùsobení ve funkci nevyhnula zdravotním

problémùm, které vak díky svému zaloení
a pevné vùli rychle pøekonala. Urèitì nám
budou chybìt její bohaté zkuenosti a znalosti
ze vech oblastí knihovnictví.
Chápeme, e se paní Nemekalová tìí na
dùchod, a jsme pøesvìdèeni, e v jejím pøípadì se bude jednat o odpoèinek velmi aktivní. I kdy se louèí s námi, ze svìta knihovnictví zdaleka neodchází. Je a hodlá být nadále èinná v regionálním výboru Sdruení
knihovníkù a informaèních pracovníkù a zasazovat se o zlepení podmínek pro tento
obor nejen v naem regionu. Pøejeme jí, aby
se mohla plnì vìnovat své nejblií rodinì
a svým koníèkùm, mezi nì mimo jiné patøí
pravidelné návtìvy èeských, moravských
i slovenských hor. A pøedevím pøejeme
pevné zdraví a elán do dalích let.
Chceme Mgr. Nemekalové podìkovat za
celkové pùsobení v Univerzitní knihovnì
a vyjádøit pøesvìdèení, e kdykoli bude mít
pøání do dìní v knihovnì vstoupit a pomoci
na kterémkoli úseku, je námi pøedem vítána.
LUDMILA KRATOCHVÍLOVÁ
MGR. JARMILA KRKOKOVÁ

Mezinárodní slovenský a èeský kalorimetrický semináø 2001

V krásném prostøedí západních Tater se uskuteènilo ve dnech
28. 5. a 1. 6. tradièní setkání pracovníkù, v centru jejich vìdeckého
zájmu je teplo a procesy spojené s tepelnými efekty. A je nutné
konstatovat, e se organizátorùm podaøilo uvolnit i teplo mezilidských vztahù a vytvoøit tak prostøedí inspirující nejen k otevøené
konfrontaci odborných názorù, ale i atmosféru umoòující navázání
nových, neformálních kontaktù. Hlavní zásluhu na tom mají kolegynì
z MF Slovenské po¾nohospodárské univerzity v Nitøe - RNDr. V.
Vozárová a RNDr. Z. Hlaváèová, Ing. V. Pekárek z ÚCHP AV ÈR
Praha (zakladatel tradice tìchto Kalorimetrických semináøù) a také
prof. B. Taraba z Pøírodovìdecké fakulty naí univerzity.
Pøednesené referáty jednoznaènì demonstrovaly, e aplikace studia
tepelných efektù nalézá stále nové a nové oblasti vyuití. Vedle tradièních aplikací ve fyzice a chemii, napø. pøi studiu tepelných charakteristik materiálù nejrùznìjího pùvodu, pøi studiu interakcí na styku
dvou fází (adsorpce, smáèení, míení apod.), fázových pøechodù
(krystalizace) a chemických reakcí (katalytická dehalogenizace, hydratace atd.) byly pøedneseny referáty popisující nové, netradièní aplikace v biologii: studium vlivu abiotického a vodního stresu na vývoj
rostlin, hodnocení nutrièní hodnoty pastevních porostù, hodnocení
historických a souèasných odrùd jeèmene atd.
Vedle úzce odbornì zamìøených referátù byly pøedneseny referáty,
jejich tématem byla obecnì termodynamika jako obecná nauka
o teple: Její historie, její význam pro souèasné vìdecké poznání a její
úloha pøi øeení globálních problémù spojených zejména s racionálním øeením energetické krize.
Diskuse, kterou vyvolala vìtina vystoupení, svìdèila o tom, e jak
témata tìchto vystoupení, tak i jejich obsah zaujaly vìtinu pøítomných. A jak se vyjádøili nìkteøí úèastníci, nebývá obvyklé, aby v tak
atraktivním prostøedí, jakým západní Tatry bezesporu jsou, byla tak
vysoká úèast na vech zasedáních.
Význam setkání podtrhla i pøítomnost dìkana Fakulty mechanizace prof. J. Lobotky na veèerním setkání úèastníkù semináøe. Rovnì neobvykle vysoká úèast zástupcù firem nabízejících mìøicí

techniku a sluby v oboru kalorimetrie a jejich sponzorská podpora
svìdèí o významu a odborné úrovni akce.
Samozøejmì, e organizátoøi vyuili atraktivnost prostøedí západních Tater a vyetøili èas i pro uspoøádání túry na Ráèkovské pleso
a okolní vrcholy. Pøes nepøíznivé meteorologické podmínky se do
pøírody vydala vìtina úèastníkù semináøe.
Závìrem je tøeba konstatovat, e celá akce byla úèastníky
hodnocena jako velmi podaøená a uiteèná, její neformální atmosféra
napomáhá otevøené diskusi i názorovým støetùm. Vìtina z úèastníkù
pak pøislíbila úèast na pøítím semináøi, který se bude konat v kvìtnu
2002 v Seèi u Pardubic.
DD

Dìkan Zdravotnì sociální fakulty Ostravské univerzity vypisuje

VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ
na obsazení místa
asistenta oboru:
r patologická anatomie (100% pracovní úvazek)
r

docenta oboru:
histologie, cytologie (20% pracovní úvazek)
pro Ústav patologické anatomie.
Pøedpokládaný nástup 1. 10. 2001.

Kvalifikaèní pøedpoklady: absolvování V v daném oboru, odborná praxe, pøedpoklady pro pedagogickou a vìdeckou èinnost,
podmínka dalího vìdeckého rùstu (doktorandské studium-habilitace-profesura), 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 21. 9. 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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Studium ve védsku

Úvod
védský Jönköping leí na
nejjinìjím cípu druhého nejvìtího jezera ve védsku (a pátého
v Evropì). Kdy jsem se svému
védskému kamarádovi zmínil,
e budu studovat v Jönköpingu,
první, co se mu vybavilo, bylo, e
Jönköping je mìsto nejrùznìjích
køesanských sekt a pak Huskvarna. Tedy nejen proslulá továrna na zbranì, pozdìji (i dnes)
vyrábìjící motorové pily a sekaèky na trávu, nýbr i název mìsta,
které tvoøí s Jönköpingem dvojmìstí. Ale i Jönköping má svou
slavnou minulost - stála zde první
továrna na zápalky (ty oznaèené
tøemi hvìzdami s nápisem Safety
matches) a ty prý zde byly
i vynalezeny.
Nedaleko Jönköpingu leí
Gränna - místo nepøíli úspìných cestovatelù v horkovzduných balonech k severnímu
pólu (kteøí tu zaloili tradici
balonových soutìí), místo cest
k ostrovu Visingsö a polka gris.
Jeden z pøekladù polka gris je
polkové prasátko, aè jde o sladkost, velké barevné lízátko, je si
oblíbila Pipi Dlouhá punèocha.
védsko - kola JIBS
kola, na ní jsem studoval, se
nazývá JIBS, Jönköping International Business School. JIBS byl
zaloen v roce 1994 a tvrdì bojuje se svými nejvìtími konkurenty v Stockholmu a Göteborgu.
Jako soukromá organizace k tomu pouívá i klasických obchodních marketingových praktik.
JIBS se zamìøuje na malé
a støední podnikání a mezinárodní vztahy, a to s patøiènou dávkou
mladické dravosti. Projevuje se
to kupami literatury v knihovnì,
spoluprací s malými a støedními
firmami v okolí Jönköpingu,
stejnì jako nejvìtím poètem zahranièních výmìn studentù - a
80 % studentù se dostane na celkovì jeden a pùl roku na studium
do zahranièí.
kola nová a moderní
Budovy jsou velmi moderní,
pouhých 6 let staré, ve v nich je
elektronicky zabezpeèeno (bez
karty se èlovìk opravdu nikam
nedostane). Poèítaèù nejen e je
dost (nìkolik desítek), ale jsou
dostupné 24 hodin dennì. Nì14

které sály nebo poèítaèové uèebny byly sponzorovány a kompletnì vybaveny rùznými podniky èi bankami a nesou jejich
jména.
Na chodbách visí televizory informující o pøednákách, zkoukách, studentských organizacích
apod. Vìtina vìcí spojených se
kolou èi knihovnou lze vyøídit
pøes Internet.
Valná vìtina pøedmìtù je
pøednáena v angliètinì, obecnì
angliètina je obrovsky rozíøena
díky silnému vlivu nedabovaných médií a dokonce i bezdomovci jsou schopni plynnì poradit zbloudilci, kudy se vydat
k domovu. Tedy veobecná znalost angliètiny je pro védy jedno
pozitivum.
Dalí dobrá vìc, kterou postrádám na naich vysokých kolách, je hodnocení uèitelù studenty. Na Intranetu JIBSu je
mono si najít stránky urèitého
pøedmìtu, zjistit si o nìm potøebné informace a také daný
pøedmìt zhodnotit co do uèiva,
uèitele, dostupné literatury atd.
Uèitelùm a jejich nadøízeným pak
nechybí potøebná zpìtná vazba
o kvalitì a vhodnosti výuky, napø.
vzhledem k pracovnímu trhu.
Mimokolní aktivity
JIBS té zorganizoval pro
mezinárodní studenty zajímavý
program, tzv. Host Family Programme. Do programu se pøihlásili studenti a védské rodiny
a vytvoøili vìtí, mezinárodní
rodiny. Spolu se svou novou kolumbijskou sestrou jsme blíe
poznali nejen bìnou védskou
rodinu, ale i védsko, já Kolumbii a ona Èesko.
Hodnì jsem i cestoval. Sice to
nebyl ádný luxus, ale zato jsem
toho procestoval hodnì - prakticky kromì Islandu celou Skandinávii. Navtívil jsem Norsko
s jeho fjordy a skalisky, zail finskou zimu v Turku a Helsinkách,
vidìl dánskou Kodaò se zábavním parkem Tivoli, malou moøskou vílou i starobylý estonský
Tallin.
Nejvíce jsem samozøejmì
cestoval ve védsku. O Grännì
u jsem se zmínil, nevynechal
jsem ani hlavní mìsto Stockholm, v nìm pøekrásné ulièky

starého mìsta, starou loï Vasa,
která se potopila 15 minut poté,
co vyplula na moøe do boje proti
polským katolíkùm. V druhém
nejvìtím védském mìstì Göteborgu jsem navtívil stavbu jiné
lodi stavìné podle kopie, která se
kdysi plavila do Èíny. Tam se po
dokonèení opìt vydá. K dalím
doporuèeníhodným místùm, kam
jsem se ovem bohuel nedostal,
patøí Kiruna na severu védska,
kde je mono pøespat v Ledovém
hotelu (opravdu je vechno z ledu, dokonce i lustry) a nechat se
svézt psím spøeením. Opravdová romantika Severu.
Dá se øíci, e pøi skromném
zpùsobu ivota (vaøil jsem si sám,
nechodil do jídelny na - pro prùmìrného Moravana - drahé obìdy, nepoøádal pøíli mnoho veèírkù - alkohol je ve védsku opravdu velmi drahý, atd.) vyjde grant
tak akorát. Na cestování se musí
drobátko pøiplatit, ale proè necestovat, kdy u jsem tak blízko
a nemusím se tu tøeba u vrátit,
e?
Závìr
Pobyt v Jönköpingu byl pro
mne pøínosem nejen z hlediska

znalostí, a jazykových (procvièil
jsem nejen angliètinu, ale nauèil
se základy védtiny a poltiny)
nebo odborných. Odnáím si
z nìj i mnoho známých po celém
svìtì, snad i nìkolik pøátel, zkuenosti z ivota v mezinárodním
prostøedí, zcela sám, nezávisle na
rodièích, záitky z cestování,
potkávání nových jídel, tradic
a kultur. Proto mne a okovalo,
kdy jsem se dovìdìl, e o tyto
zahranièní výmìnné pobyty není
mezi studenty velký zájem. Já
sám, kdybych mohl, bych jel zase, a to i pøi vìdomí toho, e se mi
mírnì zkomplikovalo skládání
zkouek a dokonèení studia. Dvì
mé kolegynì z roèníku se rozhodly do védska vrátit a samy si
dalí pùlrok financovat.
Tímto bych rovnì chtìl zaslat
velký dík vem pracovníkùm Filozofické fakulty OU, kteøí mi
tento krásný pobyt umonili a bez
nich bych vechny tyto bájeèné
záitky nezail. Dìkuji.
STUDENT III.
ANGLIÈTINA PRO

TOMÁ HLAVÁÈ
FF OU

ROÈNÍKU

HOSPODÁØSKOU SFÉRU

Konference? Konference!
V uplynulých mìsících probìhly na Pedagogické fakultì
Ostravské univerzity celkovì dvì
konference. Ji tento fakt samotný nutí k zamylení.
K èemu jsou vlastnì konference? Jsou pøíleitostí k setkání,
k navázání nových kontaktù,
pøíleitostí k výmìnì nových poznatkù, pøíleitostí prezentovat se
ve sborníku a publikovat tak
výsledky své práce, pøíleitostí
k dalímu rozvoji daného oboru?
Pøíleitostí k vyslovení urèitých
závìrù, k zamylení, krokem
vpøed? Do urèité míry asi ano,
jinak by se nekonaly. Obèas vak
mùeme být i mírnì skeptiètí.
Jsou skuteènì konference kvalitou, nebo pouze kvantitou? Je
tìké rozhodnout a pro mnohé
mohou být skuteèným pøínosem.
Sama jsem se zúèastnila tøetí
sekce na záøijové konferenci Pedagogická diagnostika 2001. Ne-

bylo nás zde mnoho, avak pøíspìvky byly o to kvalitnìjí
a rozprava nad nimi o to smysluplnìjí. I upøímný potlesk od srdce zde zaznìl...
A tak mì napadlo - nejvìtím
pøínosem konferencí snad bude
skuteènì setkání. Paradoxnì
i s vlastními spolupracovníky,
které zde mùete zahlédnout a vyslechnout v akci. Na chodbách
i v kabinetech se v prùbìhu roku
a semestru èasto jen potkáváme,
o konferencích se vak skuteènì
mùeme setkat, tøebae i pøi výmìnì názorù... Je to o to vzácnìjí, kdy si uvìdomíme, e skuteèné setkání s druhými bývá v ivotì jedince spíe jen velice sporadické a nezvyklé.
Pøedevím proto mají konference smysl a organizaèní práce
a námaha s nimi spojená snad
pak není a tak zcela marná.
- MP -

Zahranièní kontakty na Pedagogické fakultì Ostravské univerzity
Nìkolikaletá spolupráce Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
s Pedagogickou akademií v rakouském Stamsu, která dlouho probíhala na bázi projektu Aktion, dostane v tomto semestru novou podobu. Zástupci PdF OU (doc. MgA. René Adámek, Mgr. Hana Adámková) bìhem èervnové návtìvy Pedagogické akademie dojednali
poslední potøebné náleitosti k tomu, aby od tohoto semestru mohl
probìhnout výmìnný studijní pobyt pro 2 studentky PdF OU, které na
rakouské vysoké kole stráví 10 mìsícù.
Týdenní návtìva na Pedagogické akademii ve Stamsu, bìhem ní
dolo k pøípravì projektu Socrates na rok 2002, byla vyplnìna øadou
hospitací na rùzných stupních kol, pedagogickými výstupy (doc.
MgA. René Adámek) a pøednákou (Mgr. Hana Adámková).
Doufejme, e vybudovaných kontaktù si v pøítím roce povimne
více studentù, kterým se takto nabízí monost zajímavého studia v
krásném prostøedí tyrolských Alp.
H.A.H.

HOSPITACE

V HODINÌ HUDEBNÍ VÝCHOVY V

1.

TØÍDÌ

Nezapomínejme: èetina je také cizí jazyk!
Poèet obyvatel Èeské republiky v posledních letech klesá, prognózy odborníkù øíkají,
e zhruba v roce 2030 bude chybìt na èeském
pracovním trhu asi 400 tisíc pracovních sil
a bez nich bude dalí rozvoj èeské ekonomiky
silnì ohroen.
Zvýení natality z vlastních zdrojù mùeme jen tìko oèekávat, nebo trendy porodnosti u nás plnì kopírují vývoj v západoevropských zemích. Chybìjící pracovní síly
bude tedy nutno hledat v cizinì. Ministr
pidla ji vytvoøil tým odborníkù, kteøí se
mají touto problematikou zabývat a vytvoøit
plán získávání perspektivních a vzdìlaných
pracovních sil.
Pokud tito lidé - mnohdy se svými rodinami - pøijdou do naí republiky, aby tu ili
i pracovali, budou se muset v krátké dobì
nauèit èesky. Ná jazyk se v dosud nepoznané
míøe stane vyuèovaným cizím jazykem a bude prudce stoupat poèet tìch, pro nì bude
zvládnutí èetiny záleitostí dalí moné
existence. Zpracovat metodiku vyuèování pro
konkrétní jazyk není krátkodobá záleitost,

a tak se u dnes tento úkol jeví jako velmi
aktuální.
Jistì i proto bylo poslední setkání èlenù
Jazykovìdného sdruení pøi Ostravské univerzitì v tomto akademickém roce, které se
uskuteènilo 18. èervna 2001, vìnováno tématu: èetina pro cizince. Hlavní referát pøednesla PhDr. Marie Hádková, Ph.D., z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Doktorka Hádková patøí k naim
pøedním odborníkùm v dané oblasti, øadu let
vyuèuje cizince èeskému jazyku, výraznì se
podílí na práci Kabinetu èetiny pro cizince
na FF UP.
V úvodní èásti pøednáky se vìnovala
problematice výuky èetiny v rovinì teoretické, v druhé èásti pak zaujala posluchaèe
celou øadou zajímavých postøehù z pedagogické praxe.
Zajímavou informací pro nás bylo, e
èetina pøináí velká úskalí také Slovanùm,
kteøí komunikují flexivním jazykem. Doktorka Hádková se zmiòovala napø. o potíích
ruských a ukrajinských mluvèích s délkou sa-

mohlásek v èetinì a s výslovností hlásky h.
Pøipomnìla problémy Japoncù s rozliením
a s výslovnostní realizací r a l, hovoøila o obtíích s diferenciací znìlostních dvojic (napø.
p a b), s nimi zápasí arabtí mluvèí.
Úèastníci pøednáky si odnesli i velmi
cenné informace o typech a formách studia
èetiny pro cizince v Olomouci a o zkoukách
z èeského jazyka. Cizincùm, kteøí zkouku
úspìnì zvládnou, je udìlen certifikát vymezující stupeò znalostí èetiny.
Setkání jazykovìdcù øídila doc. PhDr. Nadìda Bayerová, CSc., kterou po delí nepøítomnosti zpùsobené nemocí vichni pøítomní
zase rádi mezi sebou uvítali. Zejména proto,
e stála spolu s nedávno zesnulým prof. A.
Knopem u zrodu této poboèky Jazykovìdného sdruení na naem ústavu. Aèkoliv docentka Bayerová skonèila svùj pracovní
pomìr na katedøe bohemistiky, vìøíme, e a
jí to zdraví dovolí, znovu se mezi nás vrátí tøeba zrovna na akce poboèky.
MGR. IVANA GEJGUOVÁ
KATEDRA ÈESKÉHO JAZYKA A LITERATURY
S DIDAKTIKOU

PDF OU

Region bez hranic
Pod tímto názvem se na sklonku minulého akademického roku
objevila na pultech knihkupectví nová publikace Svatavy Urbanové.
Jak napovídá podtitul Sociologická sonda do vnímání literatury
Ostravska, autorka se vrací k problematice regionální tvorby a její
recepce, pøièem vychází ze irích filozofických, sociologických
a politologických relací.
Úvodní èást je vìnována vymezení základních pojmù, jakými jsou
region, regionalizace, regionalismus a tradicionalismus, i promìnám
v jejich chápání, k nim bìhem uplynulých dvou desetiletí dolo. Pøes
obsáhlou podkapitolu obírající se etapami a specifiky literárního
vývoje Ostravska od 19. století do souèasnosti není ústøedním bodem
této studie literárnìhistorický systém, ale empirický výzkum vnímání
kultury a tvorby spjaté s regionem, který je konfrontován s výsledky

výzkumu probíhajícího v první polovinì 80. let. Cíle prùzkumné
sondy, konané v roce 1998, byly stanoveny tak, aby zahrnovaly nejen
souèasné regionální tendence ve vztahu k centrùm historickým,
kulturním i prùmyslovým, pomìr kultury regionální a tzv. praské,
zaèleòování tvorby spjaté s regionem do irího literárního kontextu,
ale také vazby k regionu proívané jako subjektivní, intimní vztah
k místu, kde se respondenti cítí doma, a posílení, èi naopak oslabení
jejich kulturní identity.
Region bez hranic poukazuje na promìny, které na konci 20. století
zasáhly literární vývoj naeho kraje i nás, jeho obyvatele. Vede
k zamylení nad naí vlastní kulturní totoností i regionální svébytností severní Moravy a Slezska, a u vtìlené do pohádek a povìstí
nebo zaznívající z úst básníkù.
MILENA ROSOVÁ
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VÝHODNÝ ÚÈET PRO VYSOKOKOLSKÉ STUDIUM JE
SPOROSTUDENT
Èeská spoøitelna, a.s., okresní poboèka v Ostravì
NABÍZÍ VYSOKOKOLSKÝM STUDENTÙM
UZAVØENÍ ÚÈTU

SPOROSTUDENT
JAKÉ JSOU VÝHODY SPOROSTUDENTA:
n vedení úètu, hotovostní a bezhotovostní platební styk /napø. úhrady koleje, menzy,
kolného, inkasa/
n správa a vedení úètu - zdarma
n vyhotovování pravidelních mìsíèních výpisù - zdarma
n zøízení, zmìna a zruení trvalých pøíkazù - zdarma
n vyuívání slueb elektronického bankovnictví
n poskytnutí úvìru - kontokorentu ve výi 10 000 Kè /pøi zaloení úètu automaticky/ na dobu
neurèitou
n vydání platební karty VISA ELECTRON - zdarma
n vyuívání slueb elektronického bankovnictví
n monost investování do podílových listù
n vdy k 31. 12. kadého kalendáøního roku je spoøitelnou na úèet SPOROSTUDENT
pøipsána prémie ve výi 400 Kè
n pøi úspìném ukonèení studia /pøi pøedloení diplomu s potvrzením o prospìchu
s vyznamenáním/ pøipíe spoøitelna na tento úèet mimoøádnou prémii ve výi 10 000 Kè.

CO POTØEBUJETE K ZALOENÍ SPOROSTUDENTA:
n vìk od 18 let
n vysokokolský student s trvalým pobytem v ÈR
n základní vklad 100 Kè
n prokázání pøijetí na vysokou kolu /pøedloením indexu a potvrzení koly o øádném denním
studiu na této kole/.

V pøípadì Vaeho zájmu se obrate na pracovníky Èeské spoøitelny,
kteøí Vám ochotnì poskytnou dalí informace.
www. csas. cz
zelená linka: 0800 207 207
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TÝDEN BARTOVSKÉ HARENDY
5. - 11. listopadu 2001

Zajímá Vás, co vechno pøipravujeme na Týden Bartovské
Harendy? Zatím jsme zveøejnili úterní, ètvrteèní a nedìlní program.
Moná vak budou pøibývat i dalí dny, a proto klikejte na nae
stránky vdy, jakmile se dostanete k internetu. Nikdy nevíte, zda
tam nebude nìco nového.
www.mujweb.cz/zabava/harenda
www.seznam.cz (heslo harenda)
Úterý 6. listopadu
V 19:30 zaèíná ji mnohokrát avizovaný II. BOHEMISTICKÝ
VEÈÍREK.
Zùstali jsme vìrni Klubu PROSTOR na nábøeí u Sýkorova mostu.
Divadlo-hudba-voiceband, to ve bude v cenì. Veèer vyvrcholí
udìlením Cen Bartovské Harendy za rok 2001.
Po skonèení kulturního programu taneèní skotaèení a do ranních
hodin.
A nezapomeòte, e uvítáme kadý nápad a jeho nositele!
Bartovská Harenda je toti otevøena vem!
Ètvrtek 8. listopadu
V 19:00 zaèíná kulturní veèer AURORU SI POTOPIT
NEDÁME.
Pøijïte se podívat, jak oslavíme 84. výroèí Velkého Øíjna. Souèástí
veèera bude i básnické klání ÈERVÁNKY NAD SMOLNÝM
(prezentace vlastního básnického textu na jedno z vybraných témat,
podmínky soutìe na webových stránkách).
Nedìle 11. listopadu
Kdo pøeije Týden Bartovské Harendy, je zván na výlap
Dìkujeme, odcházíme aneb Vzhùru do hor.
Jedná se o romantický výlet do Beskyd, na kterém ti z vás, kdo
vydrí celý týden bez úhony, zcela jistì k nìjaké úhonì pøijdou
(minimálnì ke krásnému záitku).

Vydané spisy, skripta a sborníky
Vydavatel: OU - Filozofická fakulta
Publikace: Studijní program 2001-2002
Cena:
50 Kè
n

Publikace: Region - sluby - cestovní ruch
Cena:
neprodejné
Anotace: Sborník pøednáek z mezinárodní konference
n

Publikace: Aspekte der Textgestaltung
Referate der Internationalen Germanischen Konferenz
Cena:
neprodejné
n

Publikace: Typy pojmenování v souèasné rutinì
Habilitaèní práce
Autor:
Blaena Rudincová
Cena:
40 Kè
n

Publikace: Praktická cvièení z èeského jazyka
Autoøi:
E. Demlová, J. Hubáèek, E. Jandová, D. Kremzerová,
H. Srpová
Cena:
100 Kè
Anotace: skriptum
n

Vydavatel: OU - Pøírodovìdecká fakulta
Publikace: Informace o studiu - akademický rok 2001-2002
ISBN:
80-7042-799-X

ZA BARTOVSKOU HARENDU
JAROSLAV DAVID

NABÍDKA
Národní divadlo moravskoslezské dává i v této sezonì
2001-2002 studentùm Ostravské univerzity monost
pravidelnì navtìvovat vechna pøedstavení èinohry,
opery, operety a baletu

s velkou slevou.
Po pøedloení studentského prùkazu vdy 15 minut
pøed zaèátkem pøedstavení mùete
získat vstupenky na tzv. Studentskou galerii
(zadní øady v pøízemí a na galerii) za jednotnou cenu

15 Kè.
Tato mimoøádní sleva se netýká premiérových pøedstavení,
vyprodaných pøedstavení
a pøedstavení hostujících divadel.

VYUIJTE TÉTO JEDINEÈNÉ PØÍLEITOSTI

n

Publikace:
Uspoøádal:
ISBN:
Anotace:

Elektøina a lesní stromy
Jan och
80-7042-800-7
Sborník prací ze 7. konference o.p.s. Beskydy
n

Publikace: Mezinárodní slovenský a èeský kalorimetrický
semináø 2001
Uspoøádal: B. Taraba
ISBN:
80-7042-803-1
Anotace: Sborník pøíspìvkù z konference konané 28. 5.-1. 6. 2001
n

Publikace: Zmìny geografického prostøedí v pohranièních
oblastech hornoslezského a ostravského regionu
Editor:
J. Práek
ISBN:
80-7042-802-3
Anotace: Sborník referátù z èesko-polské konference konané
ve dnech 17.-18. 5. 2001
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Uzávìrka dalího èísla je v pondìlí 22. øíjna 2001 do 10.00 hod.
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