Z oslav 10. výroèí Ostravské univerzity
1991 - 2001
Dny Ostravské univerzity
Jednou z posledních a souèasnì nejprestinìjích akcí k ukonèení
oslav 10. výroèí zaloení Ostravské univerzity bylo slavnostní
rozíøené zasedání Vìdecké rady, které se uskuteènilo 15. øíjna 2001
v novì zrekonstruované Univerzitní aule.
V auditoriu byli pøítomni kromì èlenù akademické obce také rektoøi
èeských i zahranièních vysokých kol a univerzit, zástupci významných podnikù, institucí a pøedstavitelé regionu v èele se zástupkyní hejtmana Moravskoslezského kraje PhDr. Jaroslavou
Wenigerovou a primátorem Ostravy ing. Èestmírem Vlèkem.
V rámci slavnostního zasedání byl udìlen akademický titul doctor
honoris causa za celoivotní práci profesorovi Ivanu Moravcovi,
mezinárodnì uznávanému pianistovi a hudebnímu pedagogovi
Hudební fakulty Akademie múzických umìní v Praze.
Souèástí druhé èásti jednání bylo ocenìní tìch, kteøí nejvýraznìji
pøispìli k rozvoji univerzity v prvním desetiletí její existence. Z rukou
rektora doc. Ing. Petra Pánka, CSc., pøijalo pamìtní medaile 23 zaslouilých osobností (jmenovitì byli uvedeni v záøijovém vydání
Listù OU).
Dalím osmnácti významným osobnostem a institucím, spojeným
svou prací a ivotem s naí univerzitou, udìlil rektor Ostravské
univerzity Pamìtní list. Obdarováni byli:
Ing. Arch. Jiøí Gwuzd, CSc., prof. PhDr. Radoslava Brabcová, CSc.,
prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc., prof. Ing. Jiøí Kern, CSc., prof.
RNDr. Jan Lasovský, CSc., PhDr. Ludmila Madejová, prof. MUDr.
Jaroslav Mayzlík, CSc., doc. MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc.,
Magistrát mìsta Ostravy, doc. PhDr. Eva Mrhaèová, Csc., prof. PhDr.

Eduard Petrù, DrSc., prof.
RNDr. Jan Slovák, DrSc.,
Spolek pro podporu katedry germanistiky, prof.
RNDr. Zdenìk Stuchlík,
CSc., MUDr. Jindøich
ajnar, CSc., prof. Ing.
Karel tulík, DrSc., Úøad
mìstského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
Základní kola Ostrava fakultní kola OU, Ostrèilova ulice.
V Galerii Student zahájil dìkan Pedagogické fakulty doc. PhDr.
Zbynìk Janáèek výstavu malby Martina Kratochvila z katedry
výtvarné tvorby Fakulty humanitních vìd Univerzity Mateja Bela
v Banské Bystrici.
Vpodveèer se v Univerzitní aule uskuteènil slavnostní koncert,
jeho atmosféru výstinì popsala jedna z úèinkujících Elika
Novotná.
Pokraèování na str. 2
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Rádi jsme zahráli...
V rámci oslav 10.výroèí zaloení Ostravské univerzity se v pondìlí 15. øíjna 2001
uskuteènil slavnostní koncert k pøíleitosti
pøedání èestného doktorátu prof. Ivanu
Moravcovi. Vem nám úèinkujícím je jméno
prof. Moravce dùvìrnì známo a hrát pro nìj,
vynikajícího èeského klavíristu, bylo proto
pro nás obzvlá velkou ctí. Vedle prof.
Moravce usedli v publiku èetní významní
hosté a pøedstavitelé OU, a tak se stalo toto
setkání opravdu prestiním. Slavnostnosti
koncertu jsme se snaili pøizpùsobit výbìr
skladeb i úèinkujících. V prùbìhu veèera se
v pestrém programu pøedstavili studenti,
absolventi a pedagogové univerzity.
Koncert zahajovala studentka 3.roèníku
Institutu pro umìlecká studia OU houslistka
Zuzana Müllerová, posluchaèka ze tøídy prof.

Zdeòka Goly. Velice kultivovaným a výrazným zpùsobem zahrála Ciaconu T. Vitaliho.
Slavnostní charakter Ciacony vystøídala
vylehèenìjí klasická hudba K. Stamitze
/Duo G dur pro flétnu a hoboj/ v podání
Martiny Majdové - flétnistky ze tøídy Mgr.
Marcely indelové, a Magdalény Frankové,
hobojistky ze tøídy Mgr. Duana Foltýna. Na
koncertì poøádaném k pøíleitosti udìlování
titulu doktor honoris causa jednomu z naich nejlepích pianistù nesmìlo chybìt sólové klavírní èíslo. To obstaral posluchaè
2. roèníku ze tøídy prof. Rudolfa Bernatíka Jakub Hyp. Èerstvý dritel ocenìní z Janáèkovy interpretaèní soutìe vhodnì zvolil ke
svému vystoupení právì výbìr z II. øady
Janáèkova Chodníèku. Na procítìnou
i dramaticky výbunou interpretaci skladby
L. Janáèka navázala Zuzana Fierová,
absolventka OU v oboru zpìv, která zahájila
svùj program árií z Janáèkovy opery Jenùfa;
poté zaznìla árie Èo-Èo-San z opery Madame Butterfly G. Pucciniho a na závìr árie
Santuzzy z opery Sedlák kavalír od P. Mascagniho. Pøedposledním èíslem veèera byla
skladba autora zastupujícího nejmladí generaci skladatelù u nás, a sice Introdukce, téma
a variace Alee Pavlorka. Zaznìla v podání
souboru Ensemble Moravia, který hrál ve

sloení: Igor Frantiák /absolvent OU,
nynìjí student doktorandského studia/ klarinet, Luká Novotný /absolvent OU/ violoncello a Elika Novotná /absolventka
AMU v Praze, v souèasnosti pùsobící jako
odborná asistentka na Institutu pro umìlecká
studia OU/ - klavír. Závìr koncertu vyplnil
soubor ADASH pod vedením dirigenta
Tomáe Novotného, který svou originalitou,
pøíjemným vystupováním a pøirozeným
zpìvem velmi zaujal a zajistil tak spontánní
vyvrcholení veèera. Prùvodním slovem
provázela posluchaèka Institutu pro umìlecká
studia OU Lada Soukupová.
Slavnostní nálada v zaplnìné novì zrekonstruované Univerzitní aule byla pro nás
interprety velkou inspirací. Zahráli jsme
skuteènì rádi. Snad se nám podaøilo pøedat
kousek té radosti i Vám, posluchaèùm.
ELIKA NOVOTNÁ

ROLE UNIVERZIT V REGIONECH NA PRAHU 21. STOLETÍ

Následující den v úterý 16. øíjna pokraèovaly oslavy výroèí univerzity konferencí pod názvem Role univerzit v regionech na prahu 21.
století. Konference si kladla za cíl reflektovat základní ideu vzniku
univerzity v kontextu problémù regionu a souèasného svìta. Zamìøila
se na etiku a morálku, na informatizaci a hodnocení kvality vysokokolského vzdìlávání.
Konferenci zahájil rektor doc. Ing. Petr Pánek, CSc., pod jeho
zátitou se konala, a námìstek ministra kolství, mládee a tìlovýchovy doc. Ing. Josef Prùa, CSc.
V první sekci nazvané Role univerzit v regionu pøednáeli: prof. dr.
hab. Tadeusz Slawek, rektor Slezské univerzity v Katovicích (University and the Idea of Place. Meanders of Regionalism), Dr. Noel
Noa Lehoko, velvyslanec Jihoafrické republiky (Academic Institutions: Post Apartheid - the South African Experience), a ing. Karel
Skokan, Ph.D., z Agentury pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava (Priority
rozvoje Moravskoslezského kraje).
Ve druhé sekci Informaèní spoleènost v globalizovaném svìtì
pøednáel prof. RNDr. Jiøí Zlatuka, rektor Masarykovy univerzity
v Brnì (Informaèní technologie a moderní ekonomika), a RNDr.
Jindøich Vanìk z Obchodnì podnikatelské fakulty Slezské univerzity
v Opavì (Vysoké koly v moravskoslezském regionu a státní informaèní politika ve vzdìlávání).
Tøetí sekci na téma: Vzdìlanost, morálka a kvalita vysokokolského
vzdìlávání zahájil svou pøednákou Msgre Frantiek Lobkowicz, bis-

kup ostravsko-opavské diecéze (Vzdìlanost a morálka). Poté pøednáela doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., pøedsedkynì Akademie
vìd ÈR (Hodnotový systém a vzdìlání), RNDr. Vladimír Krajèík
(Zkuenosti s moderními formami výuky s vyuitím on-line centra
Vysoké koly podnikání v Ostravì) a posledním pøednáejícím byl
Mgr. Przemyslaw Gasiorek z University Adama Mickiewicze v Poznani (Education and Morality nowadays).
- JV-
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Prohláení Akademického senátu
Ostravské univerzity

AS OU na svém zasedání dne
22. 10. 2001 se zabýval ekonomickou situací na Ostravské
univerzitì a neudritelnou situací ve financování veøejných
vysokých kol v ÈR.
Akademický senát vzal na
vìdomí informaci rektora o prùbìhu vyjednávání reprezentace
èeských vysokých kol ve vìci
rozpoètu pro rok 2002 a pøivítal
zprávu o pøislíbeném navýení
rozpoètu MMT v podkapitole
veøejných vysokých kol o 2
miliardy Kè. Souèasnì vak
senátoøi konstatovali, e toto
navýení neøeí tíivou finanèní
situaci vysokých kol, která je
dùsledkem jejich dlouhodobého
podfinancování. Vzniklá situace
vánì ohrouje kvalitu vysokokolského vzdìlávání a bude
mít negativní dopad na rozvoj
vzdìlanosti a konkurenceschopnosti Èeské republiky.
Úroveò mezd, stav sociálního
zabezpeèení studentù a stav
infrastruktury pro vzdìlávací,
badatelskou a tvùrèí umìleckou
èinnost na OU signalizují naléhavou potøebu celou situaci
zásadnì øeit. Vnitøní rezervy
OU jsou ji dávno vyèerpány
a dalí pokraèování stávajícího
vývoje by mìlo nedozírný dopad na pøímé ohroení úkolù,
kterými je univerzita veøejnosti

povinována. Podhodnocení uèitelé, zejména mladí roèníky,
z vysoké koly odcházejí a potøebný rozvoj univerzity je
nahrazen pouze pøeíváním.
Na základì výe uvedených
skuteèností AS OU:
- vyzývá vedení univerzity, aby
v pøípadì nenaplnìní 1. a 2.
bodu Usnesení 60. zasedání
ÈKR (týkající se navýení
rozpoètu MMT na rok 2002
o 2 mld. Kè a kadoroèního
navyování finanèních prostøedkù pro veøejné vysoké
koly o 0,2 % HDP nejménì
k úrovni 1,7 % HDP) pøistoupilo k radikálním opatøením
spoèívajícím v pøípadném
sníení poètu pøijímaných
studentù.
- se ostøe ohrazuje proti tendenèním a zkresleným informacím ze strany MMT
- vyslovuje plnou podporu protestním akcím vysokých kol
a pøipojuje se k nim.
V Ostravì 22. 10. 2001
ZA AKADEMICKÝ SENÁT
OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
JUDR. ANTONÍN BLAHUTA
PØEDSEDA

REGION OSTRAVA - první regionální
konference porodních asistentek

Ve støedu 3. øíjna 2001 se
konala ve spoleèenském sále
novì vybudovaného domova
dùchodcù v Ostravì-Zábøehu I.
regionální konference porodních
asistentek v rámci 10. výroèí
zaloení Ostravské univerzity.
Konference se zúèastnilo 98
porodních asistentek z okresù
Ostrava, Bruntál, Frýdek-Místek,
Nový Jièín, Karviná, Krnov,
Havíøov, Opava. Po slavnostním
zahájení a pøivítání dìkanem
Zdravotnì sociální fakulty
Ostravské univerzity doc. MUDr.
Jaroslavem Horáèkem, Csc., se
ujal slova prof. MUDr. Antonín
Doleel, DrSc., (FN u Apolináøe
Praha) se zajímavou pøednákou
Od babictví k porodnictví. Dalími vystupujícími byli Mgr.
Alexandra Archalousová (LF
Hradec Králové), která hovoøila
o vzdìlávání a kompetencích
porodních asistentek, PhDr. Dagmar Mastiliaková, Ph.D., (ZSF
OU) s pøednákou Nová koncepce oetøovatelství. Prim.
MUDr. Eva ilhánová (FNsP)
pøednáela o genetice v gynekologii a porodnictví, MUDr. Jiøí
Boota (FNsP Ostrava) ve své
pøednáce hovoøil na téma
Pøipomínky k prenatální péèi,
RNDr. Petr Kùrka, Csc., (FNsP)
pøednesl sdìlení Monosti diagnostiky nejèastìji zneuívaných
drog u matky a plodu bìhem

gestace. Vzácným hostem konference byla pøedsedkynì Èeské
asociace porodních asistentek
(ÈAPA) Ivana Konigsmarková.
Kromì odborných pøednáek
zaznìly i prezentace jednotlivých
gynekologicko-porodnických
klinik a oddìlení výe jmenovaných okresù. V rámci konference probìhla prezentace firem
Johnson et Johnson, Nutricia,
Schering, Chicco, R-Mark, Hipp,
Komberly-clark, Roche, Mis
dialog, Pharmacia. Na konferenci
byl mimo jiné zvolen oblastní
výbor porodních asistentek a byla
formulována náplò èinnosti jednotlivých èlenek výboru s pøihlédnutím ke specifice naeho
regionu. Celá akce byla zakonèena slavnostním vystoupením
posluchaèù Ostravské konzervatoøe.
Vytèené cíle první ustavující
regionální konference - zvolení
oblastního výboru porodních
asistentek, pøispìní k dalímu
rozvoji oboru a postavení porodních asistentek v systému
zdravotní péèe, pøedávání vzájemných zkueností a zavádìní
nových metod do práce - byly
splnìny. Navíc se bìhem této
akce zaregistrovalo do ÈAPA 30
nových èlenek - porodních asistentek regionu severní Moravy.
MGR. BOHDANA DUOVÁ
ZSF OU

ODBORNÁ ASISTENTKA

FILOZOFICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
ZAHÁJILA STUDIUM UNIVERZITY TØETÍHO VÌKU
23. øíjna 2001 slavnostnì zahájila dìkanka
FF OU doc. PhDr. Zdeòka Kalnická, CSc.,
první semestr studijního oboru Spoleèenské
vìdy a kultura na zaèátku nového tisíciletí.
Úvodní pøednáku pøednesl prof. PhDr.

Miroslav Mikuláek, DrSc., na téma Úvod do
svìtové literatury.
Následující pøednáky se uskuteèní v prùbìhu zimního semestru:
- Horizonty ruské literatury a kultury (doc.
PhDr. Kvìtue Lepilová, CSc.)
- Olga Tokarczuková, Wislawa
Szymborská - eny v polské literatuøe (Mgr. Petr Vidlák)
- Francouzské divadlo v 17. století
(prof. Dr. hab. Aleksander Ablamowicz)
- Poznávání dona Quijota v èeských
zemích (PhDr. Jaroslav Reska,
CSc.).
První pøednáku pozornì sledovalo
174 úèastníkù.
- ED -
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Vysokokolský pìvecký sbor Ostravské univerzity jubilující
Vysokokolský pìvecký sbor Ostravské
univerzity se za 35 let své existence (zaloen
v roce 1966) stal pro prùmyslový region
Ostravska nepostradatelnou souèástí vzdìlávacího systému mladých sbormistrù, reprezentaèním tìlesem mìsta Ostravy, Ostravské
univerzity a ovlivnil i osobní priority mnoha
zpìvákù. Vdy hudba nás provází celým
ivotem a dokáe vyjádøit i pocity, které
nelze vdy popsat slovy.
Profesor Lumír Pivovarský, který stojí
v èele sboru od jeho zaloení, je nejen vysoce
odbornì erudovaným sbormistrem, ale nesmírnì obìtavým organizátorem, vstøícným
a trpìlivým pedagogem.
Pod jeho vedením byla nastudována významná díla snad vech slohových období,

výèet by byl opravdu dlouhý. Výrazným
zpestøením dramaturgie koncertù je uvádìní
skladatelských novinek, napø. kompozice
Z. Lukáe, P. Kostiainena, F. Rabeho, A. Koszewského apod.
Zanedbatelná není rovnì spolupráce s renomovanými orchestry pøi provádìní vrcholných dìl oratorní a symfonické literatury
(Mahlerovy 3. symfonie, Beethovenovy
9. symfonie s Ódou na radost, Mozartovy
Missy in C ad.)
Pro èleny tìlesa (budoucí uèitele hudební
výchovy a sbormistry) je jistì pøínosem úèast
na sborových festivalech a soutìích. Zejména cenné jsou zahranièní úspìchy, napø.
v Tolose (panìlsko, 1982), Corku (Irsko,
1984), Tours (Francie, 1988), Arezzo (Itálie,
1987), z poslední doby pak v Llangolenu
(Wales, 1999) a Sligo (Irsko, 2000).
Nejvýchodnìji Vysokokolský pìvecký
sbor OU koncertoval v Japonsku (1995),
nejsevernìji za polárním kruhem v Norsku
(1985), nejjinìji v Portugalsku (1986)
a nejzápadnìji v Mexiku (2001). Nejdelí
zájezd s 15 koncerty v Evropì se konal na
trase Rakousko, výcarsko, Francie, panìl-

sko, Portugalsko (1986) a vyvrcholil ocenìním na Mezinárodním festivalu akademických sborù v Pardubicích.
Sbor je èlenem Unie èeských pìveckých
sborù, mnozí èlenové vedou své vlastní
vynikající studentské a dìtské sbory, s nimi
získávají nejen sbormistrovské zkuenosti,
ale i mnohá vítìzství v domácích i zahranièních soutìích.
První sborovou gramofonovou desku
vydala firma Euskadi Donostia s nahrávkami
ze soutìe v Tolose a následovaly dalí ètyøi,
které dokumentují dlouholetou èinnost VPS
OU, prezentují stìejní díla L. Janáèka, A.
Tuèapského, A. Dvoøáka, B. Martinù, M.
Schneidera-Trnavského i ostravského autora
E. Schiffauera a slouí jako dùleitý studijní
materiál posluchaèùm sbormistrovství.
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus...
v pøípadì sborového zpìvu vak zcela neplatí.
Vdy radovat se z dobøe vykonané práce,
spoleèného proitku pøi provádìní hudby
a radostného souznìní s publikem je moné
v kadém vìku.
RNDR. ZDENÌK HERODES
ÁRKA ZEDNÍÈKOVÁ

PRO TISK UPRAVILA

Z katedry hudební výchovy
Doc. René Adámek, pianista, pùsobící na katedøe hudební výchovy,
se bìhem záøí dvakrát pøedstavil jako sólový i komorní hráè na
koncertech v Opavì a v Brnì. Opavské vystoupení probìhlo v rámci
44. roèníku festivalu Bezruèova Opava, který letos nesl podtitul
S humorem do nového tisíciletí.... Koncert, nazvaný Humor
v hudbì, se uskuteènil 20. záøí v sále minoritského klátera a zaznìla
na nìm - vedle øady novinek skladatelù z Prahy, Brna a Ostravy - také
vtipná ètyøvìtá skladba Quattuor ludibrii brnìnského autora
Vlastimila Lejska v interpretaci klavírního dua René Adámek - Petr
Hanousek. Dílo, jeho humorný prvek je zaloen na pouití dýmky
(dýmkou se v tomto pøípadì hraje na struny klavíru), velmi dobøe
zapadlo do programu veèera a suverénní projev klavírního dua sklidil
zaslouený ohlas.
Druhé koncertní vystoupení René Adámka se uskuteènilo 25. záøí
v sále brnìnské konzervatoøe. Na koncertì Klubu moravských
skladatelù pianista pøednesl Lejskovu Sonatellu pro klavír, svìí
ètyøvìté dílo, které skladatel napsal pøímo pro nìj. Veèer, sestavený
z dìl souèasných moravských skladatelù, byl výjimeèný pøítomností
"

mnoha z nich (C. Kohoutek, J. Matys, V. Lejsek, E. Zámeèník) a stal
se tak dùstojným zahájením nové koncertní sezóny.
H.A.H.
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ICTE 2001 - konference o informaèních
a komunikaèních technologiích ve vzdìlávání
Ve dnech 18. a 21. záøí 2001 probìhla
v Ronovì pod Radhotìm ji druhá konference ICTE - Information Communication
Technology in Education.
Vyuívání nových technologií ve vzdìlávání - tato problematika se objevuje v prioritách výzkumných úkolù a grantù jak èeských, tak i tìch z Evropské unie, je souèástí
zámìrù státní informaèní politiky... Prostì
zdá se být vudypøítomná. V praxi na naich
kolách vech stupòù je to s tolik proklamovanou výukou s poèítaèi u mnohem slabí.
Moderní technologie se nìkde nepouívají
vùbec, jinde metodou pokus-omyl. Jednou
z pomocí uivatelùm informaèních a komunikaèních technologií (ICT) ve kolách jsou
setkání na konferencích, jako byla ta v Ronovì.
Hlavními tématy konference byly následující okruhy:
* virtuální kola a univerzita;
* integrace ICT do výuky;
* hardwarová a softwarová podpora;
* vzdìlávání uèitelù v pouívání ICT.
Nìkteré pøíspìvky zasahovaly do více
tematických okruhù, jiné nebylo mono
korektnì zaøadit do ádného.
Konference ICTE 2001 nabídla prostor
k prezentaci výsledkù vlastní práce, k výmìnì zkueností vèetnì tìch negativních (tudy
cesta nevede), ale také vytyèila zamìøení
dalího vývoje - pøednesené zejména ve zvaných referátech:
* Doc. Ing. Karel Kvìtoò, DrSc., z Výpoèetního a informaèního centra Èeského vysokého uèení technického v Praze pohovoøil
o aktuálních problémech pøi zavádìní online výuky na ÈVUT, pøedstavil nabídku
CESNETu na podporu on-line výuky
a pøedloil návrh strategie budování on-line
komunity v Èeské republice.
* Doc. PaedDr. Eva Poláková, PhD., z Ústavu didaktické technologie Pedagogické fakulty Univerzity Kontantína Filozofa
v Nitøe uvedla zkuenosti, jaké mají s pøípravou uèitelù v oblasti technologií na
jejich fakultì.
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* Doc. RNDr. Frantiek Koliba, CSc., z Obchodnì podnikatelské fakulty Slezské univerzity ukázal monosti zapojení vysokých
kol do projektu Státní informaèní politiky.
* Doc. Ing. Martin Klimo, CSc., z Fakulty
øízení a informatiky ilinské univerzity
analyzoval a ilustroval metodiku implementace e-learningu na pøíkladì vzdìlávání
v oblasti ICT.
* RNDr. Frantiek Lustig, CSc., z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
v Praze uvedl a názornì na konferenci
demonstroval ovládání vzdálených experimentù z dynamických www stránek.
* Prof. P. M. Nobar, zahranièní host z West
London College, analyzoval hlavní faktory,
které ovlivòují rychlost provádìných poèítaèových operací.
* Ing. Zdenìk Svoboda, CSc., jeden z koordinátorù projektu Státní informaèní politiky
ve vzdìlávání (SIPVZ), hovoøil o øeení
problémù v oblasti vzdìlávání uèitelù.
Zajímavé bylo jeho zamylení nad otázkou, pro koho je a pro koho není e-learning.
* Prof. RNDr. Jiøí Zlatuka, CSc., pøednáel
poslední den konference na zajímavé téma
softwaru s otevøeným zdrojovým kódem,
kterému v souèasné dobì vzdìlávací instituce nevìnují pøílinou pozornost.
Stejnì dùleité byly nemoderované kuloárové diskuse plné nápadù a navazování nových kontaktù a spolupráce.
Význam probíraných témat podtrhuje
uveøejnìní závìrù konference ICTE 2001,
které se na stránkách elektronického èasopisu Rady vysokých kol ALMA MATER
objevily ji 27. záøí 2001, tedy necelý týden
po skonèení konference, viz HYPERLINK
http://rvs.upce.cz/nova/stale/poradni/komise
/info/odkazy/icteKolb.htm http://rvs.upce.
cz/nova/stale/poradni/komise/info/odkazy/ict
eKolb.htm
K dobré atmosféøe konference pøispívá
nejen krásné prostøedí a zdaøilé spoleèenské
akce, ale také kvalitní sborník a CD-ROM
s referáty a fotodokumentací z pøedchozího
roku. Obojí materiály byly úèastníkùm pøedány pøed zahájením konference.
Na závìr vyplòují úèastníci dotazník, ve
kterém hodnotí konferenci právì skonèenou
a vyjadøují se k uspoøádání té následující. Co
tedy ukázalo vyhodnocení letoního dotazníku?
Zdá se, e vichni respondenti se vzornì
úèastnili vech pøednáek a vìnovali velkou
pozornost vystaveným posterùm. Za nejvìtí
pøínos povaovali:
* získání pøehledu o nových trendech v pouívání ICT ve výuce;
* navázání nových kontaktù;
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* získání øady podnìtù pro odbornou práci
i výuku;
* výmìnu zkueností;
* porovnání poznatkù s jinými V.
Závislost nìkterých úèastníkù konference
na internetu je ji znaèná. Skuteènost, e se
nemohli pøímo z hotelu pøipojit do sítì sítí,
pociovali jako frustrující. Naopak vysokými
známkami (témìø 10 bodù) byly ocenìny
organizaèní aspekty: místo konání, ubytování, ze spoleèenských aktivit byly velmi
kladnì hodnoceny exkurze do Noovic i výlet
na Soláò a spoleèenský veèer.
A jak by mìla vypadat konference ICTE
2002? Podle názorù úèastníkù by se mìla
konat zase za rok, a to mimo univerzitní areál.
Jednacími jazyky by mohly být èetina spolu
s angliètinou. Velký zájem je o besedy u kulatého stolu a o zaøazení workshopù. Vedle
zmínìného poadavku na pøipojení k internetu také zaznìlo pøání pozvat na pøítí
konferenci kolegy didaktiky.
Milí kolegové, ale nejenom didaktici,
pøijmìte tímto nae srdeèné pozvání na
konferenci a rezervujte si èas v záøí 2002.
Podìkování za zdaøilou konferenci patøí
vem - poøadatelùm i úèastníkùm. Kadá
konference ovem jednoho dne skonèí, úèastníci se rozjedou do svých kanceláøí, kde na
nejhoøejí polièce na sborníku z tolik zajímavé a inspirativní konference se pomalu
zaène ukládat prach. Není to koda? Nestálo
Dokonèení na str. 6
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by za to se s kadou konferencí posunout o krùèek dál a lépe zhodnotit
úsilí, které pøíprava a organizace kadé takové akce stojí? Zatím jsou
konference chápány jako vyvrcholení snah organizátorù a úèastníkù.
Organizátoøi se snaí konferenci zorganizovat a úèastníci se snaí
vymyslet na konferenci nìjaký pøíspìvek. Pak probìhne konference
a je hotovo.
Nemìly by naopak konference být ji od prvního okamiku pøíprav
koncipovány jako teprve zaèátek skuteèné práce? Jako místo, kde si
úèastníci vyloí svá vstupní stanoviska a zájmové oblasti a to hlavní
pak probíhá na nìjaké dejme tomu internetové postkonferenci? Moná
by vytvoøení informaèního, kontaktního a debatního pokonferenèního kyberfóra mìlo být stejnou samozøejmostí jako vytitìní
sborníku a mìla by mu být vìnována stejná pozornost.
JANA KAPOUNOVÁ, ALEXANDRA KODENKOVÁ

Japonci opìt
na Ostravské univerzitì

Profesor Rudolf Bernatík, øeditel Institutu pro umìlecká studia,
pøijal za pøítomnosti pedagogù katedry hudební výchovy Pedagogické
fakulty Ostravské univerzity milé hosty, prof. Noriko Hatsumura
a prof. Kumiko Nakajima. Obì zástupkynì Hamamatsu Choral Association (Japonsko) se velmi zajímaly o práci sbormistrù ve kolních
sborech (navtívily Z Valèíka) a ve specializovaných pìveckých
sborech (shlédly zkouku Ostravského dìtského sboru). Velmi je
rovnì zaujala pìvecká výchova studentù na katedøe hudební výchovy
PdF OU ve tøídì Mgr. J. Fryèáka a návtìva Janáèkovy konzervatoøe
v Ostravì.
Pøi ukonèení svého desetidenního pobytu v ÈR upøímnì dìkovaly
organizátorùm za bohatý, hudbou a dalími kulturními záitky
naplnìný program, za vysokou spoleèenskou úroveò pøijetí na
univerzitì, za otevøenost a vstøícnost vech jejich nových pøátel
v Ostravì.
Ocenily také vysokou úroveò hudebního ivota v Ostravì a významnou roli, kterou v této oblasti pro region hraje právì Ostravská
univerzita.
Slíbily, e budou o svém pobytu informovat nejvyí pøedstavitele
mìsta Hamamatsu (500 tis. obyvatel) a povaovaly by si za èest,
pokud by v roce 2002 mohly na jejich letoní návtìvu navázat
koncerty Dìtského sboru mìsta Hamamatsu právì v Ostravì.
RNDR. ZDENÌK HERODES

ZLEVA: PROF. BERNATÍK, PROF. NAKAJIMA,
MGR. TOMÁKOVÁ, MGR. FRYÈÁK
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HATSUMURA,

BLAHOPØEJEME!
F I L O Z O F I C K Á FA K U LTA O U
 B O D O VA L A  V P R A Z E

(Významný úspìch 1. svazku edice UNIVERSUM)
V tomto roce ji po osmé poøádala Jednota tlumoèníkù a pøekladatelù v Praze soutì Slovník roku.
Ètrnáctièlenná porota, sloená ze zástupcù vysokých kol,
odborníkù z oblasti lexikografie a nìkolika profesních organizací,
posuzovala celkem 48 titulù, které byly do soutìe pøihláeny.
O poøadí lexikografických a encyklopedických dìl vydaných
v roce 2000 hlasovali èlenové Jednoty tlumoèníkù a pøekladatelù,
èlenové pøekladatelských a tlumoènických organizací, návtìvníci
mezinárodního kniního veletrhu Svìt knihy 2001 a dalí
zájemci o pøekladatelskou problematiku, vèetnì vysokokolských
studentù.
První místo získal Velký èesko-anglický slovník Josefa Fronka.
Druhé, støíbrné místo obsadil Èesko-nìmecký a Nìmecko-èeský
slovník Pojmenování zvíøat v èeské a nìmecké frazeologii a idiomatice autorù Evy Mrhaèové, Evy Jandové a Jürgena Hartunga.
Slovník vydala Ostravská univerzita jako l. svazek edice
UNIVERSUM. Odborníci i veøejnost ocenili na tomto díle
originální mylenku i zpùsob zpracování.
Autorùm støíbrného slovníku k tak významnému úspìchu
upøímnì blahopøeji.
MILAN HRDLIÈKA,

TRANSLATOLOG,

ÈLEN REDAKÈNÍ RADY ÈASOPISU

TOP, PRAHA

ENCYKLOPEDIE
SLEZSKA
,,Slezsko, aè je v preambuli Ústavy Èeské republiky jmenováno
jako jedna ze tøí historických souèástí dneního èeského státu, aè je
jeho erb souèástí státního znaku, v povìdomí velké èásti národa jako
by neexistovalo. Nejen èást politikù, ale i mnozí z novináøù,
rozhlasových a televizních pracovníkù existenci této tøetí historické
zemì èeského státu neberou na vìdomí. O Ostravì píí a hovoøí jako
o severomoravské metropoli, aè podstatná èást jejího katastru leí na
území Slezska, zvou k návtìvì severomoravského mìsta Opavy, do
kategorie moravských mìst zaøazují Krnov, Èeský Tìín, Frýdek,
Lysá hora je jim moravskou horou apod. To je nìkolik slov z úvodu
nové publikace, pøipravené nepoèetným kolektivem pracovníkù
Ostravské univerzity ve spolupráci s nìkolika kolegy ze Slezské
univerzity v Katovicích a vydané v podobì Makety Ústavem pro
regionální studia Ostravské univerzity. Má poskytnout formou
úvodního nástinu historického vývoje a encyklopedických hesel
základní informace o historii èeského Slezska, dnení souèásti Èeské
republiky, v irím kontextu s celým slezským teritoriem, tedy
územím náleejícím Polsku a Spolkové republice Nìmecko. Vydaná
Maketa vznikla v souvislosti s realizací výzkumného projektu
Kulturnì historická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy,
jeho nositelem je Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity.
Vzhledem k velkému zájmu a brzkému rozebrání nevelkého nákladu
publikace je pøipravováno druhé vydání Makety.
- LD -

Ada opìt reprezentoval Ostravskou univerzitu v zahranièí

Ti z vás, kteøí jsou donuceni navtìvovat
neoblíbenou první ranní vyuèovací hodinu, si
moná v úterý 9. 10. vimli hlouèku dívek
s kufry postávajících pøed Filozofickou fakultou OU. lo o soubor Ada, který se svým
vedoucím a dirigentem doc. ThDr. Tomáem
Novotným odjídìl na turné do výcarska.
Za poslední rok to pro nás byl ji tøetí zahranièní zájezd (Nìmecko, USA, výcarsko).
V úterý veèer jsme absolvovali jetì
domácí vystoupení pøed zcela zaplnìnými
lavicemi modlitebny Èeskobratrské církve
v Èeských Budìjovicích. Ve støedu brzy ráno
jsme pak opoutìli území naí republiky
a veèer jsme u zpívali pøed nìmecky mluvícím publikem ve výcarském Saint Gallen.
Jetì po koncertì jsme odcestovali do naeho tamního domova, Thalwilu. Teprve po
probuzení do mlhavého jitra jsme zjistili, e
jde o malebné mìsteèko leící pøímo
u bøehù Curyského jezera se spoustou jetì
malebnìjích lodièek na hladinì...
Hned po poledni jsme odjeli do Luzernu,
kam byl na osmou hodinu veèerní naplánován dalí koncert. V pátek jsme pak vystupovali v Curychu, v sobotu v Bernu.
Vechny koncerty se uskuteènily v rùzných
kostelech. Kromì zmínìných koncertù jsme
jetì v pátek dopoledne zpívali pro diakonii
(jakýsi domov dùchodcù pro evangelické
jeptiky) a pøiléhající nemocnici v Curychu.
Pøitom se myslelo i na ty pacienty, kteøí se
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohli programu zúèastnit - písnì jim ivì
pøenáel rozhlas pøímo do pokojù.
V kadém z navtívených mìst jsme mìli
pomìrnì dost èasu i na individuální prohlídku; za nejkrásnìjí a nejromantiètìjí
mìsto byl pak svornì prohláen Luzern. Nej-

vìtí úspìch vak mìla krátká procházka
v horách. No øeknìte, co je nad spoleènou
fotografii se výcarskou kravkou a Alpami
v pozadí?
Pro úèinkující je vdycky zajímavé sledovat reakce publika a my jsme si právì ve
výcarsku uvìdomili, nakolik je kadý národ rozdílný, co se týèe vyjadøování svých
pocitù. výcaøi toti v kostele vìtinou
netleskají po kadé skladbì èi písni, ale poèkají s podìkováním a na závìr celého
programu. O to je pak aplaus nadenìjí!
Nejhojnìji navtívený byl samozøejmì ná
závìreèný nedìlní koncert v Thalwilu. Nai
moc milí hostitelé - èlenové tamního pìveckého sboru - byli na ná program velice zvìdavi. A jsem si jista, e jsme jejich oèekávání
nezklamali, o tom svìdèily i jejich obrovské
ovace. Bohuel jsme se museli s naimi
rodinami hned po koncertì rychle rozlouèit
a opìt nasednout do autobusu. Èekala nás
estnáctihodinová cesta zpátky. V pondìlí
15. 10. jsme kolem jedné hodiny odpoledne
dorazili do Ostravy a jetì tentý veèer jsme
u zase stáli na pódiu. Tentokrát se jednalo
o slavnostní koncert k 10. výroèí zaloení
Ostravské univerzity.
Úplnou teèku za naím turné pak pøedstavoval støedeèní (17. 10.) koncert v nahrávacím studiu Èeského rozhlasu Ostrava. Toto
veøejné natáèení bylo zároveò souèástí finiující práce na naem novém (druhém) CD.
Mìlo by být pøedstaveno ve druhé polovinì
listopadu.
A co jsme si ze výcarska pøivezli?
Pøedevím nové kontakty - jsme srdeènì
znovu zváni - a samozøejmì také krásné
záitky a vzpomínky.
JANA VERNEROVÁ

9. konference Lingua et communicatio in sphaera mercaturae
Cizojazyèná øeèová komunikace ve sféøe
podnikání a cestovního ruchu je nejen vìcí
pøekladatelù, tlumoèníkù a prùvodcù, kteøí
studují na Filozofické fakultì Ostravské
univerzity, ale také pøedmìtem výzkumu 8
øeitelù FF OU. Anglicko - èesko - nìmecko
- ruský projekt cizojazyèné øeèové komunikace ve sféøe podnikání byl znovu hlavním
tématem ji devátého setkání vìdeckých
pracovníkù v této oblasti. Tradiènì vystoupili
dlouholetí spolupracovníci ze zahranièních
univerzit (Anglie, Estonsko, Finsko, Nìmecko, Itálie, Polsko, Slovensko, Ukrajina
a Rusko). Konference se konala ve dnech
25. - 26. záøí v Ostravì v hotelu Harmony
Club pøi pøíleitosti 10. výroèí Ostravské
univerzity. Zátitu nad konferencí pøevzala
dìkanka Filozofické fakulty doc. PhDr.
Zdeòka Kalnická, CSc.

Problematika akcelerace ivotního stylu,
sociální agrese projevující se v jazyce a zejména pak v dynamice øeèové komunikace
samotné se odrazila ve vystoupeních úèastníkù i v diskusi a v závìrech konference. Tyto
aspekty je nutné nadále zkoumat nejen z lingvistického a kulturologického hlediska, ale
zejména z hlediska psycholingvistiky, sociolingvistiky, pragmalingvistiky a translatologie. Poznatky výzkumu je tøeba aplikovat
v rámci pøípravy pøekladatelù a tlumoèníkù
ji v bakaláøském studiu a dbát pøitom na
rozvoj øeèového chování a jazykové kultury
budoucích prùvodcù v cestovním ruchu.
Nedílnou souèástí konference byl kulturní
program. Tentokrát jím bylo vystoupení
souboru Ondøejnica ze Staré Vsi nad Ondøejnicí, který mimoøádnì zaujal úèastníky
konference spolu s exkurzí po památkách

Frýdku-Místku (se zaujatým výkladem otce
Tomáe z tamní farnosti).
Jako pokraèování 9. konference se 27. záøí
2001 u pøíleitosti Evropského roku jazykù
2001 konal semináø o vztahu mateøtiny
a cizích jazykù v kontextu latiny. V programu
vystoupili èelní domácí i zahranièní odborníci: prof. Natalija Klimenko (MGU Moskva), prof. PhDr. Stanislav aa, CSc. (FF
MU Brno), prof. Jürgen Hartung (Erfurt),
doc. PhDr. Kvìtue Lepilová, CSc., a PhDr.
Milan Hrdlièka, CSc. (FF OU, Ostrava).
V diskusi vystoupili uèitelé støedních kol
z regionu (kromì Ostravy), zvl. poèetná delegace z Gymnázia M. Koperníka z Bílovce,
z Bohumína, Karviné, Orlové, a dokonce
i z gymnázia Brno-Bystrc.
PHDR. Z. NEDOMOVÁ, PH.D

%

BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK SLEZSKA A SEVERNÍ MORAVY
BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK
SLEZSKA A SEVERNÍ MORAVY patøí nepochybnì k nejvýznamnìjím projektùm, které
se øeí na Ostravské univerzitì.
Jeho pracovitìm byla do r. 2000
katedra historie Filozofické fakulty, dnes k ní pøibyl i Ústav pro
regionální výzkum OU. S realizací projektu se zaèalo v r. 1973,
v období 1974 a 1999 byl úkol
øeen s vydatnou podporou Grantové agentury Èeské republiky.
První fáze projektu byla uzavøena v r. 1999: jejím výsledkem
bylo 12 svazkù Slovníku. Na
1806 dvousloupcových stranách
bylo uveøejnìno 1585 slovníkových hesel, která pøinesla biogramy 2 398 osobností. Vydávání
Slovníku pokraèuje od r. 2000
tzv. Novou øadou, z ní jsou zatím k dispozici 2 svazky o 267
tiskových stranách s 238 slovníkovými hesly, v nich je 396 biogramù osobností. O rozhovor
jsme poádali hlavního garanta
projektu a vìdeckého redaktora
díla prof. PhDr. Milana Myku,
DrSc., z katedry historie Filozofické fakulty OU.
Red.: Pane profesore, v r. 1997
jsme v Listech è. 1 otiskli rozhovor o vaem projektu a dali jsme
mu podtitul Mezibilance jednoho vìdecko-výzkumného projektu. Tehdy jsme vám zámìrnì
poloili stejnou otázku, s jakou
se na vás v r. 1994, kdy vyel
první svazek Slovníku, obrátil
redaktor Lidových novin: Proè
ivotopisný slovník a proè právì
teï? Co kdybychom se k ní,
tentokráte ji potøetí, vrátili?
M.: Pokusím se být tentokrát
struèný. Pro projekt pøipravit
biografický slovník významných
osobností z nejrùznìjích sfér
lidských aktivit (vìdci, spisovatelé, politici, továrníci, bankéøi,
sportovci, umìlci, manaeøi, lékaøi, duchovní ad.), které ily
v rùzných dìjinných obdobích
v regionu Slezska a severní Moravy a buï se v tomto kraji narodily, nebo, aè rodáci odjinud,
v tomto kraji pùsobily, jsme se
rozhodli zaprvé proto, e podobná informaèní pøíruèka èeské
provenience (ponecháme-li stranou cenné, ale jednostrannì za&

mìøené dílo V. Ficka ze 70. a 80.
let) dosud nebyla k dispozici.
Zainteresovaný ètenáø byl odkázán pøevánì na starí nebo i soudobá díla hlavnì nìmecké, rakouské a polské provenience,
která z mnoha dùvodù nevyhovovala. Jejich vadou byl zejména
výbìr osobností podle nacionálního klíèe, co ve svém dùsledku
zkreslovalo proporce skuteèného
historického vývoje ve smìru
podcenìní historické úlohy èeského etnika. Tomu se snaíme
èelit tím, e ná Slovník pro multinacionální region Slezska a severní Moravy (Èei, Slováci,
Nìmci, Poláci, idé, dnes i Romové ad.) usiluje o vyváené
a historické realitì odpovídající
zastoupení osobností vech v regionu v minulosti i dnes ijících
etnik. Zadruhé jsme se do tohoto
úkolu pustili proto, e v nedávno
uplynulých desítiletích, kdy výklad naí národní minulosti byl
podøízen marxistickému chápání
dìjinného procesu, byly za hlavního nositele dìjin povaovány
lidové masy a úloze osobností
v dìjinách se dostávalo pozornosti zcela neadekvátní jejich
reálnému významu. No - a pak tu
byl tøetí, zcela pragmatický dùvod. Univerzitní pùda, na ní
koexistuje vedle sebe mnoho
vìdních oborù, umoòuje pøímou
spolupráci odborníkù z nejrùznìjích oborù, historikù, literárních vìdcù, kunsthistorikù, geografù, muzikologù, politologù
ad. ad. na tak nároèném a rùznorodém díle.
Red.: Organizovat práci tak
rùznorodého kolektivu vìdeckých pracovníkù, aby smìøovala
k jednotnému cíli, bude asi dosti
nároèné?
M.: Úkol je to skuteènì velmi
nároèný jak na vynaloené úsilí,
tak na èas. Musím se pøiznat, e
nìkdy zvauji, zda v tomto díle
pokraèovat. Dost mne to odvádí
od mé jiné vìdecké práce, take
monografii jednoho slezského
osvícenského lechtice, mj. pøítele pruského krále Fridrich II.,
píi u ètvrtým rokem a konec je
v nedohlednu. Na druhé stranì si
øíkám, e vytvoøení díla, které
bude moná po nìkolik desítek

let jedním ze základních kamenù
biografistické informaèní báze,
pøece jen stojí za víc ne nìkolik
sólo-monografií nebo dokonce
èlánkù. Vydatného pomocníka
mám ve výkonném redaktorovi
Slovníku prof. L. Dokoupilovi,
jeho preciznost, hranièící skoro
s pedanterií (mohli by vyprávìt
pracovníci tiskárny Repronisu),
dílùm podobného charakteru velmi prospívá. Je tøeba vìdìt, e na
tvorbì Slovníku se podílí nejen
spolupracovníci z Ostravské univerzity, ale i z øady dalích univerzitních a vìdeckých pracovi
v Èeské republice i v zahranièí.
Máme jich více ne 100 a uhlídat
obsahovou kvalitu hesel i jejich
formální stránku je nìkdy úkol
nadlidský. Pøiznávám, e ne
vdy se nám to daøí. Napsat toti
slovníkové heslo je vìc vùbec ne
jednoduchá, chce to hodnì znát,
ale i umìt se úspornì vyjadøovat.
Ne vem je to dáno.
Red.: Setkává se vá Slovník
s ohlasem v odborné, resp. laické veøejnosti? Jak je pøijímán?
M.: Øekl bych, e ohlas Slovníku
je znaèný a to bylo mimo jiné
dùvodem, proè jsme se rozhodli
neuzavøít projekt dokonèením
základní dvanáctisvazkové øady,
ale pokraèovat v nìm novou øadou. Jednotlivé svazky Slovníku jsou pravidelnì recenzovány
v domácích i zahranièních vìdeckých èasopisech, tìí nás, e
u dnes je Slovník citován i ve
velmi prestiních publikacích
(napø. v mnichovském Biographisches Lexikon zur Geschichte
der böhmischen Ländern). Je
dobrý pocit vidìt zelenou øadu
naeho Slovníku v regálech vì-

deckých pøíruèních knihoven
v Rakousku, Nìmecku, Polsku
apod. Vadí nám, e u po léta,
pøes opakovanou kritiku, nefunguje distribuce univerzitních
publikací na èeský kniní trh.
Proè mohou v ostravském Artforu prodávat kníky vydané
praskou nebo brnìnskou univerzitou, ale po knihách z Ostravské
univerzity se zde jako by zem
slehla? V posledních dvou tøech
letech vázne i výmìna se zahranièními knihovnami. V dobì,
kdy dobøe fungovala, dostávali
jsme za ná Slovník kadoroènì
výmìnou desítky vzácných zahranièních publikací, o èem se
lze pøesvìdèit v knihovnì historického semináøe. Výmìna vìdeckých publikací není pøece jen
záleitost ekonomická, ale pøedevím morální: pomáhá vytváøet
image univerzity u zahranièních
partnerù. Kdo to nepochopí, nechápe smysl univerzity.
Red.: Obligátní otázka na závìr
rozhovoru: jak vidíte perspektivy projektu?
M.: Dá-li Bùh zdraví (tìlesné
i duevní) a stráce univerzitního
pokladu potøebné finance, chtìli
bychom novou øadu Slovníku
dovést, jak se to jeví zatím podle
stále doplòovaného hesláøe, asi
do 10-12 dalích svazkù. Zvolnili
jsme tempo vydávání jednotlivých svazkù, take jejich periodicita je zhruba jeden rok. Na víc
nejsou síly ani peníze. Take
skoro do konce prvního decenia
21. století máme co dìlat. Drte
nám palce!
Red.: Dìkuji za rozhovor.
PHDR. EMÍLIE DEMLOVÁ, PH.D.
REDAKCE LISTÙ OU

Køest kníky Petra Holého

V tìchto dnech vychází kniha autora Petra Holého Øeè symbolù
a malíø Bøetislav Barto.
Text je veden snahou o interpretaci díla malíøe v kontextu evropské
kultury i s ohledem na principy døívìjích slohových etap. Dílo Bartoovo se uzavøelo v roce 1926 po tìké nemoci v pomìrnì mladém
vìku a a dosud o tomto umìlci vyly tøi monografie.
Køest kníky se konal 30. øíjna 2001 v ostravském výtvarném centru
Chagal za úèasti dr. Bartoové-Bieberlové (dcery umìlcovy).
Druhý køest se uskuteèní v Mìstském muzeu ve Frentátì pod
Radhotìm v souvislosti s vernisáí portrétní sochaøské tvorby prof.
Stanislava Hanzíka a s vydáním bibliofilie verù Jaroslava Seiferta
a zúèastní se jej Jana Seifertová.
- JV -

Jak se nejen studuje na univerzitì v Bonnu?
Minulý semestr, lépe øeèeno od 1.3. do 20. 7. 2001, mi katedra
sociální geografie a regionálního rozvoje umonila v rámci programu
Evropské unie Erasmus/Sokrates studovat na Institutu ekonomické
geografie v Bonnu.
Bonnský Institut je podle prestiního èasopisu Focus právì tím
nejlepím geografickým pracovitìm v Nìmecku. Je proto fantastické,
e nae katedra je in a rychle pochopila význam strategických
partnerství s tìmi nejlepími v oboru. Je pravda, e vìdecké poznatky
si lze v souèasnosti vymìòovat prostøednictvím Internetu, v elektronickém vìku vak daleko více na významu nabírají face to face
kontakty. Ty je moné navazovat a rozvíjet podobnými pobyty, jaký
jsem absolvoval já v letním semestru.
Ale i takový pobyt nìco obnáí. Jetì pøed odjezdem do SRN
musíte absolvovat úøední anabázi. Nejprve vám z hostitelské
univerzity polou Bescheinigung, tj. potvrzení, e tam nejedete jen
tak, zbùhdarma. S potvrzením a tøemi kopiemi dotazníku vystojíte
øadu na velvyslanectví a dostanete razítko do pasu. Asi po mìsíci si
vyzvednete vízum a hurá do Nìmecka.
Hned po pøíjezdu na vás s otevøenou náruèí èekají rùzné úøady.
Nejdøíve se musíte ubytovat, co obnáí podpisy nìkolika smluv. Pak
je nutné na koleji podepsat dalí smlouvu a vyzvednete si svazek
klíèù. Pokud se ptáte proè svazek klíèù, tak jeden klíè od hlavní
budovy, pokoje, kuchynì a spoleèného sociálního zaøízení (spoleèné
pro 4 lidi), druhý od potovní schránky, tøetí od skøínky na potraviny
v kuchyni, ètvrtý od boxu v lednici a koneènì pátý od uplíku v psacím stolu.
Nováèci øeí v prvních dnech zásadní problém: Zapomínají klíèe
v pokoji a omylem si zabouchnou dveøe. Zpùsoby øeení jsou dva:
1. Hausmeister (správce) odemkne, ale stojí to 15 DM.
2. Gabelmethode (vidlièková metoda) - ta je nejpouívanìjí, staèí
disponovat vhodnì upravenou vidlièkou. K tomu se vak potøebujete dostat do kuchynì. Paklie je zamèená a nikdo z vaich sousedù není doma, máte smùlu a musíte do dalích poschodí.
Mnì samotnému se to stalo dvakrát bìhem prvního týdne a musím
øíct, pokadé jsem zvolil variantu è. 2. Pak jsem si ji dával náleitý
pozor. Naopak byl jsem to spíe já, kdo pomáhal sousedùm. Jednou
jsem dokonce za odemèení dveøí své sousedky dostal jahodový dort.
Z dalích administrativních záleitostí, které musíte vyøídit, je pøihláení se na mìstském úøadu (v Bonnu odmìnou obdríte volné vstupenky do muzeí, divadel, opery, sportovních zaøízení atd.) a zdravotní
pojitìní. To musíte mít, abyste se mohli zapsat na univerzitu. Nìmci
neuznávají èeská zdravotní pojitìní, oni mají nejradìji ta nìmecká.
Po zápisu na univerzitì vás èeká jetì Cizinecký úøad (Ausländerbehörde), kde po vás budou chtít 80 DM, ale braòte se, kousejte,
krábejte, jen jim nic nedávejte. Pomùe jen jedno, vysvìtlit jim
systém financování vaeho stipendia, tj. e peníze pocházejí èásteènì
z fondù Evropské unie a zbytek ze státního rozpoètu ÈR.
Studium na Institut für Wirtschaftsgeographie se v mnohém od
studia na katedøe sociální geografie a regionálního rozvoje odliuje.
Lze øíci, e obì pracovitì vyuèují tìm nejnovìjím poznatkùm,
moná, e nae katedra o trochu víc ne nìmecký institut lpí na
regionální geografii. V zahranièí se pøikládá vìtí váha samostatné
práci kombinované s prací týmovou.
Platí pravidlo, e mùete navrhnout naprosto ílené øeení zadaného
problému, musíte je vak obhájit pøed oponenty, co je vdy minimálnì 15 lidí, kteøí vám nikdy nic nedají zadarmo. Na semináøích se
prakticky jen diskutuje o problémech, kterými se zabývají referáty
studentù. Nelze odevzdat referát nebo jakoukoli práci po termínu,
stejnì jako prodluovat referát nad stanovený limit, by by to bylo
o minutu! Referát se velmi pøísnì hodnotí podle nejrùznìjích kritérií

(od struktury referátu pøes rétorické dovednosti øeèníka a po technickou zruènost se zpìtným projektorem èi zatemòováním). Prostì
pokud nìco sele, mùete za to jenom vy, i kdyby elektrárna pøeruila
dodávku elektrické energie (mìli jste na to Myslet!).
Velmi zajímavé bylo moderování referátù. lo v podstatì o to, e
moderátor (student) pøedem konzultoval aktuální referát se svým
kolegou, jen referát pøednáel. V úvodu referátu pøedstavil
referujícího studenta, jeho téma a problémy, jich se ve své práci
dotýká. Pak pøedal slovo vyhotoviteli referátu. Mohlo by se zdát, e
tím moderování skonèilo, ale opak byl pravdou. Moderátor po
skonèení referátu øídil diskusi a na závìr zase sumarizoval výsledky.
Myslím si, e nìco takového by se mohlo zavést i na zdejích
univerzitních pracovitích, protoe umìní øídit diskusi, to je èinnost
pomìrnì nároèná a jsem toho názoru, e vzhledem k praxi i potøebná.
Pokud jde o kvalitu výuky, ta je v Ostravì velmi dobrá, vdy vysílaní
studenti vdy zanechali velmi dobrý dojem a svými výkony nejen
úspìnì reprezentovali katedru sociální geografie a regionálního
rozvoje, nýbr i celou univerzitu.

Jak jsem dostal láhev vína

Dne 26. 6. poøádal Prof. Dr. Hans Dieter Laux (Erasmuskoordinátor na Institutu) pro vechny Erasmus studenty z Institutu
malý seznamovací veèírek. Selo se nás asi tøicet, pøièem cizinec
jsem byl jenom já, Pierre z Francie a Natasha ze výcarska, zbytek
tvoøili Nìmci, kteøí se chystali nìkam vyjet, nebo u v rámci programu
v zahranièí studovali. Profesor Laux se svým týmem pøipravil bohaté
obèerstvení, nechybìlo ani víno. Protoe jsem si s ostatními chtìl
popovídat, zùstal jsem a do konce. Pak jsem samozøejmì nemohl
nepomoct s úklidem tzv. èerveného sálu. Pomohl jsem umýt nádobí
a za to jsem od samotného Profesora Lauxe dostal láhev vína. A bylo
skuteènì vynikající. Navíc byl dùvod k oslavì, vdy jsem ten den
úspìnì odpøednáel svùj referát, poprvé v ivotì celý v nìmèinì.
Ale jak se øíká, nejen studiem iv je student. Pokud jde o studentský
ivot v Bonnu, je to prakticky nepopsatelné. Skvìlá atmosféra na
kolejích, spousta kulturního vyití díky spolupráci mìsta a univerzity.
Získal jsem mnoho pøátel z celého svìta, z nich mohu jmenovat
napøíklad: Pablo z Limy, Lyle z New Orleans, Cayton z Knoxville
Stefania z Neapole, Laura z Øíma, Alexandre z Paøíe, Robert
z Poznanì, Adriana z Varavy, Mathias ze Stuttgartu, Jadranka ze
Záhøebu, Nona z Helsinek, Joannis ze Solunì, Georgi z Varny, Mario
z Mexika, Monika z Bogoty, Vanessa z Quita, Benedikt z Trevíru,
Joachim z Cách, Isabelle z Bruselu, Dirk z Rheinbachu, Natasha
z Fribourgu, Fernan z Manily, Sandy z Taipeie, Dominik z Londýna,
Mauro z Venezuely, Roby z Antverp, Emil z Makedonie a nemìl bych
zapomenout ani na Romana, Ondru, Alici, Tomáe, Janu, Martinu,
Jitku a kolektiv pracovníkù èeské ambasády, s nimi jsme se potkávali
kadý ètvrtek na Ferdinand Straße 42.
Závìrem musím øíct, e si nesmírnì váím toho, e mi katedra
sociální geografie a regionálního rozvoje umonila studovat semestr
v Bonnu. ivotní zkuenost je to skvìlá. Vìøím, e se s podobnými
pocity vracel i druhý student, který byl z naí katedry na univerzitì
v Mnichovì.
Doufám, e tento èlánek bude impulsem ke zlepení, e i ostatní
katedry budou vysílat své studenty do zahranièí alespoò v míøe, v jaké
to dìlá nae katedra. To je vak podmínìno tím, e se i studenti zaènou
více uèit jazyky a e budou chtít studovat v zahranièí!
DAVID RUCKI,

STUDENT
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Filozofická fakulta pilnì publikující!
KAROL DANIEL KAD£UBIEC, profesor katedry slavistiky, vydal v tìínském nakladatelství PROprint svou dalí
kníku, tentokrát se spoluautorem, jím je známý lexikograf
tìínské oblasti W³adys³aw Milerski. Polsky napsaná kniha má
název Cieszyñska ojczyzna polszczyzna. Její první èást, jejím
autorem je K. D. Kad³ubiec, podává pøehled dìjin polského
jazyka na Tìínsku od 16. století
po souèasnost. Druhou èást,
jejím autorem je W. Milerski,
tvoøí slovník osobních jmen,
která se vyskytují na Tìínsku od
16. století. Slovník je opatøen cenným etymologickým a historickým
komentáøem.
Význaèný polský jazykovìdec, prof. Jan Miodek z Vratislavi, v recenzi na tuto kníku napsal, e jde o vìdecký poèin velmi dùleitý
nejen pro polskou vìdu a kulturu, ale také pro poznání specifika
èesko-polského pomezí.
Kniha je k dostání v knihkupectví Olza v Èeském Tìínì.
IVAN STUPEK, odborný asistent katedry germanistiky, vydal
v ostravském nakladatelství Gruber pozoruhodnou, nìmecky psanou publikaci Versuche der
Lyrik. Jde o kritickou analýzu
nìmecké poezie bývalého východonìmeckého bloku padesátých
let, tedy o sloité období nástupu
ostrého støetu dvou ideologických proudù ve vech oblastech
ivota, a tedy i v oblasti kultury .
Autor se pokusil rozplétat neprùhledné a málo èitelné vazby let,
která jsou ji literární kritikou
bezmála zapomenuta.

Jak se uvádí v recenzi prof. Honszy, studie je napsána z objektivního pohledu a s odbornou erudicí. Spolupùsobil zde patrnì i fakt,
e s øadou tìchto básníkù se autor osobnì znal, a mìl tudí monost
mnohé skuteènosti vidìt i posuzovat autenticky.
Stupkova studie je dílo, které pøes svou úzkou orientaci mùe studentùm germanistiky a literární vìdy nabídnout prohloubení informací, o nich se málo hovoøí a jsou tìko dostupné.
Kniha je opatøena bohatým seznamem primární i sekundární literatury a jmenným rejstøíkem.
Zájemce o tuto problematiku upozoròuji, e kniha vyla jen
v omezeném nákladu, její koupi proto neodkládejte.
(K dostání v kniních obchodech i v Univerzitním knihkupectví.)
ALEXANDRA DÌDICOVÁ,
interní doktorandka katedry slavistiky, která je absolventkou
magisterského studia poltiny
a angliètiny na Filozofické fakultì OU, vechny pøekvapila a vydala svou lexikografickou prvotinu: Èesko-anglický a Anglickoèeský slovník pro zaèáteèníky
a základní koly.
Jak se praví v úvodu, slovník
je urèen zaèínajícím studentùm
angliètiny kadého vìku. Obsahuje 10 000 nejfrekventovanìjích slov a 30 000 výkladù
slov a slovních spojení. Velkou
pøedností slovníku, který je zamìøen na souèasnou britskou angliètinu, je zaøazení výslovnosti
anglických slov v obou èástech, co u slovníku daného rozsahu
nebývá obvyklé.
Výkonný redaktor Dr. Stanislav Koláø hodnotí slovník takto:
Slovník splnil autorèin zámìr - rozsahem slovní zásoby odpovídá
potøebám zaèáteèníkù, kteøí v nìm mohou nalézt praktický a velice
uiteèný studijní materiál.
Slovník, který vydalo ve velmi vkusné úpravì nakladatelství Agave
v Èeském Tìínì, je k dostání ve vech knihkupectvích za pouhých
49 Kè. Neváhejte s nákupem!
EVA MRHAÈOVÁ

SPOLUPRÁCE S ODBORNÝM ÈASOPISEM C.O.T.
V letoím kalendáøním roce dolo k dynamickému rozvoji
ekonomických disciplín, které jsou souèástí lingvistických oborù pro
hospodáøskou sféru a cestovní ruch Filozofické fakulty Ostravské
univerzity. Kromì navázání kontaktù s nìkolika pøedními èeskými
firmami a celé øady odborných exkurzí se podaøilo uspoøádat vìdeckou mezinárodní konferenci, která zùstane jednou z nejvýznamnìjích akcí k 10. výroèí zaloení Ostravské univerzity.
Vechny tyto úspìchy vyvrcholily nabídkou na spolupráci od
prestiního èasopisu pro profesionály v cestovním ruchu C.O.T
(COMMUNICATION - ON-LINE-TRAVEL), který umoní pedagogùm a studentùm Filozofické fakulty Ostravské univerzity publikovat
odborné èlánky a excelentní diplomové práce. Velice potìitelné je
také mediální partnerství tohoto èasopisu na pøipravované mezinárodní konferenci  Úloha mìst jako kulturních center v aktivním
cestovním ruchu, která se uskuteèní 14. bøezna 2002.
- JU -



ZLEVA:

DEAN VALÁEK (ÉFREDAKTOR C.O.T.), GABRIELA BEN AHMED
(SPOLUMAJITELKA C.O.T.), JIØÍ URBAN (FF OU), EVA FRINDTOVÁ (SPOLUMAJITELKA C.O.T.)

Univerzita v Jenì uvítala studenty z Ostravy

Studentùm Ostravské univerzity z oboru
Nìmèina pro hospodáøskou sféru a cestovní
ruch se v dubnu tohoto roku naskytla jedineèná pøíleitost strávit nìkolik dní v duryòském univerzitním mìstì Jenì. Celá akce
probìhla za významné finanèní a organizaèní
podpory nìmecké nadace DAAD (Deutscher
Akademischer Austausch Dienst).
Cílem naí cesty bylo podrobnì se seznámit se ivotem nìmeckých studentù, zpùsobem a organizací jejich studia, monostmi
získání praxe a navázání nových kontaktù.
Mìli jsme pøíleitost osobnì se úèastnit
nìkterých semináøù, napø. z literatury, geografie, nìmèiny pro hospodáøskou sféru a jiných. Získali jsme tak pøedstavu o tom, jakou
formou jsou tyto pøedmìty vyuèovány na
nìmeckých univerzitách.
Velkým pøínosem a motivací pro nás bylo
setkání se zástupci, na naí univerzitì doposud neexistující, studentské organizace nazývané Fachschaftsrat. Jedná se o student-

skou radu, která zastupuje zájmy svých kolegù studujících stejný obor, snaí se prosazovat jejich práva a názory.
Mnoho cenných informací jsme získali na
konferenci o rozíøení Evropské unie, kde
právì Èeská republika byla jedním z hlavních
témat diskuse.
Opomenout nelze ani pøednáku paní S.
Usemann, manaerky firmy Karl Zeiss (tato
firma sídlící v Jenì je svìtovì proslulá výrobou optických zaøízení). Paní Usemann nás
podrobnì seznámila s historickým vývojem
firmy a informovala nás o tom, podle kterých
kritérií jsou noví zamìstnanci vybíráni, jaké
podmínky jsou na nì kladeny a co se od nich
oèekává. Setkání s S. Usemann bylo pro nás
jako budoucí uchazeèe o zamìstnání velmi
pøínosné.
Ná program byl rovnì obohacen o rùzné
kulturní akce, jejich vrcholem byla návtìva
Národního divadla ve Výmaru. Zde jsme
zhlédli Goethovu divadelní hru Faust. Pøí-

jemnì nás pøekvapilo, jak je moné toto ji
století omílané téma podat zcela nekonvenèní a zábavnou formou.
Návtìva divadla nebyla naím jediným
putováním za výmarskou klasikou. V následujících dnech jsme navtívili domy jejích
hlavních pøedstavitelù - Goetha a Schillera a dozvìdìli se rùzné zajímavosti z jejich
ivota.
Za zmínku samozøejmì stojí i prohlídka historických památek v Erfurtu, Jenì, Výmaru
a pevnostního hradu Wartburgu u Eisenachu.
Programem i organizací celé studijní cesty
jsme byli nadeni. Zpìt do Ostravy jsme si
z Jeny nepøivezli jen nìkolik pohledù a suvenýrù, ale i spoustu nových poznatkù, záitkù
a informací, je jistì budeme moci minimálnì v rámci studia zúroèit.
Rádi bychom také podìkovali lektorce
germanistiky paní Beatrice Kögel, která nás
po celou dobu doprovázela.
- KG -

Retrospektiva Vratislava Varmui

Výstava Ohlédnutí v ostravském Domì
umìní se pokouí shrnout tvorbu pedagoga
katedry výtvarné výchovy Ostravské univerzity Vratislava Varmui. Dozajista není moné na malém prostoru vzpomenout vekeré
aktivity Vratislava Varmui - mimo umìlecké
tvorby také, jistì o nic ménì kreativní, èinnost pedagogickou a - v naich podmínkách
bohuel kromobyèejnì nároènou - veøejnì
prospìnou práci pøi organizaèním zajiování umìleckých aktivit. Pøedevím bychom
v této souvislosti nemìli opominout pìt roèníkù grafiky nevelkého formátu - Mail-Art
6302 Ostrava.
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Ve své umìlecké tvorbì se Vratislav Varmua prakticky ji od dob svých studií na
Umìleckoprùmyslové kole v Uherském Hraditi a Filozofické fakultì Palackého univerzity vìnuje keramice. Záhy po úspìných návrzích uitné dekorativní keramiky svoji
pozornost zamìøuje na volnou plastiku. Po
svém pøíchodu do Ostravy na poèátku edesátých let se Vratislav Varmua zabývá tématem volné keramické plastiky. Barevnost autor
potlaèuje - respektive pouívá témìø výhradnì
hnìdì glazovaný støep, vizuálnì odkazující
k bronzové plastice. Na poèátku volné tvorby
Vratislava Varmui dominuje zájem o organicky tvarovanou abstraktní keramickou plastiku, pøedevím o její vnitøní prostor. V sedmdesátých letech se autor tematicky zamìøuje
na pøírodu, nikoli ovem v popisné poloze, ve
svých vegetabilních plastikách zkoumá
organickou expanzi charakteristickou pro
ivou hmotu, jinak øeèeno téma rùstu - tvoøivé
energie pøírody. Zaujetí tímto fenoménem
rezonuje i v samotných názvech plastik cyklu Raení, Vegetace etc.
Po zájmu o vnitøní prostor organických
tvarù a vnìjí prostor vegetace Vratislav Varmua zaciluje svoji pozornost na expresivnì
formované figurální plastiky. Nejvíce pozornosti vìnuje nejvýraznìjí èásti lidského
tìla - oblièeji. Tváøe, v nìkterých pøípadech
spíe masky deformované bolestí a výkøiky
z osmdesátých let, vypovídají mnohé o neradostné dobì svého vzniku. Kompozice svých
oltáøù skládaných z keramických reliéfù
autor èasto kombinuje s reálnými objekty.
Plastiky s námìtem lidských postav a tváøí
bychom mohli zasadit do kontextu umìní
nové figurace. Jde o souvislost plnì reflektovanou a nikoli náhodnou, nebo problema-
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tiku nové figurace a jejích pøedstavitelù si
Vratislav Varmua zvolil jako téma své habilitaèní pøednáky na Ostravské univerzitì.
Povìtinou nebývá obvyklé, abychom se
na výstavì bilancující dlouholetou tvorbu
umìlce s vyhranìným výtvarným názorem
setkali s nenadálým pøekvapením. Tvorba
Vratislava Varmui prola na sklonku devadesátých let neèekaným zlomem, který na
výstavì pøedstavují barevné grafické listy.
I v pøípadì svých dvourozmìrných artefaktù autor rozvádí téma tváøe, pøedevím
své vlastní. Varmuovy autoportréty a autoxeroxy jsou podobnì jako keramické objekty vytváøeny aditivním zpùsobem z meních èástí, sochaøské asambláe tedy nahrazují grafické koláe. Existenciální naléhavost
perforovaného povrchu plastik v grafických
cyklech Vratislav Varmua zdaøile projasòuje
laskavou sebeironií a humorem.
Nezbývá ne u pøíleitosti výstavy popøát
Vratislavu Varmuovi mnoho dalích let
tvùrèí práce, nepostrádajících mnoho dalích
pøínosných výtvarných objevù.
JIØÍ POMETLO



HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2001-2002
Akademický rok 2001-2002 trvá od 3. 9. 2001 do 30. 8. 2002.
Zimní semestr
(13 výukových týdnù)
Zápis

3. 9. 2001 -

Pravidelná výuka

21. 9. 2001

24. 9. 2001 - 21. 12. 2001

Zimní prázdniny
Zkoukové období
Upøesòující zápis pøedmìtù na letní semestr

22. 12. 2001 -

1. 1. 2002

2. 1. 2002 -

15. 2. 2002

11. 2. 2002 -

15. 2. 2002

Schváleno Kolegiem rektora Ostravské univerzity dne 2. dubna 2001.

Uzávìrka dalího èísla je v pondìlí 3. prosince 2001 do 10.00 hod.
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