Vážení přátelé,
vstoupili jsme do nového roku. Přestup přes tuto astronomicky zdůvodněnou hranici je spojen u jednotlivců i institucí s bilancováním
předchozího roku a stanovením cílů nových. I když zevrubné účtování
s uplynulým rokem nás teprve čeká, přesto bych se chtěl alespoň
stručně ohlédnout a též sdělit, co důležitého stojí před námi.
Uplynulý rok byl pro naši alma mater bezesporu významný. Oslavovali jsme první desetiletí své existence, a jak už to u vzdělávacích
institucí bývá, slavilo se zejména odbornými, kulturními a společenskými akcemi. Bylo mnoho příležitostí k nejrůznějším setkáním s odborníky z domácích i zahraničních institucí. Univerzitu navštívily významné osobnosti, proběhla řada kulturních akcí. Vyvrcholením oslav
bylo říjnové slavnostní zasedání vědecké rady. Před auditoriem zástupců českých i zahraničních univerzit, představitelů regionu i statutárního města Ostravy, zástupců významných podniků a institucí byl
udělen čestný titul doctor honoris causa za celoživotní práci profesorovi Ivanu Moravcovi, přednímu českému pianistovi a hudebnímu
pedagogovi. Dostalo se rovněž ocenění těm, kteří se významnou měrou zasloužili o rozvoj naší univerzity. Vedle společenského významu
přinesly tyto akce řadu cenných podnětů pro další činnost v nejrůznějších oblastech našeho působení. Výročí chápeme nejen jako významný bilanční mezník, ale zároveň jako stimul a závazek pro další rozvoj.
V souvislosti s oslavami byla uspíšena i nanejvýš potřebná rekonstrukce auly. Univerzita te1 má k dispozici kvalitní sál i s potřebným
obslužným zázemím.
Rád využívám této příležitosti, abych poděkoval těm z vás, kteří jste
přispěli k zdárnému průběhu oslav jubilea a tím i k šíření dobrého
jména univerzity.
Pro české vysoké školství měly v loňském roce zásadní význam dvě
události: Pražský summit a uvedení novely vysokoškolského zákona
do praxe. Obě události budou jistě ovlivňovat vývoj vysokoškolského
sektoru v delším časovém horizontu zásadním způsobem. O tom, co
konkrétního to znamená pro nás, jsem se už zmínil na stránkách Listů
v září loňského roku.
Zimní semestr nepříznivě poznamenaly události kolem přípravy
rozpočtu pro letošní rok. Bylo tehdy hodně nejasností i „zlé krve“ kolem financování navýšených počtů studentů. Ukázalo se, že uplatňovaný způsob financování vysokých škol je nadále neudržitelný. Poučeny loňským podzimem požadují vysoké školy změnu v pravidlech. Za
široké účasti řešitelů téměř ze všech českých veřejných vysokých škol
je připravován rozsáhlý projekt s názvem Změny ve způsobu financování VŠ. Také naše univerzita má v řešitelských týmech své zastoupení.
Z pohledu univerzity pokládám za zvláš: významné zřízení Ústavu
pro umělecká studia a získání akreditace pro první doktorský program na ZSF. Naše nejmladší fakulta tak završila významnou etapu
své krátké historie.
Loňský rok byl rovněž ve znamení dalšího postupu informatizace.
Získali jsme přístup do řady vědeckých databází a uvedli jsme do provozu systém pro sběr a uchovávání výstupů o tvůrčích aktivitách, pro
který máme označení PUBL. Významné kroky byly loni učiněny v přípravě distančního vzdělávání s podporou moderních komunikačních
technologií.
Ne nepodstatné v loňském roce bylo i navýšení platů našim zaměstnancům, a to v průměru o 10 %. Tím jsme se v průměrných platech
posunuli ze 17. místa na 7. v rámci českých veřejných vysokých škol
(dle údajů MŠMT).
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V letošním roce očekáváme řadu významných událostí, které se
dotknou bezprostředně i vysokých škol. Především to budou volby,
které rozhodnou o politické reprezentaci státu. Ta bude napříště
určovat priority rozvoje společnosti. Rozhodne, jaké místo v nich
bude zaujímat školství. Nepodceňujme tento fakt jako voliči.
Očekáváme rovněž výrazné kroky směrem k evropské integraci.
Čekají nás další kroky v praktickém uplatňování myšlenek Boloňské
deklarace. Otevření šestého rámcového programu nám poskytne šanci ucházet se o finanční podporu pro naše badatelské aktivity z evropských fondů.
Významným úkolem, který před námi stojí již na samém počátku
nového roku, je aktualizace rozvojového záměru univerzity pro rok
2003. Budeme se zamýšlet, jak dále postupovat, kam zaměřit své úsilí,
co podpořit, popř. co naopak utlumit. Chci, aby se na tvorbě aktualizace rozvojových záměrů podílela co nejširší akademická obec.
V oblasti vzdělávacích činností do popředí našeho zájmu vstoupí
problematika celoživotního vzdělávání, zejména pak příprava distančních forem studia s podporou moderních komunikačních prostředků.
Očekávanou událostí tohoto roku bude předání nové budovy na
Chittussiho ulici. Univerzita a její Přírodovědecká fakulta tak získá
další moderní a kvalitní pracoviště. Chceme též rozvinout určité podnikatelské aktivity, které by přinesly univerzitě nějaké peníze navíc.
Přípravné kroky byly učiněny už v závěru loňského roku.
Středem našeho zájmu bude rovněž optimalizace prostorových
kapacit a otázka evaluace. Již v průběhu ledna podáme přihlášku do
Asociace evropských univerzit. Sledujeme tím nejen přihlášení se
k myšlence budování společného evropského vzdělávacího prostoru,
ale též jednu z cest k zamýšlené evaluaci.
Jak je patrné z tohoto stručného výčtu, který není a ani nemůže být
úplný, čeká nás v novém roce spousta práce a troufám si říct, že
smysluplné. Při realizaci záměrů se vedení univerzity neobejde bez
dobré spolupráce se všemi složkami složitého univerzitního organismu, bez podpory celé akademické obce i ostatních zaměstnanců.
U příležitosti nového roku bych chtěl všem členům akademické
obce, učitelům, studentům a zaměstnancům popřát pevné zdraví,
pohodu a po všech stránkách příznivý symetrický rok 2002.
Kéž v našem rozhodování a konání i v tomto roce vítězí dobrá vůle
ke shodě ve prospěch celé univerzity!
VÁŠ
HUDEBNÍ VÝCHOVY KŘTILA
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Dvě odborné akce jedné katedry
Snad posledními odbornými příspěvky
k oslavám 10. výročí založení naší univerzity
byly v závěru minulého kalendářního roku
dvě akce, které uspořádala ve dnech
22. - 23. 11. 2001 katedra českého jazyka
a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty:
konference Čeština - jazyk slovanský a 5. jubilejní kulatý stůl v rámci cyklu Slovo a obraz
v komunikaci s dětmi.
Dvoudenní konference Čeština - jazyk
slovanský se konala mj. také u příležitosti
Evropského roku jazyků. Zahájil ji krátkým
úvodním slovem děkan Pedagogické fakulty
OU doc. dr. Z. Janáček. Hlavním cílem jazykovědné konference bylo představit češtinu
v různých rolích: jako významný slovanský
jazyk s bohatou historií, jako mateřštinu,
v níž se její mluvčí stále potřebují zdokonalovat, jako jazyk, jímž se učí mluvit cizinci
a z něhož nebo do něhož se překládají rozmanité texty, jako významné pojítko s původní vlastí, které přetrvává v komunitách
krajanů ve světě. Vzhledem
k tomu, že pořadatelé zakomponovali češtinu do mnohem širšího
rámce, než jakým se zabývá uvedená hostitelská katedra, přizvali
na pomoc i sesterskou katedru
slavistiky z Filozofické fakulty OU,
vedenou doc. PhDr. Evou Mrhačovou, CSc. Bylo příjemným zjištěním, že první odborná akce
tohoto typu se těšila přízni významných představitelů lingvistiky
a dalších odborníků z domova
i z bližší či vzdálenější ciziny. Jejich
pestré příspěvky budou prezentovány rovněž formou sborníku.
Na úvod konference zazněl
referát členky pořádající katedry Mgr.
Pavlíny Kuldanové s názvem Čeština „milenka“ Romana Jakobsona, nebo: původně zamýšlený vstupní referát prof. J.
Balucha z Polska musel být z organizačních
důvodů přesunut až na druhý den konference. Název referátu P. Kuldanové je
parafrází výroků významného lingvisty
a literárního vědce ruského původu, který
devatenáct let svého života prožil v ČSR
(1920-1939). Jakobson prý rád žertoval, že
ruština byla jeho ženou, ale čeština jeho
milenkou, nebo že je Rus, Čechoslovák
a Američan, nebo: Rusko je jeho matka,
ČSR jeho milenka a Amerika manželství
z rozumu. Jméno tohoto světově uznávaného
vědce, čelného člena Pražského lingvistického kroužku a badatele neobyčejně širokého záběru je třeba po právu připomínat
také současné mladé lingvistické a učitelské
generaci. Zmíněný příspěvek pojednával
zejména o Jakobsonových pracích bohemistických, týkajících se např. dějin české lite2

ratury od cyrilometodějského období přes
gotiku, husitství, baroko a dobu národního
obrození až po uměleckou avantgardu 20.
a 30. let minulého století. Připomenuty byly
také otázky versologické nebo aktuální
problémy vztahující se k jazykové kultuře.
Jakobson byl nejen zakládajícím členem
Pražského lingvistického kroužku, ale i přítelem významných osobností našeho tehdejšího kulturního života, jako např. Jaroslava Seiferta, Vítězslava Nezvala, Karla
Teigeho, Vladislava Vančury, dvojice V+W
a zpočátku i Stanislava Kostky Neumanna.
Byl také vysokoškolským učitelem na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
v Brně, kde nejen ovlivňoval své studenty, ale
vychoval i celou řadu budoucích vědců
přesto, že jeho zdejší působení trvalo pouze
šest let. Jeho zájem o českou kulturu neustal
ani po jeho nuceném odchodu v roce 1939
nejdříve do skandinávských zemí a posléze
do USA, kde působil až do své smrti v roce

1982. Zde se jeho vědecká činnost nebývale
rozrostla a Jakobson začal spojovat problémy
lingvistiky s dalšími vědními obory.
Dalším referátem, tentokrát z oblasti lingvisticko-didaktické, bylo zamyšlení vedoucí
katedry doc. PhDr. Jany Svobodové, CSc.,
nad tématem Čeština jako mateřština.
Autorka porovnávala výuku mateřského
jazyka v českém prostředí v minulosti a dnes,
především soupeření teoretické výuky jazykového systému s intuitivním osvojováním
mateřštiny cestou nápodoby, provázeným
snahami vymýtit gramatiku z nižších ročníků
škol. Sledovala, jak nyní ve výukové praxi
dopadá záměr uplatňovat komunikační
přístup k mateřskému jazyku a jak se na
pozadí školní výuky češtiny formuje vztah
žáků k vlastní mateřštině. Ukazovala, že
postoj mluvčího k mateřskému jazyku se
počíná formovat a rozvíjet už od samého
počátku školní docházky.
Konference měla mezinárodní obsazení,
jejími účastníky byli i odborníci ze Slovenska

a Polska, ba dokonce bohemista, literární
vědec a překladatel prof. Sergio Corduas
z italských Benátek. Ve svém vystoupení,
předneseném velmi pěknou a květnatou
češtinou, hovořil o svém pohledu na češtinu
v dílech spisovatele Bohumila Hrabala. Dr.
Grażyna Balowska z Opole se prezentovala
příspěvkem hodnotícím pokus o vytvoření
nového slovanského jazyka na základě
lašských nářečí, doc. dr. Mieczyslav Balowski
ze stejné univerzity se ve svém úže pojatém
referátu věnoval sémantice slova „pravda“
v českých frazeologismech. Zajímavý pohled
na vyučování češtiny v rámci přípravy učitelů
na Pedagogické fakultě Univerzity Mateja
Bela v Banské Bystrici přednesl dr. Július
Lomenčík. Konstatoval, že stejně jako u nás
i na Slovensku dochází k postupnému vymizení pasivního bilingvismu, nebo: mladá generace přestává jazyku svého souseda rozumět. Z téže univerzity vystoupil doc. Pavol
Odaloš s postřehy na téma Vlastní jména
a škola. Příspěvky slavistického
vyznění přednesli také prof. R.
Brabcová z Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy nebo doc. M.
Vavrečka z Filozofické fakulty
OU. Další příspěvky zazněly z úst
ostatních českých hostů i členů
obou pořádajících kateder. K významné problematice zařazování
dětí cizinců do české školy se poté
vyjádřila např. dr. E. Hájková
z Univerzity Karlovy, obdobný
problém, avšak s vysokoškolskými
studenty, prezentovali jak Mgr. M.
Vintrová spolu s Mgr. P. Kurfűrstem z Ústavu cizích jazyků
Lékařské Univerzity Palackého
v Olomouci, tak dr. M. Hádková z katedry
bohemistiky Filozofické fakulty stejné
univerzity. Češtině pro cizince se věnovaly
rovněž L. Korbélyiová (Speciální slovník
češtiny pro cizince) a Mgr. D. Hradilová
(K problematice lexikální synonymie ve
výuce češtiny jako cizího jazyka). Škálu
podnětných příspěvků doplnili o hodnocení
češtiny a její úlohy v minulosti i současnosti
ve světě, zvláště slovanském, ještě prof. J.
Baluch, dr. J. Marvan, Mgr. H. Marešová,
Mgr. A. Benešová nebo Mgr. V. Zavřelová.
Jak je i z tohoto neúplného stručného
výčtu patrné, pod společné téma češtiny coby
slovanského jazyka se vešly příspěvky značně
různorodé. Průběh konference prokázal, že
znalců, příznivců a milovníků češtiny je
mnoho nejen v naší domovině. Organizátoři
děkují za sponzorské přispění nakladatelství
ALPRESS ve Frýdku-Místku a Vzdělávacímu středisku Ostrava.
MILENA FRYDRYCHOVÁ, JANA SVOBODOVÁ

Jubilejní 5. kulatý stůl Rozhovor s prof. Corduasem
Vznik Kabinetu literatury pro
mládež, jazykové a literární komunikace, který existuje při katedře českého jazyka a literatury
s didaktikou Pedagogické fakulty
Ostravské univerzity a který od
počátku vede doc. PhDr. Eva
Doupalová, CSc., je datován
2. dubnem 1996. V mikulášském
čase téhož roku se počátkem
prosince konalo první mezioborově koncipované odborné setkání, které Kabinet připravil první kulatý stůl v rámci cyklu
zastřešeného společným interdisciplinárním tématem Slovo a obraz v komunikaci s dětmi.
Stalo se tedy již pětiletou tradicí, že se každoročně na přelomu listopadu a prosince v Ostravě setkávají přední badatelé specializující se na problematiku
literatury pro děti a mládež spolu
s dalšími odborníky různých
souvisejících oborů, s didaktiky
a učiteli základních i středních
škol z našeho města a okolí.
Tradičně do Ostravy přijíždějí
hosté ze Slovenska, Polska a také
z univerzit v Brně, Českých
Budějovicích, Opavě, Olomouci
nebo v Plzni a Ústí nad Labem.
Letošní setkání proběhlo
23. 11. 2001, tentokrát se vztahovalo k dílčímu tématu Humor ve
světě dětí. Konferenci zahájil referátem Literární humor v recepci dětského čtenáře doc. PhDr.
Jaroslav Toman, CSc., z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Poukázal mimo jiné na
psychologické aspekty humoru
a jeho úlohu v životě dětí. Z jeho
vystoupení vybíráme citaci:
„Humor a smích nelze spínat
pouze s věkem dospělým. Neodmyslitelně patří i k životu dětskému. Jejich přímo bytostná potřeba
je dána ontogenezí, mentálně-psychickým založením a sociální
pozicí dítěte. Při sledování vývoje
dětské osobnosti zjiš(ujeme, že
smích je tu nejprve instinktivní
reakcí vyjadřující uspokojení nad
saturací biologických potřeb, je
tedy výrazem bezprostředního projevu spokojené bytosti. Ten bývá
spjat s pocity naprostého bezpečí,
s familiárním prostředím a s blízkými lidmi.
V předškolním věku je dítě již
schopno vědomě provádět nezá-

vaznou legraci pro potěšení dospělých… Tehdy také spontánně
vstupuje do jeho jazykových a situačních projevů nonsens a absurdita, nezřídka s komickým vyzněním. Humor je v tomto věkovém
stadiu nerozlučně spojen s jeho
dominantní činností - hrou.
V období povinné školní docházky se konstitutivní význam
humoru v životě dětí ještě zvýrazňuje. Jeho denní režim se racionalizuje a rodina a škola jej
zahrnují neúměrnými požadavky,
které ho přivádějí do citových
frustrací a stresových stavů. Právě
humor a smích mu poskytují
osvobodivou psychickou relaxaci
a vnitřní svobodu, dodávají mu
sebedůvěru a sebevědomí a posilují tak jeho víru ve vlastní schopnosti, utvrzují jej v pocitu bezpečí
a jistoty, usnadňují mu komunikaci s dětmi a dospělými a tím
i sociální adaptaci, navozují u něho nekonvenční pohled na okolní
svět, oproštěný od stereotypu a automatismů, a životní optimismus.
Na tomto blahodárném působení
na dětskou osobnost významně
participuje i humor literární.“
Doc. Toman seznámil přítomné také s významnými konferencemi, které se zabývaly problematikou literární komiky v tvorbě pro děti a mládež, a s výsledky
výzkumu dětské recepce humoru. Na jeho vystoupení navázali
další hosté: prof. PhDr. Z. Stanislavová, CSc., prof. PhDr. B.
Šimonová, CSc., prof. A. Baluch,
doc. PhDr. V. Vařejková, CSc.,
doc. PhDr. M. Písková, CSc.,
doc. PhDr. V. Řeřichová, CSc.
Na didaktickou problematiku se
zaměřily např. Mgr. L. Janáková,
Mgr. B. Rozehnalová, Mgr. J.
Sladová, Mgr. J. Zítková aj. Se
svými příspěvky vystoupili rovněž
pracovníci pořádající katedry
doc. PhDr. J. Svobodová, CSc.,
doc. PhDr. E. Doupalová, CSc.,
Mgr. M. Rosová, Mgr. I. Gejgušová a Ing. Mgr. R. Novák.
Organizační štáb akce se již
těší na nové setkání v roce 2002
a věří, že také další dílčí téma
Hra v literatuře pro děti a mládež a úloha hry v prostředí školy
bude v rámci pokračujícího cyklu
Slovo a obraz v komunikaci
s dětmi vskutku inspirativní.
IVA GEJGUŠOVÁ

Vzácný host z Benátek prof. Sergio Corduas, italský bohemista
a překladatel, odpověděl při příležitosti svého vystoupení na
konferenci Čeština - jazyk slovanský na několik otázek:
Pane profesore, víme, že jste v Ostravě poprvé. Jak na Vás naše město
zapůsobilo?
Znal jsem je z vyprávění a z četby a přiznám se, že jsem si je
představoval hůře. Podotýkám, že jsem viděl jen střed města, ale ten
se mi opravdu líbil. Přál bych si podívat se někdy i do okolí Ostravy
a zajet si do hor.
Máte prý rád českou kuchyni.
To je pravda. Mám ji velmi rád. Vyhledávám zde v České republice
výhradně restaurace, kde se vaří typická česká jídla. Mrzí mne, že
mnohde mi sice předloží bohatý jídelní lístek, ale nemají například
pečenou husu s knedlíkem a červeným zelím. Je to škoda, že se taková
jídla už skoro nevaří.
Je o Vás známo, že jste nejlepším překladatelem díla Bohumila
Hrabala v Itálii. Na čem pracujete v současné době?
Bohumil Hrabal byl mým velkým přítelem. Spojovalo nás i mnoho
společných zážitků. Dobře znám jeho jazyk, který je pro překladatele
mimořádně obtížný a složitý. V roce 1968 jsem přeložil „Ostře
sledované vlaky“ a v současné době pracuji na překladu „Obsluhoval
jsem anglického krále“. Připravuji se také na úpravu už hotového
překladu titulu „Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet“. Sám se
věnuji češtině a české literatuře plných třicet let. Musím potvrdit, že
mne zcela pohltila.
ZA

PROF. CORDUAS (PRVNÍ

ROZHOVOR PODĚKOVALA

ANNA BENEŠOVÁ

ZLEVA) NA KONFERENCI

Výplatní termíny v roce 2002
Na Ostravské univerzitě jsou v roce 2002 následující výplatní
termíny:
14. leden
14. únor
14. březen
15. duben
14. květen
14. červen

15. červenec
14. srpen
13. září
14. říjen
14. listopad
13. prosinec
ING. VĚRA GÖTZOVÁ
OU

VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ÚTVARU
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ATLETI SE LOUČÍ S ROKEM 2001 BRONZOVOU MEDAILÍ
Družstvo atletů a atletek Ostravské
univerzity nastoupilo ke svým posledním
závodům - AM družstev v halové atletice 2. - 3. prosince 2001.
Jejich vystoupení bylo velmi zdařilé. Na
startu se sešlo 17 vysokoškolských družstev.
Novinkou bylo pozvání vítězné školy ve
středoškolské republikové atletické soutěži.
Bod po bodu sbíralo naše družstvo a konečný součet je posunul na „bednu“ - jak
atleti říkají. Znamenalo to zisk bronzové
medaile.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci Ostravské univerzity.
- DV -

1. FTVS UK Praha
206 bodů
2. TU Liberec
157,5
3. Ostravská univerzita
128
4. PF UJEP Ústí n/L
98,5
5. ZČU Plzeň
71
6. MU Brno

62

O zisk největšího počtu bodů se zasloužili:
1. místo
Helena Šimková (TV-VV)
2. místo

800 a 1500 m

Jan Pernica (TV-OV)
3. místo

1500 m

Štafeta žen 4x200 m

Procházková, Szmeková,
Rosslerová, Schořová

STŘÍBRNÝ JAN PERNICA (PRVNÍ

ZLEVA)

Institut pro umělecká studia - hudební umění na Ostravské univerzitě
Po desetileté činnosti umělecko-pedagogické katedry v rámci Pedagogické fakulty
Ostravské univerzity vznikl z tohoto pracoviště nový, samostatný univerzitní subjekt
s názvem Institut pro umělecká studia, který
vykonává akreditovaný studijní program
Hudební umění. Institut má v podstatě strukturu a pravomoce fakulty, vykonává uměleckou činnost, jeho součástí je umělecká rada,
podílí se největším dílem na odborné výuce
studentů. Ti jsou nyní studenty univerzity
a spadají do kompetence rektora a prorektorky pro studium. Významně se jeví pro celý
chod institutu skutečnost, že náš studijní
program má nejvyšší koeficient náročnosti
i z hlediska finančního zabezpečení. Stan-

dardní doba studia je čtyřletá a absolventi
získávají titul MgA (magistr umění).
Institut pro umělecká studia - hudební
umění má 11 oborů (smyčce, dechy, klavír
a sólový zpěv), na kterých studuje 80 studentů. Devět učitelů na plné úvazky (z toho
2 profesoři a 4 docenti) by měli být v tomto
roce posíleni o další vysoce kvalifikované
pedagogy i ze zahraničí. Na institutu působí
řada externistů.
Institut pro umělecká studia, který tak
„postoupil“ mezi vysoké umělecké školy, má
na co navazovat. Řada absolventů a studentů
předcházejícího studia na umělecko-pedagogické katedře dosáhla významného postavení
v uměleckém životě (M. Janková je sólistkou

opery v Curychu, J. Boušková, Z. Kaleta, L.
Vondráček jsou sólisty významných domácích a zahraničních festivalů a orchestrů).
Instrumentalisté získávají přední místa hráčů
orchestrů. Podle dostupných informací jsou
téměř všichni dosavadní absolventi v plné
zaměstnanosti v oboru.
Umělecké hudební studium si získává na
univerzitě své místo a zároveň posiluje kulturní a umělecký rozvoj severomoravského
regionu, který svým uměleckým zázemím
a mezinárodní spoluprací (mezinárodní hudební festivaly a soutěže) je už dnes uznávaným hudebním centrem. Proto vznik vysokého hudebního školství v Ostravě je přirozeným výsledkem současného stavu.
PROF. RUDOLF BERNATÍK

Návštěva španělského velvyslance na Ostravské univerzitě
Dne 18. října 2001 poctil svou návštěvou
Ostravskou univerzitu velvyslanec Španělského království v České republice pan
Santiago Cabanas, který přijel v doprovodu
pana Demetria Estébaneze Calderóna,
přidělence pro školské otázky.
Pan velvyslanec, uvedený do funkce teprve
před několika měsíci, projevil přání seznámit
se s představiteli Ostravské univerzity, navázat s nimi užší kontakty a především pomoci
při výuce španělštiny a šíření španělské
kultury v našem regionu.
Přijetí u rektora Ostravské univerzity doc.
Ing. Petra Pánka, CSc., za přítomnosti děkanky filozofické fakulty doc. PhDr. Zdeňky
Kalnické, CSc., vedoucí katedry romanistiky
Filozofické fakulty OU PhDr. Jany Pavliskové, PhD., a členek katedry Mgr. Ogurčakové a Mgr.Veselé proběhlo ve velmi
příjemné a přátelské atmosféře. Úvodem
oslovil pan velvyslanec pana rektora a celou
univerzitu jako představitel Španělského
království takto: „Již brzy bude vaše země
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členem Evropské unie a my cítíme povinnost již
dnes se k vám chovat jako k sobě rovným“.
Pan velvyslanec dále velmi příznivě zhodnotil stav hispanistiky na Filozofické fakultě
Ostravské univerzity. Byl již předem obeznámen s personálním obsazením katedry romanistiky, zasvěceně hovořil o významné
vědecké a publikační činnosti zdejších vyučujících, především profesora Lubomíra
Bartoše a Piotra Sawického /mimochodem,
v České republice se právě Ostravská univerzita může chlubit největším počtem profesorů hispanistů /, a zajímal se o grantovou
činnost španělské sekce. Vyjádřil snahu pomoci při navazování kontaktů se španělskými
univerzitami a uzavírání bilaterálních dohod.
Mile byl překvapen velkým zájmem studentů
všech fakult Ostravské univerzity o studium
španělštiny.
Po návštěvě rektorátu se celá delegace
Španělského velvyslanectví odebrala do
Ostravy-Mariánských Hor, kde sídlí katedra
romanistiky Filozofické fakulty OU. Po pro-

hlídce budovy a učeben projednávala velvyslanecká delegace s vedením katedry a členy
španělské sekce možnosti a rozsah rozvoje
studia španělštiny. Španělské velvyslanectví
nabídlo katedře romanistiky materiální pomoc při vybavování španělské sekce informační technikou a výukovými materiály.
„Klademe si za cíl vybavit ostravskou katedru
romanistiky do půl roku materiálně tak, aby její
technická úroveň byla srovnatelná s ostatními
českými univerzitami s dlouholetou tradicí“,
zaznělo z úst pana velvyslance.
Za živého zájmu ze strany studentů španělské filologie přednesl pan profesor Demetrio
Estébanez Calderón svou přednášku „Rozkvět současné hispanistiky ve světě“.
Podnětnou přednáškou byla návštěva delegace Španělského velvyslanectví zakončena.
Období nové, a doufejme že plodné
spolupráce začíná...
MGR. JANA VESELÁ
FF OU

KATEDRA ROMANISTIKY

Katedra hudební výchovy křtila čtyři CD!
Vydávání kompaktních disků se na katedře HV v posledních letech stalo pro umělecky činné pedagogy takřka samozřejmostí.
Mimořádně úrodný však byl v tomto směru
právě končící semestr. Vyučující katedry vydali v tomto období celkem čtyři nová CD!
Vedle alba gospelů (Spirituals Gospels
Songs) Pěveckého sdružení Slezská Ostrava
pod vedením Mgr. Jana Spisara to dále bylo
CD Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity (Jubilate Deo) s dirigentem prof. Lumírem Pivovarským, profilové
CD skladatele doc. MgA. Jana Grossmanna
(Duchovní skladby) a CD klavírního dua,
které tvoří laureáti Mezinárodní Schubertovy
soutěže pro klavírní dua v Jeseníku (1980)
doc. MgA. René Adámek a Mgr. Petr Hanousek (Piano duo).
Slavnostní křest, na němž měla být představena tři posledně jmenovaná CD, proběhl
11. prosince 2001 v koncertním sále katedry

CD VPS OU. VEDLE SKLADEB
(SCHUMERA, VICTORIA,
SCARLATI, BRUKNER AJ.) SE V DRAMATURGII ALBA
VYJÍMAJÍ ZEJMÉNA MISSA PASTORALIS „ALMA NOX“
M. SCHNEIDERA-TRNAVSKÉHO A LITURGICKÉ PÍSNĚ
Z. LUKÁŠE.

PROFILOVÉ CD VÝZNAMNÉHO OSTRAVSKÉHO SKLADATELE JANA GROSSMANNA NABÍZÍ DÍLA MISSA
MUSITATA PRO VIOLU, CELLO A DVOJE HOUSLE, KANTÁTU LAVA ME PRO SOPRÁN A SMYČCOVÉ KVARTETO
A KVINTET PETR - SKÁLA PRO VARHANY A SMYČCOVÉ
KVARTETO V INTERPRETACI MORAVSKÉHO KVARTETA,
VARHANÍKA PETRA PLANÉHO A SOPRANISTKY MARTINY KRÁLÍKOVÉ.

hudební výchovy na Sokolské ul. Po úvodních
slovech rektora OU doc. Ing. Petra Pánka,
CSc., si zaplněný sál vyslechl krátké ukázky
z jednotlivých nosičů. Na úvod zazněla
Grossmannova Missa Mussitata pro violu,
cello a dvoje housle (Moravské kvarteto),
následovala jedna z Liturgických písní
Zdeňka Lukáše a Gloria z Missy pastoralis
„Alma nox“ Mikuláše Schneidera-Trnavského v podání Vysokoškolského pěveckého
sboru OU a oficiální část uzavřely dvě
skladby pro čtyři ruce: Hry ze Suity Klementa
Slavického a Allegro z cyklu Quattuor
ludibrii Vlastimila Lejska v interpretaci
klavírního dua Adámek-Hanousek.
Protože katedra hudební výchovy během
prosince vydala rovněž profilové CD (Viva la
musica), prezentující nejlepší interpretační a
tvůrčí aktivity jejích studentů, ke třem
původně plánovaným křtům tak nakonec
přibyl čtvrtý. Po ukázce z tohoto alba
(cimbálová muzika FiFOUni) tedy následo-

DUCHOVNÍ

TVORBU, TENTOKRÁT VŠAK SBOROVOU,

PŘINÁŠÍ TAKÉ TŘETÍ

SVĚTOVÝCH SKLADATELŮ

val čtyřnásobný křest, jehož se ujali jak
představitelé naší univerzity, tak významné
osobnosti ostravského hudebního života:
rektor OU doc. Ing. Petr Pánek, CSc. (CD
Duchovní skladby), děkan PdF OU doc.
PhDr. Zbyněk Janáček (Viva la musica),
ředitel Institutu pro umělecká studia OU
prof. Rudolf Bernatík (Piano duo) a ředitel
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě Milan
Báchorek (Jubilate Deo).
Předposlední vánoční týden jsme tak byli
svědky výjimečné události, kdy byly představeny aktivity katedry hudební výchovy
v nejširším záběru - profesionální interpretační počiny v oblasti komorní, sborové
a skladatelské a studentské aktivity od
ansámblových, přes komorní a sólové až ke
kompozičním.
MGR. HANA ADÁMKOVÁ-HEIDROVÁ, PH.D.

Pro zájemce jsou všechna CD k dispozici na
katedře hudební výchovy (Sokolská 17).

PATNÁCTILETOU ČINNOST (1986-2001) KLAVÍRNÍHO
RENÉ ADÁMEK - PETR HANOUSEK MAPUJE
PROFILOVÉ CD S DÍLY ČESKÝCH SKLADATELŮ 20.
STOLETÍ. KROMĚ SKLADEB V. NOVÁKA A P. EBENA
ZAUJME NA DESCE SONÁTA PRO DVA KLAVÍRY J.
LABURDY (VĚNOVÁNA PŘÍMO TOMUTO DUU), SUITA
PRO ČTYŘI RUCE K. SLAVICKÉHO A CYKLUS
QUATTUOR LUDIBRII V. LEJSKA.

DUA

Studentská vědecká konference na katedře germanistiky
Dne 7. 12. 2001 se uskutečnil v prostorách studovny na Reální ulici již 7. ročník Studentské vědecké konference katedry
germanistiky Filozofické fakulty OU spojený s udělováním ceny PhDr. Františka Schwarze.
Program konference, která se vyznačovala
vysokou úrovní odborných příspěvků, byl
rozdělen do sekcí literatura, kultura, oborová
didaktika DaF a diachronní lingvistika, které
zastupovali studenti Marian Genčev (Psychologischer Aspekt Hoffmanns „Don Juan“),
Petra Bobeková (Lebendig im Sterbezimmer), Aleš Navrátil (Wie spiel die Todesfuge
oder Paul Celans Rache), Václav Šmerda
(Hintergründe des Dinggedichts), Iva Malovaná (Dichter der traurigen Expression),

Adéla Vilímková (Das „Unwort“ des
Jahres“), Jan Konvička (Das deutsche Theater in Mährisch-Ostrau unter der Leitung
von Rudolf Zeisel), Petr Svatoň (Lieder im
Deutschunterricht an den mährischen
Grundschulen) a Renáta Polochová (Interkulturelle Didaktik und das Lehrwerk DaF).
První cenu v sekci diachronní lingvistiky
přejala z rukou syna PhDr. Františka
Schwarze, Ing. Jiřího Schwarze, a biskupa
ostravsko-opavské diecéze pana Msgre.

Fratiška Václava Lobkowicze studentka
3. ročníku Markéta Šupíková, jež zaujala
svým velice přehledně zpracovaným příspěvkem „Latein in spätmittelalterlichen medizinischen Texten“. Dvě druhá místa obsadily
studentky Renáta Polochová (Der „Ältäre
deutsche Maur“ in Breslauer und Olmützer
Überlieferung) a Blanka Šajarová (Bairische
Dialektmerkmale in der Konstitution des
Brünner Dominikanerklosters).
PETR SVATOŇ
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Pětiletí Kabinetu literatury pro děti a mládež, literární a jazykové
komunikace na Pedagogické fakultě OU aneb Dětem to nejlepší
Pět let existence Kabinetu literatury pro
mládež, literární a jazykové komunikace
KČJL PdF OU není tak málo, aby nezanechalo výraznou stopu. Nebudeme zde uvádět
statistiku aktivit a odborných setkání, která
nabyla různých podob. Spíše jen připomeňme, že vznikl na základě podpory Fondu
rozvoje VŠ MŠMT, byl symbolicky otevřen
2. dubna 1996 a do vínku mu byla dána publikace Z. Kovalčíka a S. Urbanové: Minimum
z literatury pro děti a mládež (Scholaforum
1996). Symbolické datum připomíná narození světoznámého pohádkáře H. CH. Andersena a Mezinárodní den dětské knihy, jíž měly být aktivity Kabinetu zasvěceny. Nebudeme ani vypočítávat navázané a prohloubené
kontakty mezi odborníky stejného nebo
příbuzného zaměření u nás a v zahraničí,
vyzvedávat zásluhy jednotlivých interních
a externích členů Kabinetu. Spíše rozviňme
myšlenku, že Kabinet není sdružením kabinetních vědců, nestal se pseudovědeckým
pracovištěm nebo místem uzavřeným do zdí
fakulty nebo katedry. Od svého založení
směřoval k širší veřejnosti pedagogické,
knihovnické, spisovatelské. Jeho tematické,
genologické a metodologické rozpětí je
v podstatě úctyhodné a v mnoha ohledech
stojí za pozornost.
Z hlediska tematického sahá činnost Kabinetu od literárněvědné problematiky české
literatury pro mládež až po otázky analogických literatur, zvl. slovenské, polské, německé, anglické a španělské, směřuje od literárněhistorické specifiky přes komunikační

aspekty k interdisciplinárním vazbám. Jiným
tematickým rozpětím činnosti je oblast metajazyková, včetně učebnic jazyka a literatury,
zvl. pak čítanek a metodických příruček. Za
dvojnásobné podpory IG vznikla právě na
tomto pracovišti originální informační databáze textů v alternativních čítankách ČR,
která je dnes k dispozici všem specializovaným pracovištím. Na řešení se tehdy podíleli pracovníci PdF (dr. Kovalčík) a FF (prof.
Urbanová) a její pomocná vědecká síla (M.
Rosová). Pro Kabinet je vlastně od počátku
příznačné, že se v něm spolupracuje bez proklamací a složitých jednání, s nadšením pro
dobrou knihu pro děti a v duchu komunikační bezbariérovosti.
Změna pozice dětské knihy v širším komunikačním prostoru 90. let si vyžádala rozšíření původně konstituovaného Kabinetu literatury pro děti a mládež na Kabinet literatury
pro děti a mládež, literární a jazykové komunikace a došlo tak k rozšíření zúžené vědní
oblasti o jazykovědní prostor. Byl to přirozený vývoj, který je dán specializací pracoviště.
Nezdálo se proto nijak nepochopitelné, když
se od roku 1997 z iniciativy doc. Svobodové,
vedoucí katedry českého jazyka a literatury
s didaktikou Pedagogické fakulty OU, a prof.
Urbanové z Filozofické fakulty OU začaly
pořádat tzv. kulaté stoly. Diskusní setkání se
zastřešujícím názvem Slovo a obraz v komunikaci s dětmi má mnoho specifik. Již název
naznačuje, že z hlediska metodologického se
dává přednost diskusi na rovnocenné úrovni,
výměně názorů, které nemusí být sjednoceny.

Jaroslava Moserová besedovala
se studenty Ostravské univerzity
My v dnešním světě - pod tímto názvem se
v úterý 11. prosince 2001 uskutečnila v aule na
Českobratrské ulici beseda studentů a pedagogů
Ostravské univerzity s Jaroslavou Moserovou,
senátorkou Parlamentu České republiky. Téma
debaty pochopitelně vyvolalo spoustu dotazů na
velmi aktuální tzv. „horká“ témata: zářijový
atentát v New Yorku, vedení války v Afghánistánu, Česká republika ve vztahu k Evropské
unii. Hovořilo se také o ryze osobních záležitostech - např. o působení Jaroslavy Moserové
na postu velvyslankyně v Austrálii a Novém Zélandu, nebo o knihách Dicka Francise, které přeložila do češtiny. Senátorka vzpomínala i na svá
studentská léta a profesní dráhu lékařky na popáleninovém oddělení.
Dvě hodiny zajímavých názorů a poutavého
vyprávění uběhlo jako voda a jen neradi se všichni účastníci se vzácnou návštěvou loučili.
JIŘINA VEČEŘOVÁ FOTO:
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AUTORKA

Ostravská setkání probíhající pravidelně na
začátku prosince a stala se přitažlivá pro svou
otevřenost, provokativnost v kladení otázek,
pro schopnost zachytit složitější mody vnímání slova, kultury a umění, a to nejen v odstupňovaných věkových kategoriích a ve vztahu ke čtenářství a školské praxi, ale též k dramatickému, výtvarnému a hudebnímu umění.
Pozornost se věnuje pedagogice, psychologii i
antropologii (připomenu výzkum literárních
zájmů dětí zdravotně postižených) a dalším
vědním disciplínám, zvolená témata směřují
zpravidla k tomu nejaktuálnějšímu a nejpalčivějšímu. Účastníci kulatých stolů začali
utvářet specifické uskupení lidí. Vynikají
svou schopností naslouchat druhému, stručně a jasně formulovat odlišný nebo shodný
názor, přitom se scházejí a rozcházejí s úsměvem, i když předchází mnohdy bouřlivá
výměna názorů. Kulaté stoly utvářejí již pět
let povědomí o Pedagogické fakultě OU jako
o pracovišti moderním, dynamickém, specializovaném a přitom široce rozhleděném,
o místu, kde diskuse a dialog přivádějí účastníka k formulacím nových myšlenek.
Z hlediska genologického bádání se členové Kabinetu zabývají tradičními otázkami
různých epických žánrů a žánrových forem
(např. stávající vedoucí Kabinetu doc. Doupalová se věnuje pověstem), přitom nejsou
opomíjeny složité vztahy mezi póly elitními
a triviálními, relace obrazu a slova zvl. v knížkách pro malé děti a další aktuální jevy spojené s vizualizací a medializací života. Do
výzkumu jsou zapojeni mladí pedagogové
(Mgr. Rosová, Mgr. Ing. Novák), kteří zvl.
v posledních letech edičně připravují sborníky příspěvků z kulatých stolů. Jistě není náhodou, že právě Ostravská univerzita se stala
nositelem projektu GA ČR s názvem Tvorba
a recepce literatury pro děti a mládež v 90.
letech, jehož řešitelkou je prof. Urbanová
a spoluřešitelkou Mgr. Rosová, asistentka
PdF OU a doktorandka katedry české literatury FF OU. Kabinet se stal prostorem přirozené spolupráce odborníků bez ohledu na
přináležitost k některé z fakult OU. Vytvořil
se prototyp odborného pracoviště, jehož podstata je všemu navzdory respektována a dokonce následovana na jiných univerzitách,
jeho členové se aktivně podílejí na činnosti
české sekce IBBY, zasedají v redakčních radách časopisů specializovaných na dětskou
literaturu, jsou členy oborových rad doktorského studia u nás a v zahraničí, členy odborných mezinárodních porot atd.
Popřejme Kabinetu hodně životaschopnosti, sílu k dalšímu rozvoji a hodně příznivců
z univerzitních i mimouniverzitních řad.
(SZ)

Profesor Detlef Baum na Zdravotně sociální fakultě OU
Dne 12. prosince 2001 v rámci svého pobytu v Ostravě navštívil
Zdravotně sociální fakultu OU prof. Dr. Detlef Baum, děkan
Fachhochschule Koblenz.
Prof. Dr. Baum je profesorem sociologie na Fachhochschule
Koblenz a na Univerzitě J. Guttenberga v Mainzu, Zabývá se problematikou sociální exkurze, problematikou chudoby, a v této oblasti
také publikuje.
Profesor Baum spolupracuje se ZSF OU od roku 1995, kdy poskytl
svou odbornou pomoc při koncipování magisterského studijního
oboru sociální práce. V roce 1998 měla Ostravská univerzita možnost
díky této spolupráci organizovat Evropskou konferenci na téma:
Evropská dimenze ve vzdělávání a praxi sociálních profesí. Tato
konference přispěla významnou měrou k prohloubení mezinárodní
spolupráce Zdravotně sociální fakulty OU s ostatními vysokými
školami v Evropě a byla dobrou příležitostí prezentace Ostravské
univerzity na evropské úrovni.
Fachhochschule Koblenz v současné době vzdělává a připravuje
800 studentů na povolání sociálního pracovníka. Již několik let je tato
škola dobrým partnerem ZSF OU v rámci projektu Sokrates Erasmus, na jehož základě probíhají mobility učitelů a studentů mezi
těmito institucemi. Vyučující během svého týdenního pobytu na
hostující vysoké škole vedou odborné přednášky, vybraní studenti
mají možnost tři měsíce studovat obor sociální práce v cizím jazyce
a absolvovat praxi ve specializovaných zařízeních.
Během své návštěvy v Ostravě přivítal prof. Bauma také děkan ZSF
OU doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., na svém pracovišti - ústavu

patologické anatomie. Prof. Baum se zajímal o náplň studia studentů
patologické anatomie a o rozsah zdravotnických činností, které
vykonávají studenti naší fakulty. V přátelském posezení na děkanátě
prof. Baum spolu s děkanem ZSF a proděkanem pro zahraničí
PaedDr. Oldřichem Chytilem diskutovali o dalších možnostech
spolupráce mezi ZSF OU a Fachhochschule Koblenz.
DOC. MUDR. JAROSLAV HORÁČEK, CSC.
DĚKAN ZSF OU

ZLEVA: PAEDDR. CHYTIL,

PROF.

BAUM

A DOC.

HORÁČEK

Vyšel literární slovník severní Moravy a Slezska (1945-2000)
7. 12. 2001 se konala v Domě knihy Librex tisková konference, na níž představily své dílo autorky prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.,
a PaedDr. Iva Málková, PhD. Obě působí na Filozofické fakultě Ostravské univerzity na specializovaném vědeckém pracovišti - Ústavu
pro regionální studia, kam jejich dílo svým zaměřením patří. Slovník vydalo olomoucké nakladatelství Votobia, recenzovali PhDr.
Blahoslav Dokoupil, CSc., a Karel Vůjtek.
Slovník reprezentuje lexikografickou práci, která je průhledem do
členité tvorby spjaté s regionem českého Slezska a severní Moravy.
Zahrnuje díla vstupující do literárního a kulturního kontextu od roku
1945 do současnosti. Navazuje na rozsáhlé projekty Ústavu pro
českou literaturu Akademie věd ČR (Slovník českých spisovatelů od
roku 1945, 1. a 2. díl. Vedoucí redaktor P. Janoušek, Brána, Praha
1995, 1998) a na metodologické postupy uplatněné v Biografickém

AUTORKY

SLOVNÍKU NA TISKOVÉ KONFERENCI

FOTO: J. VEČEŘOVÁ

slovníku Slezska a severní Moravy. (Odpovědný redaktor L.
Dokoupil, vědecký redaktor M. Myška. Ostravská univerzita 19932000).
Literární slovník severní Moravy a Slezska zahrnuje 284 abecedně
řazených hesel, jež se vztahují k autorům, nakladatelstvím a časopisům participujícím na literárním životě regionu po roce 1945. Poprvé
v tomto rozsahu jsou zveřejněni autoři polské národnostní menšiny
a autoři píšící v dialektech, překladatelé, publicisté, tetralogové, textaři.
Slovník poprvé prezentuje některé faktografické údaje o autorech
a dílech vymezeného územního celku, protože na rozdíl od zmíněných
slovníkových prací usiluje o bibliografickou úplnost. Uvádí dokonce
názvy nakladatelství, rok a místa vydání děl, prezentuje úplnou bibliografii ohlasu na tuto tvorbu.
Literární slovník severní Moravy a Slezska je koncipován tak, aby
umožňoval snadnou orientaci běžným čtenářům, ale vyhovoval také
odborné veřejnosti. Je v něm vytvořena heuristická základna pro širší
historická, literárněvědná a kulturologická studia.
Tiskovou konferenci moderoval ing. Jiří Urban z katedry anglistiky
a amerikanistiky FF OU, účasten byl i majitel Librexu Petr Becher,
jehož Dům knihy je důstojným stánkem pro knihy všeho druhu, a dále
několik místních novinářů, kteří si pro svou potřebu slovník odnesli,
aby o něm mohli informovat také veřejnost. Dílo autorek-bohemistek
si zaslouží pozornost nejen studentů humanistických oborů, ale všech,
kteří mají zájem o kulturu svého kraje.
PAEDDR. MILENA FRYDRYCHOVÁ
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Setkání polských, českých a ukrajinských pedagogů v Polsku
Ve dnech 26. - 28. listopadu 2001 se v Cieszyně a Ustroni uskutečnila mezinárodní vědecká konference na téma „Szkoła - szanse
i zagrożenia w dobie globalizacji.“
Zúčastnilo se jí přes dvě stě učitelů vysokých škol z Polska, České
republiky a Ukrajiny. Pořadatelem této zajímavé konference byl
Institut pedagogiky při pobočce Slezské univerzity v Cieszyně ve
spolupráci s Hornoslezskou vysokou školou v Myslovicích, s Institutem pedagogiky a psychologie profesní osvěty Ukrajinské akademie
pedagogických věd, s Vysokou školou řízení a marketingu v Sosnovci
a s Vysokou školou ekonomie a administrativy v Bytomi.
Konference byla tematicky velmi široce pojata, což se projevilo ve
výběru přihlášených příspěvků. Účastníci konference jednali o problémech ve škole, které s sebou přinášejí rychlý civilizační pokrok
a integrační procesy v Evropě a ve světě v době stále zřetelnějších
procesů globalizace a spojených s nimi pozitivních a negativních
důsledků.
Jednotlivá vystoupení probíhala na plenárním zasedání a v tematických blocích a sekcích, které zahrnovaly následující problémové
okruhy:
l
l
l
l
l
l

výchovné důsledky globalizačních procesů;
jazyk, prostředky, metody, nástroje a organizační formy práce
reformující se školy v Polsku, v Evropě a ve světě;
šance a ohrožení procesu vzdělávání a výchovy v době globalizace;
učitel a nové edukační výzvy na prahu 21. století;
globalizace a socializace, úkoly školy a vlivy masové kultury;
relativismus v oblasti hodnot.

Této významné mezinárodní vědecké konference se zúčastnili také
pracovníci Ostravské univerzity, kteří vystoupili s následujícími
referáty:
l

l

l
l

l

Doc. PhDr. Jana Svobodová, CSc.: Frazeologie ve slovní zásobě
žáků - šance, nebo ohrožení?
Doc. PhDr. Milena Kurelová, CSc.: Příprava a profesní zdokonalování učitelů v podmínkách globalizace
Doc. PhDr. Ladislav Langr, Ph.D.: Lidská práva a globalizace
PhDr.Diana Svobodová, Ph.D.: Cizí slova ve vyučování mateřskému jazyku na základních školách
PhDr. Zofia Matysková, CSc.: Globální výchova a nový „Národní
program rozvoje výchovy a vzdělávání v České republice“

Charakteristickým rysem této velmi úspěšné konference - kromě
tematické šíře - byla pečlivá organizační příprava a ukázněnost referujících, což umožnilo vhodné využití času na pracovní diskusi, rozhovory v kuloárech horského hotelu v Ustroni a na přátelská večerní
posezení s hodnotným, obsažným a rozmanitým kulturním programem.
PHDR. ZOFIA MATYSKOVÁ, CSC.
KATEDRA SLAVISTIKY FF OU

ÚSPĚCHY OSTRAVSKÉ HISPANISTIKY
Za dobu desetileté historie Ostravské
univerzity se již mnohokrát prokázalo, že
hispanistika má zde své pevné místo. O uplatnění našich absolventů a jejich úspěších
ovšem nebyla zatím odborná veřejnost informována. Proto se nyní pokusíme tento nedostatek napravit.
Bezpochyby největšího úspěchu dosáhla
nedávno naše studentka Dana Hodná, absolventka bakalářského oboru španělština pro
hospodářskou sféru a cestovní ruch v akademickém roce 2000/2001, která se svou
závěrečnou španělsky psanou prací pod
názvem Čeští jezuité v Latinské Americe
obsadila 3.místo v prestižní soutěži vyhlašované vedoucími diplomatických misí iberoamerických zemí akreditovanými v České
republice „PREMIO IBEROAMERICANO
2001“. Dovolíme si citovat vedoucí práce
Mgr. Markétu Riebovou, která ve svém
posudku zdůrazňuje,že „/…/ dílo Dany Hodné
nejen inspiruje čtenáře k přehodnocení tradičního českého odsuzujícího přístupu k jezuitům, ale i k většímu zájmu o tuto část české
historie“. Prof. Dr. hab. Piotr Sawicki se ve
svém oponentském posudku ke kladnému
hodnocení připojuje tvrzením, že se jedná
o mimořádně zdařilou práci, která si zasluhuje tu největší chválu.
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Tuto práci posuzovali zmínění vedoucí
diplomatických misí a přiklonili se nezávisle
k týmž závěrům.
Téže soutěže se v roce 1999 zúčastnil
s prací o vlivu kečuánštiny na španělskou
slovní zásobu student bakalářského oboru,
nyní Bc. Přemysl Hrbek. V současné době
působí v Praze, kde založil svůj podnik „Latinská Amerika“, který je nejen prodejnou
rukodělných výrobků zhotovených místními
obyvateli z přírodních materiálů, ale také
nabízí zájezdy do zemí Latinské Ameriky,
organizuje kurzy španělštiny a různé kulturní
akce. Pro letošní rok 2002 připravuje k 360.
výročí objevení Ameriky slavnostní „Večery
Latinské Ameriky“.
Další absolventkou španělské filologie,
o níž se rádi zmiňujeme, je Mgr. Pavlína
Švarcová, která se zapsala do povědomí jako
významná literární kritička, publikující zejména v Literárních novinách a jiných odborných periodikách. Krátkou dobu působila
také jako externí vyučující španělského
jazyka na katedře romanistiky Filozofické
fakulty Ostravské univerzity. Hana Hýžová,
Jana Vrátníková, Andrea Fajkusová, Ondřej
Nekola jsou jména velmi úspěšných studentů,
kteří se nespokojili s dosažením titulu bakalář a pokračovali nebo ještě pokračují

v magisterském studiu španělštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze,
obor překladatelství nebo učitelství. Bc. Ondřej Nekola, vítěz katedrové Studentské
vědecké konference 2001, byl díky své
výborné jazykové úrovni přijat hned do 2.
ročníku magisterského studia španělštiny na
Univerzitě Karlově v Praze v letošním akademickém roce. Další absolventi se uplatňují
jako zaměstnanci zastupitelských úřadů
v Madridu či v Praze (Bc. Klára Rousková),
jiní pokračují ve studiu ve Španělsku a zapojují se do aktivit spojených s Evropskou
unií (Bc. Petra Horáková) nebo se realizují
jako učitelé, překladatelé, tlumočníci, průvodci, letušky (Bc. Petra Gazdová), zaměstnanci a stálí delegáti cestovních kanceláří
(Bc. Renáta Viková), zaměstnanci španělských firem (Bc. Andrea Brostíková, Bc.
Karin Kuřecová a další) nebo jako podnikatelé v oblasti cestovního ruchu.
Věříme, že i další ročníky budou plné takto
úspěšných absolventů ostravské hispanistiky
a budou dělat čest své „alma mater“.
PHDR. JAROSLAV RESKA, CSC.,
MGR. JANA VESELÁ,
MGR. ALICE OGURČAKOVÁ

Klub přátel historie informuje
Beseda s generálem Zdeňkem Škarvadou na
Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Klub přátel historie uspořádal ve středu
28. 11. 2001 v Banketní místnosti FF Ostravské univerzity zajímavou besedu s generálem
Zdeňkem Škarvadou, jenž detailně odpovídal na dotazy přítomných posluchačů.
Kdo je Z. Škarvada a jaké byly jeho osudy?
Narodil se 8. 11. 1917 v Olešnici (okres Havlíčkův Brod), na podzim roku 1935 nastoupil
na Vojenské letecké učiliště v Prostějově
a od roku 1937 působil jako stíhací pilot 4. leteckého pluku v Pardubicích.
V červnu 1939 prchl do Polska, kde byl
27. 7. téhož roku přijat do polského letectva
jako civilní zaměstnanec-pilotní instruktor
v letecké škole v Dęblině. Poté se dostává do
Sovětského svazu, kde byl internován a počátkem června 1940 byl převezen do Velké
Británie. Zde byl přecvičen na britské letouny a od léta 1941 působil jako pilot 310. československé stíhací perutě.
V lednu 1942 absolvoval navigační kurs
v Liverpoolu. Ale už na počátku února musel
v době hlídky pro poruchu letadlového motoru seskočit do moře, poté byl zajat Němci,

M. ŠLERKA

S GENERÁLEM

Z. ŠKARVADOU

internován a osvobozen až 2. 5. 1945. Po návratu do Československa se stal velitelem
pilotní školy ve Vojenské letecké akademii
v Hradci Králové a roku 1949 velitelem 8.
leteckého pluku.
Poté následuje velmi obtížné období. V roce 1950 byl degradován a propuštěn z armády, pak působil jako horník v lignitových
dolech v Jevíčku. V roce 1964 přichází do
Ostravy, kde pracuje na dole Zárubek. Tam
se také aktivně zapojuje do činnosti jachtařského klubu. V roce 1990 dochází k jeho plné
rehabilitaci a v květnu 2000 je jmenován brigádním generálem letectva. Z. Škarvada obdržel za svou odvahu mnohá vyznamenání.
Jsou to především: Čs. válečný kříž 1939, Čs.
medaile „Za chrabrost“, čestný titul „Zasloužilý vojenský letec“, Polský válečný kříž, 19391945 Star (britská Hvězda 1939-1945) aj.
Na besedě s generálem Škarvadou byly
přítomny čtyři desítky posluchačů, kteří se
zájmem naslouchali generálovým vzpomínkám. Ty vycházely ze samotných dotazů,
které se týkaly okolností jeho internace v Německu, prvních kontaktů Čechoslováků s anglickým prostředím a angličtinou, vztahu
k Němcům atd. Z. Škarvada pohotově a erudovaně hovořil o všech problémech a při jeho
poutavém vyprávění se ani nezdálo, že beseda se protáhla na dvě hodiny. Mnozí z přítomných ani nestačili vznést své dotazy. Vyprávění Zdeňka Škarvady patří k nejcennějším pramenům pro období dějin druhé světové války i pro dějiny poválečného Československa, a proto můžeme poděkovat především M. Šlerkovi za organizaci takovéto poutavé akce a samotnému generálovi za ochotu
přijít mezi studenty a vyučující Ostravské

ÚČASTNÍCI

TURNAJE VE SQUASHI

univerzity. Těšíme se, že na půdě Ostravské
univerzity proběhnou akce podobného charakteru a že se zde opět setkáme s generálem
Škarvadou.
Další ze sportovních akcí pořádaných KPH
Ve čtvrtek 13. 12. 2001 proběhl v Avízo
Squash Centru v Ostravě-Porubě první ročník turnaje ve squashi, jehož se účastnilo osm
příznivců tohoto dnes velmi populárního
sportu. Mnozí z původně přihlášených totiž
dali přednost studijním povinnostem před
sportovním vyžitím a zajímavou soutěží.
I přesto bylo možno shlédnout hodnotné zápasy, jejichž aktéry byli studenti i vyučující.
Vítězem turnaje se ovšem nestal historik, ale
student Přírodovědecké fakulty OU Filip
Žiačik. Další dvě místa obsadili Aleš Zářický
a Petr Kaleta z katedry historie Filozofické
fakulty OU. Nejúspěšnější účastníci obdrželi
diplomy a hodnotné věcné ceny. V souvislosti
s konáním příštího ročníku turnaje doufáme,
že Filozofickou fakultu i další fakulty OU
navštěvuje více sportovně založených nadšenců, kteří potvrdí svůj vztah ke sportu
aktivní účastí.
KPH

Sestry dobrého pastýře a studenti Zdravotně sociální fakulty
Přestože jsou sestry Prisca Perera, Christel
Pigmans a Ethna Mc. Dermott členkami katolické Kongregace sester dobrého pastýře,
cílem jejich práce není šíření náboženství, ale
pomoc lidem. O prioritách své práce sestry
přesvědčily své posluchače již v úvodní stručné charakteristice aktivit, kterým se věnují.
Prisca Perera ze Srí Lanky navštěvuje ženskou věznici v Opavě. Pro některé ženy je
jediným člověkem ze světa mimo vězeňské
zdi, se kterým si mohou popovídat. Prisca
Perera tráví s vězeňkyněmi čas účelně - nad
ručními pracemi. S ručními pracemi začala
také v ostravských romským rodinách a zdá
se, že velmi úspěšně. Dnes se již setkává se
třinácti rodinami.
Také Christel Pigmans z Holandska zaměřila svou činnost na vězeňkyně. Navíc má
však zkušenosti s obě:mi obchodu s ženami
v Evropě a zejména v Thajsku.
Irka Ethna Mc.Dermott je ředitelkou
Domova pro matky s dětmi v Ludgeřovicích,

Domu sv. Eufrasie. Její funkce vyžaduje dovednosti manažerské, právní, obchodní, psychologické, pedagogické.
Poněkud překvapivým zjištěním bylo, že
pouze část studentů byla schopna sledovat
přednášku v angličtině; vystoupení v angličtině tlumočila Mgr. Růžena Dvořáčková.
Přednáška či spíše beseda byla víceméně
pouhým úvodem do práce této nadnárodní
organizace. Přinesla spoustu informací
o vlastní podstatě činnosti takovýchto společností, o problematice financování či provozu zařízení, způsobu a metod práce s menšinami a potřebnými. Kořením akce byly
vlastní zážitky cizinek. Jejich působivé líčení
dokonce vyvolalo spontánní zájem o dobrovolnou práci! Pokud bychom k nově získaným informacím mohli přičíst i konkrétní
dobrovolnou práci studentek, můžeme snad
od podobných akcí očekávat víc?
RŮžENA DVOŘÁČKOVÁ
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Tampere 2001
Ve dnech 5. - 8. 12. 2001 jsem se za Filozofickou fakultu Ostravské univerzity zúčastnila 13. výroční konference European Association for International Education (EAIE)
ve Finsku. V EAIE organizaci jsem zaregistrovaná druhým rokem v těchto profesionálních sekcích: EEPC (European Educational Programme Coordinator), SAFSA (Study Abroad and Foreign Student Advisers)
a IRM (International Relations Manager).
Znamená to, že během celého roku mi
průběžně sekretariát EAIE zasílá buletiny
EAIE, znamená to, že mám možnost volit
členy představenstva a výkonné rady EAIE,
znamená to neustálý kontakt přes e-mail, kdy
jsou mi zasílány aktuální informace z oblasti
mezinárodního vzdělávání, a znamená to
možnost jednou za rok se zúčastnit mezinárodní konference.
Konference se konala v Tampere Hall
a Universitě v Tampere a zúčastnilo se jí na
1500 účastníků. Každý z nás, kdo pracuje ve
vysokoškolské instituci, dostal příležitost
zúčastnit se workshopů a sekcí zaměřených
podle našeho zájmu. Potkali jsme kolegy, se
kterými si celý rok pouze dopisujeme nebo
uzavíráme bilaterální smlouvy, pozdravili
jsme se s kolegy, které si pamatujeme z loňské konference, seznámili jsme se s novými
lidmi pracujícími na stejné pozici a získali
potenciální partnery, vyměňovali jsme si materiály našich institucí a domlouvali spolupráci, diskutovali o programu Socrates s experty z Národní agentury z Bruselu, vyslechli
jsme problémy jiných, poučili se od zkušenějších a předávali naše poznatky nově příchozím, hovořilo se o konferenci rektorů, o nových připravovaných tiskopisech v programu
Socrates, o celoživotním vzdělávání, o e-learningu, o Boloňské deklaraci, o významu Salamanské úmluvy a Pražského komuniké z roku 2001 pro vysokoškolské instituce, o připravovaném setkání rektorů v Berlíně v roce
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2003, o úloze mezinárodního oddělení, o malém zájmu pedagogů v celé Evropě cestovat
do zahraničí a reprezentovat tak svou instituci, o možnostech mobilit pro učitele v programu Leonardo Da Vinci II, o uznávání
vysokoškolských diplomů v zemích EU,
o nutnosti být mezinárodní univerzitou,
o managementu na vysokých školách,
o konkurenci.

Že na mezinárodních konferencích je také
příležitost zúčastnit se kromě celodenních
seminářů také jiných aktivit, je samozřejmé.
Organizátoři pro nás připravili koncert
v katedrále, 6. 12. na Den nezávislosti Finska
jsme měli příležitost vidět ohňostroj v centru
města, měli jsme možnost zúčastnit se zahajovacího večera ve Vaprikki muzeu /kde
jsem mimochodem objevila výstavu černobílých fotografií z éry komunismu v ČR/, kdo
měl zájem, mohl se zúčastnit slavnostní
večeře EAIE s tancem, navštívit saunu,

koncert. Organizačně vše zajiš:ovali finští
studenti, kteří nám byli po ruce celý den,
perfektní angličtinou a s ochotou kdykoli
pomoci doplňovali příjemnou atmosféru na
konferenci.
Při zpáteční cestě jsem se setkala se zástupci Západočeské univerzity. Měla jsem
možnost hovořit s panem prorektorem pro
vědu a výzkum. Jelo jich na konferenci pět.
Tři zástupci rektorátu a dvě pracovnice z mezinárodního oddělení. Přála bych si, aby se
další konference mohlo zúčastnit více zástupců univerzity abychom tak mohli stihnout
více seminářů a pak poskládat dohromady
více užitečných informací, stejně tak, jak to
dělají zástupci z Plzně. Shodla jsem se nejen
s panem prorektorem z Plzně, ale se všemi, se
kterými jsem měla možnost promluvit, že
EAIE konference je pro nás motivací do
dalšího roku a užitečnou zkušeností pro náš
další vývoj. Již nyní mám na stole obálku
s nabídkou ke spolupráci z Finska, Francie
a pracuji na nově objeveném kontaktu do
Polska. Těší mě, že si mě již někteří pamatují,
a děkuji za důvěru svým nadřízeným, kteří
mne na konferenci vyslali a umožnili mi tak
další profesní rozvoj. Do EAIE může vstoupit každý, kdo chce pro svou instituci být užitečný, kdo chce být v kontaktu se zahraničím
a stále se učit.
Protože je začátek nového roku, chtěla
bych popřát všem kolegyním a kolegům
z OU, kteří pracují na odděleních zahraničních vztahů, štěstí, zdraví, co nejvíce nových
a úspěšných kontaktů se zahraničními partnery, kteří přinesou zviditelnění naší univerzity, hodně zajímavé práce, spokojenost
a snad se někdy potkáme na konferenci
EAIE. Možná letos. Bude v Portu, v Portugalsku. Od 11. - 14. září 2002.
IVANA SCHMEJKALOVÁ
FF OU

REFERENTKA PRO ZAHRANIČÍ

M A R O K O
Byla neděle 8. září 2001, když jsme se blížili
na plně obsazené lodi k africkým břehům
a mířili do Ceuty, která je však ještě španělským územím. Maroko je „mladou“ zemí. Asi
polovina populace není starší dvaceti let a natalita je rovněž poměrně vysoká (2,2 %).
Země je konstituční monarchií s jednokomorovým parlamentem, jehož 333 členů je
voleno na čtyři roky. V zemi žije asi 28 mil.
obyvatel. Měst není mnoho a těch, která mají
víc než 100 000 obyvatel, je jen patnáct. Jsou
vázána na údolí, v nichž je obdělávatelná
půda. Zajímavá je etnicita země. Žijí zde převážně Arabové (98 %), Berbeři a Haratinové.
Nedočkavě jsme vyhlíželi Berbery, o nichž
jsme věděli jen to, že se dělí na tří hlavních
větví: Masmondy, Zenaty a Zenagy a každá
hovoří svým jazykem. Jsou monogamní a ženy chodí nezahalené. Původ Berberů zůstává
dodnes nejasný, objevují se v zemi již v neolitu (asi 3000 let př. n. l.) a od Arabů se značně liší, stejně jako Haratinové, původem ze
střední Afriky. Jsou to potomci otroků zavlečených na marocké území v 18. stol. a jsou
dnes již značně smíšení s Berbery jižních
oblastí země. V zemi žilo po staletí velmi
mnoho Židů, jimž země vděčí za řadu kulturních proudů vytvářejících zvláštní syntézu
španělských Morisků s místním prostředím.
Berbeři jsou nesmírně nadaní kovotepci
a zhotovují rovněž koberce, v jejichž velmi
složité ornamentice, nádherném vybarvení,
hustě se střídajících pásech vzorů zaznamenávají krásu a tajemství šifry staletého odkazu Sahary, jejího věčného písku a sálajícího
slunce. Arabi je vytlačili z úrodných pobřeží
do hor Středního a Vysokého Atlasu, v nichž
žijí odlehle od měst, bez psané literatury.
Jejich hudba, jazyk a architektura se od arabské naprosto liší. Berbeři žijící ve městech
však prodělali za poslední desetiletí ohromný
skok dopředu a dávají o sobě vědět. V zemi
žije jen 2 % křes:anů, všichni Maročané jsou
islámského vyznání a jsou to sunnité.
Maroko nemá mnoho přírodního bohatství. Největší zásoby představují fosfáty. Průmysl je soustředěn na severu země a celá země představuje neobyčejně krásnou a nedotčenou přírodu hor, velehor a nádherných
údolí v horských masivech pohoří Rif,
Středního a Vysokého Atlasu a Anti Atlasu,
jejichž vrcholy se tyčí mezi 2500 a 4000 m.
Vjížděli jsme do země, která je svým
přírodním bohatstvím na jednom z posledních míst mezi arabskými zeměmi, má však
mimořádné kouzlo dechu a výpovědi velkých
dálek a síly člověka v jeho boji s časem
a vzdálenostmi.
Maroko nás přivítalo v Tetouanu, čtyřsettisícovém městě, které se utápí v zeleni olivových hájů a zahrad, je jedním z nejhezčích

marockých měst a jeho medina patří k největším kulturním střediskům v zemi. V roce
1399 bylo město úplně zničeno španělskými
piráty, v 16. stol. jej však plně obnovili židovští vyhnanci z Granady. Je stále krásné
architekturou španělsko-židovského stylu
(s balkony) a kalifův palác a stará židovská
čtvr: - mellah - jsou dosud němými svědky
zašlé slávy. Pokračujeme dále do Chechaouenu, kolem něhož se tyčí vysoké pohoří Rif
(2000 m) s pomerančovými a cedrovými háji
na úpatích. Typické jsou zde bílé domky se
stopami andaluských migrantů ze 16. stol.,
kteří zde zanechali okouzlující nádech poezie
starého světa, mediny s množstvím malých
obchůdků a hrobkou budovatele města v 15.
stol. Moulay Ali ben Rachida. Město bylo
základnou, z níž vyjížděli rifští Berbeři proti
portugalským pirátům v Ceutě. Turistický
ruch je v zemi poměrně značný a Maroko má
ve světě pověst velmi vstřícné země.
Byli jsme upozorňováni na obvyklou nelibost obyvatel svatého města islamského marockého světa při vjezdu cizinců, tj. Moulay
Idrisu. Nic takového jsme však nezpozorovali. Město leží ve výšce 600 m v podhůří
Středního Atlasu. Jsou zde uloženy ostatky
Idrise I. Velkého, duchovního vůdce první
arabské marocké dynastie z r. 791, a město se
stává každoročně v srpnu cílem poutí z celé
země.
Velkým zážitkem byla návštěva dnes již jen
archeologické lokality, kdysi však velkého
města Volubilisu, který vyrostl v posledních
stoletích př. n. l. a přetrval jen do 3. stol. n. l.
Obdivovali jsme mozaikovou výzdobu bývalých bohatých domů, justiční palác v troskách, lázně a řadu dalších staveb této bohaté
foinicko-římské obchodní základny a odkaz
génia starověkých Kartaginců. Bylo to místo
předsunuté hlídky římského impéria, v němž
žili Berbeři, Židé, Řekové i Syřané v porozumění a spolupráci až do příchodu islámu.
Tichá krása této největší a nejlépe zachovalé
římské zříceniny v Maroku promlouvá k tomu, kdo porozumí vznešenosti a volání času.
Lokalita je v seznamu UNESCA.
Všichni jsme byli nedočkaví v očekávání
perly marockých měst, jíž je FEZ. Je to jedno
z nejvýznamnějších středisek na trase ze

Senegalu k Pyrenejím. Dnes má město téměř
čtvrt milionu obyvatel a jeho historická tradice je ohromná. Je nejstarším marockým
městem, církevním a kulturním centrem
a symbolickým srdcem země. Ovlivnily jej
všechny dynastie a vlny migrantů ze Španělska. Dlouho bylo považováno za hlavní středisko ortodoxního islámu. Je to město původem rovněž berberské a svou genezí navázalo
na již zmíněnou obchodní tradici, hlavně po
příchodu tisíců Andalusanů ve 14. stol. Byla
to opět židovská komunita, která město v té
době povznesla, vytvořila první mellah v Maroku a navázala na tradici první islámské
univerzity v celosvětovém měřítku (mellah =
arabsky sůl - název je odvozen snad od salin
nebo nuceného pracoviště židovských obyvatel. Významově je to totéž jako evropské
ghetto). Medina dodnes hýří překrásnými
kožedělnými výrobky a tradice zlatotepectví,
stříbrotepectví a jirchařství prozrazují starověké zkušenosti. V polovině 13. stol. mělo
město již tři medersy, tj. univerzity, z nichž
nejstarší lze datovat již 10. stoletím (boloňská
je snad až z r. 1050). Studovali na ní i studenti
z Evropy literaturu, matematiku, astronomii
i korán. Ve stavbách ještě dnes nalezneme
zbytky cedrového dřeva a zelené cihly. Známá mešita Karaouin pojme 20000 věřících.
Z Fezu uháníme jižním směrem do zajímavého a podle počtu obyvatel čtvrtého
v pořadí marockého města Meknesu. Má půl
milionu obyvatel, je obklopeno horami Středního Atlasu a bohatými pláněmi olivovníků,
citronovníků a vinohradů. Leží ve výšce 500
m n.m. a název nese od berberského kmene
Meknesů, který sem pronikl v 10. stol. Nelze
minout krásnou bránu Bab el-Bardayne,
medersu Bou Inania ze 14. stol. a krásné
a klidné mausoleum sultána Moulay Ismaila,
jedné z nejvýznamnějších postav marocké
historie. To právě on zde postavil monumentální komplex s 25 kilometrovou zdí
a vdechl městu kouzlo 18. stol., vypovídající
o marocké architektuře, jíž se dodnes říká
marocké Versailles.
Po dobrých marockých dálnicích jsme se
blížili k vytouženému cíli, jímž byla pochopitelně Sahara.
V. ČECHOVÁ
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Čert ani MIKULÁŠ nikdy nespí!
Pokud měl někdo na Filozofické fakultě
Ostravské univerzity pocit, že jej Mikuláš
v poslední době silně zanedbává, že mu
naděluje leda práci a nové úkoly, pak po
středě 5. prosince změnil názor. Fakultu totiž
ten den obcházel, jako přízrak špatného
svědomí, jeden postmoderní Mikuláš, jeden
anděl a tři čerti.
A nadělovalo se. Jednomu sladkosti, jinému uhlí. Jednomu laskavé slovo pochvaly,
jinému zas pokárání. Snadné to neměl nikdo,
děkankou počínaje a vrátnou konče. Mikuláš
byl spravedlivý a nekompromisní a nehleděl
ani na vědecké hodnosti, ani na publikační
činnost, ba ani na léta praxe svých nezvedených synů a dcer. Při svých pochůzkách
navíc zjistil, že se výuka mnohdy nekoná tak,
jak je to uvedeno v hlavním rozvrhu. A tak
lze předpokládat, že se na fakultu vrátí
i letos.

NA

STUDIJNÍM ODDĚLENÍ

TĚL.

STŘET AUTORIT - TÉ SVĚTSKÉ I TÉ NADPOZEMSKÉ. JIž
NA PRVNÍ POHLED JE ZŘEJMÉ, KTERÁ JE VYŠŠÍ.

ZDALIPAK

MIKULÁŠ

PONĚKUD ZNEJIS-

MÁ V POŘÁDKU VLASTNÍ INDEX?

Svého Mikuláše si v kolektivní smlouvě
sjednaly i odbory! Na Ostravskou univerzitu
zavítal tentokrát v doprovodu Jeníčka a Mařenky, čerta a po čertech hezkých mažoretek.
Kdo čekal v pátek 7. prosince v sále hudební
výchovy na Sokolské tátu Falbra a diskusi na
téma dotací do školství, byl zklamán. Kdo se
však přišel bavit, neprohloupil. Asi 50 dětí
a vnoučat zaměstnanců Ostravské univerzity
si hrálo, soutěžilo, obdivovalo vystoupení
děvčat pod vedením Jany Svardalové, absolventky naší Pedagogické fakulty, a nakonec si
domů odneslo tradiční balíček s výslužkou.
IRENA BOGOCZOVÁ

MARNĚ

TAJEMNICE KATEDRY ČESKÉHO JAZYKA PŘED-

STÍRÁ LÍTOST.

(PODKLADY

NEPOŘÁDEK

NA PRACOVNÍM STOLE

PRO ÚVAZKY UČITELŮ, NEZABEZPEČENÁ

V

PRACOVNÁCH I UČEBNÁCH, NA CHODBÁCH I NA

SCHODIŠTI, VŠUDE BYLO CÍTIT PŘÍZNAČNÝ ZÁPACH
ČOUDU A SÍRY.

UNIKÁTNÍ SNÍMEK NADPŘIROZENÝCH
(ZLEVA): ALENA VATKOVÁ, ALEŠ
KOSMÁKOVÁ, MAREK SÍBRT A JAKUB

PLECHOVÁ KATEDRÁLNÍ KASIČKA, ČÍNSKÉ ZELÍ K SVA-

BYTOSTÍ, V CIVILU

ČINĚ APOD.) BUDE MUSET VYKOUPIT DOBRÝM SKUT-

ROLL, VĚRA
KUČERA.

KEM.

ODBORY NIC NETAJÍ! ANI TO, žE ČERT NEMÁ KOPYTA,
JAK BY SE NĚKDO MOHL MYLNĚ DOMNÍVAT, ALE DOCELA BĚžNOU ČTYŘICÍTKU.

K činnosti ostravské pobočky Jazykovědného sdružení Akademie věd České republiky
Bývá jistým zvykem, že v prvních číslech
daného ročníku Listů se zmiňujeme o činnosti naší pobočky Jazykovědného sdružení
Akademie věd České republiky, která pracuje při katedře českého jazyka Filozofické
fakulty Ostravské univerzity. Jejími členy
jsou též někteří kolegové katedry slavistiky
Filozofické fakulty a někteří kolegové katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Naše pobočka má dlouholetou tradici, byla založena v šedesátých
letech a po celou dobu patřičně přispívá nejen k rozšiřování poznatků vztahujících se
k problematice lingvistiky jak naší, tak i cizí,
zejména slovanské, ale i k odborné spolupráci s jednotlivými lingvistickými pracovišti
vysokých škol i příslušných oddělení Akademie věd České republiky.
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V uplynulém roce se u nás konaly následující přednášky:
„Kategorie sémantiky jako základ srovnávacího studia slovanské věty“ (prof. PhDr.
Josef Anderš, DrSc., Filozofická fakulta
Univerzity Palackého), „Čeština pro cizince“
(PhDr. Marie Hádková, Ph.D., Filozofická
fakulta Univerzity Palackého), „…miesto
pusté a diel lesem zarostlé …“ (Mgr. Jaroslav
David, Filozofická fakulta Ostravské univerzity), „Barokní čeština a její percepce v novodobé české jazykovědě“ (Mgr. Pavel Kosek,
Filozofická fakulta Ostravské univerzity),
„Jazykové procesy v Ostravě“ (prof. PhDr.
Rudolf Šrámek, CSc., Pedagogická fakulta
Masarykovy univerzity), „Zkušenosti z jazykové poradny“ (PhDr. Ivana Svobodová,
Akademie věd České republiky).

Dne 3. října proběhly volby do výboru naší
pobočky pro příští období. Předsedkyní byla
opět zvolena doc. PhDr. Naděžda Bayerová,
CSc., hospodářkou pak PhDr. Marcela Grygerková, Ph.D., a tajemnicí PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
Novým členem pobočky se stal Mgr. Jaroslav David, pracovník katedry českého jazyka
Filozofické fakulty Ostravské univerzity - jeho shora uvedená přednáška pojednávající
o zaniklých osadách na Českomoravské vrchovině byla zároveň jeho přednáškou vstupní.
Na závěr nelze opomenout jednu smutnou
skutečnost: v únoru 2001 totiž zemřel zakládající člen naší pobočky prof. PhDr. Alois
Knop, CSc., který byl jejím aktivním členem
až do posledních dnů svého života.
DOC. PHDR. NADĚžDA BAYEROVÁ, CSC.
PŘEDSEDKYNĚ POBOČKY

STUDUJÍ

MEZI

NÁMI

Se studentem se potkáváme letmo na chodbách, v učebnách v seminářích, u zkoušek. Co o něm víme? Jaký je to člověk? Jaké má radosti?
Jaké starosti? Chceme Vám představit některé studenty, kteří spojují studium se sportem. Sport jako společenský fenomén oslovuje naštěstí
ještě stále mnoho mladých lidí. Ne všichni však u něj vytrvají a podstoupí řeholi tvrdého tréninku a psychického stresu soutěží.
Ti, které představujeme, to dokázali. Nejsou ve všech směrech dokonalí, ale urazili kus cesty, zakusili hořkost porážky i radost z vítězství.
Perou se se studentskými povinnostmi i životními problémy. Milují svůj sport, i když jim nepřináší zlatá prasátka. Můžete je potkat na chodbách
a ani si jich nevšimnete pro jejich nenápadnost. Poznejte ty, kteří v roce 2001 dosáhli na sportovním poli vynikající výsledky.
Kamil Bartůněk
Petr Bartůněk
sport:
výsledky:

D. VANDROLOVÁ
KATEDRA TV

Tv-TeV
Tv-OV
sálová cyklistika
bronzová medaile
na MS 2001
v Japonsku

BRATŘI BARTŮŇKOVÉ
J. MIKULENKOVÁ

PŘI BRONZOVÉ JÍZDĚ

Jana Mikulenková Tv-Bi
sport:
Taekwon-Do ITF
výsledky:
zlatá medaile
- spec. přer. technika - týmy
stříbrná medaile
- sport. boj - týmy
na MS 2001 v Itálii
zlatá medaile
- spec. přer. tech. - týmy
bronzová medaile
- tech. šest. - jednotlivci
bronzová medaile
- sport. boj - jednotlivci
na ME 2001 ve Španělsku

Helena Šimková
sport:
výsledky:

K. PANÝRKOVÁ (2.

ZLEVA)

REPREZENTAČNÍ DRUžSTVO

ČR

H.

ŠIMKOVÁ NA NEJVYŠŠÍM STUPNI

TV-VV
atletika
dvojnásobná akademická
mistryně ČR na
Mezinárodním AM 2001 v
Brně
dvojnásobná akademická
mistryně ČR v atletice
jednotlivců a družstev 2001 v
Praze

Kateřina Panýrková 1. st. ZŠ
sport:
sport. Gymnastika
výsledky:
členka reprezentačního týmu ČR na MS 2001 ve Velké Británii
Akademická mistryně ČR 2001
Ostrava se může pochlubit v republice ojedinělým edukačním pracovištěm

PEDAGOGICKÁ FAKULTA NADĚLOVALA
V čase předvánočním, kdy k sobě mívají lidé mnohem blíže a pomalu se ohlížejí za uplynulým rokem, bylo za účasti zástupců městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, vedení jednotlivých fakult
Ostravské univerzity, ředitelů fakultních škol a sponzorů 12. prosince
2001 na Základní škole Ostrčilova otevřeno specializované pracoviště
pedagogických praxí. Toto pracoviště se „narodilo“ z intenzivní spolupráce mezi Ostravskou univerzitou a jednou z nejstarších fakultních
škol za finanční asistence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Pedagogické fakulty OU, ZŠ Ostrčilova a sponzorů - firmy
PEKASO a firmy SHARP Ostrava. A jako správné novorozeně mělo
i to naše své kmotry - rektora Ostravské univerzity doc. Ing. Petra
Pánka, CSc., děkana Pedagogické fakulty OU doc. PhDr. Zbyňka
Janáčka a místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Mgr. Viléma Antončíka, kteří mu do života popřáli mnoho
úspěchů.
Specializované pracoviště pedagogických praxí se skládá ze dvou
samostatných audiovizuálně propojených částí. První částí je modelová třída, která poskytuje všestranně didakticky i technicky
vybavené zázemí pro výuku všech stupňů škol. Druhá část, sledovací
středisko, slouží jako výukové centrum všech typů praxí OU. Studenti

tak získali možnost sledovat výuku v modelové třídě a přitom ji nenarušovat svou přítomností. Tyto hodiny jsou zároveň natáčeny a didaktik může videozáznam/DVD záznam využívat v seminářích oborových
didaktik při následném rozboru. Díky technické základně umístěné ve
sledovacím středisku je možno zpracovávat videozáznamy/DVD
záznamy mnoha způsoby (např. využitím funkce obraz v obraze bude
možno na videozáznamu ukázat dění ve třídě a zároveň detail pokusu
aj.). Po dohodě se zkušenými pedagogy tak do budoucna vznikne celá
série výukových kazet pro využití v pedagogických, didaktických a dalších studijních programech pro prezenční i kombinovanou formu
studia.
Doufejme, že v budoucnu vzniknou další detašovaná pracoviště
praxí i na jiných fakultních školách.
Autorka projektu děkuje za podporu rektorovi OU doc. Ing. Petru
Pánkovi, CSc., děkanovi PdF doc. PhDr. Zbyňku Janáčkovi, za pomoc
při realizaci proděkance pro studium PdF PhDr. Evě Höflerové,
tajemnici PdF Ing. Janě Polokové a ředitelce ZŠ Ostrčilova PaedDr.
Dagmar Dluhošové a všem účastníkům za účast a laskavé přijetí.
MGR. LUCIE DOKOUPILOVÁ
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Malé zamyšlení ke kurzům pro školní
metodiky protidrogové prevence

Zveme Vás
na

Podzimní kurzy pro metodiky protidrogové prevence a sociálně
patologických jevů, pořádané Pedagogickou fakultou, proběhly
v minulém roce již po několikáté. Učitelé-metodici protidrogové
prevence, výchovní poradci atp. jsou pozváni na dvoudenní teoretickou část, probíhající v budově fakulty, a na pětidenní pobyt
mimo město, kde je pro ně připraven program tzv. praktické části,
zaměřené především na aktivní sociální učení a komunikativní
dovednosti. Celý kurz je pro všechny učitele zcela zadarmo, včetně
dopravy a ostatních služeb. Mají se pouze zúčastnit.
Z několika již proběhlých kurzů si mimo jiné odnáším i zcela
zvláštní zkušenosti, o které bych se chtěla jen krátce podělit.
Jednou z mnoha je zkušenost, která je velice zarážející - učitelé
jsou nesmírně kritičtí ke všemu, co jim nabídnete, jen ne k sobě
samotným. Závěrem kurzu je žádáme o celkové zhodnocení jejich soudy bývají často unáhlené, neobjektivní, někdy až zlé.
Jeden z účastníků nám organizátorům přímo vyslovil obdiv pouze
již za to, že máme odvahu pro učitele něco pořádat! Nejtěžší je
přece vzdělávat a učit učitele samotné! Mezi další zkušenost,
neméně povzbuzující, patří překvapivé zjištění týkající se samotných tvůrčích invencí učitelů. Požadují především přesné návody,
přesné recepty, jak řešit určité situace a problémy, přesné instrukce. Máme problém ten a ten, řešíme je tak, že z bodu A vychází
bod B k bodu C...! Jako kdyby ve výchově bylo vše přesně a za
všech okolností jednou provždy dané a neměnné! Jako kdyby
skutečně platil jediný správný a neměnný postup! Dejte mi jej,
a prevence přestane být problémem! Zkušení a vševědoucí učitelé
netuší, že tomu tak není!
Jak jsem již říkala, učitelé závěrem hodnotí celkový průběh
a program kurzů. Ale nejen to, hodnotí také úroveň vyučujících.
A tady - nehledě na akademické tituly, hodnotí přínos daného
tématu i vyučujícího samotného. Mnozí zkušení členové fakulty se
prezentují v očích účastníků nepříliš lichotivě, hodnocení se
pohybují v rozmezí klasifikace 3 - 5! Tedy dobré až neuspokojivé!
Mnozí jsou však již tradičně hodnoceni známkou výborně, jako
například PhDr. Jaroslav Galičák z katedry pedagogiky, který
svým předmětem komunikativní dovednosti neselhává v očích
účastníků téměř nikdy. Vysoce byla hodnocena také přednáška
pana PhDr. Zdeňka Mlčáka, PhD. Celkově vzato, pouze šest
vyučujících na kurzu, včetně externích spolupracovníků (Mgr.
Dana Sladká, Mgr. Petr Mišík), jsou podle hodnocení v rozmezí
výborných až velmi dobrých.
A tak přemýšlím - jsme často hodnoceni podle toho, jakou akademickou činnost vyvíjíme, kolik publikujeme, kolik výzkumů
zvládneme, kolik titulů máme. Málokdy se přihlíží na úroveň naší
výuky, na náš celkový přínos studentům. Asi bychom se měli ptát
i na toto - a při zápisech známek do indexů přemýšlet také o tom,
jakou známku bychom si zasloužili my samotní. Jak nás skutečně
hodnotí ti, které hodnotíme. A proč.
MIRIAM PROKEŠOVÁ

Uzávěrka dalšího čísla je v pondělí 4. února 2002 do 10.00 hod.
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