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Sestry Lindnerovy jsou akademickými mistryněmi v tenise pro rok 2002
Ve dnech 28. - 30. ledna proběhlo otevřené

Akademické mistrovství republiky v tenise
v areálu VŠB - TU Ostrava. Turnaj probíhal
z pověření Českého tenisového svazu a pod
patronací rektora VŠB -TU prof. Roubíčka.
Turnaje se zúčastnilo celkem 48 hráčů a hrá-
ček, z toho bylo 16 žen a 32 mužů. Účast na
mistrovství byla omezená a vycházela z vý-
konnosti hráčů a hráček. Ostravská univer-
zita měla zastoupení v kategorii žen, a to
hned dvakrát. Sestry Lindnerovy hrály jak

dvouhru, tak čtyřhru a v obou případech se
jim dařilo. 

Zuzana Lindnerová se stala společně
s Pavlou Schnattingerovou vítězkou čtyřhry,
když ve finále porazily pár Tichá, Ligocká ve
dvou setech 6:2, 6:2. Sestra Zuzany, Ka-
teřina, skončila sice v turnaji na druhém
místě, ale přesto se stala akademickou
mistryní České republiky. Zvítězila totiž
Barbora Strnadová, která není studentkou,
a tak se titul akademického mistra České

republiky dostal právem do rukou Kateřiny
Lindnerové. 

Obě děvčata studují na Pedagogické
fakultě OU, jsou už ve třetím ročníku oboru
tělesná výchova - technická výchova.
Úspěšné pokračování v technicky náročném
sportu a ve studiu nejen technické výchovy
přeje katedra tělesné výchovy. 

- IF -

Ve dnech 23. a 24. ledna 2002 vytvořila katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje podmínky pro 13. pravidelnou poradu vedou-
cích kateder geografie a kartografie a akademických funkcionářů
vysokých škol ČR. Na 10 vysokých školách v České republice pracuje
17 kateder geografie a kartografie. V současné době jsou v akade-
mických funkcích geografové na 4 vysokých školách (funkci pro-
rektora OU vykonává doc. T. Siwek, děkana PřF OU doc. P. Šindler,
ve funkcích proděkanů jiných VŠ jsou 2 geografové a 1 kartograf). Na
všech jednáních se podílejí funkcionáři společností: České geogra-
fické společnosti (jednání se zúčastnil prezident této společnosti doc.
I. Bičík) a kartografické společnosti ČR (předseda doc. M. Mik-
šovský). Jednání se zúčastnilo celkem 19 osob. Předmětem jednání se
staly aktivity národních komitétů (geografického, kartografického)
obou vědeckých společností, ústavu geoniky Akademie věd České
republiky, problematika geografických časopisů a příprava XX.
jubilejního sjezdu České geografické společnosti, který se připravuje

na konec srpna 2002 v Ústí nad Labem. Porada se věnovala aktuálním
otázkám vzdělávací politiky ČR a důsledků pro geografické a kar-
tografické vzdělávání, pro profesní přípravu, zvláště pro přípravu uči-
telů geografie. Hodnocena byla aktivita geografů na přípravě kata-
logu Maturita z geografie 2004. Diskutovány byly např. tyto otázky:
iniciativa e-Europa a e-Learning, akreditace na katedrách geografie
na přírodovědeckých fakultách, doktorandské studium. Katedra
využila příležitosti kolaudace nové posluchárny na Hladnově a sezná-
mila účastníky porady s technickým vybavením posluchárny. Praco-
viště prezentovalo na výstavce časopiseckou literaturu, práce členů
katedry a novou literaturu. Každý z účastníků získal materiály
o Ostravsku a ediční plány kartografických nakladatelství. Kladně
byla hodnocena organizační aktivita vedoucího sekce geografického
vzdělávání České geografické společnosti prof. A. Wahly, který
zorganizoval všech třináct porad.

- AW -

Vedoucí kateder geografie a kartografie vysokých škol ČR jednali v Ostravě
KATEŘINA LINDNEROVÁ FOTO: AUTOR

ZUZANA LINDNEROVÁ
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9 0 .  v ý r o č í  v z n i k u
Trocha historie…

Na počátku dnešní Fakultní nemocnice
s poliklinikou Ostrava byla neveliká Epide-
mická nemocnice, kterou společně vybudo-
valy obce Vítkovice a Zábřeh nad Odrou.
Hlavním iniciátorem výstavby byl obvodní
lékař v Zábřehu MUDr. Vladimír Hradecký,
který byl zároveň starostou obce. 

Nemocnice byla otevřena 14. srpna 1912.
Za první světové války se stala centrem
protiepidemického zdravotnického úsilí pro
rozsáhlou oblast, která byla ohrožována
těžkými válečnými a poválečnými epide-
miemi, jako byla úplavice, neštovice, tyfus,
záškrt a další. K zestátnění nemocnice došlo
1. října 1921, ale až 30. dubna 1929 byl polo-
žen základní kámen velké státní nemocnice,
která se měla stát opěrným sloupem zdra-
votnického zajištění Ostravy a celého Ostrav-
ska. V následujících deseti letech byly posta-
veny pavilony gynekologicko-porodnický,
interní a v roce 1940 chirurgický. V listopadu
1942 celou novou část nemocnice zabrali
Němci a zřídili v ní vojenský lazaret. 29. srpna
1944 byla nemocnice bombardována a 24
bomb těžce zdemolovalo interní a chirur-
gický pavilon i další objekty.Němci po tomto
náletu nemocnici opustili, ale odvezli z pa-
vilonů vše, co mohli ještě upotřebit. Po válce
trvalo mnoho měsíců, než byla nemocnice
schopna alespoň nouzového provozu. 

Od 1. 1. 1952 se z nemocnice v Zábřehu
stal Krajský ústav národního zdraví. V ne-
mocnici přibyla oddělení oční, neurologické,
krční, ušní a oddělení pro léčbu popálených.
Naléhavě bylo nutné vybudovat moderní
zdravotnické zařízení, které by bylo schopné
zajistit potřebu léčebné péče v rozvíjející se

Ostravě, včetně nových sídlišO. Po mnoha
jednáních bylo rozhodnuto o stavbě nového
komplexu nemocnice s poliklinikou v Os-
travě-Porubě.

Jako první byla v roce 1965 zprovozněna
budova transfúzní stanice. Další pavilony
v Ostravě-Porubě (infekční, radioterapeutic-
ký, plicní a poliklinika) byly otevřeny v roce
1973.

Po roce 1989 bylo rozhodnuto dostavět
velký monoblok o 750 lůžkách. V závěru roku
1994 byl nový monoblok uveden do provozu
a ze Zábřehu byla přestěhována většina
klinik a oddělení.

Rozhodnutím ministra zdravotnictví ze
dne 8. dubna 1992 nemocnice získává statut
Fakultní nemocnice s poliklinikou s vazbou
na Zdravotně sociální fakultu Ostravské
univerzity.

V současné době základní, specializovanou
i vysoce specializovanou zdravotní péči
zajišOuje 40 klinik, oddělení, center, labora-
toří, ústavů a nemocniční lékárna.

Při příležitosti tohoto významného výročí
jsem požádala ředitele Fakultní nemocnice
s poliklinikou Ing. Karla Pustelníka o roz-
hovor.

Jakých největších úspěchů se podle vašeho
názoru podařilo nemocnici v její novodobé
historii dosáhnout?

Za jeden ze základních předělů v životě
nemocnice považuji 8. duben 1992, kdy
získala statut fakultní nemocnice. Je to
obrovský přínos i pro tento region, protože
statut umožňuje našemu regionu přístup
ke specializovaným a super specializovaným
oborům léčby. Obyvatelé mají k dispozici
daleko širší spektrum léčebné péče, než tomu
bylo v minulosti, a nemusí tudíž za těmito
službami cestovat do pražských nebo brněn-
ských nemocnic. Tato skutečnost nutí za-
městnance - lékaře, sestry i úředníky - na
sobě velmi intenzivně pracovat. Fakultní
nemocnice totiž nemůže fungovat bez vztahu
ke svému nejbližšímu partnerovi, kterým je
v tomto případě Zdravotně sociální fakulta
Ostravské univerzity. Jsou to ale i jiné lé-
kařské fakulty - olomoucká, brněnská nebo
Institut postgraduálního vzdělávání v Praze. 

Na řadě pracovišO probíhají atestační
zkoušky lékařů, které musí mít vysokou
kvalifikační úroveň. Proto se mi jeví jako vel-
mi pozitivní, že už od r. 1992 šéfové klinik
a oddělení významně chápou svou úlohu při
vzdělávání dalších lékařů. Vytváří se tak pro-
stor pro rozvíjení dalšího vzdělávání, habili-
tačních řízení a získávání příslušných vědec-
kých titulů. Absolventi lékařských fakult
a mladí lékaři, kteří nechtějí být jen průměr-
nými lékaři, chtějí do naší nemocnice na-
stoupit právě z těchto důvodů. Fakultní
nemocnice má 34 akreditovaných pracovišO,
které se zabývají dalším vzděláváním lékařů.

V minulém roce jsme uspořádali více než
35 specializovaných kongresů.
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Můžete uvést alespoň některé akce, které chystáte v rámci letošních
oslav?

V letošním roce oslav 90. výročí vzniku nemocnice proběhne řada
významných akcí.

Za nejvýznačnější považuji otevření Pavilonu péče o matku a dítě
ke konci května. Bude to jedno z nejhodnotnějších pracovišO svého
druhu v Evropě a u této příležitosti se tady objeví řada význačných
návštěv. První týden po Velikonocích organizujeme u nás poradu
ředitelů fakultních nemocnic. Na podzim se pro zaměstnance
uskuteční divadelní představení. Všechny kongresy budou směrovány
k tomuto jubileu a řada z nich se uskuteční i ve spolupráci s Ostrav-
skou univerzitou. Spolu s děkanem Zdravotně sociální fakulty připra-
vujeme v Ostravě na podzim plénum děkanů lékařských fakult.

Ve své funkci jste více než rok a půl. Čeho si nejvíce ceníte?

Myslím, že se nám podařilo vyřešit některé komplikované kauzy,
které jsou dnes už v podstatě zapomenuty. Vznikají nové aktivity, lidé
se dnes starají o další vývoj nemocnice spíš než o pracovní a mezi-
lidské spory, které tady byly takřka na denním pořádku.

Nastalo také ekonomické oživení, o čemž svědčí např. hospodářský
výsledek za loňský rok - zisk cca 5,33 milionů. Proto jsme mohli zvýšit
průměrné výdělky, což samozřejmě zaměstnanci chápou jako jeden ze
splněných slibů nového vedení.

V loňském roce jsme hospitalizovali cca 43 000 pacientů a provedli
více než 570 000 ambulantních vyšetření. Těmito čísly se řadíme mezi
největší nemocnice v České republice a jsme také čtvrtým největším
zaměstnavatelem ostravského regionu.

Mnohé věci se ale dodnes ještě nepodařily dotáhnout. V době, kdy
se teprve připravuje legislativní návrh o novém uspořádání zdra-
votnických zařízení, musíme daleko intenzivněji začít spolupracovat
se Zdravotně sociální fakultou OU, ale i například s VŠB-TU.

V Ostravě potřebujeme vybudovat další špičkové zdravotnické
obory, chceme, aby naši odborníci přednášeli i na jiných fakultách,
např. Přírodovědecké fakultě OU. Ta disponuje velmi dobře zaří-
zenými laboratořemi, které by sloužily pro výzkumné účely. Bylo by
možné využít např. i nejvýkonnější mikroskop v naší republice, který
má k dispozici VŠB-TU. V naší kooperaci je určitě řada rezerv, které
bychom měli velmi intenzivně odkrývat.

Jak hodnotíte dosavadní spolupráci s Ostravskou univerzitou a ze-
jména její Zdravotně sociální fakultou?

Z pohledu dalšího rozvoje našich vzájemných vztahů vidím jako
velmi důležitou smlouvu o spolupráci mezi naší nemocnicí a Ostrav-
skou univerzitou, kterou jsme s rektorem Pánkem podepsali 16. ledna
2002. Umožňuje uzavírat další konkrétní smlouvy o vzdělávání stu-
dentů na našich pracovištích, včetně jejich diplomových prací.
Nabízíme prostory nemocnice Zdravotně sociální fakultě a umožníme
vzájemnou dohodu o tom, jak budou vybíráni přednostové klinik.

Musíme především sdělit veřejnosti, že s univerzitou tvoříme jeden
celek.

Velmi významným předělem v naší spolupráci bylo první setkání
našeho primářského sboru s rektorem Ostravské univerzity doc.
Pánkem a rektorem VŠB-TU prof. Roubíčkem.

Vaše nejbližší plány a představy?

Chceme dotáhnout do konce technické vybavení a organizaci
onkologického pracoviště, které by mělo sloužit nově vzniklému
Moravskoslezskému kraji. Chybí také pracoviště paliativní péče, které
zlepšuje kvalitu života nevyléčitelně nemocných. Na Zdravotně
sociální fakultě OU bychom chtěli akreditovat nový obor paliativní
sestra.

Podporujeme projekt výstavby kongresového centra, které by
vzniklo v Ostravě-Porubě, v proluce mezi VŠB-TU a naší fakultní
nemocnicí. Věříme, že tento záměr podpoří i Ostravská univerzita.

Děkuji za rozhovor.
JIŘINA VEČEŘOVÁ

Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava

ING. PUSTELNÍK (VLEVO) A DOC. PÁNEK PODEPISUJÍ SMLOUVU O SPOLUPRÁCI
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Významné životní jubileum
profesora Lubomíra Bartoše
Dne 21. února 2002 se dožívá v plné

fyzické svěžesti a plodné intelektuální akti-
vitě 70 let jeden z předních představitelů
české jazykovědné romanistiky profesor
PhDr. Lubomír Bartoš, CSc. Je nám ctí, že se
alespoň tímto skromným článkem můžeme
připojit k celé řadě blahopřání i my, jeho
kolegové a studenti z katedry romanistiky
Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Snad neoprávněnou hrdostí nás naplňuje
i ta skutečnost, že profesor Bartoš je naším
krajanem, neboO jeho rodištěm je malebný
Frenštát pod Radhoštěm. Ve Frenštátě také
absolvoval reálné gymnázium a v roce 1951
se zapsal na Filozofickou fakultu Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kde stu-
doval románskou filologii, obory francouz-
ština - španělština, které pak rozšířil o stu-
dium fonetiky. Jeho učiteli byly význačné
osobnosti, jako předčasně zesnulý E. Šrámek,
zakladatel brněnské fonetiky, jeho pokra-
čovatel K. Ohnesorg, za jehož působení se
brněnské fonetické pracoviště stalo předním
centrem výzkumu dětské řeči. Na roma-
nistice studoval i u dalších vynikajících
profesorů, a to O. Nováka, O. Ducháčka, P.
Beneše, J. Rosendorfského a jiných.

Po ukončení vysokoškolských studií zů-
stává profesor Bartoš na katedře romanistiky
a fonetiky Filozofické fakulty UJEP v Brně
jako asistent, později jako odborný asistent.
V roce 1965, po obhajobě své kandidátské
práce „Srovnávací experimentální studie
souhláskových artikulací českých a španěl-
ských se zvláštním zřetelem ke kubánské
španělštině“, získává titul kandidáta věd.
V této práci, která je zároveň výsledkem jeho
pobytu a badatelské činnosti na Kubě, použil
průkopnickou metodu radiografie. Jeho
pobyt na Kubě, kde v letech 1961-62 pracoval
jako vedoucí překladatelského střediska
Ministerstva školství, jej inspiroval a motivo-
val i k další výzkumné činnosti, která v roce
1968 vyústila v habilitační práci s názvem
„Současný stav a perspektivy vývoje španěl-
štiny v Americe“, po jejíž obhajobě byl jme-
nován docentem. V roce 1991 byl jmenován
univerzitním profesorem pro obor románské
jazyky.

Profesor Bartoš působí na Filozofické
fakultě /nyní/ Masarykovy univerzity již 45
let, za tu dobu se podílel na výchově nových
generací romanistů, zejména hispanistů.
V roce 1995 začal působit i na katedře roma-
nistiky Filozofické fakulty Ostravské univer-

zity, zpočátku na částečný a od roku 2001 na
plný úvazek. Své alma mater v Brně však zů-
stal věrný a jako emeritní profesor je pověřen
některými odbornými úkoly a povinnostmi. 

Ve své vědeckovýzkumné činnosti se
zaměřuje zejména na americkou španělštinu,
o níž publikoval, kromě celé řady dalších
statí, i dvě monografie: „El presente y el
porvenir del espaňol en América“ a „Intro-
ducción al estudio del espaňol en América“.
Dalším okruhem jeho vědeckého bádání je
široká oblast španělské lexikologie a syntaxe,
o čemž svědčí desítky článků publikovaných
v domácích i zahraničních odborných perio-
dikách ve Španělsku, Argentině, Chile, Ně-
mecku, Polsku a Slovensku. V posledních
letech rozšířil svůj zájem i o srovnávací po-
hled na španělskou a českou frazeologii.
Veškeré práce profesora Bartoše se setkávají
s širokým ohlasem jak doma, tak v zahraničí
a jsou hojně citovány.

Četné jsou i jeho studijní, přednáškové
i pracovní pobyty v zahraničí. V letech 1972-
76 působil jako lektor českého jazyka na
univerzitě v Aix-en-Provence, studoval
a přednášel v Chile /1964-65/, Španělsku
/1985,1988/, Nikaragui /1985/, Paříži /1987/
a Kubě /1989/.

Jeho činnost pedagogická je mimořádně
významná. Vždy byla a stále je rovněž i velmi
pestrá, protože profesor Bartoš, z důvodu
nedostatku specializovaných pedagogů na
romanistických oborech, musel zabezpečovat
výuku celé škály disciplín, a to již od samých
počátků své vysokoškolské pedagogické
praxe. Nejdříve vedl semináře, překlada-
telská a tlumočnická cvičení, později se
věnoval převážně přednáškové činnosti, jejíž
oblast byla rovněž velmi rozsáhlá, neboO
zahrnovala disciplíny jako: Dějiny a kultura
Španělska, Dějiny a kultura španělské
Ameriky, Fonetika a fonologie francouzštiny,
Fonetika a fonologie španělštiny, Syntax
a lexikologie americké španělštiny, Dialek-
tologie španělštiny, Stylistika španělštiny. Je
samozřejmé, že pro všechny tyto oblasti
vybavil studenty i pedagogy množstvím pub-
likací, skript, učebních pomůcek a odborných
článků v domácím i zahraničním tisku. Zde
bychom mohli uvést např. Úvod do dějin
a kultury Španělska, Úvod do dějin a kultury
španělské Ameriky, Zvukový a pravopisný
rozbor španělštiny, nověji pak Úvod do
fonetiky, fonologie a pravopisu španělštiny,
Formación de palabras en espaňol.

Svou přednáškovou činnost však neome-
zoval pouze na univerzitní pracoviště. Jako
fonetik konal po řadu let přednášky pro
logopedické pracovníky na Moravě i Slo-
vensku, na herecké katedře Janáčkovy aka-
demie múzických umění a v Čs. rozhlase
v Brně. Pracoval i v průběhu prázdnin, kdy
téměř po 20 let působil jako tajemník a učitel
češtiny na Letní škole slovanských studií
v Brně. Jako tlumočník a překladatel inten-
zívně spolupracoval s Brněnskými veletrhy
a výstavami, a to dokonce i v zahraničí - např.
na CAMEO v Mexiku. Pro televizní dabin-
gová studia přeložil více než 50 filmů.

Profesor Bartoš je předsedou oborové
komise romanistiky pro doktorandská studia
na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
v Brně a členem téže komise na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Byl
rovněž členem vědecké rady FF MU a v sou-
časnosti je členem vědecké rady Filozofické
fakulty Ostravské univerzity. Po řadu let je
výkonným redaktorem romanistického sbor-
níku Etudes Romanes de Brno, členem
redakční rady Spisů FF MU a členem
redakční rady sborníku Estudios Hispánicos,
který vydává Wrocławská univerzita, je
rovněž členem společnosti Hispanistas de los
Países de Europa.

Výsledky své badatelské práce profesor
Bartoš pravidelně přednáší na mezinárod-
ních lingvistických kongresech či sympoziích,
pro ilustraci uveWme pouze některé z pro-
slavených univerzit: Madrid, Salamanca,
Sevilla, Havana, Lublin, Bratislava.

Výčet badatelských, pedagogických a všech
dalších odborných aktivit profesora Bartoše
by mohl být ještě velmi dlouhý, neboO veškeré
jeho činnosti se vyznačují nejen mimořádnou
šíří pohledu na nejrůznější oblasti románské
jazykovědy, ale vycházejí rovněž z hluboké
erudice a zúročení všech poznatků a zku-
šeností, a to nikoli pouze odborných, vědec-
kých, ale i životních.

Kdo osobně zná profesora Bartoše,
člověka mimořádně vitálního, vzdělaného,
s neobyčejným smyslem pro humor, jen stěží
uvěří, že se dožívá právě tohoto význačného
životního jubilea. Do dalších let mu přejeme
stálé zdraví, tvůrčí elán a mnoho štěstí
i v osobním životě.

PHDR. JANA PAVLISKOVÁ, PH.D.
VEDOUCÍ KATEDRY ROMANISTIKY FF 
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Nová databáze
KnowEurope

Od ledna 2002 až do konce
roku je na základě projektu Ná-
rodní knihovny České republiky
zpřístupněna online služba Know-
Europe, financovaná z rozpočtu
grantového programu Veřejné
informační služby knihoven. 

Producentem databáze Know-
Europe je společnost ProQuest
Information. Technickou pod-
poru licence zajišOuje Albertina
icome Praha s.r.o. 

Služba KnowEurope je určena
všem, kdo potřebují přesnou
a aktuální informaci o Evropské
unii a dalších evropských zemích.
Obsah KnowEurope je rozdělen
do tematických oblastí podle
schématu zpracovaného Ian
Thomsonem, který je jedním
z předních odborníků na otázky
evropské integrace a údaje pro
tuto službu pečlivě vybírá.

Jedná se především o novinky
v ekonomice a politice EU (pub-

likované mj. v týdeníku Euro-
pean Voice od roku 1995
a v prestižním deníku Financial
Times), právní předpisy Evrop-
ské unie s desetiletou retrospek-
tivou v jednotlivých resortech,
statistické údaje, ekonomické
a právní analýzy a prognózy
(včetně pravidelných přehledů
OECD Economic Surveys týka-
jících se nově také kandidátských
zemí), údaje o lidech a institu-
cích ve veřejné správě na místní,
regionální a národní úrovni, ne-
vládních organizacích a profes-
ních sdruženích v členských
zemích a také adresář 1200
webových prezentací institucí
Evropské unie.

Všechny důležité informace
jsou dostupné na webové adrese
www.knoweurope.cz.

ŠÁRKA KOSTECKÁ

UNIVERZITNÍ KNIHOVNA OU

Toto setkání se koná každým rokem ve spolupráci s Jednotou
českých matematiků a fyziků, pobočka Ostrava. Konference byla
rozdělena do dvou skupin, a to na matematiku a informatiku. Ve
skupině matematiky byla na programu především problematika úloh
středoškolské matematiky. Přednášel RNDR. Josef Kubát, ředitel
gymnázia v Pardubicích a jeden z předních tvůrců didaktiky
matematiky v České republice, na téma Metodické poznámky k řešení
úloh středoškolské matematiky a uzavřené a otevřené úlohy nové
písemné maturitní zkoušky. Toto téma je velice aktuální vzhledem
k poslednímu vyjádření našich vedoucích představitelů, zdůrazňu-
jících posílení maturitních zkoušek z matematiky. Dále vystoupil
doc. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., z Matematicko-fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy v Praze, na téma Matematická indukce na
středních školách. Ve skupině informatiky přednášel RNDr. Petr
Šaloun z VŠB-TU Ostrava, autor knihy o programování v jazyce C.

Dalším přednášejícím byl Mgr. Hashim Habiballa z katedry infor-
matiky Ostravské univerzity. Semináře se zúčastnil i zástupce
společnosti Zebra systems, s.r.o., Zdeněk Bínek a představil projekt
e-schola.cz, který pojednával o současných možnostech e-learnin-
gových aplikací. Pozvání na seminář přijal také Mgr. Petr Míka ze
softwarové školy AKIM, která je akreditovaným a testovacím
střediskem ECDL v Ostravě, a na dané téma také hovořil. Další
informace lze nalézt na internetové adrese:

www.osu.cz/prf/katedry/matematiky/konferen/konf.htm
nebo na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské
univerzity, tel: 6160237, e-mail: hancl@osu.cz.

Konference se zúčastnilo více než 80 středoškolských profesorů
matematiky a informatiky, a to nejen z Moravskoslezského kraje. 

DOC. RNDR. JAROSLAV HANČL, CSC.
PAEDDR. EVA VOLNÁ

MGR. HASHIM HABIBALLA

8. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky
V pátek dne 1. 2. 2002 se na katedře matematiky a na katedře informatiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity uskutečnil
již 8. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky.

Zprávy z Institutu pro umělecká studia
Do mezinárodní interpretační soutěže Pražské jaro 2002

postoupili tři studenti klarinetové třídy doc. Valtra Vítka (Jiří Poru-
biak, Jakub Monik, Jan Charfreitag) a dva její absolventi (Igor
Františák a Aleš Janeček). Prestižní soutěži předchází velmi tvrdé
„kvalifikační předkolo“, do nějž se v letošním ročníku přihlásilo 130
uchazečů z celého světa. Zájemci musí pořídit nahrávku dvou povin-
ných skladeb (Martinů, Weber), kterou anonymně hodnotí pětičlen-
ná porota (nahrávky jsou pouze očíslovány). Ze 130 kandidátů pak
vybírá 50 interpretů, kteří jsou pozváni do 1. kola 54. mezinárodní
hudební soutěže Pražské jaro, jež letos proběhne 7.-15. května 2002
v oborech klarinet a fagot. Průběh soutěže je velmi náročný - adepti
musí kromě povinných skladeb nastudovat mj. také skladbu sou-
časného autora, napsanou přímo pro potřebu této soutěže, jejíž no-
tový materiál obdrží nejpozději tři měsíce před zahájením soutěže.
Do 2. kola pak postupuje 12 kandidátů, do 3. kola pouze čtyři. Již
samotné probojování se do 1. kola je pro mladé umělce velkým
úspěchem (všichni klarinetisté z Ostravy se umístili v první dvacít-
ce!) a zároveň výzvou; držme jim tedy palce a popřejme pevné nervy
a dobrou soutěžní formu.

HAH

Ve dnech 30. listopadu až 2. prosince 2001 se v Praze konala
studentská konference Making Modern Europe, na níž studenti ze
Slovenska, MaWarska, Rumunska, Bulharska a České republiky řešili
aktuální evropské problémy. Z Ostravské univerzity se konference
zúčastnili posluchači Filozofické fakulty Tomáš Drobík, Vincenc
Kopeček a Milan Krčmář. Naši univerzitu dále zastupoval Mgr.
Přemysl Mácha, vyučující politologie.

Tomáš Drobík ve svém referátu hovořil o problémech muslimských
menšin v západní Evropě, Vincenc Kopeček se zabýval Kavkazem -

hranicí našeho kontinentu s Asií a Milan Krčmář referoval o zpravo-
dajských službách a jejich vlivu na dění v Evropě.

Konference proběhla ve velmi přátelské atmosféře.
- MK-

Making Modern Europe
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Morfologie krajiny má převážně hornatý ráz.
Tvoří ji čtyři velká pohoří: Rif, Střední Atlas,
Vysoký Atlas a Anti Atlas. Pohoří Rif je ve-
lebné, je pokračováním španělské Sierry Neva-
dy na africkém kontinentě a dosahuje výšky
téměř 2500 m. Od středního Atlasu je odděleno
koridorem pohoří Taza a jeho náhorní roviny
a předhoří tvoří vstupní bránu k městům Ra-
batu, Meknesu a Fezu. Věčně zasněžené vrcho-
ly Vysokého Atlasu dosahují až 4000 m a Jebel
Toubkal (4167 m) je jeho nejvyšší horou, záro-
veň je nejvyšší horou Maroka. Ponecháme
stranou Beni Mellal a míříme k Sahaře přes
moderní města Er-Rachidia a Meski. Chladivé
stíny mezi palmami osvěžují a cesta pokračuje
krásným údolím a vine se mezi červenými
skalisky. Asi ve výšce 900 m leží Erfoud na úpatí
stejnojmenné hory, původně sídlo posádky
(dodnes je znatelný šachovnicový půdorys)
a Rissani - obě významná střediska oblasti Tafi-
laletu. Rissani se zbytky fortifikace z kamene
prokládaného slámou je velmi živé středisko se
zajímavým velbloudím súkem, odbývajícím se
vždy v neděli. Velbloudí trh napovídá, že jsme
již přede dveřmi saharských náhorních rovin
s kamenitými hamadami a písčitými dunami.

Velmi přívětivý Berber nám velmi dobrou
angličtinou nabídl doprovod čtyřhodinovou
poutí do saharských dun. Rádi jsme to přijali.
Vjížděli jsme do Sahary třicetikilometrovou
rychlostí a plně obsazený autobus, naložený za-
vazadly, budil pozornost ojedinělých protije-
doucích osobních aut, jehož posádky se velmi
divily, kdo si to troufá do saharských písků
autobusem. Naše Karosa s vynikajícími řidiči
z ČSAD Nový Jičín to dokázala s pomocí vý-
borného berberského znalce terénu. Slunce se
již klonilo k západu, když jsme dorazili do
místa, v němž byla velbloudí stanice, naprosto
nepřipravená pro takové množství zájemců
o projížWku na exotickém korábu pouště. Po
nastalém velkém zmatku a nehorázném veselí
jsme se rozdělili do dvou skupin a vyjížděli
v časových rozestupech do jemných písčitých
vrcholů. Vraceli se až za tmy. Nezapomenutel-
né byly chvíle nasedání na velbloudí hřbet.
Tolik legrace jsme snad nikdy nezažili. Vel-
bloudi se ze sedu zvedají nejdříve zadníma no-
hama a ti, kdo se pevně nedrží, padají střemhlav
přes velbloudí hlavu do písku. Na nepředsta-
vitelně antikvárních typech velbloudů nejrůz-
nějšího stáří jsme cválali pod krásnou hvězdnou
oblohou a nekonečné ticho věčného písku na-
vozovalo pocit tísnivého osamění při zamyšlení
nad schopnostmi kupeckých karavan, které od
hlubokého dávnověku zvládaly za 50 dnů tisíce
kilometrů z povodí Nigeru (Timbuktu) do Ma-
rrakeše nebo do Fezu s náklady toho nejvzác-
nějšího zboží, drahých kamenů, slonové kosti,
zlata, stříbra, vonných mastí aj., s nimiž se
prostřednictvím španělských měst poté sezna-
movala Evropa.

Strávili jsme v poušti nádhernou noc za zpěvu
berberských písní a bubnů. Berberští chlapci,
kteří podle islámského řádu se dívek nedotý-

kají, protancovali s našimi děvčaty celou noc až
do rozbřesku. Východ slunce v poušti patří
k nejsilnějším zážitkům, byl nezapomenutelný.
Probouzel se den, jehož ohromná sluneční
energie a věčná hra slunce a stínu byla kame-
rami a fotografickými aparáty nepolapitelná.
Opouštěli jsme velbloudy jen neradi a vraceli se
znovu s berberským průvodcem na nově pro-
vozovanou dálnici z Rissani k Atlantiku. Uhá-
něli jsme přes Goulmimu, nazývanou červené
město podle barvy domů v zeleni oáz, v nichž po
staletí zastavovaly pouštní karavany. Dálnice se
táhne podél Vysokého Atlasu a překrásné
panorama nás lákalo zajet přes jednu z nej-
starších oáz v zemi, staré vojenské stanoviště
Tineghir (ve výšce 1300 m), do soutěsky Todra,
vyhlášeného místa několikadenních horských
túr k vodopádům a překrásnému povodí řeky
Draay, do údolí Dades a k jeho kaňonům, které
patří k nejkrásnějším místům v zemi. Projeli
jsme i Quarzazate, odkud vyjíždějí závodníci
dakarské automobilové soutěže saharským
terénem. Městečko má jen 17 tisíc obyvatel
a bylo v roce 1928 základnou cizinecké legie.
Má krásnou a zajímavou architekturu. Zdejší
kasba Taourirt okrové barvy země, na níž stojí,
patří k nejpůsobivějším v zemi. Kasby -
opevněné vesnice s obrannou zdí - patří k ty-
pickým stavbám berberské architektury. Kasba
je typickou venkovskou stavbou, je skromnější
než španělsko-maurská architektura, ale není
zanedbatelná. Kasby soustřeWují i stovky rodin
vzájemně si pomáhajících službami (pečení
chleba aj.). Stavební materiál tvoří slín smí-
chaný se slámou a dává vesnicím stejnou
okrovou barvu, jakou má okolní země. Byla to
i šlechtická sídla, některé jsou až šestiposcho-
Wové a vždy mají pevnostní věže. Opevněné
sýpky uvnitř kasby (agadiry) rovněž patří k zají-
mavostem primitivní, avšak spontánní berber-
ské architektury.

Před námi je město Marrakeš, které dalo
zemi jméno. Jeho 650 000 obyvatel žije upro-
střed krásných zahrad a paláců maurského
stylu. Je to pouštní přístav mimořádné krásy
pod horami Vysokého Atlasu, přitahující
umělce, malíře a spisovatele. Prvními obyvateli
byli nepochybně Berbeři, v roce 1070 jsou však
zde již Almorávidové (Abou Bekr). K tomu,
abychom prošli celou medinu, je zapotřebí čtyř
hodin a naše oči dychtivě těkají po překrásných
kožených výrobcích, ovoci, kobercích, látkách,
léčivech, ale i cukrovinkách. Zboží na trhu je
čisté. Proplétáme se uzounkými uličkami mezi
osly a hlučícím davem a tápeme v proudu lidí
ustrašeni, abychom se neztratili. Městu vévodí
mešita Koutoubia, jejíž elegantní minaret je
nejkrásnější v Maroku. Má 69 metrů a je z 12.
století. V její bezprostřední blízkosti je sto kniž-
ních stánků. Ještě v roce 1930 zde byla velká
židovská čtvrO, v níž žilo 16 000 obyvatel. Staré
zdi města z 12. století se táhnou v délce 10
kilometrů a navazují na současné velkoměsto
Gueliz s moderními obytnými domy v blízkosti
pomerančových hájů.

Z této perly marockých měst jsme vyjeli
k Atlantiku, jehož pobřeží nás udivilo svou fád-
ností. Z neznalosti jsme očekávali koupání
v moři v krásném lázeňském středisku Essaoui-
ře, přivítaly nás ohromné vlny oceánského
příboje, poměrně studená voda a velký vítr. Nu,
je to oceán! Essaouira byla po staletí velkým
portugalským přístavem s trhy na otroky. Až
sem vyjížděly ve starověku římské lodě za vý-
robky z ebenového a cedrového dřeva. Projíždí-
me pobřežím Atlantiku až k Safi, městu che-
mického průmyslu, významnému přístavu pro
vývoz fosfátu, v podstatě jediného exportního
zboží země. Moře páchlo nejrůznějšími chemi-
káliemi, bylo nečisté. Zvlhčuje však klima a tep-
lota zde dosahuje jen 23 °C.

Blížíme se po pobřeží k hlavnímu městu
země, čistému a elegantnímu Rabatu, který pa-
třil kdysi Kartagincům a ve 12. století byl
vítěznou pevností (rebat) Almohávidů. Za velký
rozvoj vděčí stejně jako Casablanka francouz-
skému generálovi poč. 20. století Lyanteyovi.
Francouzský duch kaváren a krása andaluských
zahrad se zde snoubí s moderním tepem tradič-
ního arabského životního stylu. Stejně je tomu
i největším marockém městě Casablance. Byli
jsme ohromeni velkolepostí tohoto třímiliono-
vého města, které je na celém africkém kon-
tinentě druhým největším urbanistickým cel-
kem (po Káhiře) a jedním z nejdůležitějších
přístavů na Atlantiku. Je ekonomickým srdcem
země. Nostalgická atmosféra kavárny Humprey
Bogart, ohromný přístav a jeho frenetický shon
připomínají Manhattan. Kolik zájemců o moc
se zde vystřídalo a byli to opět Portugalci, kteří
od 15. století nevpustili nikoho do zdejších vod.
Město a přístav Casa Blanca nese od 18. století
jméno Casa Blanca-Dár al-Bajdá - bílý dům.
Jen neradi jsme opouštěli toto krásné město,
jehož elegance a evropský ráz nás velmi pře-
kvapily.

Bylo již koncem září (po tragických udá-
lostech v New Yorku), my jsme se však v Ma-
roku - islámské zemi - nikde nesetkali s jakou-
koliv averzí vůči nám, neznámým cizincům.
Všude panovala zdvořilost, vstřícnost a úsměv
do posledních chvil pobytu v této zemi.

Marocké kempy jsou velmi chudobné, voda
je však všude a mýdlo jsme měli své. Dodržovali
jsme stále úzkostlivou čistotu, přece jen nám asi
(jako v Turecku a v Sýrii) „nesedlo“ složení
vody a vzduchu, nikdo však neonemocněl. Naši
řidiči byli skvělí, autobus byl stále vzorně čistý
a výborný a ukázněný kolektiv studentů dokázal
projet tak náročným terénem naprosto bez
problémů. Byl zárukou pohody, porozumění,
i když bylo třeba často slevit z požadavků na
skutečný odpočinek. Byly to krásné dny v Ma-
roku, a když jsme odplouvali od afrických
břehů, zmocňovalo se nás všech přání ještě
pobýt, vidět více v zemi kruté přírodní krásy
a historických tajemství.

V. ČECHOVÁ

M A R O K O
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Camp America je asi nejznámějším programem
letních pracovních pobytů pro mladé lidi v USA. Mnoho
studentů naší univerzity již vycestovalo s tímto pro-
gramem za zkušenostmi a neopakovatelnými zážitky. 

Jedním z nich je i student 2. ročníku Pedagogické
fakulty, oboru tělesná výchova - zeměpis Ivan Bohátka,
člen Stavovské unie studentů Ostravské univerzity.
Během svého tříměsíčního pobytu, kdy pracoval jako
instruktor na dětském táboře, pilně fotografoval. Z při-
vezených fotografií připravil výstavu s názvem Voda
pády a víc, NYC.

Vernisáž výstavy proběhne ve středu 20. února v 17
hodin na chodbě katedry výtvarné výchovy na Česko-
bratrské ulici (2. patro). Zájemci si výstavu mohou
prohlédnout do 15. března 2002. 

Srdečně Vás zveme.
- JV -

Moravskoslezský Deník - 24. ledna 2002

Katedra výtvarné tvorby vyslala světu dobrou zprávu

Dům umění v Ostravě 22. ledna 2002 vpodvečer doslova praskal ve
švech. Hemžily se tu desítky převážně mladých lidí. To proto, že zde
byla zahájena výstava nazvaná Podlahova 1992-2002, která se koná u
příležitosti 10. výročí založení katedry výtvarné tvorby Pedagogické
fakulty Ostravské univerzity. „Katedra výtvarné tvorby vznikla jako
výraz potřeby umělecko-teoretického studia univerzitního typu, které
by poskytovalo vyvážené teoretické a praktické vzdělávání v oboru
výtvarného umění. Příznivá situace v letech 1990-91 umožnila
urychlení akreditačního řízení, jehož garantem se stal profesor
Stanislav Hanzík, akademický sochař, a výuka byla zahájena v zimním
semestru školního roku 1992-93 pod vedením akademického malíře,
současného profesora Eduarda Ovčáčka,“ řekl mimo jiné na vernisáži
nynější šéf katedry výtvarné tvorby Pedagogické fakulty OU doc.
Eduard Halberštát, akademický malíř.

„Uplynulých deset let v životě katedry výtvarné tvorby považuji za
dobu šOastnou také v aspektu hledání personálním. K E. Ovčáčkovi,
Stanislavu Hanzíkovi, Václavu Šafářovi přibyl Daniel Balabán, aby
vedl aktuální malby, Marius Kotrba později převzal ateliér sochařství
a svým programem jasně artikuloval směřování intermediálního
ateliéru Petr Lysáček. Ateliér kresby získal osobou Eduarda Halber-
štáta také svou novou podobu. Rovněž mladí adepti animovaného
filmu mají zkušené pedagogy, když k režiséru Iljovi Novákovi se
pracovně a pedagogicky připojil Milan Lesniak. Podařilo se usku-
tečnit desítky výstav. Vzpomenul bych první soubornou prezentaci
pod názvem Prkno, dále Malamut, výsledky Workshopu serigrafia,
absolventské přehlídky v Galerii Sokolská 26 a desítky individuálních
akcí pedagogů a studentů u nás i v zahraničí,“ komentuje dosavadní
činnost katedry doc. PhDr. Zbyněk Janáček, současný děkan Peda-
gogické fakulty Ostravské univerzity, též precizní výtvarník a peda-
gog, který má velkou zásluhu na zrodu a hlavně chodu tohoto
vysokoškolského fenoménu.

Právě podle jeho slov se v letošním roce otevřou další prostory
v Podlahově ulici v Ostravě-Mariánských Horách, kde katedra
výtvarné tvorby v současné době sídlí, což bude jistě prospěšné pro
studenty i pedagogy.

Na nynější výstavě zhlédneme malby, kresby, grafiku, sochy, ale
také díla, která vytvořili studenti v ostatních ateliérech, včetně inter-

mediálních forem i animované tvorby. Myslím si, že dostatečně
dokumentují deset let snažení mnoha lidí a tím i vysílají do světa
dobrou zprávu.

BŘETISLAV UHLÁŘ

Moravskoslezský Deník - 16. 1. 2002

Porodní asistentky i všeobecné sestry absolvují univerzitu

Porodní asistentky a všeobecné sestry v Moravskoslezském kraji už
mohou končit své studium s vysokoškolským diplomem. Tříleté obory
porodní asistentka a všeobecná sestra začalo loni na Zdravotně
sociální fakultě Ostravské univerzity studovat 39 studentek a jeden
student. Nyní chystá fakulta ještě studijní obor ochrana veřejného
zdraví, jehož absolventi rovněž s titulem bakalář se uplatní na
hygienických stanicích či v pracovním lékařství.

„Loni v prosinci schválila akreditační komise ministerstva
zdravotnictví tři uvedené studijní obory a přiznala jejich absolventům
oprávnění vykonávat zdravotnické povolání. Znamená to, že mohou
přímo pracovat s pacienty,“ uvedl děkan Zdravotně sociální fakulty
Jaroslav Horáček. Fakulta na doporučení akreditační komise otevřela
oba ošetřovatelské obory ještě loni, přestože nebylo oficiálně zcela
rozhodnuto a řízení se uzavřelo až koncem roku.“Jsme rádi, že jsme
to stihli a studenti, tedy převážně studentky, už mají za sebou první
semestr. Nevedeme diskriminaci, hlásit se mohli muži a ženy, z
gymnázia i z praxe,“ dodal děkan. Během studia podle něj převažuje
praktická výuka, na niž je kladen velký důraz.

Tříleté bakalářské studium zaměřené na ošetřovatelství či veřejné
zdraví odpovídá požadavkům Evropské unie, jež u řady zdravotníků
požaduje vysokoškolsky diplom, zatímco u zdravotních sester v ČR
stačilo dosud středoškolské vzdělání. Situace se však už postupně
mění. 

Porodní asistentka bude moci samostatně poskytovat individuální
péči ženě v těhotenství, při porodu i v průběhu nemoci, absolventka
oboru všeobecná sestra může poskytovat zdravotní péči dětem,
dospělým, seniorům, komunitám, handicapovaným i nevyléčitelně
nemocným a bude mít předpoklady i k uplatnění v oblasti koordinace
a řízení. Obor ochrana veřejného zdraví by se podle děkana Horáčka
měl časem změnit na pětileté magisterské studium. 

SILVIE KLEKOVÁ

Napsali o nás...

NIAGARSKÉ VODOPÁDY FOTO: I. BOHÁTKA
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Rektor Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení

na vydání díla v edici UNIVERSUM

v roce 2002

Návrhy na publikaci díla přijímá do 31. března 2002

sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční styky

- paní Helena Vávrová. 

Podmínky přijetí rukopisu k výběrovému řízení podle statutu edice UNIVERSUM: 

1. Přijímány budou pouze kompletní rukopisy díla se všemi náležitostmi odborné práce, včetně rejstříku
a cizojazyčného resumé. 

2. K rukopisu musí být přiloženo doporučení ediční rady fakulty nebo ústavu, kde dílo vzniklo.

DOC. RNDR. TADEUSZ SIWEK, CSC.
PROREKTOR PRO VĚDU, VÝZKUM A ZAHRANIČNÍ STYKY
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Vydané spisy, skripta a sborníky

Vydavatel: OU - Filozofická fakulta
Publikace: Hora Olivetská
Autor: M. Taner
Cena: 235 Kč

�

Publikace: Trh práce a politika zaměstnanosti
Autorka: R. Halásková
Cena: 60 Kč

�

Publikace: Český jazyk a literatura na sklonku XX. století
Cena: neprodejné

�

Vydavatel: OU - Přírodovědecká fakulta
Publikace: Sekundární metabolity čeledi Cactaceae
Autor: R. Štarha
ISBN: 80-7042-806-6
Cena: 100 Kč
Anotace: Spisy a práce PřF OU

�

Publikace: Nauka o krajině
Autoři: J. Hradecký, L. Buzek
ISBN: 80-7042-804-X
Cena: 120 Kč

�

Vydavatel: Filozofická fakulta OU
Publikace: Vědomí slezské identity v mentální mapě
Autor: T. Siwek, J. Kaňok
Cena: 180 Kč

�

Publikace: Dějiny polského jazyka na Těšínsku do roku 1848
Autor: J. Raclavská
Cena: 40 Kč

�

Publikace: Oslavy jubilejního Smetanova roku 1924 na Ostravsku
Autor: J. Mazurek
Cena: 30 Kč

�

Publikace: Řečová komunikace verbální a neverbální
Autor: K. Lepilová
Cena: 100 Kč
Anotace: Pro tlumočníky a průvodce ve sféře podnikání

a cestovního ruchu

�

Publikace: Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou
a češtinou jako zdroj jazykové interference

Autor: I. Bogoczová
Cena: 55 Kč

1. místo na III. studentské vědecké konferenci, pořádané 5. 12. 2001
katedrou ruského jazyka a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Uni-
verzity Karlovy, získal se svým příspěvkem Bytí a nebytí literárního
hrdiny v prostoru student 3. ročníku oboru ruština - angličtina
Filozofické fakulty Ostravské univerzity Igor Jelínek.

JAN VOREL

Z katedry hudební výchovy

Pedagogické fakulty OU
� Studentka 2. ročníku oboru hudební výchova-sbormistrovství

Zuzana Pirnerová se v prosinci loňského roku představila jako
zkušená sbormistryně, když absolvovala dvě zahraniční koncertní
turné s dětským pěveckým sborem Jitro z Hradce Králové. První
turné 5.-10. 12. 2001 absolvovala ještě se sbormistrem Jitra J.
Skopalem ml., na druhé cestě 16.-18.12. již musela sbormistra
zastoupit a všechny koncerty, které sbor v Německu absolvoval,
dirigovala sama.

� Významného ocenění se dostalo koncem loňského roku studentu
5. ročníku oboru hudební výchovy-sbormistrovství Kamilu Tráv-
níčkovi, který se vedle studijních povinností již několik let věnuje
vedení dětského pěveckého sboru Formánek na ZŠ v Ostravě-
Dubině, kde zároveň vyučuje. Výsledkem jeho nadšené a syste-
matické práce je CD Formánek, prezentující činnost pěveckého
sboru. Za své aktivity obdržel Kamil Trávníček v prosinci 2001 od
Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Ostrava-Jih
poděkování „za aktivní nezištnou práci s dětmi a mládeží“.
Blahopřejeme a děkujeme za šíření dobrého jména Ostravské
univerzity!

HAH
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Uzávěrka dalšího čísla je v pátek 1. března 2002 do 10.00 hod.
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HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2001-2002

Akademický rok 2001-2002 trvá od 3. 9. 2001 do 30. 8. 2002.

Letní semestr
(13 výukových týdnů) 

Pravidelná výuka 18. 2. 2002 - 17. 5. 2002
Zkouškové období 20. 5. 2002 - 4. 7. 2002

Státní zkoušky 13. 5. 2002 - 14. 6. 2002
Předběžný zápis předmětů 24. 6. 2002 - 4. 7. 2002

26. 8. 2002 - 30. 8. 2002

Promoce 1. 7. 2002 - 3. 7. 2002
Hlavní prázdniny 8. 7. 2002 - 30. 8. 2002

Přijímací řízení na akademický rok 2002-2003

FILOZOFICKÁ FAKULTA
1. část řádného termínu 22. 4. 2002 - 26. 4. 2002
2. část řádného termínu 3. 6. 2002 - 7. 6. 2002
Náhradní termín 17. 6. 2002 -

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
1. část řádného termínu 22. 4. 2002 - 28. 4. 2002
2. část řádného termínu 10. 6. 2002 - 14. 6. 2002
Náhradní termín 17. 6. 2002 -

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Řádný termín 3. 6. 2002 - 7. 6. 2002
Náhradní termín 17. 6. 2002 -

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA
1. část řádného termínu 27. 4. 2002 - 28. 4. 2002
2. část řádného termínu 3. 6. 2002 - 7. 6. 2002 
Náhradní termín 17. 6. 2002 -

Schváleno Kolegiem rektora Ostravské univerzity dne 2. dubna 2001. 


