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Vědecká rada Ostravské univerzity zasedala
Dne 26. 11. 2002 se uskutečnilo slavnostní
zasedání Vědecké rady Ostravské univerzity.
V auditoriu byli přítomni kromě členů akademické obce také rektoři a prorektoři českých vysokých škol a univerzit, zástupci významných podniků a představitelé regionu.
V rámci slavnostního zasedání byl udělen
čestný akademický titul doctor honoris causa
významnému vědci prof. Detlefu Baumovi,
profesoru sociologie a sociální politiky Vysoké školy v Koblenzi a profesoru sociální
politiky a sociální administrace Univerzity
v Mainzu ve Spolkové republice Německo. Je
oceněním jeho dlouholeté spolupráce se
Zdravotně sociální fakultou Ostravské
univerzity.
Doc. MUDr. Horáček, CSc., děkan Zdravotně sociální fakulty, pak ve svém laudatiu
uvedl: „Kritériem výběru se stal nakonec
požadavek, aby prvním čestným doktorem
v oboru sociální práce byl nejen významný
odborník, autorita ve svém oboru, ale i člověk, který nejdéle spolupracuje s naší fakul-

PROF. DETLEF BAUM

FOTO:

AUTORKA

tou a nejvýrazněji ovlivnil vývoj oboru
sociální práce. Prof. Detlef Baum poskytl
svou odbornou pomoc při koncipování magisterského studijního oboru sociální práce,
zejména v oblasti sociální politiky. Zasloužil
se tak o úspěšnou akreditaci oboru. Proto je
pro mne potěšením, že Vědecká rada Ostravské univerzity souhlasila, aby se prof. Detlef
Baum stal prvním doctorem honoris causa
Ostravské univerzity v oboru sociální práce.“
Profesor Baum ve své přednášce vzpomenul na počátky spolupráce s univerzitou:

„Prostý dotaz německého Pracovního sdružení pro pomoc mládeži na podzim 1994, zda
bych mohl jednomu českému kolegovi pomoci při hledání literatury z oblasti sociologie,
první setkání s dr. Chytilem (proděkanem
Zdravotně sociální fakulty OU) v kavárně na
hlavním nádraží v Mainzu a intenzivní
výměna názorů na sociální práci v Německu
a v České republice - to byl počátek naší
vzájemné spolupráce a našeho přátelství. Následovala intenzivní výměna zkušeností, společné diskuse o vývoji studijního programu,

přednášky a kolokvia v Olomouci a v Ostravě, později už jen v Ostravě. Naše spolupráce
se časem institucionalizovala. Od té doby
přijíždím jednou ročně na vaši fakultu, abych
v přednáškách, referátech a rozhovorech
předkládal k diskusi své teze týkající se
analýzy naší společnosti a její sociální politiky
a sociální práce. Mnohé jsem se přitom
dozvěděl a mnohému naučil a doufám, že
i studentům této fakulty byly mé příspěvky
přínosem. Postupem času jsem se s Vašimi
studenty i spolupracovníky začal setkávat i na
naší vysoké škole. Věřím, že jsme tím zahájili
proces výměny, který je oběma stranám
k užitku. Udělením čestného doktorátu mé
osobě oceňujete v podstatě nejen tuto spolupráci, ale i dlouholetý vztah mezi dvěma
kolegy, kteří se mezitím stali přáteli. Děkuji
za náhodu, na kterou jako historik samozřejmě nevěřím, která nás svedla dohromady.“
Přednáška prof. Bauma je v plném znění
zveřejněna
na
internetové
adrese:
www.osu.cz
JIŘINA VEČEŘOVÁ

Vzácná návštěva na Ostravské univerzitě
6. listopadu 2002 zavítali na Ostravskou
univerzitu pan Wilmar Sotelda, náměstek
ministra pro turistiku Bolivarovské republiky
Venezuela, spolu s kulturním atašé panem
Pedrem Liendou. V rozhovoru, jehož se
zúčastnili i vedoucí katedry sociální geografie
a regionálního rozvoje a vedoucí katedry
romanistiky, venezuelská strana projevila
zájem o případnou spolupráci v oblasti studia
rekreologie.
Delegace se živě zajímala o studijní bakalářský obor Španělština ve sféře podni-
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kání. Vedoucí katedry
romanistiky PhDr. Jana Pavlisková, Ph.D.,
informovala hosty o
tomto oboru, který
připravuje absolventy
i pro práci v oblasti
cestovního ruchu, vychovává odborníky
pro cestovní kanceláře, delegáty, průvodce
apod. Venezuelská
strana vytváří podobné programy pro své
nové studijní obory
cestovního
ruchu. DRUHÝ ZLEVA: WILMAR SOTELDA
Hosté vyslovili přání spolupracovat v této univerzity o Venezuele. Svou krásnou zemi
oblasti a naznačili i formy spolupráce: mož- představil velmi poutavě, přednáška byla ožinosti stipendií a vzájemné seznámení se vena barevnou obrazovou projekcí. V následstudijními programy.
né besedě se posluchači dotazovali na možDalším důležitým tématem setkání byla nosti studia, cestování ve Venezuele, ale i na
možnost spolupráce OU v rámci Venezuel- aktuální politicko-ekonomickou situaci
ských dnů v Ostravě.
MGR. KORNÉLIA MACHOVÁ
v zemi.
Kulturní atašé Pedro Lienda přednášel
SEKCE ŠPANĚLŠTINY
v odpoledních hodinách v aule Ostravské
KATEDRY ROMANISTIKY FF OU

F. L. ČELAKOVSKÝ BY MĚL URČITĚ RADOST

REKTOR

ZAHAJUJE KONFERENCI

Sté padesáté výročí úmrtí významného
slavisty F. L.Čelakovského a vydání jeho
Mudrosloví národu slovanského dalo katedře
slavistiky impuls k tomu, aby se odborně
představila slovanskému vědeckému světu.
Vymysleli jsme uspořádání velké mezinárodní konference a její název volili tak, aby byl co
nejblíže Čelakovskému: Parémie národů slovanských. Příprava, během níž jsme oslovili
velká evropská slavistická centra, byla náročná a trvala více než rok.
Konferenci zahájil rektor Ostravské univerzity, což podtrhlo její význam a bylo
zejména zahraničními účastníky velice dobře
přijato.
Na konferenci zazněly referáty o parémiích českých, slovenských, polských, ukrajinských, běloruských, ruských a srbských.
Velmi si vážím toho, že v Ostravě zazněly
referáty nejvyšších autorit frazeologie české
a slovenské, prof. Františka Čermáka a prof.
Josefa Mlacka, a že k nám vážily cestu z univerzity v Bělehradu i dvě významné badatelky

srbské - prof. Zlata Bojović a prof. Dragana
Mršević. Potěšující byl také fakt, že problematika slovanských přísloví a pořekadel
oslovila i paremiology neslovanské - na
konferenci přijel z Vratislavi významný
niederlandista prof. S. Prędota a hispanista
prof. P. Sawicki. („S tou slavistickou konferencí k uctění Čelakovského jste měli vynikající nápad! Myslím, že slovanská paremiografie zapustí v Ostravě kořeny!“)
První den konference byl zakončen vskutku impozantně: jako dar od pořadatelské
katedry obdržel každý účastník vstupenku do
Národního divadla moravskoslezského. Díky
trvale velmi dobré spolupráci fakulty s ředitelem divadla Mgr. Lu kem Golatem se
podařilo zajistit na program 20. listopadu
skvostnou Borodinovu operu Kníže Igor.
V Ostravě je nastudována v ruském originále
a řadu rolí zpívají vynikající ruští pěvci, takže
spokojenost hostů byla veliká, jejich nálada
skvělá a původní představy o Ostravě totálně
proměněny. A když jsme odtajili, že krásná
dívka, která zpívá part Končakovny, je Anna
Číhalová, absolventka umělecko-pedagogické katedry Pedagogické fakulty Ostravské
univerzity, údiv nebral konce. („Máte nádherné divadlo a vynikající pěvce, to jsme
o Ostravě nevěděli!“)
Mezislovanská badatelská témata z oblasti
paremiologie, vyhlášená námi na závěr této
vědecké konference, otevírají ostravské slavistice možnost stát se postupně jedním

z moderních badatelských center severoslovanské srovnávací paremiografie. Tato část
srovnávací slavistiky je polem dosud nepříliš
hluboko oraným, a to dává našemu pracovišti
šanci, jaká se nenaskýtá často. Je třeba jí využít, je třeba se velmi dobře připravit na druhý
ročník konference (Parémie národů slovanských II), který jsme již vyhlásili na rok 2004.
Na úspěchu konference má velký podíl
skvělá týmová práce naší sekretářky Jany
Bolkové, („Umělé květiny? To ne, v aule musejí být živé květiny!“), studentských hostesek
z oddělení rusistiky, skupiny doktorandů
z oddělení polonistiky a také vstřícnost
a ochota pracovníků botanické zahrady naší
Přírodovědecké fakulty. A protože nejen vědou živ je člověk, musím říci, že k všeobecné
spokojenosti velice přispělo i vynikající jídlo
připravované po oba dny pro účastníky konference naší menzou, jídlo, o němž se všichni
hosté vyjadřovali v superlativech. („Teda
takový řízek jsem nejedl léta!“)
DOC.

Z

DR.

EVA MRHAČOVÁ

PLÉNA KONFERENCE

Inaugurace děkanů
Dne 28. listopadu 2002 se v Aule Ostravské
univerzity uskutečnila slavnostní inaugurace
doc. PhDr. Zbyňka Janáčka, který nastupuje do
druhého funkčního období na post děkana
Pedagogické fakulty. Při této příležitosti jsem jej
požádala o rozhovor.

DOC. PHDR. ZBYNĚK JANÁČEK

Tříleté funkční období děkana dané zákonem je pravděpodobně příliš krátké na to,
aby došlo k realizaci všech předsevzatých
úkolů a cílů. Nyní jste Vy i vaši spolupracovníci dostali možnost ve své práci pokračovat.
Ve kterých oblastech to zejména bude?
Dovolte mi, abych jako nastupující děkan
poděkoval celé Pedagogické fakultě za uplynulé tři roky spolupráce, za pomoc a vstříc-

nost, bez nichž by nebylo možné fakultu řídit.
Nesmírně si vážím všech, kteří tento svůj
postoj nedeklarují, ale stvrzují svojí prací. Zároveň bych chtěl poděkovat vedení Ostravské
univerzity, rektorovi doc. ing. Petru Pánkovi,
prorektorům, kvestorovi a všem pracovištím
rektorátu Ostravské univerzity za dosavadní
spolupráci.
A nyní k Vaší otázce. Pedagogická fakulta
v uplynulém období prošla úspěšně akreditací. Všechny obory prezenčního a kombinovaného studia jsou úspěšně akreditovány na
standardní dobu studia a 1 rok. U kombinovaného studia předkládáme průběžně studijní opory tak, jak si to vyžadují příslušné pracovní skupiny Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Poslední signály z MŠMT ČR a postoje
Akreditační komise k učitelským studijním
programům svědčí o tom, že rozprava o smyslu dvoustupňového přípravy (strukturované
studium 3+2) hrozí tím, že bude znovu otevřena. Na jedné straně stojí jasný postoj vedení Ostravské univerzity (připomínám, že
příprava učitelů není jen v gesci Pedagogické
fakulty - příprava učitelů v nestrukturo-

vaných programech). Vedle tohoto jasného
postoje a stále převažujícího identického
názoru v řadách pedagogických fakult českých vysokých škol (výjimku v tuto chvíli tvoří
PdF Masarykovy univerzity v Brně a PdF Západočeské univerzity v Plzni) je třeba citlivě
vnímat i ony spodní proudy.

Jakkoliv akreditace Pedagogické fakulty
vytváří určité bezpečnostní pouzdro pro další
léta, bylo by pošetilé vyčkávat pasivně. V případě, že převáží v této chvíli menšinový
názor, neměla by být Pedagogická fakulta
a Ostravská univerzita zaskočena. Z toho
vyplývá urychlení otevřené rozpravy o této
problematice na úrovni vedení Ostravské

univerzity a na Pedagogické fakultě o analýze
přípravy Učitelství pro II. st. ZŠ. Připomínám, že studijní učitelský program Učitelství
pro II. st. ZŠ je doposud čtyřletý; přijetí
nového modelu by nutně muselo znamenat
změnu délky studia. V přípravě Učitelů pro
I. st. ZŠ by fakulta v 1. pololetí r. 2003 předložila Akreditační komisi akreditační spis se
změněnou délkou studia na 5 let. Zde nepředpokládáme model 3+2, opíráme se o poměrně jednoznačný názor pracovní skupiny
Pedagogiky, psychologie a kinantropologie
Akreditační komise. Vedle těchto velmi zásadních úkolů si klademe za cíl dále pokračovat v cestě vedoucí k větší rozmanitosti
nabídky studijních programů a studijních
oborů a tam, kde to bude možné, otevírat paralelně kombinované formy studia a rozšířit
spektrum placených forem studia tak, jak to
umožňuje § 60 novely vysokoškolského
zákona.
Za nesmírně důležitou oblast činnosti
Pedagogické fakulty považujeme celoživotní
vzdělávání. Budeme nadále podporovat
Centrum dalšího vzdělávání a snažit se vytvářet pro jeho práci optimálnější podmínky.
Z hlediska rozvoje fakulty bude rok 2003

důležitý pro dosažení soběstačnosti výuky
v oblasti školní psychologie. K 1. 1. 2003
zahájí činnost katedra pedagogické školní
psychologie.
Novou oblastí zájmu se stává problematika
výuky jazyků. Výše zmiňovaný krok vedoucí
k akreditaci pětiletého magisterského studia
učitelství pro I. st. ZŠ a kontext Bílé knihy,
kde je naznačen trend výuky jazyků na základní škole, nás nutí nad tímto problémem
se zamyslet.
Problematika dislokace a redislokace pracoviš Pedagogické fakulty je do budoucna
úzce spjatá s osudem projektu Mlýnská 5.
Bude záležet na tom, zda se podaří získat pro
rekonstrukci dostatečné finanční prostředky
a jak rychle bude tento velkorysý projekt
v centru Ostravy zrealizován.
Je pochopitelné, že vedle těchto zásadních
a víceméně predikovatelných úkolů a problémů provoz přinese řadu menších marginálních zadání, jak tomu konečně při řízení
fakulty bývá. Věřím, že vedení Pedagogické
fakulty se podaří v období, jež stojí před
námi, obstát se ctí a že po druhém funkčním
období budu moci předat fakultu a úřad
v dobrém a harmonickém stavu.

Jaký je Váš názor na hodnocení učitelů
studenty a v jaké podobě byste ho chtěl
zavést na Vaší fakultě?
Hodnocení učitelů studenty považujeme za
důležitou součást celkového hodnocení fakulty. Je jedním z ukazatelů, jimiž lze práci
pedagoga posuzovat. Jsme daleci toho,
abychom tuto formu démonizovali, ostatně
některá pracoviště fakulty (KPPAV) mají
s touto formou hodnocení nemalé zkušenosti. Budeme postupovat v souladu s kroky, jež
přijalo pro tuto oblast Kolegium rektora, tj.
akceptujeme metodiku připravenou týmem
vedeným prof. RNDr. Erikou Mechlovou,
CSc. Věřím, že vedoucí kateder, kteří budou
s výsledky hodnocení učitelů pracovat, si plně
uvědomí, že, jak už bylo řečeno v úvodu, práce pedagoga na vysoké škole je mnohovrstevnatá a hodnocení této práce je multikriteriální. Vedení fakulty bude nápomocno při
organizaci tohoto hodnocení.

Dne 29. listopadu 2002 se na děkanátu
Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě-Zábřehu uskutečnila další slavnostní
inaugurace doc. MUDr. Jaroslava Horáčka,
CSc., který rovněž nastupuje do druhého funkčního období na post děkana fakulty. I jeho jsem
požádala o rozhovor a položila stejné otázky.

ka a Ochrana veřejného zdraví dojde ke
zvýšení počtu studentů přibližně na 1000.
Již v současné době připravujeme pro
školní rok 2005/2006 dvouleté magisterské
studijní obory Ochrana veřejného zdraví
(laboratorní a hygienická část), Léčebná
rehabilitace a obor Geriatrie.
Naší snahou je zachovat bakalářský program Zdravotnický management - ošetřovatelská péče v podobě prezenční i kombinované formy jako 2letý magisterský obor.
V oblasti vědy a výzkumu je naším úkolem
dále setrvat v poměrně příznivém získávání
projektů v rámci grantových aktivit a tím do
jisté míry kompenzovat nedostatek financí
v provozních nákladech.
Chtěl bych poděkovat všem pedagogům,
kteří se podílí na grantových aktivitách a rozvojových projektech, tyto aktivity nám v poslední době pomohly rozšířit počet počítačových učeben, zkvalitnit formy výuky a chod
laboratorních školských provozů. Úkolem
v této oblasti pro další období je podle mého
názoru zlepšení organizace přípravy projektů
do grantových soutěží a tyto soutěže rozšířit
o mezinárodní spolupráci.
V publikační aktivitě je třeba dosáhnout
na časopisy impaktované a časopisy s vysokou vědeckou úrovní.
Vedení Zdravotně sociální fakulty zpracovalo v tomto roce koncepci rozvoje v areálu
Zábřeh. Úkolem vedení fakulty a nových
proděkanů bude rozpracovat tuto koncepci
v úrovni proděkanů, vedoucích kateder
a ústavů.
Realizace koncepce Zdravotně sociální
fakulty úzce souvisí s vyřešením majetkoprávních vztahů k objektům Fakultní nemoc-

nice ve spolupráci s Ministerstvem financí
a Magistrátem v Ostravě. V těchto jednáních
má nezastupitelné místo vedení univerzity,
od kterého očekávám podporu.
V personální oblasti se budu nadále snažit
získat do pedagogického sboru mladou generaci s předpoklady pro odbornou a vědeckou
práci a obsazovat přednostně funkční místa
vlastními pracovníky. Za přínosné pro rozvoj
fakulty považuji zaměřit práci starší generace
vědecko - pedagogického sboru výrazněji na
předávání odborných zkušeností generaci
nastupující.

DOC. MUDR. JAROSLAV HORÁČEK, CSC.

Tříleté funkční období děkana dané zákonem je pravděpodobně příliš krátké na to,
aby došlo k realizaci všech předsevzatých
úkolů a cílů. Nyní jste Vy i vaši spolupracovníci dostali možnost ve své práci pokračovat.
Ve kterých oblastech to zejména bude?
Koncepce dalšího rozvoje naší fakulty
vychází z koncepce Ostravské univerzity,
z jejího dlouhodobého záměru do roku 2005.
Zdravotně sociální fakulta zůstává pochopitelně podle této koncepce a myslím, že ještě
dlouho zůstane, nejmladší fakultou naší
univerzity.
Za předpokladu zavedení nových bakalářských studijních oborů Zobrazovací metody a aplikace ionizujícího záření a Zdravotnický záchranář, případně oboru Technický
pracovník ve zdravotnictví a doplnění dalších
ročníků Všeobecná sestra, Porodní asistent-

Spolu s děkanem do proděkanských funkcí
nastoupili: PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.,
proděkan pro studium, a PhDr. Diana Svobodová, Ph.D., proděkanka pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy.

Vstupujeme do nového tříletého období,
věřím, že se nám společně podaří Zdravotně
sociální fakultu dále rozvíjet. Jsme velice rádi, že se daří i Fakultní nemocnici, kde probíhá praktická výuka našich studentů. Řediteli nemocnice a sboru přednostů slouží ke
cti, že chápou postavení Zdravotně sociální
fakulty jako garanci statutu Fakultní nemocnice pro další rozvoj v rámci vysokého zdravotnického školství v Ostravě, za což jim
děkuji.
Jaký je Váš názor na hodnocení učitelů
studenty a v jaké podobě byste ho chtěl
zavést na Vaší fakultě?

Pokud jde o názor na hodnocení učitelů
fakulty, připomněl bych to, že jsme již takovouto akci na naší fakultě realizovali dvakrát. V obou případech se nám jeví jako přínosná. Podle mého názoru se studenti rádi
vyjadřují k práci pedagogického sboru. Jejich
poznatky je třeba využít pro zkvalitnění
přednášek i praktik, neopomíjet názornost
výuky s využitím moderní techniky (digitální
projekce, zpětná projekce, diapozitivy). Studenti dovedou v těchto anketách ocenit zkušenosti pedagogů, příklady z praxe a poznatky, které pedagog získá v zahraničí. Mají
zájem o porovnání hloubky znalostí a roz-

dílnosti literárních zdrojů. V anketě, kterou
jsme provedli v roce 2002, byla také studenty
posuzována náročnost vyučujících při ověřování znalostí a dostupnost literatury. V hodnocení pedagogů byla studenty vyjádřena
nápadná shoda, a to jak v pozitivním, tak
negativním směru. Domnívám se, že tento
způsob komunikace se studenty je přínosný
a povede k zamyšlení některých pedagogů
nad určitým rozdílem v přístupech k mladé
generaci v minulosti a v současnosti. Úspěšnost ankety by podle mého názoru neměla
vycházet z příliš velkého počtu požadovaných informací od studentů. Výsledky ankety

lépe ozřejmí zaměření otázek do oblasti, která nás v pedagogickém procesu nejvíce zajímá.
Spolu s děkanem nastoupili do proděkanských funkcí: doc. MUDr. Jitka Dostálová,
CSc., proděkanka pro vědu a výzkum,
RNDr. Hana Sochorová, proděkanka pro
studijní a pedagogickou činnost, a PaedDr.
Oldřich Chytil, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů
ve Vašich náročných funkcích.
JIŘINA VEČEŘOVÁ

Nově jmenovaní profesoři na Přírodovědecké fakultě OU
Ve čtvrtek 7. listopadu 2002 převzali na bratislavském Hradě z rukou prezidenta Slovenské republiky Rudolfa Schustera profesorské
diplomy dva pedagogové z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.
Doc. RNDr. Ing. Ivan Křivý, CSc., z katedry informatiky a počítačů v oboru aplikovaná matematika a doc. PaedDr. Jaroslav Vencálek,
CSc., z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje v oboru teorie politiky.
Oběma nově jmenovaným profesorům blahopřejeme.
DOC. RNDR. PETR ŠINDLER, CSC.
DĚKAN

PŘF OU

VELKÁ ÚČAST NA SPORTOVNÍM DNU BYLA NĚKDY PRO POŘADATELE OŘÍŠKEM
Ve středu 13. listopadu proběhl v areálu katedry tělesné výchovy PdF OU „Sportovní den“ v rámci oslav Dne studentstva
Přestože jsme si loni pochvalovali bohatou
účast na jednotlivých sportovištích, netušili
jsme, že příští rok bude účast ještě hojnější.
Tradici, kterou už se snad Sportovní den stal,
se snažíme udržet. Velmi nás těší, že se Sportovní den stává významným dnem vzájemného setkávání studentů i zaměstnanců, na
kterém se mohou lépe poznat, najít nové
kamarády, ale kde také mohou udělat něco
pro svou tělesnou schránku.
V letošním roce jsme nabídli 7 tělocvičných aktivit, které lze považovat za tradiční aerobik, bowling, futsal, sportovní lezení,
stolní tenis, streetbal a volejbal. Celkem se
zúčastnilo okolo 360 studentů a přes 65 zaměstnanců. Díky sponzorům - firmě Florian
sport, GTS International a firmě F.L.A.M.E.
Ostrava - jsme mohli nabídnout ceny pro
vítěze. Věříme, že i v dalších letech se společně setkáme.
Aerobik - Cvičí učitelé, studenti,
uklízečky, ženy i muži
Varenská 3, garant dr. Žídková
Aerobik je jedinou disciplínou Sportovního dne, kde se neudělují ceny za první místo,
kde příjemný pocit z pohybu je výhrou pro
každého účastníka. Zkrátka kdo přijde a má
dostatek místa pro cvičení, ten cvičí. Obliba
aerobiku je velká. Oproti loňsku se zvýšil počet cvičenců a dosahuje už 100 lidí. A nejen
počet účastníků je dokladem obliby. Letos
byla nejzajímavější rozmanitost ve složení
cvičících. Velkým lákadlem bylo jistě cvičení
pod vedením mužského instruktora, které
zlákalo i místní paní uklízečku. Postavila
stranou mop a hurá na to. Věříme, že spokojenost účastníků se projeví i v příštím roce.

Bowling - „Všichni hráči byli
výborní.“
Carrefour- Futurum, garant Dr. Dobešová
Dr. Dobešová byla hlavním garantem
turnaje zaměstnanců. Na to, jak turnaj
probíhal, jsem se jí přímo zeptal.
Kolik se turnaje zúčastnilo lidí?
„Na turnaj se přihlásilo asi 55 lidí z celé
univerzity. Zastoupeny byly všechny fakulty.
Na místo se dostavilo asi 43 aktivních účastníků. Přihlíželo také hodně diváků.“
Jakým systémem jste hráli?
„Hráči byli rozděleni do 8 skupin po 5-6
lidech. Z každé skupiny postupovali dva nejlepší do užšího finále. Z 16 postupujících pak
vzešel vítěz podle počtu dosažených bodů.“
Kdo tedy umí nejlépe bourat kuželky?

„Přestože měla Pedagogická fakulta velmi
malé zastoupení, tak na prvním místě skončil
Aleš Valchař z katedry informačních a komunikačních technologií nástřelem 138 bodů. Na druhém místě skončila Eva Čániová
ziskem 132 bodů (Rektorát - TPÚ) a na třetím místě se umístila Irena Kurasová ziskem
128 bodů (PřF - katedra fyziky).
A co Ty, Petro. Čekal jsem, že se Tvé jméno
objeví na čelních pozicích?! Zahrála sis?
„Hrála jsem. Bohužel jsem nebyla tak úspěšná, abych se probojovala do finále.
Jak dlouho jste hráli?
„Celá akce trvala 2 hodiny. Po jejím skončení
si však kolektiv katedry fyziky přiobjednal
další dráhy a pokračoval v tréninku na příští
rok, což je nutné ocenit.“
Byli účastníci spokojeni?
„Myslím si, že celkem ano. I když 43 lidí je
poměrné velké množství. Asi je třeba vzít
tuto skutečnost v úvahu pro příští rok a podle počtu přihlášených rozšířit počet drah
nebo hodin. Všichni účastníci se ale už těší
na příští rok.
Tak, Peo, doufám, že příště se nám podaří
rozšířit počet drah nebo času a že se i Tobě
bude více dařit. Díky za rozhovor.
Futsal - „Tolik lidí! Co te?“
Varenská 1, garant dr. Fojtík
„Sedmnáct týmů? Jak to vymyslíme?“ Podobné myšlenky proudily hlavou hlavnímu
garantovi i rozhodčímu na turnaji ve futsale.
Nevídaný počet týmů zaskočil pořadatele,
kteří museli narychlo přepracovat připravené systémy turnaje. Nakonec se hrála kvalifikace, ze které vzešlo 9 postupujících týmů.
Ty pak hrály systémem každý s každým.

Vítězové skupiny se střetli ve finálové
skupině, kde se také utkali systémem každý
s každým. „Kéž bychom měli k dispozici více
času nebo hal. Pak by každý z týmů, i když
není zrovna nejsilnější, mohl sehrát více
utkání“, povzdechl si dr. Fojtík. Vítězem se
nakonec stalo družstvo „Pokémonů“, loňského finalisty, které za sebou nechalo tým
„Květáků“. Na třetím místě skončil tým
S.O.S. Nejlepším střelcem se stal Michal
Adámek, který svými šesti trefami pomohl
k celkovému vítězství Pokémonů. Tradicí se
asi stává také účast dvou týmů Centra informačních technologií OU, z nichž jeden se
v nabité konkurenci určitě neztratil a podlehl
až „Květákům“, kteří obsadili druhé místo.
Sportovní lezení - „Chci být top“
Cvičná stěna (Hrušovská), garant Mgr.
Cuberková
Soutěž ve sportovním lezení se uskutečnila
o den dříve než ostatní soutěže. Soutěžilo se
v kategorii začátečníků a v kategorii pokročilých. Začátečníci lezli dvě cesty na rychlost,
časy obou cest se sčítaly. Mnoho účastníků

vylezlo soutěžní cestu v rámci závodů poprvé. Pokročilí lezli rovněž dvě cesty, ale na
obtížnost. Za vylezenou výšku získávali body.
Dívky a hoši soutěžili v této kategorii společně. V kategorii začátečníků zvítězil mezi
muži Martin Toman a mezi dívkami Lenka
Hovorková. U „profesionálů“ zvítězil Petr
Kalman, který společně s Lucií Potěšilovou
dosáhli vrcholu (top). Být top bude jistě
přáním všech účastníků i v příštím roce.
Streetbal - Strach hráčů ze skautů
z NBA byl silný
Varenská 2, garant Mgr. Čegan a PaedDr.
Skeřil
Loni jsme avizovali možný příjezd skautů
z NBA, kteří prý u nás budou hledat nové talenty. A právě obavě z těchto bedlivých pozorovatelů přikládáme vinu za poněkud
menší účast na turnaji, kterého se zúčastnilo
8 týmů (20 mužů+ 9 žen; 5 zaměstnanců).
Hrálo se systémem každý s každým do 10
bodů. Po taktickém výkonu zvítězili „staříci“
(zaměstnanci), kteří však své místo podstoupili studentům. Konečné pořadí tedy bylo:

Stolní
Stalo už se dobrou tradicí, že u příležitosti
oslav výročí 17. listopadu se v rámci Sportovního dne studentů Ostravské univerzity koná
i turnaj ve stolním tenisu. Jinak tomu nebylo
ani letos. Úderem deváté se naplnila herna
stolního tenisu ve sportovním areálu TJ NH
Ostrava a Katedra tělesné výchovy PdF OU
na Varenské ulici nejen studenty naší univerzity, ale i akademiky z Bratislavy, ukrajinského Lvova a Kyjeva a polské Raciborze.
Hráči byli rozděleni podle výkonnosti do
dvou soutěží. Prvního turnaje jednotlivců se
účastnili studenti a studentky Ostravské
univerzity a naši hosté z Polska. Druhá soutěž byla pak mezinárodním turnajem družstev za účasti akademických reprezentací
Česka, Slovenska a Ukrajiny.
Na deseti stolech se rozhořely neúprosné
boje nejprve ve skupinách. První dva hráči ze
skupiny postupovali do závěrečných duelů
vyřazovacím způsobem. Ti, kteří neměli dost
potřebného štěstí na postup, hráli pak „soutěž útěchy“. Nejúspěšnější z našich hráčů David Kozel podlehl až v semifinále pozdějšímu
vítězi Konradovi z Raciborze. Finále se tak
stalo polskou záležitostí, nebo druhým finalistou byl Sikora ze stejné školy. Také soutěž
děvčat skončila triumfem polské studentky.

Katedra tělesné výchovy vyhlašuje anketu
Katedra tělesné výchovy připravuje pro všechny členy akademické obce anketu
zaměřenou na Sportovní den. Předpokládáme, že jejím prostřednictvím vám budeme
schopni připravit program podle vašich představ. Bližší informace se dozvíte bu z dalších
„Listů OU“, nebo z nástěnek u studijních odděleních jednotlivých fakult.
KATEDRU

Volejbal - Asistent trenéra reprezentace byl spokojen
Hala mládeže, garant Mgr. Zahradník
Volejbalového turnaje se zúčastnilo deset
týmů, které byly rozděleny do 3 skupin.
Systémem každý s každým ve skupinách
vzešlo pořadí pro finálové boje ve skupinách
o 1.-3., 4.-7., 8.-10. místo. Vítězství v turnaji
patří hráčům s názvem „Něco“. Na druhém
místě skončili „Medvídci“ a třetí místo obsadila další „zvířátka“- „Bizoni“. Turnaj měl
slušnou úroveň, což ocenil i asistent trenéra
volejbalové reprezentace Mgr. Zahradník.
Všem vítězům gratulujeme a poraženým
přejeme lepší umístění příští rok. Nejdůležitější ale je, že jsme si mohli zasportovat
a připomněli si, že pohyb je fajn a že není
vůbec nepříjemný.
MGR. IGOR FOJTÍK, PH.D.

tenis

Gabriela Laszczak z Raciborze byla ve finále
nad síly posluchačky 1. ročníku tělesné
výchovy Petry Šebestové. Celkem se soutěží
zúčastnilo více než třicet studentů a studentek. Jediným zástupcem „kantorského“
sboru byl dr. Dolný z Přírodovědecké fakulty, který však byl svým mladším protihráčům
více než důstojným soupeřem.
Záměr pořadatelů, aby si všichni účastníci
dobře zahráli, zcela určitě vyšel. Zbývá jen

ZA

„Hulho“
„Malí a velcí“
„Kanoni“
Úroveň hry byla vysoká, a to přesto, že
žádný zahraniční skaut nedorazil.

TV MGR. IGOR FOJTÍK, PH.D.

doufat, že na příští rok se řady aktivních
sportovců ještě rozšíří.
Výsledky:
Muži 1. Konrad (Raciborz)
2. Sikora (Raciborz)
3. Kozel (PdF OU)
Ženy 1. Laszczak (Raciborz)
2. Šebestová (PdF OU)
3. Leciánová ( OU )
Mezinárodní turnaj družstev mužů
1. Ukrajina (Prokopcov, Diduch)
2. Slovensko (Poliaček, Mariak)
3. Česká republika (Dočkal, Frydrych)
PAEDDR. JOSEF PICEK

Studentská vědecká konference katedry germanistiky FF OU
Dne 25. 11. 2002 se konala 8. studentská
vědecká konference katedry germanistiky
Filozofické fakulty Ostravské univerzity.
Podle odborného zaměření byli účastníci
rozděleni do čtyř disciplín. V kategorii didaktika DaF přednesly své příspěvky studentky
Lenka Vlčková a Táňa Skočíková. Student
Petr Žwak zasvětil všechny přítomné do pro-

ZLEVA: L. VAŇKOVÁ, K. DAUBLEBSKY, J. SCHWARZ
A W. PERSCHÉ

blematiky telekomunikačních technologií.
Literární věda byla zastoupena čtyřmi pracemi. Zvolená literární témata představily
Magda Findová, Daniela Navrátilová, Natálie Polhošová a Iva Malovaná.
Zvláštní pozornost byla věnována sekci
diachronní lingvistiky. Již pošesté se soutěžilo
o „Cenu Františka Schwarze“, který v letech
1991-1995 působil na katedře germanistiky
Filozofické fakulty OU. Již tradičně byl přítomen syn PhDr. Františka Schwarze,CSc., pan
Ing. Jiří Schwarz, CSc., který předal finanční
odměny studentům za nejlepší práce. Vítězkami se v letošním roce staly Markéta Šupíková a Kateřina Wolná. O třetí místo se podělili Radka Lebedová a Michal Vařacha.
Obzvláště nás potěšila návštěva velvyslance
Rakouska v České republice pana Dr. Klase
Daublebsky a kulturního atašé Rakouské
republiky pana Mag. Waltra Persché, kteří se

zúčastnili neformální diskuse se studenty katedry germanistiky. Příjemně překvapila hojná účast studentů. Všichni se nakonec shodli
na vysoké úrovni přednesených prací a vyslovili velkou spokojenost s průběhem konference. Nezbývá než vyzvat všechny studenty,
kteří letos ještě váhali, aby se zapojili příště.
RADKA LEBEDOVÁ, MICHAL VAŘACHA,
3. ROČNÍK, N-D

Večer „sofistikované“ i „rozjitřené“ profesionality
Ti z návštěvníků pondělního podvečerního koncertu, konaného 18.
listopadu v rámci komorního cyklu umělecké agentury Presto, kteří
snad přicházeli pošmourným podzimním večerem do sálu Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě s očekáváním dalšího z řady neosobních,
umělecky nedonošených (či naopak přenošených) vystoupení, které
se v čase blížícího adventu každoročně množí jako houby po dešti,
museli být minimálně velmi příjemně překvapeni. „Koncert ke Dni
studentstva“, jak byla celá akce nazvána, byl totiž vším možným, jen
ne nudným, neosobním či průměrným večerem. Hudební sekce
ostravského Institutu pro umělecká studia (IpUS při Ostravské univerzitě v Ostravě) totiž pro své
příznivce i náhodné návštěvníky připravila úžasný večer plný profesionálních a citlivých uměleckých výkonů, úžasné české hudby a upřímné
koncertní atmosféry. Atmosféry,
která není ničím a nikým násilně
vynutitelná, atmosféry, jíž se jen čas
od času podaří vyrůst z upřímné
podpory zaujatých diváků a posluchačů.
Dramaturgie celého večera byla
již sama o sobě příslibem výjimečnosti. Čeští klasikové - Dvořák, Janáček, Martinů a Fibich - a jejich
méně známá díla (pochopitelně
s výjimkou úvodních Dumek) nemohli nestrhnout svou krystalicky
českou melodikou, stylizovanou, leč nevyumělkovanou tanečností
a proměnlivou, ale přitom vždy poeticky kouzelnou náladovostí. Již ze
zběžného pohledu do programu bylo zřejmé, že jej vybíral nejen
sofistikovaný muzikant, ale také zdatný popularizátor hudby. Profesionál, který dobře ví, že hudba a umění ztrácejí zejména v současném
světě svůj smysl, rezignují-li na to nejpodstatnější - na své posluchače
a diváky.
Úvodní výběr z Dvořákových Dumek (mimochodem opět velmi
vkusný, vystavěný na posluchačsky i interpretačně atraktivním
hudebně výrazovém kontrastu) byl skutečnou diváckou lahůdkou pro
všechny milovníky velkých legend. Rudolf Bernatík, Vítězslav Kuzník
a Jan Hališka patří po léta k základním pilířům hudbymilovné Ostravy
a bez diskusí k vynikajícím českým koncertním sólistům, což bylo na

jejich výkonu ostatně silně znát. Prubířským kamenem uměleckého
výkonu nebyl ani tak Dvořák samotný, jako spíše akustika koncertního sálu, jež je, jak je všeobecně známo, poněkud macešská k vyšším,
zejména smyčcovým polohám. Dumky tak v rukou interpretačních
legend zapůsobily beze zbytku svou lehkou samozřejmostí i nonšalancí.
Zcela neočekávaným zážitkem, o čemž ostatně svědčil frenetický
aplaus a nezastírané nadšení diváků projevované o přestávce v předsálí, byla pro mnohé Janáčkova Sonáta pro housle a klavír. Ponecháme-li stranou spornou a nikdy uspokojivě nezodpověditelnou
otázku stylovosti interpretace Janáčkovy hudby, zůstane před námi
výsledek jediný. Janáček je obecně
veřejností považován za méně přístupného skladatele, a jak mohu
z vlastní zkušenosti potvrdit, jen
zřídkakdy se podaří interpretům
předložit jeho geniální a nenapodobitelnou hudbu posluchačům tak,
aby ji zcela bezvýhradně přijali.
Interpretace půvabné, étericky
křehké, ale přitom hudebně naléhavé, důsledné a zcela přesvědčivé
Elišky Novotné (klavír) a zkušeného
Lu ka Capa publikum strhla, hypnoticky zklidnila, ale i rozlítostnila
bez toho, aniž by si i ten nejméně hudebně poučený posluchač musel
klást otázky, na něž si bez znalosti specifičnosti janáčkovského vyjadřovaní prostě nedokáže sám odpovědět. Zdá se mi proto, že naznačená otázka stylovosti interpretace jeho kompozic pak pod tíhou
takto zásadních argumentů a prokazatelně pozitivního dozvuku předloženého hudebního materiálu vlastně úplně ztrácí smysl.
Poněkud rozpačitě proto po zážitku z Janáčkovy sonáty působila
prakticky neznámá Serenáda č. 3 pro hoboj, klarinet, čtvery housle
a violoncello Bohuslava Martinů. Zcela jednostranně koncipovaný
tištěný průvodce koncertem, nezvykle se omezující výhradně na osobní profily interpretů (učitelů IpUS), navíc neposkytl posluchačům
sebemenší vodítko pro přijetí této snad „pseudoscherzové“ skladby.
Nezásadní, spíše oddechová kompozice z počátku 30. let tak logicky
neposkytla hráčům kýžený hudební prostor pro zajímavější hudební

sebevyjádření či osobité vtištění interpretačního
rukopisu.
Naopak čtyřvětý Fibichův Kvintet D dur pro
klavír, housle, klarinet, lesní roh a violoncello
zapůsobil podle očekávání jako pomyslný hudební bonbonek na závěr. Fibichova hudba, tradičně
vystavěná na citové zjitřenosti, romantické náladovosti a průzračném melosu, je vždy velmi
vděčným materiálem pro zkušené a hudebně
i emočně angažované interprety. Čtyři věty
Fibichova klavírního kvintetu spolu s virtuózněji,

resp. efektněji provedeným přídavkem (v podobě jedné z opakovaně citovaných vět) byl krásným a příjemným završením večera.
Co říci závěrem?! Snad jen jediné. Bude-li
ostravský IpUS i nadále kráčet cestou zviditelňování sebe sama prostřednictvím tak vydařených koncertů, nezbývá nám - jeho příznivcům
než se z jeho dobré práce dál upřímně těšit
a těm ostatním - nevědomým, lhostejným či
odmítavým pouze vzkázat „Vaše chyba!“
VERONIKA ŠEVČÍKOVÁ

NOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W EDUKACJI
Tak se jmenoval seminář s mezinárodní
účastí, který pořádal Ústav informatické
a technické výchovy Slezské univerzity v Katovicích ve spolupráci se svou studentskou
unií. Workshop se konal 24. a 25. října 2002
v prostorách univerzitní pobočky v Cieszyne.
Tematické okruhy byly následující:
1. Didaktické programy určené pro výuku
v konkrétních předmětech.
2. Didaktické programy určené jako pomůcka integrované výuky.
3. Programy se zaměřením společenskovědním.
4. Představení internetových stránek.
Polští studenti nabídli celou řadu zajímavých prací, které slouží na podporu výuky ve
školách, jako výukové materiály - například
pro pracovníky protidrogové prevence, nebo
prostě pouze prezentovali své školní projekty; jako ukázku vybíráme:
- výukový projekt Mikrosvět - Makrosvět;
- výukový projekt pro děti nižších tříd Svátky
Božího narození;
- výukový portál O historii;

- počítačová podpora výuky jazyků pro
nejmenší děti;
- výukový projekt pro děti nižších tříd
Krajina her, zábavy a učení;
- počítačová podpora astronomie Tajemství
kosmu
a celá řada dalších zajímavých projektů.
Semináře se zúčastnili také studenti Pedagogické fakulty Ostravské univerzity s vedoucí katedry informačních a komunikačních
technologií doc. RNDr. Janou Kapounovou,
CSc. Prezentovali dvě práce:
- Jan Šebesta, Michal Míček. Využití 3D
softwaru na základní škole
- Martina Suchoňová. O povodních
O obě prezentace byl zájem, s předsedkyní
semináře dr. Eugenií Smyrnovou-Trybulskou
jsme se dohodli na neformální výměně studentských prací vytvořených na obou pracovištích. E-produkty našich i polských studentů si můžete prohlédnout na katedře informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty, kde je k prezenčnímu
prohlížení zapůjčí technici katedry.
Odpoledne jsme mohli sledovat ukázkovou
hodinu s dětmi 3. třídy základní školy, která se
jmenovala Jsme Evropany. Podle toho, co
nám děti předvedly, nepochybujeme, že tyto
děti už opravdovými Evropany jsou.
Organizačně byl dvoudenní seminář velmi
dobře připraven. Zúčastnil se ho velký počet
studentů - někteří seděli i na zemi, protože se
nedostávalo židlí. To je pro nás dosti neobvyklé - vzpomeňme jenom různých předná-

šek a seminářů na Ostravské univerzitě, kdy
aula či posluchárny zejí prázdnotou, a to snad
i kdyby přednášejícím byl nositel Nobelovy
ceny.
Byli jsme velmi vřele přivítáni, člověku vytanou bezděky věty o slovanské pohostinnosti. Nejvíce naše hostitele mrzelo, že se
nezdržíme přes noc. Měli totiž pro nás připraven bohatý program i s občerstvením. Nakonec barvy naší školy statečně obhájil student Michal Míček, který vytrval a udržoval
společenskou zábavu až do dalšího dne.
Jsme velmi potěšeni, že jsme se mohli takové akce zúčastnit, a věříme, že pozvání
polským kolegům brzy oplatíme. Zároveň již
te vyzýváme studenty, kteří by chtěli prezentovat své vzdělávací projekty využívající
informační technologie, aby svůj zájem projevili na katedře informačních a komunikačních technologií, nebo nás o něm zpravili na
e-mailové adrese Jana.Kapounova@osu.cz.
JANA KAPOUNOVÁ

Ze zasedání Kolegia rektora
V pondělí 2. prosince 2002 zasedalo Kolegium rektora, které mimo jiné projednalo:
n Návrh principů rozdělování státní dotace mezi subjekty OU pro
n Realizaci projektů v rámci Transformačních a rozvojových
rok 2003. Místo financování jednotlivých studijních programů se
programů MŠMT. Pracovníci OU připravili 89 e-learningových
počítá s financováním jednotlivých studijních oborů. Pro finanvýukových opor. Texty budou k dispozici na www serveru OU
cování rozvojových aktivit jednotlivých fakult a ústavů, jejichž
(přístup na heslo), akademická obec a odborná veřejnost bude
finance nejsou plně zajištěny z rozpočtu OU, se předpokládá
o výsledcích řešení informována.
možnost využití interního úvěru. Zprůhlednit by se mělo i finann Návrh řešení problematiky výuky sportovních disciplín. Návrh
cování centrálních útvarů.
reaguje na požadavek zavedení povinné výuky tělesné výchovy pro
studenty Učitelství pro ZŠ jako součásti společného základu.
n Kontrolu realizace investičních akcí OU v roce 2002. Vedle
ukončených akcí v roce 2002 byla předmětem kontroly i příprava
n Stav plnění úkolů v oblasti informatizace. Ředitel CIT informoval
dalších investičních akcí: II.etapa rekonstrukce a modernizace
o realizaci přechodu na nové webovské stránky OU, které by měly
objektu na ul. Chittussiho 10 (k užívání v roce 2006) a objekt na
fungovat od 1. 1. 2003. Od 1. 12. t.r. byl zprovozněn systém elekul. Mlýnské (k užívání v roce 2005). Ve výhledu je rekonstrukce
tronického přihlašování ke zkouškám. V listopadu proběhlo
objektu pro koleje v areálu Zábřeh, objektu „C“ Koleje J. Opleškolení pro studenty 1. ročníků. Ostatní naleznou informace na
tala a budova bývalé gynekologicko-porodnické kliniky a dětské
stránkách OU. Je řešena technická stránka hodnocení výuky
kliniky v areálu Zábřeh pro potřeby ZSF.
studenty pomocí elektronických dotazníků.
- PP -

Noví členové redakční rady
Již delší dobu v našem univerzitním periodiku poci ujeme citelnou absenci informací
ze života studentů. I když jsme se v minulých
letech pokoušeli tuto situaci napravit a hledali různá řešení, naše snahy nebyly bohužel
úspěšné. Teprve nyní se snad začíná blýskat
na lepší časy, nebo se podařilo získat čtyři
pravidelné dopisovatele LISTŮ OU z řad
studentů Filozofické fakulty:

Veroniku Langrovou, studentku 2. ročníku
oboru český jazyk a literární věda;
Ondřeje Sýkoru, studenta 5. ročníku polonistiky;
Lucii Richtárovou, studentku 4. ročníku
oboru český jazyk a literární věda;
Radku Holubovou, studentku 4. ročníku
oboru český jazyk a literární věda.

Současně Vám představujeme novou
členku naší redakční radyz řad pedagogů:
Mgr. Ivanu Gejgušovou, odbornou asistentku z katedry českého jazyka a literatury
s didaktikou Pedagogické fakulty OU.
Přejeme novým kolegům hodně dobrých
nápadů a inspirace, jimiž obohatí práci naší
redakce!
JIŘINA VEČEŘOVÁ

Barevný koberec rozzářil Jiráskovo náměstí

FOTO: FRANTIŠEK ŘEZNÍČEK

Zamyšlení
Absolventský orchestrální koncert studentů
Institutu pro umělecká studia OU v Domě
kultury Vítkovice, 21. listopadu 2002. Na
koncertě vystoupili Jiří Porubiak - klarinet, ze
třídy doc. V. Vítka, Kateřina Honová - klavír,
ze třídy Mgr. M. Toaderové, Jakub Hypš klavír, ze třídy prof. R. Bernatíka a Martina
Majdová - flétna, ze třídy Mgr. M. Šindelové.
Studenti byli doprovázeni Janáčkovou filharmonií Ostrava pod vedením dirigenta prof.
Jana W. Hawela (Polsko).
21. listopadový den roku 2002 jsme měli
opět možnost setkání s onou tajemnou,
vzrušující, vždy překvapivou a inspirující
dámou, nevyzpytatelnou „Lady“, která nás
provází tolikerými hodinami, dny i životy.
Paní „Hudba“ nám znovu otevřela náruč
a odkryla své ovoce. Nebo snad věříte, že
muzikantství, muzicírování a tanec s Múzami
člověka nechá chladným, že jej neobohatí
a nenaplní jakýmsi božským nektarem? Byl
to „jen“ obyčejný koncert, další příležitost
k provětrání slavnostních šatů a setkání
s hudbymilovnými přáteli? Domnívám se, že
nikoli. Dovolte mi tuto úvahu o proměnách
lidských duší, které denně vedou své pomyslné rozhovory s nástroji, notami, skladateli,
pedagogy i kolegy. O duši študákově, která je
podle mne modelována jakýmsi nezachytitelným způsobem a jejíž proměnu ve víru

kteří jsou po udělení nové akreditace prvními
posluchači Institutu pro umělecká studia.
Během několika hodin utkali velkoplošný
barevný koberec z materiálu na výrobu karimatek, který pokryl a oživil větší část náměstí
a ještě více zvýraznil jeho genius loci. „Město
je tvým bytem a náměstí se stává pokojem
v bytě,“ řekl po dokončení náročného úkolu
zástupcům tisku a televize vedoucí ateliéru
Mgr. Petr Lysáček a připomněl společný
zájem občanů o prostředí našeho města.
Performance se těšila po celou dobu trvání
velkému zájmu ostravské veřejnosti i médií
a příznivý ohlas potvrdil její oboustrannou
prospěšnost. Diváci se zajímali nejen o přípravu, zajištění a realizaci akce, ale také
o podmínky přijetí na Institut pro umělecká
studia a možnosti dalšího uplatnění. Na příští
všedních dní snad ani nevnímáme. Jistě bych
se zde mohla rozepisovat o slibných výkonech našich absolventů, o jejich zkušenostech
a dojmech z prvního vystoupení před filharmonií, mohla bych rozjímat nad kvalitou
jednotlivých provedení, nástrojových dovednostech i stylových rozlišeních. Takových
kritik se jim dostane jistě měrou vrchovatou.
Absolventský koncert je však, myslím si,
vhodným impulsem k přemítání nad předpokládanými, viditelnými i skrytými „jizvami“ utrženými v souboji s uměním a snahou
jej věrně a oduševněle interpretovat. Čím
jsme vlastně poznamenali naše studenty, co si
odnášejí do života? Pokud je to chu hrát,
předávat prostřednictvím hudby své myšlenky a nálady, je to krásné; pokud je to víra
ve své schopnosti a síla k otevřené náruči
světu, je to povzbudivé; a pokud je to snad
láska, kterou hudebník prožívá, předává
a naplňuje, je to opojné. Ráda bych směrovala tyto řádky našim absolventům, jejich
pedagogům a konečně nám všem, kteří příliš
často narážíme na všední problémy, překážky
a těžkosti, a nejsme mnohdy schopní hledat
a nacházet cestu z tohoto bludiště. Dovolme
si jednou ten luxus a jistou citovou extravaganci a dopřejme si myšlenku, že jde přece
o umění a člověka, který uměním zkrášluje
život svůj i svých blízkých.
ELIŠKA NOVOTNÁ

rok připravuje katedra výtvarné tvorby mimo
jiné na Jiráskově náměstí workshop žáků
ateliéru sochařství, který vede doc. Marius
Kotrba, akad. sochař.
DOC. EDUARD HALBERŠTÁT
OU

VEDOUCÍ KATEDRY VÝTVARNÉ TVORBY

VIII. reprezentaèní ples Ostravské univerzity

V rámci grantu poskytnutého městským
obvodem Moravská Ostrava a Přívoz připravila katedra výtvarné tvorby Ostravské univerzity dne 23. října 2002 na Jiráskově náměstí v centru Ostravy další živou a veřejnou
akci. Úkolu se tentokrát zhostili studenti
1. ročníku ateliéru intermediálních forem,

pod záštitou
rektora
Ostravské univerzity
doc. Ing.
Petra Pánka, CSc.
v sobotu 1. 2. 2003
v 19.30 hodin
ve společenských
prostorách
hotelu Imperial
v Ostravě
k tanci a poslechu
hraje hudební skupina
Proxima,
cimbálovka Fifouni,
diskotéka
srdečně Vás zveme
prodej vstupenek:
2.-15. 12. 2002
a 2.-23. 1. 2003
cena: 150 Kč
prodejní místo:
žlutá budova skladu
na dvoře rektorátu,
Dvořákova 7,
paní Eva Beierová

D I S K U S E ,

N Á Z O R Y ,

P O L E M I K A

Kdo se bojí studentských hodnocení
(Ad Eva Mrhačová: Nevracejme se k centralismu, Listy č. 9, listopad 2002, str. 7 )
V minulém čísle měsíčníku Listy uveřejnila doc. Mrhačová článek
„Nevracejme se k centralismu“, ve kterém kritizuje „centralistický
přístup“ v zavádění pravidelného a standardního studentského
hodnocení předmětů a vyučujících. Varuje před plíživou „unifikací
světa“ a volá po zachování „svébytnosti, osobitosti a individuality“
jednotlivých částí univerzity. Jako alternativní návrh k zavedení
jednotného dotazníku pro studentské evaluace navrhuje, aby si každá
fakulta prováděla hodnocení sama, dle vlastních kritérií a pomocí
vlastních metod.
S myšlenkami doc. Mrhačové lze souhlasit jen zčásti. Její kritika
způsobu, jakým příprava studentské evaluace doposud probíhá, je
nanejvýše oprávněná. Rektorát skutečně konspirativními a přísně
utajenými metodami bez jakékoliv širší diskuse připravil dotazník,
který odmítl zveřejnit a již předem zamítl případné návrhy na jeho
zlepšení. Takový antidemokratický postup zcela jistě zaslouží kritiku
a k ní se přidávám i já.
Na druhou stranu ovšem doc. Mrhačová obhajuje praktiky, které
pod líbivými hesly zachování různorodosti a svébytnosti fakultních
pracoviš ovšem skrývají velmi nebezpečnou skutečnost, která
ohrožuje další rozvoj univerzity. Tou skutečností je politováníhodný
charakter učitelského sboru fakulty, který je stejně tak příčinou jako
výsledkem absence kvalitního a pravidelného systému studentského
hodnocení předmětů a vyučujících. Tříbodový dotazník, o kterém
doc. Mrhačová hovoří, očividně nesplnil svou úlohu, nebo složení
fakulty se od svého zrodu změnilo jen minimálně, a pokud ano, tak
většinou jen odchody kvalitních vyučujících na jiná pracoviště, nikoliv
naopak. Jelikož zde žádná jiná spontánní aktivita fakulty nevzešla,
standardní dotazník se jeví jako jediná cesta.
Jako vyučující te riskuji, že budu označen za arogantního nafoukance, který se povyšuje nad své kolegy. Není to tak. Já se hodnocení
nebojím, naopak je sám aktivně ve všech svých předmětech už dávno
dělám a jejich výsledky zapracovávám do přípravy koncepcí předmětů
na další rok. Své předměty navíc preferenčně zařazuji mezi volitelné
a docházku na ně nepožaduji, protože se nepovažuji za tak důležitého, aby mne studenti museli poslouchat povinně. Po zavedení standardního systému evaluací i já budu podléhat pravidelnému hodnocení studentů a může se klidně stát, že studenti budou „hlasovat“ pro
ukončení mého působení na fakultě. A to je v naprostém pořádku.
Pokud učit neumím, pak zde nemám co dělat. Bez šíře srovnatelných
evaluací se to ale nedovím.

Fakulta potřebuje sebekorigující mechanismus, „zpětnou vazbu“,
která zajistí její vnitřní očistu a tedy i vnitřní posílení a vnější konkurenceschopnost. Studentské evaluace jsou jedním z klíčových součástí
takového mechanismu a vzhledem k absenci jiných možností korekce
se v současném mocenském rozložení sil na fakultě jeví jako jediné,
které by mohly alespoň trochu rozvířit zatuchlý vzduch fakulty.
Někteří namítnou, že studenti mohou evaluací zneužít k potopení
neoblíbených předmětů či učitelů, ale já si to nemyslím. Sám jsem
jako student vysokých škol v USA vyplnil desítky dotazníků a velmi
dobře vím, že studenti si váží kvalitní výuky a spravedlivou a přiměřenou tvrdost dokáží ocenit. Konečně, i „nudné“ povinné předměty se
dají učit zábavně anebo přinejmenším lépe. Objeví se extrémy obou
znamének, samozřejmě, ale ty je nutné, jako v běžném statistickém
výzkumu, jednoduše z daného vzorku transparentně odstranit. Výsledný průměr bude reprezentativní.
I já se ale něčeho obávám. Bojím se, že výsledky evaluací nebudou
respektovány a nebudou sloužit k tomu, k čemu by sloužit měly. Za
prvé, učitelům by měly být inspirací jak zlepšit předmět, popř. celý styl
výuky. A za druhé, zaměstnavatelům by měly být indikátorem kvality
předmětu a také kvality vyučujícího, který by výsledky evaluací měl
pocítit při prodlužování pracovních smluv a stanovování výše platu
a odměn. Bez takového tlaku postrádají evaluace smysl, nebo
vyučující nebudou motivováni své předměty neustále vylepšovat.
Bojím se ale, že výsledky evaluací mohou vyhodnocovatelé dotazníků u svých přátel, jejichž hodnocení nedopadlo dobře, založit někam
hluboko do šuplíků anebo je raději rovnou sešrotovat, zatímco evaluace buřičů, ani nejlepší ani nejhorší, budou použity proti nim, jako
důvod pro jejich nucený odchod z fakulty. Domnívám se, že jediným
způsobem, jak zabránit případnému zneužití výsledků hodnocení, je
zveřejnit je na internetových stránkách univerzity přístupných všem
zájemcům.
Kdo a jak bude evaluace vyhodnocovat? Kdy budou stanovena
a zveřejněna jasná kritéria pro zohledňování výsledků hodnocení? Jak
dlouho hodlá rektorát obsah dotazníků tajit a kdy, jestli vůbec, je otevře širší diskusi za účasti studentů i vyučujících? Dosavadní utajování
nedává žádný smysl, nebo síla evaluací spočívá v jejich pravidelnosti.
Po prvním kole budou stejně všichni jejich obsah znát, tak proč to tajnůstkářství? Anebo je to jen jakási velká komedie, která má vytvořit
potěmkinovský systém pro utišení kritiky ze strany našich kolegů na
západních univerzitách? Stejně jak to dopadlo s kreditním systémem?
PŘEMYSL MÁCHA, KATEDRA

FILOZOFIE

FF OU

Benefiční koncert „VODA VODĚNKA“
Čtvrt roku po povodních jsou mezi námi
stále lidé, kteří jsou ochotni nadále pomáhat
lidem postiženým záplavami. Benefičním
koncertem uspořádaným 19. listopadu v univerzitní aule se mezi ně zařadili i žáci Múzické školy se speciálním zaměřením na zdra-

STUDENTI PĚVECKÉ TŘÍDY DOC. MÍČKOVÉ (IPUS OU)

votně postižené děti a mládež v OstravěMariánských Horách a studenti pěvecké
třídy doc. Míčkové z Institutu pro umělecká
studia Ostravské univerzity.
V úvodu Mgr. Miloslava Soukupová,
ředitelka Múzické školy, přítomným sdělila:
„Po letošních povodních jsme se obrátili
na Charitu a s její pomocí jsme vybrali rodinu Hodkových z Metel, která při letošních
povodních přišla o veškerý majetek. Protože
jsme škola umělecká, vymysleli a nastudovali
jsme program benefičního koncertu. Dnes
tedy na našem koncertu vítám babičku
a vnučku Hodkovy.“
Téměř sedm tisíc bylo vybráno od návštěvníků koncertu. Na konto rodiny Hodkových
ale přibyly další finanční dary - 3 500 Kč od
firmy Autosalon Heller, 8 500 Kč věnoval

Rotary klub a dalších 8 000 Kč tvořil zisk ze
vstupného na předchozím koncertu.
Rodina Hodkových si tak do Metel
odvážela skromný příspěvek, ale především
pocit, že solidarita v dnešní komplikované
době nezůstala prázdným pojmem.
JIŘINA VEČEŘOVÁ

ADAM BLAžEK (7 LET)

FOTO: AUTORKA

DALŠÍ ÚSPĚCH ORTOPEDŮ OSTRAVSKÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE
Lékaři ortopedického oddělení ostravské
Fakultní nemocnice provádějí každoročně
stovky náročných a složitých operačních
výkonů na velkých kloubech. Jako první
v Moravskoslezském kraji (druzí v ČR) provedli letos artroskopickou stabilizaci ramenního kloubu, a tím nabídli svým pacientům
větší komfort. O tom, v čem spočívají výhody
tohoto operačního postupu, hovoříme
s MUDr. Michalem Mačákem:
V posledních letech dochází při chirurgické léčbě velkých kloubů k rozkvětu artroskopie, tedy k nasazení speciálního instrumentária, které umožňuje provést náročný
a složitý rekonstrukční výkon bez použití
skalpelu. Artroskopický výkon provádějí dva
lékaři. Pokud nedojde ke komplikacím,
dokážeme ramenní kloub zrekonstruovat za
čtyřicet minut. Do prostoru kloubu jsou pouze dva malé vstupy: jeden pro kameru, druhou kanylou jsou přes speciální membránu
zaváděny nástroje a fixační materiál. Dříve při otevřené operaci - asistovali tři lékaři, výkon trval jednu a půl hodiny. Po artroskopii,
díky níž je zásah do organismu pacienta minimální, pacient rovněž minimálně poci uje bolest, jizvy jsou také miniaturní - tedy kosme-

tický efekt velice příznivý. Po operaci je
rameno fixováno asi na 4-5 týdnů, samozřejmě je nutné rehabilitační rozcvičení.
O této nové metodě by se měli dozvědět
nejen pacienti, ale zejména obvodní lékaři,
aby dokázali zraněnému poradit a vysvětlit
novou metodu léčby. Máte pro pacienty
nějaké doporučení?

FOTO: MARIE PSOTKOVÁ

Nejprve několik slov k vlastní luxaci (vykloubení) ramene. Uvědomme si, že ramenní
kloub umožňuje největší rozsah pohybu končetiny. Pokud dojde k vykloubení, a to z jakékoli příčiny, vyklouzne hlavice pažní kosti
z jamky a většinou utrhne kloubní pouzdro.
Při prvním vykloubení ramene operaci

nedoporučujeme, teprve při druhé nebo třetí
luxaci považujeme artroskopickou rekonstrukci ramenního kloubu za žádoucí. Při
této příležitosti bych ještě uvedl, že dochází
i ke změně materiálu, kterým je pažní kost
zpětně upevňována do kloubní jamky. Dříve
jsme používali titanové skobičky, jež trvale
zůstaly v těle pacienta. Dnes máme k dispozici dlouhodobě vstřebatelný materiál (panalok), který se za dva až tři roky vstřebá.
Z praxe víme, že špatně ošetřené vykloubené rameno recidivuje, tedy opakovaně dochází k vykloubení. Není neobvyklé, že k nám
pacienti přicházejí s problémem až po desíti
i patnácti příhodách, kdy je ramenní kloub
zcela devastován a rekonstrukce pak velice
obtížná.
Proto doporučujeme, aby nás postižení
navštívili co nejdříve a poradili se s námi, jak
dále postupovat při své léčbě.
Zdůrazňuji, že artroskopické výkony by se
měly provádět pouze v ortopedických centrech, kde jsou zkušení a vycvičení odbornícispecialisté, kteří za sebou mají velké množství výkonů a tím dostatek zkušeností.
ŠTĚPÁN NEUWIRTH

Z dějin Moravy
Zájemci o vlastivědu Moravy dostali nedávno do rukou třetí číslo Vlastivědného
věstníku moravského, jediného celostátního
časopisu věnovaného staré i novější minulosti Moravy. Číslo vyšlo za finanční podpory
měst Brna, Blanska, Uničova, Prostějova,
Ž áru nad Sázavou, Kojetína a Náměště nad
Oslavou, jakož i obcí Mokré-Horákova
a Nevojic. Naše čtenáře upozorňujeme na
několik zajímavostí.
60. výročí vyhlášení prvního stanného
práva na Moravě je věnován stejnojmenný
příspěvek. Dne 27. září 1941, vpředvečer
svátku sv. Václava - symbolu podřízenosti
českého státu německé říši, nastoupil do
Prahy jako zástupce protektora R. Heydrich
a hned druhý den začal vyhlašovat v protektorátu stanné právo. Jak se tento stav
odrazil na Moravě, kolik stál českých životů
především z řad inteligence a odpůrců
nacismu, sleduje zmíněná studie. Setkáme se
zde např. s osobností prezidenta země
moravskoslezské dr. J. Mezníka, rodáka
z Křižanova, ale i představiteli Moravské
pětky.
Nejen Francie, ale i Morava měla své
„prokleté básníky“. Mezi ně patřil obrozenec
Bedřich Milota Rozehnal z Hulína, s nelichotivou přezdívkou „Sprostomil von Rozesmál z Hulvatína“. Jeho bouřlivý život je
námětem další stati.
O zrušení jezuitského řádu na Moravě

roku 1773, a hlavně jak tato akce, nemající
u nás obdobu, probíhala, se dočteme v jiném
příspěvku. Archivní prameny nás poučují
především o dění v Brně a Olomouci, ale
i jiných moravských městech, kde měli jezuité
koleje (Znojmo, Uherské Hradiště, Jihlava,
Telč). Dovídáme se, co státní moci na „tovaryšstvu Ježíšovu“ nejvíc vadilo a jak pak byli
jezuité vyloučeni z veřejného života a působení na věřící.
Významný příspěvek k poznání dějin Lysic
je studie podrobně se zabývající osudy tohoto
městečka za jeho držení pány z Náchoda, tj.
v 17. století.

Další je třetí část příspěvku o tom, jak se
v operačním deníku velitele olomoucké pevnosti za pruského obléhání roku 1758 odrážely chmurné osudy středomoravských měst
a dědin.
Drobnější studie jsou věnovány malbám
v zámecké kapli v Tovačově, pravěkému hradisku nad Vizovicemi, nesprávnému výkladu
tzv. zakládací listiny kláštera v Třebíči atd.
Časopis pak ještě přináší recenze nejnovější literatury o Moravě a jubilea významných moravských historiků.
PHDR. PAVEL MICHNA,
VÝKONNÝ REDAKTOR

Zbynìk JANÁÈEK
grafika

Vernisáž se koná 18. prosince 2002 v 18.00 hodin. Úvodní slovo: Jiří Machalický.
Program: studenti Janáčkovy konzervatoře Ostrava. Výstava potrvá do 25. ledna 2003.
http://www.osu.cz/vystava
Bieblova 3, 702 00 Ostrava, tel./fax: 596 112 839 l Otevřeno: Po - Čt 9 - 19 hodin, Pá 9 - 16.30 hodin.
Najdete nás na: www.magna.zde.cz

Studentská vrátka
Přeskok k zábavě

Je 5. listopadu 2002, 19:15. Do
prostor bývalé menzy na Kolejích Jana
Opletala pomalu začínají proudit skupinky zábavychtivých studentů. Již tradičně se zde koná další ročník Hladnovské laky. Vidím spoustu známých
tváří, které potkávám na univerzitní
půdě, ale také hodně „tváří maskovaných“, které bych na zmiňovaném místě
sotva zahlédla. Probíhají ještě poslední
přípravy, členové pozvané
kapely Motyl Susekivin si
ověřují, zda jim to skutečně
ladí tak, jak má. Mezi osazenstvem se objevují i sportovně odění jedinci, účastníci soutěžní části večera.
19:30. Předpokládaný začátek. Lidí pozvolna přibývá. U míst s občerstvením
se začínají tvořit řady. DJ
Mája a DJ Míša, moderátoři
akce, ještě testují mikrofony
a je zřejmé, že zanedlouho
to vypukne.
19:39. Je zahájeno! Lakaři jsou připraveni podat
co nejlepší výkony. Po jejich
krátkém představení se rozjíždí zahřívací kolo. Začíná
fungovat jakási nepřímo
přímá úměrnost. Se zvyšováním přeskakované tyče pozvolna ubývá soutěžících. Snad odcházejí s pocitem, že
není důležité vyhrát, ale zúčastnit se,
i když si určitě slibovali víc.
Asi 20:30. Stále se skáče, pro pobavení publika se přes laku snaží dostat
i laičtí soutěžící. Úkol mají nelehký přeskočit toto tělocvičné zařízení v různých kostýmech. Viděli jste někdy zdra-

rozléhají hity různých žánrů, takže si
každý přišel na své. Svědčilo o tom
množství roztančených a podle výrazů
v obličejích dobře naladěných přítomných.
?. Velký aplaus sklízí choreografie
„perníková chaloupka“, která zajisté
inspirovala přihlížející k novým tanečním
kreacím. Zábava tak nabírá na intenzitě
a pokračuje…
4:00 přesně. Z repráků
se ozývá zpěv Petra Jandy
oznamující, že jsme skončili - jasná zpráva. A skutečně tomu tak je. Po této
písni nastává relativní ticho
a rozloučení obou moderátorů je jasným impulsem,
že akce bude pokračovat
nejdříve za rok!
10:30. Procházím chodbou, kde se po zemi válí
odpadky a prázdné kelímky, z nichž se část jejich
obsahu také ocitla na podlaze. Spolu s dalšími studenty mířím do školy. Kouřový opar se rozestoupil.
Asi bude chvíli trvat, než se
dřívější podoba kolejí vrátí
FOTO: ROSTISLAV HARENČÁK
do „starých kolejí“. Každopádně akce stála za to, jak mi potvrdili
195 centimetrů. Takže dodatečně k tomnozí přítomní.
muto výkonu gratuluji!
14:17. Vracím se z přednášky a poKrátce po 22:00. Čas pro živou kapelu.
tkávám organizátory stále ještě uklízející
Podlaha menzy se mění v parket
následky akce. Nutno říci, že se jim to ve
a prostor se začíná plnit pařícími lidmi.
finále skutečně povedlo! Takže usuzuji,
Osazenstvo se neobyčejně rozrostlo,
že pro „hladký průběh laky, počet
nálada je čím dál lepší. Po skončení tonávštěvníků a kladné ohlasy“ se příští
hoto „koncertu“ navazuje z plakátů
rok tradice neporuší, ale dodrží!
předesílaná gigantická Rock-Dance
párty. Reflektory ozářenou menzou se
VERONIKA LANGROVÁ
votní sestru ladně přelétat tuto „překážku“? Nebo vojáka v kanadách ve
stejné situaci?
Asi 22:00. Adrenalinová část večera se
chýlí ke konci. Na listině vítězů se
objevují konkrétní jména. Již je zřejmé,
že loňský rekord byl překonán borcem
soutěžícím pod přezdívkou „Komín“.
Tento pseudonym si vybral opravdu
trefně, úspěšně zdolaná výška totiž činila

Kde jsou ty tiché časy aneb Momentka ze studovny Filozofické fakulty OU
Student a studovna. Během doby trávené na této univerzitě
snad nerozlučná dvojice! Co bych si bez ní počala? Je mým
útočištěm, zachráncem, majákem v bouři seminárních prací
a referátů!
Nedávno mne studijní okolnosti opět přinutily navštívit tento
informacemi nabitý prostor, mylně mnou považovaný za oázu
klidu.
Vypínám mobilní telefon a snažím se o téměř neslyšný krok
vzhůru na ochoz. Měkce našlapuji na točité schody a v duchu
proklínám vrzavý zvuk jimi vydávaný. Před očima jako by mi
blikal červený nápis: „Nerušit! Pracuje se!“
Záhy však poznávám, že chování „němého tichošlápka“ zde
praktikuje jen velmi, velmi málo návštěvníků. Zřejmě má studovna lákavou akustiku, jinak si opravdu nedovedu vysvětlit,
proč se z ní najednou stává hlučný, šumící úl. Vzpomínám na
dobu, kdy jen nepatrné šeptnutí vyvolávalo na tváři mé a mých

kolegyň červeň. Málem jsme si odezíraly z rtů, jen abychom
nerušily ostatní. To, že se máme ve studovně chovat tiše, bylo
(a stále je) pro nás naprosto samozřejmé. A nemyslím si, že
tento fakt vyžaduje nějaký speciální trénink či školení.
Najednou mám však pocit, že jsem se ocitla ve společnosti
hyperaktivní telefonistky, hlučných vypravěčů zábavných
historek ze svého života a ještě hlučnějších konzultantů
jakéhosi problému, jehož líčení rázem zabrání ostat-ním
soustředit se na problém vlastní.
Nevěřícně, až hypnoticky pozoruji onu telefonující dívku
a připadám si jako Alenka v říši divů. Kdybych se nebála nahlas
promluvit a porušit bariéru ticha, snad bych jí i něco řekla. Tak
jen zbaběle odcházím a vzpomínám, kdeže jen ty tiché časy
jsou…
RADKA HOLUBOVÁ

Jak se harendilo
Místo: klub Prostor, čas: 12. listopadu
2002 (od půl osmé do rána), osoby:
bohemisté, číslo: množné (účast hojná),
způsob: užívací, rod: činný (až velmi
čilý), vid: dokonalý.
Takto by se dal ve zkratce vylíčit
letošní bohemistický večírek v pořadí již
třetí. Nikdo z příchozích v žádném směru
netrpěl - ani žízní (dva bary poskytovaly
dostatek všelijakých nápojů), ani nedostatkem zábavy. Zapálení ochotníci (dobrovolníci) z řad studentů i jejich pedagogů vytvořili stejně jako loni unikátní,
zábavný program, plný nečekaných
situací, zvratů a překvapení. Moderování
celého večera se ujal osvědčený tandem
„Hráčková - Roll“.
První část rozverné směsky se nesla ve
staročeském, až praslovanském duchu.
Úvodní „špásovné“ pásmo natěšenému
publiku přiblížilo veršovanou formou
život prostého lidu ve středověku. V roli
rozdychtěné venkovanky, která svádí
všechny dostupné muže, kněze nevyjí-

maje, zazářila všeobecně populární
Stáňa Zelinová.
Po lehce pikantním začátku a krátké
přestávce se na podiu objevila bílá
plenta a nad ní záhy tři barevné ponožky,
které zásluhou knoflíků a šikovných
„ponožkoherců“ obživly ve slovanské
věrozvěsty Cyrila a Metoděje a v germánského kněze Vichinga. Díky dramatickému ztvárnění několika výjevů z tzv.
Ostravských zlomků konečně vyšla najevo pravda o sváru slovanského a germánského světa v raných dobách minulého tisíciletí.
Po další přestávce se v publiku fandilo
poněkud nerozhodnému adeptovi soutěže „Chcete být bakalářem?“ a o něco
málo později už celý sál roztleskalo svižné vystoupení rockové babičky Tiny
Turner (v excelentním podání Jakuba
Kučery), která mimo jiné zazpívala duet
s Erosem Ramazottim (Aleš Roll).
Příslovečnou třešničkou večera se stala volba Miss intelekt OU, jež diváky,

rozehřáté předchozím vystoupením
světoznámé zpěvačky, přivedla doslova
až k bodu varu. Tři půvabné finalistky,
kterým kladl záludné otázky Mgr. Jaroslav David, se snažily, seč jim jen síly
stačily, aby si získaly pozornost a náklonnost poroty i publika. Titul Miss však
nezískala ani učená slečna Petra, ani
vnadná svůdnice Katka, ani blondýna
z Blondýna Alenka. Závěr soutěžního
klání totiž vzala do rukou razantní feministka Věra Kosmáková, jež si za zvuků
známé písně Helenky Vondráčkové
Sladké mámení společně s ostatními
ženskými protagonistkami večera podrobila účinkující muže.
Po o(c)hromujícím potlesku nastala
nevázaná merenda, provázená procítěným zpěvem a kreativním tancem, která
se skončila teprve v brzkých ranních
hodinách, kdy znavení a zmožení účastníci zdařilého večírku postupně opouštěli
prostory klubu.

O Bartovské harendě jsem si povídala s Mgr. Jaroslavem Davidem…
Sám v prvních minutách našeho rozhovoru poukázal na to,
že bude určitě velmi zajímavé bavit se o tom, co v podstatě
„neexistuje“.
Harenda je spíše abstraktní pojem, ale s velmi konkrétní
činností a výsledky!
Člen Harendy se neupisuje krví, nevyplňuje přihlášky, nenosí
stejnokroj či jiné viditelné označení příslušníka tohoto studentského spolku. Je „volný“, jako „volná“ je Harenda. Ale přitom
žádnému „členu“ není „volné“, co Harenda dělá…
A o čem jsme si vlastně povídali? O neoficiálním sdružení
studentů bohemistiky Ostravské univerzity a akcích, jež jsou
s jeho činností spojené.
Název „Bartovská harenda“ vznikl podle Mgr. Davida prostě
jen tak. Okolnosti jeho vzniku nebyly pravděpodobně nijak dramatické, protože nezanechaly v paměti pana magistra jasnou
stopu. Na co však rád vzpomíná? Především na první bohemistický večírek a první exkurzi.
Nesporný úspěch prvního bohemistického večírku povzbudil
protagonisty ke každoročním exhibičním vystoupením na prknech klubu Prostor, nutno dodat, že k velké radosti studentů
a vyučujících OU. „Mým kolegům se program moc líbil, Mgr.
Kosek o něm doslova básnil, a to ne pouze z důvodu udržení
pozitivních kabinetních vztahů, jak mne sám ujistil,“ řekl Mgr.
David.
Program se připravuje během roku a zásadní měrou se na
něm podílí Mgr. David a jeho „zdravé jádro“. Pod tímto označením se skrývají „zasloužilí“ - Aleš Roll, Věra Hráčková, Jakub
Kučera, Alena Vatková a další hnací síly Harendy. Vítaným
zpestřením jsou vždy etudy, o které se zaslouží členové
katedry českého jazyka.
Při přípravě třetího večírku se projevilo určité vyčerpání
a intenzivní nedostatek nových tváří, které by s sebou přinesly
i nové nápady. „Každý z nás se rád baví, ale vystoupit se
odhodlá málokdo,“ posteskl si Mgr. David.

V souvislosti s tím mne napadá otázka, zda s sebou odpromování „zdravého jádra“ nepřinese zároveň zánik Bartovské
harendy? V tomto směru je Mgr. David optimistický: „Možná
nepřežije večírek, ale „filmáč“, exkurze a každoroční výstupy na
Lysou horu snad ano. Harenda totiž není jen o večírcích…“
ZA

ROZHOVOR DĚKUJE

LUCIE RICHTÁROVÁ

Stíny Bartovské
harendy
Třebaže po stránce organizace, programu a zábavy neměl
večírek bohemistů snad ani tu nejmenší chybu, nedá mi to,
abych se krátce nepozastavila nad chováním některých
jedinců v publiku.
Není mi totiž zcela jasné, proč se akcí tohoto typu účastní
lidé, které nezajímá to, co si pro ně jejich účinkující kolegové
připravili. Bavit se hlučně se svými přáteli a popíjet pivo mohli
i v nějaké docela obyčejné hospodě a nemuseli svými hlasitými rozhovory rušit produkci na pódiu, natož svými trapnými
průpovídkami obtěžovat ty, kteří představení se zájmem
sledovali.
Připadá mi vrcholně neslušné a bezohledné projevovat tímto
okatým způsobem svůj hluboký nezájem, když se na jevišti
někdo snaží a hraje (po předchozí dřině s vymýšlením a nacvičováním jednotlivých scének) pro potěšení druhých.
Rovněž polohlasem pronášené kritiky, místy i dosti peprné,
vznášené na adresu některých z protagonistů byly nanejvýš
nevhodné a ubohé. Ten, kdo sám neumí vytvořit nic podobného, a si své světoborné a omezené kritiky strčí za svůj ještě
světobornější a omezenější klobouk!
LUCIE RICHTÁROVÁ

O rybáři a rybce aneb Pohádka beze slov

Fialový odstín optimismu

V ostravském Divadle loutek můžete zhlédnout „pohádkovou
fantazii“ O rybáři a rybce, jejíž inspirací se stala stejnojmenná
pohádka A. S. Puškina. Režisér Jevgenij Ibragimov obohatil
příběh rybáře a jeho ženy řadou významů, které se v průběhu
děje odkrývají. Překvapením pro diváky je jistě hra beze slov,
kdy děj je vyjádřen pohybem loutek, jejich gesty, kdy emoce
postav, a vůbec celá atmosféra, se odráží v podmanivé hudbě
Nikose Engonidise. Jednotlivé loutky jsou ovládány dvěma až
třemi vodiči, kteří jsou „schováni“ prostřednictvím černého
divadla . Loutky pod jejich vedením evokují v divákovi pocit, že
se hýbou každou částí svého těla.
Divadelní pohádka O rybáři a rybce v porovnání s Puškinovou verzí klade důraz na téma věrné lásky, která je narušena
a postupně ničena materiální touhou, ale která nakonec vše
překoná a zvítězí (Přesně tak, jak to bývá v pohádkách). Díky
tomu celá hra nabývá na intenzitě, zvláště v závěru, kdy s kulminací příběhu vrcholí i láskyplný vztah, který zůstává tím jediným a tím nejcennějším „bohatstvím“ hlavních postav.
Přestože inscenace O rybáři a rybce je určena pro děti,
domnívám se, že je však vhodná až pro dospělejšího diváka,
který dokáže vnímat více než pohádkový příběh beze slov.
(A.S. Puškin - O rybáři a rybce, režie - J. Ibragimov, výprava - T.
Volkmer, hudba - N. Engonidis, dramaturgie - H. Motýlová, H.
Galetková. Premiéra 11. 10. 2002. Divadlo loutek Ostrava)

„Jsem ráda, že jsem pochopila to,
jak je člověk utkán jako by z pavučin,
přes které všechno prochází. I smích,
i déš, i slunce, i vítr, ptačí zpěv.
Všechno. Samozřejmě vím, že existují také lidé uhňácaní z betonu. Mezi
nimi je mi těžké žít a ještě těžší je
s nimi komunikovat.“ Květa Fialová
V kalendáři se objevilo datum 18.
listopadu. Úplně obyčejné pondělí. Až
na to, že mezi studenty Ostravské univerzity zavítala vzácná návštěva, herečka Květa Fialová. V posluchárně, kde
se přednáška konala, se shromáždilo
velké množství zájemců o rady do života od této energické a milé dámy.
Hovořila o svých zkušenostech z rodinného i hereckého prostředí. Zaujala
především svou upřímností a sršícím
optimismem. Probrány byly otázky
vztahu dětí k rodičům, lásky, přátelství,
snů, ale i zaměstnání a plno dalších.
Paní Fialová se na vše dívala v kladném
smyslu, snažila se ukázat, že každý
problém má nějaké řešení. Hodně čerpala a uváděla to, co sama zažila, aby
tak dokázala, že se dá existovat jinak,
s lepším pohledem na okolí. To vystihuje podle ní nejkrásnější pozdrav na
světě: „A jsou všichni lidé šastní.“

- J.H. -

P.S. Vážení a milí studenti, Studentská vrátka jsou
otevřena všem vašim názorům, polemikám nebo
REDAKCE
kritickým připomínkám. Pište, pište, pište!

Povídání bylo inspirováno její knihou, kterou zde představila - O sobě
(…čím hůře, tím lépe…) - z roku
1999, dotisk 2002. Nezapřela se v ní
herecká duše. Tu vkládala do svého
poutavého vystoupení, čímž se zdůraznil význam jejích slov. Očividně ráda vzpomíná, a to jak na věci příjemné, tak i negativní. Bere život s velkým
nadhledem a považuje ho za nejcennější dar. Ve většině z nás její slova
nahlodala myšlenku změny přístupu
k němu. To je jeden z důkazů, že čas
strávený v její přítomnosti měl smysl.
Zcela vyvrátila mýtus o namyšlených
a nepřístupných známých osobnostech, vzbudila velké sympatie. Sama
svá slova emotivně prožívala a nechala se unést tím, co už odvál čas. Bylo
těžké takovéto odpoledne ukončit.
Celkovým záměrem bylo vyvolat
v nás naše osobní vzpomínky a naučit se mít optimistického ducha ve
všech situacích, což není jednoduché. S trochou tréninku a snahy je
to jistě možné: „O něco se člověk
musí snažit neustále. Aby v sobě uměl
nosit rozkvetlou louku. Myslím, že už
to umím.“
VERONIKA LANGROVÁ

Turnaj v bowlingu
Ve středu 6. listopadu 2002 uspořádala
firma F.L.A.M.E. již 3. ročník oblíbeného
turnaje v bowlingu, na který přizvala i pedagogy a pracovníky Ostravské univerzity.
V napínavém sportovním klání nakonec zvítězil Tomáš Talík, zaměstnanec Centra infor-

mačních technologií OU. Z přítomných žen
si nejlépe vedla Miriam Horová z Rektorátu
OU, která se umístila v celkovém pořadí na
pátém místě.
Sláva vítězům, čest poraženým a bowlingu
- JV zdar!

Připravuje se mezinárodní konference
Na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty OU se
připravuje mezinárodní konference o přeshraniční spolupráci. První konference se
uskutečnila ve dnech 25. a 26. 10. 2001 - byla
věnována česko-polské euroregionální přeshraniční spolupráci vysokých škol České
republiky a Polské republiky. Druhá konference akademických funkcionářů vysokých
škol České a Slovenské republiky působících
v česko-slovenském příhraničí je připravována na 4.-6. února 2003. Na konferenci byli
pozváni akademičtí funkcionáři vysokých
škol, které působí ve vymezené příhraniční
oblasti - na české straně OU, VŠB-TU Ostrava, Vysoká škola podnikání v Ostravě, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Evropský poly-

technický institut v Kunovicích, na slovenské
straně Žilinská univerzita, Univerzita A.
Dubčeka v Trenčíně, Trnavská univerzita
a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě.
Na konferenci se dosud přihlásili 3 rektoři,
5 prorektorů, 7 děkanů a 25 proděkanů.
Cílem konference je vytvořit podmínky pro
konstruktivní jednání akademických funkcionářů o přeshraniční spolupráci, o orientaci
vědeckovýzkumné činnosti, o přeshraničních
smlouvách vysokých škol a partnerských
vztazích, o podpoře projektů typu „people-to
people“.Konference pořádaná pod záštitou
rektora Ostravské univerzity přispěje k prohloubení spolupráce českých a slovenských
vysokých škol.
A. WAHLA

Úspěch ostravských studentů sbormistrovství
Ve dnech 12. a 13. listopadu proběhl na
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze 2. ročník soutěže ve sborovém
dirigování.
Třináct adeptů soutěžního klání, které
bylo určeno pro posluchače sbormistrovství
hudebních kateder pedagogických fakult
České republiky, se utkalo ve dvou kolech.
Povinný program prvního kola tvořily skladby českých autorů, pro druhé kolo nastudovali soutěžící sborová díla zahraničních
skladatelů na základě vlastního výběru.
Repertoár obou částí soutěže byl dirigován
podle zvukového záznamu.
Odborná porota, která v hodnocení jednotlivých výkonů uplatnila přísná kritéria,
pracovala ve složení: Jiří Kolář, Miroslav
Košler (Praha), Tomáš Fiala (Ústí nad

Labem), Eva Zacharová (Prešov, Slovenská
republika), Lumír Pivovarský (Ostrava).
„Třešničkou na dortu“ dvoudenního
setkání byl slavnostní koncert laureátů, kteří
stanuli v čele renomovaných pražských
pěveckých sborů.
Katedru hudební výchovy Pedagogické
fakulty OU reprezentovali Petra Rašíková,
Josef Ilčík a Jiří Šimáček. Všichni naši studenti se představili ve velmi dobrém světle,
beze zbytku splnili vysoké nároky soutěže
a byli po zásluze zařazeni do „zlatého pásma“, což znamená umístění v absolutní špičce. Tento nesporný úspěch spojuje v sobě talent a příkladnou pracovitost mladých sbormistrů s vysokou profesionalitou a nadšením
pedagogů katedry hudební výchovy, zvláště
pak prof. Lumíra Pivovarského.
ŠÁRKA ZEDNÍČKOVÁ

Vydané spisy, skripta
a sborníky
Deutsche Literatur der Zwischenkriegszeit
im tschechischen Schlesien 1918-1938
Spis OU č. 144/2002
Autor:
Ivan Stupek
Vydala:
Filozofická fakulta
Ostravské univerzity
Prodejní cena: 220 Kč
Počet stran: 238
Náklad:
250
Rok vydání: 2002
Vydání:
první
Vazba:
brožovaná
ISBN 80-7042-601-2
Anotace:
Nová publikace autora dr. Ivana Stupka,
CSc., z katedry germanistiky Filozofické
fakulty OU se jmenuje „Deutsche Literatur
der Zwischenkriegszeit im tschechischen
Schlesien 1918-1938“. Autor se zabývá
tematikou německé literatury meziválečné
doby do roku 1938 a některými dosud
nezveřejněnými fakty z oblasti dějinného
vývoje pohraniční enklávy Slezska na území
severní Moravy a dále politickými aspekty
u některých tehdy německých autorů,
z nichž mnozí psali v duchu proněmeckém,
silně nacionalistickém. Prozatím nevyšlo
v literárně kritické oblasti podobné dílo,
které by tak jednoznačně oslovovalo dobu
před druhou světovou válkou a analyzovalo
německé autory tímto způsobem jako tato
zcela jistě zajímavá, avšak i kontroverzní
kniha.
n

Cesty a zastavení
Kapitoly z české literatury dvacátého století
Vydala: Ostravská univerzita - Ústav pro
regionální studia a nakladatelství
Tilia
Autor:
Jiří Svoboda
Odpovědný redaktor: Lubomír Petr
Prodejní cena: 105 Kč
Počet stran: 142
Náklad:
300 ks
Rok vydání: 2002
Vydání:
první
Vazba:
pevná
ISBN 80-7042-603-9
Anotace:
Kniha obsahuje soubor studií, které jsou
tematickým i metodologickým řešením
spojeny tak, že představují volně pojatý
celek věnovaný klíčovým osobnostem české
literatury 20. století. Na počátku je studie
o Masarykově České otázce, po ní následuje
studie o A. Sovovi, F. X. Šaldovi, K. Čapkovi, A. Novákovi, F. Halasovi, J. Čepovi,
F. Hrubínovi, J. Kolářovi a další.

Vydané spisy, skripta
a sborníky
Vývojová psychologie
Autor:
Karel Paulík
Vydala:
Pedagogická fakulta
Ostravské univerzity
Prodejní cena: 100 Kč
Počet stran: 66
Náklad:
400 ks
Rok vydání: 2002
Vydání:
první
Vazba:
drát
ISBN 80-7042-214-9
Anotace:
Učební text zpracován ve snaze přehledným
způsobem shrnout základní psychologické
poznatky z vývojové psychologie v rozsahu
odpovídajícímu potřebám profesionální
práce s lidmi v rámci tzv. pomáhajících
profesí.
n

Dějiny filosofie v datech
Autor:
Jaromír Hrubeš
Prodejní cena: 110 Kč
Počet stran: 125
Náklad:
400 ks
Rok vydání: 2002
Vydání:
první
Vazba:
brožovaná
ISBN 80-7042-220-3
Anotace:
Časový přehled existence významných
filosofů a jejich ústředních děl.

Absolventi Ostravské univerzity v Itálii
Ve dnech 1.-2. listopadu 2002 se dětský
pěvecký sbor Formánek, působící při ZŠ
Ostrava-Dubina, zúčastnil soutěžního festivalu „Voci nel Sole“ v Neapoli, kde získal
druhou cenu. Příjemná pro naši školu je
skutečnost, že se sborem pracují tři její
nedávní absolventi - dirigentem hlavního
sboru je Mgr. Kamil Trávníček (absolvent
Pedagogické fakulty OU - oboru Hudební
výchova-Sbormistrovství), vedoucím přípravného sboru Formáneček I Mgr. Jiří Kusák
(absolvent Filozofické fakulty OU - oboru
Český jazyk-Hudební výchova) a druhý
přípravný sbor Formáneček II vede Mgr.
Marek Pabjan (absolvent Pedagogické

fakulty OU - oboru Český jazyk-Hudební
výchova). V nedávné době se sborem začal
spolupracovat pianista doc. MgA. René
Adámek, působící na katedře hudební
výchovy Pedagogické fakulty OU.
Pěvecký sbor Formánek vznikl v roce 1998
a během krátké doby svého trvání natočil CD
a začal sklízet uznání na zahraničních
festivalech.
Letošní úspěšná „italská cesta“ přinesla
kromě ocenění a mnoha zážitků také pozvání
na příští rok, a to nejen znovu do Neapole,
ale také do dalších zemí Evropy a dokonce
i do Japonska.
- HA -

O svobodě, penězích a Vánocích
Vánoce se opět nezadržitelně blíží. Spolu
s nimi nakupování dárků, shon, přeplněné
obchody. Nemít prázdnou peněženku je jeden
z předpokladů nákupu.
Je to logický předpoklad.
Jenže - celý náš současný život je jakoby
zaměřen k tomuto jedinému bodu. Mít peníze.
Dokonce až tak, že se domníváme, že jsou
jediným měřítkem. Měřítkem úspěchu, pracovitosti, svobody. Vykonávám-li kvalitně svou
práci, musí být kvalitně zaplacena. Jsou-li mé
přednášky cenné, odpovídá jim určitá peněžní
suma. Odmítla-li jedna z největších osobností
současné pedagogiky finanční odměnu za své
přednášky, dala tak najevo i jejich údajnou
„bezcennost“. Míra peněz je míra kvality.
Dotyčný chyboval. Zapomněl na hodnotu
zhodnocenou penězi. V současném světě snad
jedinou…
Jsme spoutaní, nesvobodní lidé. Máme na
rukou pevné okovy, ukuté z touhy po penězích.

Jsme jejich zajatci. Myslíme jen v jejich
dimenzi; jen v dimenzích „má dáti - dal“. Už
nás ani nenapadne, že odmítnutí odměny může
být projevem svobody. Projevem jiné ceny, než
je ta peněžní. Takové, kterou ani finančně
vyčíslit nelze… A že čím více peněz chci, tím
jsem ubožejší, slabší, tím pevněji jsem spoutaná, nesvobodná, vězněná. Hodná soucitu.
Svobodná jsem tam, kde život není přetaven
v ekonomický kalkul. Kde nejsem závislá na
„cenných“ papírech. Cenných, ale přesto pouze
papírech…
Přicházejí Vánoce.
A jsou šastné a veselé. Radostné. Nespoutané. Nekalkulující.
A jsou krásné a přesahující naši lidskou
touhu mít.
A jsou v tom pravém slova smyslu
„svobodné“ a láskyplné.
Protože ani láska - snad ještě není (?) - jen
pouhou peněžní hodnotou…
MIRIAM PROKEŠOVÁ

Povídky od loveckého krbu
Autor Štěpán Neuwirth, Fotoilustrace Lenka a Jaroslav Kubíkovi.
Vázaná s přebalem, formát A5, doporučená cena 189 Kč.
Kniha pro všechny milovníky přírody je především o „lovcích se srdcem“. Obsahuje pět
ucelených, tematicky rozdílných bloků povídek - mysliveckých i rybářských. Čtenář zde vstoupí
do stínů stromů, na rozžhavené paseky, zastaví se na březích řek a říček, usedne u zápraží
loveckých chat, setká se s osudy lidí, zvířat a nepopsatelnou krásou přírodních zákoutí.
V každé povídce se skrývá malé memento, zrnko naděje, že lidé jednou pochopí, že jsou pouze
součástí přírody, nikoli jejím středem.

Přejeme všem pedagogům, studentům, pracovníkům Ostravské
univerzity a našim čtenářům pěkné a pohodové svátky vánoční
a do roku 2003 pevné zdraví, hodně osobních a pracovních
úspěchů.
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Uzávěrka dalšího čísla je v úterý 7. ledna 2003 do 10.00 hod.

Malá galerie studentů Ostravské univerzity
Grafika Františka Moravce (katedra výtvarné tvorby PdF OU)

