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za pár dnů zahájíme slavnostními imatri-
kulacemi další akademický rok, v pořadí 
již třináctý. To je tradičně doprovázeno 
bilancováním a pohledy vpřed. Vzhledem
k tomu, že v letošním roce, který je spojen
s rektorskými volbami, bude příležitostí 
k hodnocení více, připomenu pouze některé
významnější události.
 Z hlediska prestiže obou ostravských uni-
verzit patřilo k těm nejvýznamnějším uspořá-
dání Českých akademických her. Pochvalná 
hodnocení z úst představitelů vysokých škol
i MŠMT, spokojenost soutěžících jsou nej-
lepší vizitkou pro ostravský akademický 
sport i pořádající vysoké školy, tedy zejmé-
na jejich katedry tělesné výchovy. Byť jsem 
již oficiálně poděkoval našim kolegům- 
tělocvikářům, rád tak činím na tomto místě 
znovu. Dík patří rovněž studentům, kteří 
hájili barvy naší univerzity. Jejich umístění na
sedmé příčce mezi 25 zúčastněnými vysokými
školami je velkým úspěchem.
 Pro chod univerzity bylo nejvýznamněj-
ší záležitostí, byť rutinní a málo záživnou,
přijímací řízení. Opožděné akreditace někte-
rých nových oborů a snaha co nejdříve
v nich zahájit výuku způsobily, že se letoš-
ní přijímací řízení protáhlo až do září. Lze
konstatovat, že zájem o většinu našich oborů je
stále značný. Letos jsme rovněž přijali nejví-
ce uchazečů za dobu existence naší univer-
zity, téměř dva tisíce. 
 Problematickou záležitostí se stává ne-
malý počet studentů, kteří si prodlužují svá
studia. Ne vždy jsou příčinou studijní problé-
my. Co z toho, že se tito studenti většinou
ve škole příliš neohřejí. Mnozí totiž využijí
výhod studentského statusu a při prodlouže-
ném studiu si přivydělávají. Univerzita však 
prodělá. Kvůli nim jsme nemohli letos
přijmout další téměř čtyři stovky uchaze-
čů. To má pro nás nepříjemné ekonomické
dopady. Na studenty, kteří si prodlužují 
studium, nedostaneme totiž plnou státní
dotaci, přesněji řečeno, obdržíme z ní pouhých
30 %. Při průměrné částce asi 40 tis. na
studenta za rok dosahuje ztráta pro univer-
zitu téměř 10 milionů. Rovněž stát, který 
toto umožňuje, ztrácí. A to formou sociální 
podpory pro ty, kteří se nedostali na školy 
a rozšíří řady nezaměstnaných. Je jasné, že 
takový přepych si náš stát nemůže dovolit. 
Volá se po novele vysokoškolského zákona 
a na pořad dne přijde i otázka školného. 
 V období zhruba od května do září 
každoročně probíhají debaty o rozpočtu 
na následující rok a vedou se boje o jeho 
podobu. Není tomu jinak ani v tomto roce.
Reprezentace vysokých škol se v  posledních
dvou letech intenzivně zabývala přípravou

reformy vysokého školství, která je podmín-
kou zajištění konkurenceschopnosti českých 
vysokých škol v evropském vzdělávacím pros-
toru. Tato reforma se pochopitelně neobejde 
bez potřebného finančního zajištění. Pro
rok 2004 je navýšení o 5,2 mld. Kč nevyhnu-
telným krokem k naplňování priorit, které si
ostatně vzala za své i současná vláda. Re-
forma představuje významný přínos pro budou-
cí rozvoj našeho hospodářství a tím i posta-
vení naší země v evropském společenství. 
Zajištění konkurenceschopnosti vysokoškol-
ských pracovišť je přitom základní podmín-
kou úspěšného působení českých vysokých 
škol v mezinárodním měřítku jak na poli
vzdělávacím, tak i v oblasti tvůrčích činností.
Všechny mezinárodní programy, ať jde o vý-

ul. Mlýnské. Po rekonstrukci zde vedle pra-
coven a výukových prostor nalezne útočiš-
tě děkanát PdF, poradenské centrum a inter-
netové pracoviště s nepřetržitým provozem.
 Co nás čeká v nejbližší době?
 Zahájení nového akademického roku 
na Filozofické fakultě a Přírodovědecké 
fakultě bude spojeno se slavnostní instalací 
děkanů do jejich úřadů. 
 Koncem září dojde k otevření multifunkční 
budovy Vědecko-technologického parku 
Ostrava, jehož jsme akcionáři. Naši studenti 
výtvarných oborů a jejich pedagogové byli 
přizváni k úpravě interiérů, které skýtají 
jedinečné výstavní prostory.
 Z hlediska modernizace výuky má pro 
nás prvořadý význam účast na Rozvojových 
a transformačních projektech, které vyhlá-
silo pro příští rok MŠMT. Univerzita bude 
usilovat o získání finanční podpory ve výši 
10 milionů korun a každá fakulta má šanci 
na dalších 800 tis. Kč.
 Velkou výzvu pro univerzitu vidím v pří-
pravě Univerzitního centra celoživotního
vzdělávání Moravskoslezského kraje. Před-
stavitelé regionu mají eminentní zájem podpo-
řit tuto aktivitu a my máme potřebné 
know-how. Kladení důrazu na rozvoj celoži-
votního vzdělávání je plně v duchu boloň-
ského procesu.
 Daří se rozvíjet distanční podpory výuky.
Je potěšitelné, že nemalé grantové prostřed-
ky, které jsme na jejich přípravu získali, 
jsou využívány všemi fakultami.
 V duchu otevírání se světu probíhá přípra-
va studia vietnamských studentů na naší
univerzitě. 40 studentů z Vietnamu tak
bude brzy představovat druhou nejsilnější
zahraniční komunitu na naší univerzitě,
hned po studentech ze Slovenska.
 V zimním semestru proběhne řada význam-
ných odborných setkání. Vrcholnou akcí pak
bude udělení čestného doktorátu prof. Klí-
rovi z USA. Tento akt se uskuteční v rámci
slavnostního zasedání VR OU, která se 
sejde u příležitosti připomenutí výročí 17. 
listopadu.
 V zimním semestru proběhnou rovněž 
rektorské volby, což jistě bude příležitostí 
k bilancování a úvahám o dalším nasmě-
rování univerzity. 

 Vážení přátelé, dovolte, abych Vám podě-
koval za odvedenou práci v uplynulém aka-
demickém roce a popřál Vám hodně úspěchů
v roce nadcházejícím. Studentům přeji, aby 
naše univerzita bezezbytku naplnila jejich 
touhu po vzdělání a byla jim vlídnou a dob-
rou matkou.

VÁŠ REKTOR

Vážení přátelé,

měny studentů a učitelů, společné studij-
ní programy či programy výzkumu a vývoje,
jsou dnes založeny na partnerské spolupráci
zúčastněných institucí. V těchto partner-
ských svazcích nelze dlouhodobě obstát bez
vybavení na odpovídající úrovni. Přislíbené
navýšení o 1,7 mld. Kč proti loňské dotaci 
vysokým školám sotva postačí k pokrytí nákla-
dů spojených s nárůstem počtu studentů, 
natož na zahájení reformy. O konečné 
podobě rozpočtu se však bude rozhodovat 
v září, takže bych nerad předbíhal. 
 Rád sděluji, že se během prázdnin poda-
řilo realizovat několik akcí, které přispějí 
ke zkvalitnění prostředí univerzity. Došlo 
k úpravě vstupních prostor budovy B na 
Českobratrské ulici. Konečně jsme se dočka-
li důstojného přístupu k nedávno rekon-
struované aule. Rovněž byly zahájeny pří-
pravné práce v nově získaném objektu na 



 V roce 1998 byly
položeny základy
pro zřízení Asoci-
ace zdravotně so-
ciálních fakult 
v ČR a SR, o což
se zasloužil bývalý
děkan ZSF OU
doc. MUDr. Jaro-

slav Šimíček, CSc. Založení Asociace pro-
běhlo na jednání v Trnavě dne 11. září 
1998. Do Asociace byla začleněna vedle 
Zdravotně sociální fakulty Ostravské uni-
verzity dále Zdravotně sociální fakulta 
Jihočeské univerzity 
a Fakulta zdravot-
nictví a sociální 
práce Trnavské uni-
verzity.
 P r o g r a m e m 
Asociace bylo za-
měřit výuku baka-
lářských programů 
v obdobném obsa-
hu a sladit proble-
matiku zdravotnic-
kou a sociální. 
Vychází se z dopo-
ručení Rady Evro-
py pro ČR s využi-
tím představ o kon-

cepcích bakalářských programů. Fakulty
koordinují výuku v těchto studijních pro-
gramech.
 Ve vedení Asociace se jednotlivé fakulty 
střídají pravidelně v ročních intervalech. 
 Zdravotně sociální fakulta Ostravské 
univerzity byla za podíl na činnosti v Aso-
ciaci oceněna Stříbrnou medailí vedením 
Trnavské univerzity při slavnostním zase-
dání Vědecké rady, které proběhlo dne 
15. května 2003. Medaili převzal děkan 
doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. 

- JV -

 Letos, stejně jako v závěru minulého 
akademického roku, hostil Institut pro umě-
lecká studia OU adepty klarinetové hry 
u příležitosti 2. ročníku mezinárodního 
interpretačního kurzu. Celkem přijelo 20 
aktivních účastníků z České republiky, Slo-
venska a Dánska. Někteří z nich už podru-
hé využili možnosti studovat u Sylvie Hue
z Francie, Karla Dohnala z Prahy a Igora
Františáka z Ostravy. Kromě individuálních 
lekcí a hry v komorních souborech probí-
haly také doprovodné koncerty lektorů
i samotných účastníků. Zahajovací koncert 
30. června 2003, na kterém zazněl mimo 
jiné Messiaenův Kvartet pro konec času 
pro housle, klarinet, violoncello a klavír, 
se konal na Janáčkově konzervatoři. Dva 
koncerty (2. a 4. července) se uskutečnily 
ve studiu Českého rozhlasu Ostrava, který
obě produkce nahrával. Sobota 5. července 
byla zasvěcena komorním klarinetovým se-
skupením hrajícím v prostorách Hukvald-
ského hradu a vyvrcholila koncertem „Mistrů
klarinetu“ v kapli v rámci festivalu Janáč-
kovy Hukvaldy. Závěrečný koncert potěšil 
v neděli 6. července 2003 posluchače na 
zámku v Bruntále.

 Během prvního prázdninového týdne 
se uskutečnil také seminář o specifikách 
klarinetové hry, účastníci mohli využít „klari-
netové dílny“ a nechat opravit své nástroje. 
Pracovní dny, které byly rozděleny do dvou
bloků individuálních lekcí, hodin komorní hry 
a večerních vystoupení, provázela příjem-
ná atmosféra a přátelské prostředí, pro
tuto „klarinetovou partu“ snad typické. Kurzy
uzavřelo setkání všech účastníků a lektorů, 
při němž se živě diskutovalo o podobě dalšího

ročníku. Myslím, že se máme na co těšit. 
Na závěr bych chtěla tlumočit poděkování 
hlavnímu organizátorovi mezinárodních in-
terpretačních kurzů v oboru hry na klarinet 
Igoru Františákovi a popřát mu hodně sil 
do přípravy dalších projektů. Poděkování
rovněž patří organizacím a nadacím, které
tento projekt podpořily finančně: Statutár-
nímu městu Ostrava, Nadaci L. Janáčka, 
Českému rozhlasu, Grantu IGS, firmě 
Spedidam a Selmer. ELIŠKA NOVOTNÁ

2. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru hra na klarinet

Promoce Univerzity třetího věku 
na Filozofické fakultě OU

 Dne 2. července proběhly na Filozofické 
fakultě Ostravské univerzity promoce Univer-
zity třetího věku — vzdělávacího programu 
pro občany postproduktivního věku. Z rukou
nové děkanky FF doc. Evy Mrhačové pře-
vzalo osvědčení o absolvování čtyřsemes-
trálního přednáškového cyklu s názvem Spo-
lečenské vědy a kultura na prahu tisíciletí 
na 90 občanů penzijního věku.
 Univerzita třetího věku byla na Filozo-
fické fakultě v Ostravě založena právě před
deseti lety, v roce 1993, a patřila k prvním 
v naší republice:
 „Humanistické společnosti a humanistic-
ké fakultě nemůže být lhostejné, jak lidé 
prožívají svůj důchodový věk, zda i v tomto 
období svého života mají svůj cíl, radost
z nového poznání, a tím i ze života,“ řekla 
ve svém projevu děkanka fakulty.
 Za deset let absolvovalo tuto univerzitu 
pro „dříve narozené“ více než 600 seniorů.

JIŘINA VEČEŘOVÁ

Stříbrná medaile pro Zdravotně 
sociální fakultu OU



Doc. PhDr. Zbyněk Janáček,
děkan Pedagogické fakulty OU

1. Ve studijním roce 2003/2004 proběhne na fakultě mezinárodní 
konference „Pedagogická diagnostika 2003“ s názvem Výchovně za-
nedbané dítě, jejímž organizátorem je katedra pedagogiky. Určitě 
je třeba připomenout únorový „Odborný speciálně pedagogický 
seminář pro pracovníky speciálních škol“, který organizuje 
katedra speciální pedagogiky.
 K 1. 9. 2003 zahajuje svoji činnost katedra společenských věd, 
která vznikla transformací katedry občanské výchovy a křesťanské 
výchovy. Toto nové pracoviště by se mělo - vedle výukové činnosti —
prosadit výrazným badatelsko-organizačním potenciálem. Blízkost 
grantového pracoviště, vedeného PhDr. Ing. Hanou Danihelkovou, 
toto očekávání jen posiluje. 
 V 1. polovině roku 2003 vznikla katedra pedagogické a školní psy-
chologie. Zahajuje vlastně také svůj první celistvý akademický rok,
jenž by měl být pro katedru ve znamení personální a dislokační 
stabilizace.
 Ve studijní oblasti s novým semestrem otevíráme v rámci studij-
ního programu (SP) Rekreologie - obor Rekreologie — pedagogika 
volného času na katedře tělesné výchovy a na katedře výtvarné výcho-
vy SP Učitelství pro SŠ - jednooborové studium Učitelství výtvarné
výchovy pro střední a základní umělecké školy. Proces v hledání 
možností rozšířit nabídku fakulty především v oblasti krátkých SP by
měl nadále pokračovat, výhledově budeme žádat o akreditaci studij-
ního oboru (SO) Informační technologie ve vzdělávání (bakalářský, 
prezenční a navazující magisterský, kombinovaný), na katedře infor-
mačních a komunikačních technologií a Vychovatelství s volnočaso-
vým a resocializačním zaměřením (bakalářský, prezenční a navazu-
jící magisterský, prezenční) na katedře pedagogiky. Pokračují práce 
na nové podobě SO Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, magisterské, 
prezenční i kombinované studium, a to pětileté.
2. Akademický rok 2003/2004 bude svým způsobem velmi podobný
tomu uplynulému. Slova nejistota a hledání nejlépe vyjadřují stav,
v němž se obecně pedagogické fakulty v ČR nalézají. Toto konstato-
vání má celou řadu příčin, které tento stav konzervují a možná 
i prohlubují.

a)  Zůstává především neujasněnost v otázce strukturovanosti učitel-
ského studia. Silná tradice, délka stávajících SP a nevyzpyta-
telnost MŠMT spíše směřují fakulty k zachovávání současného 
stavu — tedy nedělit. Toto rozhodnutí však paradoxně pedagogic-
kým fakultám dále umenšuje stále neukončený proces integrace
do struktury univerzit, posiluje ty hlasy, jež toto místo zpochybňují —
opakovaně - a může, přes jednoznačná vyjádření pracovní skupi-
ny Akreditační komise a Bílé knihy (učitelské studium je vysoko-
školské, magisterské) - posílit tu část odborné veřejnosti, která —
ať už jsou to důvody ekonomické, či jiné - volá po zkrácení délky
přípravy učitelů pro 1. a 2. stupeň. Domnívají se totiž, že 
krátký studijní program ukončený bakalariátem je dostačující. 
Nemusím zde příliš rozvádět dopad takového rozhodnutí na:

 - už tak klesající zájem o učitelská povolání,
 -  propad délky přípravy profilu absolventa a některé aprobační 

předměty,
 -  ne vždy (objektivně řečeno) průkaznou a obtížně prokaza-

telnou kvalitu studia — pochopitelně, když nejlepší absolventi 
nekončí zpravidla na školách — nahrazenou kvantitou, ovšem 

ani ta nemusí výše uvedený jev zvrátit — jeho příčiny jsou 
mimo fakulty,

 -  trh práce, postoj Ministerstva práce a sociálních věcí (pomoc-
ník učitele),

 -  riziko, které v dlouhodobém horizontu ještě více prohloubí 
současnou krizi na ZŠ.

b)  V rozhovorech vedených mezi Radou vysokých škol, MŠMT 
a veřejnými vysokými školami se nepodařilo přes nemalou snahu
a úsilí zástupců PdF přesvědčit, že koeficient stanovený pro 
studijní program připravující učitele je nízký, jeho kompenzace 
při přerozdělovacích procesech uvnitř VŠ a vlastních fakult je 
nedostačující a vhání některé minoritní obory nebo obory s ma-
lými studijními skupinami — jsou dány povahou výuky — do exis-
tenčních problémů. Aplikace rozpočtových pravidel, jež fungují 
hladce na mezifakultní úrovni, pak musí být „změkčována“ 
řadou koeficientů a hrozí nebezpečí, že po překročení určité 
hranice bezpečnosti:

 - rozpočet fakulty nebude možné sestavit,
 -  některé subjekty, jež mají možnost realizovat KS, budou 

nuceny v rámci tzv. přerozdělení (sofistikované koeficienty) 
část prostředků vracet do fakultního rozpočtu, což povede 
k umenšení iniciativy a chuti pracovat,

 -  některé obory (výchovy) bez změny forem výuky nebudou 
na současnou metodiku stačit.

 Fakulta je po dvou letech a řadě nekonečných a nekončících roz-
prav opět na rozcestí. Jsem přesvědčen o tom, že k rovnostář-
skému principu „falešné“ solidarity v dělení rozpočtu se vrátit nelze —
deklarativně. Lze to však skrytě — lámáním pravidel. Boj o rozpoč-
tová pravidla je tak dalším úkolem, před kterým fakulta stojí.

c)  Na poslední Asociaci děkanů PdF ČR v Čejkovicích u Brna byli 
zástupci fakult vlastně poprvé uceleně konfrontování s projek-
tem Výzkumného ústavu pedagogického (VÚP) v Praze. Jedná 
se o metodický text „Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích 
programů“, jež je reakcí na Rámcový vzdělávací program základ-
ního vzdělávání (RVP ZV). RVP ZV bude závazným dokumen-
tem pro všechny školy, které realizují základní vzdělávání, vymezí
klíčové kompetence, tzn. obecný soubor znalostí, schopností, 
dovedností, postojů a hodnot důležitých pro budoucí uplatnění 
absolventů. Dále vymezí výčet učiva — standard vzdělávací nabíd-
ky — vlastně vymezí vzdělávací obsah v šíře koncipovaných vzdělá-
vacích oblastech, které umožní lepší integraci učiva. Na jednotli-
vých pracovištích si pak budou samy školy sestavovat vlastní 
školní vzdělávací programy základního vzdělávání. V budoucnu 
by pak škola měla být hodnocena na základě souladu Školních
vzdělávacích programů základního vzdělávání (ŠVP ZV) s RVP
ZV. Realizace RVP ZV a ŠVP ZV je úzce spojena s dalšími 
zásadními kroky, které musí být naplněny především změnou vzdělá-
vání učitelů na VŠ. Předpokládá se, že závěrečná podoba RVP
ZV vznikne během školního roku 2003/2004 a bude pokračo-
vat pilotáž na vybraných školách, které budou zároveň spolupra-
covat na vytváření tzv. „Manuálu pro tvorbu ŠVP“.

 Je otázkou, nakolik by tato výrazná změna na základních školách
měla odrážet současnou podobu přípravy učitelů a jak bude nezbyt-
né na tento proces reagovat. Na fakultě vznikne pracovní tým, 
který na základě vyhodnocení současného stavu RVP ZV přijme 

Ptáme se děkanů...
 K zahájení nového akademického roku jsem oslovila děkany fakult a ředitele Institutu pro umělecká studia a položila jim dvě 
stejné otázky:
1. Jaké významné události očekáváte na Vaší fakultě v nastávajícím akademickém roce 2003/2004?
2. Jaké úkoly čekají v tomto období Vaši fakultu a které nejžhavější problémy budete muset řešit?



strategii pro další období. Osobně se domnívám, že je nezbytné do 
projektu absolventa zařadit takové disciplíny, jež mu umožní vy-
tvořit si základní dovednosti v oblasti předmětových curricul, schop-
nosti týmové práce při realizaci ŠVP ZV. V dlouhodobějším hori-
zontu se musíme zabývat otázkou současného rozdělení fakulty na 

jednotlivé katedry především v tom smyslu, nakolik toto tradiční 
aprobační rozdělení bude udržitelné v konfrontaci s RVP ZV.
 Závěrem mi dovolte poděkovat kolegyním a kolegům Pedagogické fa-
kulty za práci v uplynulém akademickém roce a popřát nám všem dostatek
sil, nadšení a vzájemné tolerance v akademickém roce 2003/2004.

Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.,
děkanka Filozofické fakulty OU
 
Na obě Vaše otázky odpovím najednou.
 Jednu velice významnou událost pro akademický rok, který ještě
ani nezačal, už má naše fakulta za sebou — nastala totiž o prázd-
ninách, kdy jsme z MŠMT obdrželi vyrozumění, že máme akredi-
tován obor Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči 
a technické památky. Potěšilo nás to o to víc, že je to jediný takto
orientovaný obor v České republice, obor, který nepochybně sehraje
velkou úlohu v humanizaci regionu. Tato dobrá zpráva se po českých
krajích rychle rozletěla, a tak počátkem měsíce září budeme 
vybírat ke studiu do prvního ročníku z velké řady uchazečů.
 Pro příští akademický rok si klademe celou řadu menších i větších
úkolů, z nichž většina má jeden společný cíl — pomoc regionu 
před vstupem do Evropské unie. Zmíním pouze některé z nich:
 Vynaložíme velké úsilí, abychom získali akreditaci studia francouz-
štiny a španělštiny pro podnikatelskou sféru, oborů, které náš 
region s rozvíjejícími se zahraničními kontakty nutně potřebuje.
 Vzhledem k neutěšené situaci ve výuce jazyků na školách základ-
ních i středních připravujeme za podpory hejtmanství rozšiřující 
studium angličtiny a němčiny.
 Chystáme certifikátový program zaměřený na jazykové vzdělávání
pracovníků České policie.

 V rámci transformačních a rozvojových programů chceme připravit
projekt s názvem Distanční opory pro skupinu bakalářských oborů Jazy-
ky v hospodářské sféře, jehož cílem bude příprava kombinovaného stu-
dia těchto oborů, o něž je nejen v našem regionu obrovský zájem.
 Pokud jde o nové obory, mám radost, že na Filozofické fakul-
tě přibylo tvůrčích osobností, které přicházejí s celou řadou idejí.
Je to tak správné, nové obory nemají vznikat „shora“, ale „zevnitř“,
mají se utvářet „kolem“ silných osobností, které jim dodají tvar 
i tvář. (Jeden krásný a velice potřebný humanitárně orientovaný 
projekt byl již dopracován a čeká na svou akreditaci. Čtenáři Listů
měli možnost seznámit se s ním v červnovém čísle.)
 Nicméně veškerou energii nelze věnovat rozvoji nových oborů. Je 
třeba mít neustále na paměti, že nedílnou součástí činnosti fakul-
ty je vědeckovýzkumná práce - základní předpoklad jejího kvalifi-
kačního vzestupu, ale i samotné její existence. A právě této činnosti
chceme věnovat trvale zvýšenou pozornost na všech katedrách.
 Pokud jde o materiálno, věřím, že v příštím roce se konečně naplní
slib daný nám svého času vedením univerzity — tj. že Filozofická 
fakulta bude mít svou vlastní budovu. Jako jediná z fakult Ostrav-
ské univerzity ji dosud nemá.
 A pokud jde o duchovno — na Filozofickou fakultu bude v prů-
běhu akademického roku pozvána řada významných osobností, s je-
jichž názory budou mít možnost seznámit se nejen studenti a učitelé
FF, ale i studenti a učitelé ostatních fakult naší univerzity.

Doc. RNDr. Petr Šindler, CSc.,
děkan Přírodovědecké fakulty OU

1. Pokud budeme za události považovat prezentaci vědeckých výsled-
ků většiny kateder Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě, pak bych
rád připomenul již tradiční a vědeckou veřejností velmi pozitivně 
přijímané akce.
 Ještě v podzimním období to budou 3 mezinárodní konference, 
a to: Association of SIMULA Users 2003, připravovaná katedrou 
informatiky a počítačů v Bystřici pod Hostýnem (8.—13. 9.), ICTE 
2003 (Information and Communication Technology in Education), 
organizovaná fakultou v čele s prof. E. Mechlovou (katedra fyziky)
v Rožnově pod Radhoštěm (16.—18. 9.), a fakulta se samozřejmě 
bude aktivně podílet i na mezinárodní celouniverzitní konferenci 
Globalizace a její geopolitické, kulturní, ekonomické a ekologické 
souvislosti v Ostravě (8.—10. 10.) Druhý ročník konference připravuje
katedra biologie a ekologie pod názvem Změny životního prostře-
dí a jejich bioindikace II v Bartošovicích (16.—17. 10.).
 Na jaře pak to bude 10. ročník konference středoškolských profe-
sorů matematiky a informatiky, připravované oběma oborovými 
katedrami v Ostravě (leden 2004), dále krajské kolo Matematické
olympiády v kategoriích B + C (březen 2004) a konečně populární
a v  Evropě vysoce přijímaná Mezinárodní matematická olympiáda 
o Cenu Vojtěcha Jarníka, jejíž 14. ročník připravuje katedra 
matematiky do Ostravy (duben 2004). Obě geografické katedry 
připravují v roce 2004 konferenci k 50 letům vysokoškolské výuky 
geografie na Ostravsku.

 Usilujeme také o to, aby v roce 2004 byly akreditovány a otevře-
ny doktorské studijní programy a obory ve fyzice,  informatice 
a v geografii (politická a kulturní geografie), čímž by se jejich 
celkový počet rozšířil na sedm.
2. V pedagogické oblasti se fakulta, přes realizaci I. etapy areálu
Hladnov, dostává do svízelné situace s kapacitami učeben a zajiště-
ním výuky. Přibyly totiž nově akreditované studijní obory a s nimi 
studenti při v podstatě konstantním počtu pedagogů. Poroste tlak 
na nové formy výuky — kombinovanou a zejména distanční.
 Ve vědecké a výzkumné oblasti, vedle výše uvedeného, půjde 
zejména o úspěšné završení výzkumných záměrů a činnosti jedno-
ho výzkumného centra a podání nových výzkumných záměrů. Očeká-
vám také vyšší úspěšnost v přidělování grantových prostředků. 
Sledujeme zde jeden hlavní cíl — vytváření kompaktních 
výzkumných týmů orientovaných na řešení problémů na minimálně 
republikové, ale především evropské úrovni.
 A nejžhavější problémy? Nabízí se známá pravda, že peníze jsou
až na prvním místě. Očekávám, že se výrazně nezmění dosavadní 
metodika rozdělování dotace na jednotlivé fakulty a její vnitřní 
přerozdělování na naše katedry. Jejich vedoucí a akademický senát
jsou zde prakticky zajedno. Byl bych rád, kdyby se podařilo řešit jiný
„žhavý problém“, a to rychlejší tvorbu kvalitních studijních opor, 
a akreditovat alespoň některé studijní programy v angličtině. Trápí 
nás také zbytečné setrvávání studentů na studiu, což je problém 
dlouhodobý. Nedaří se nám výrazněji doplňovat pedagogický sbor 
o přední odborníky — docenty a zejména profesory z jiných měst 
a vysokých škol.

Doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.,
děkan Zdravotně sociální fakulty OU

1. Významnou událostí pro akademický rok 2003/04 je stále větší
zájem o studium spojený s vysokou účastí v počtech nově zapsaných

studentů. To zavazuje fakultu k vytváření podmínek nejen z hlediska
kvality výuky, ale i prostorového zajištění v rámci dosavadních objektů.
O studium projevilo zájem 1232 uchazečů, z tohoto počtu bylo přijato
248. Zvýšený zájem o studium na naší fakultě se týká studijních

dokončení na str. 6



Tečka za Akademickými hrami 
2003 v Ostravě

 Vždy něco začíná a pak také končí. Důstojnou tečku za Akade-
mickými hrami 2003, které spolupořádala Ostravská univerzita, 
udělal rektor doc. Ing. Petr Pánek, CSc. V pátek 27. června
přijal nejúspěšnější sportovce-studenty univerzity spolu s organi-
zátory her. Poděkoval všem za zdařilý průběh a zejména studen-
tům za vzornou reprezentaci školy. Setkání přineslo mnoho 
podnětů k zamyšlení a snad i základ k častějšímu setkávání 
studentů s představiteli univerzity nejen v učebnách. -DV-

oborů se zdravotnickou náplní, a to na bakalářský obor všeobecná
sestra, porodní asistentka, fyzioterapie a magisterský obor sociální
práce se zdravotnickým profilem. V souvislosti s tím je třeba věnovat
zvýšenou péči rozvoji areálu Zábřeh, kde je maximální koncen-
trace studentů. Pro tyto studenty je třeba vytvořit podmínky spojené
se zajištěním stravování, dále jsou prováděny menší adaptační úpravy
v objektech, které jsme se souhlasem Rady města získali k užívání.
Jedná se o pracoviště pro katedru ochrana veřejného zdraví a rozšíření
prostorové kapacity pro katedru ošetřovatelství. Akreditační komise
schválila v červnu t.r. další bakalářský studijní obor Radiologický
asistent, jehož výuka bude zahájena v měsíci říjnu. Předpokládáme
nově vytvořit pracoviště „Ústav zobrazovacích metod“, který bude
dislokován do FNsP v Ostravě-Porubě. O studium je velký zájem,
finanční situace nám však nedovolí přijmout více než 15 studentů.
 V tomto roce probíhají akce spojené s 10. výročím založení 

ZSF. Jde o významnou prezentací desetileté výuky bakalářských 
a magisterského programů, včetně doktorského studia. Vyvrcholení
se připravuje na 24. 10. 2003 v podobě vědecké konference v Polském
domě v Ostravě. Při této příležitosti budou předány Pamětní listy 
pracovníkům, kteří se významně podíleli na rozvoji ZSF OU.
2. Zdravotně sociální fakulta očekává schválení nových bakalářských
a magisterských studijních oborů. Na Ministerstvo zdravotnictví 
a akreditační komisi MŠMT byly předloženy návrhy bakalářských 
studijních oborů „Zdravotnický záchranář“, „Sociální práce se seniory“
a magisterských „Ochrana veřejného zdraví“ a „Laboratorní vyšetřo-
vací metody v ochraně veřejného zdraví“. V případě jejich schválení
je nejžhavějším problémem rozšíření výukových a prostorových 
kapacit v zábřežském areálu, což vyžaduje velmi náročná jednání 
na úrovni Magistrátu města Ostravy. Výše uvedené záměry fakulty
jsou vázány na zajištění praktické výuky ve FN a dalších zdravotnic-
kých zařízeních na území města.

Prof. Rudolf Bernatík,
ředitel Institutu pro umělecká studia OU

1. Netroufám si předělovat studijní a umělecké události Institutu
na semestry a akademické roky, protože naše činnost má dlouhodobý
charakter. Vycházíme z výsledků a činností posledních let a chceme
propagovat na koncertních pódiích naše úspěšné studenty a mladé
učitele z nedávných mezinárodních interpretačních soutěží a zahranič-
ních vystoupení (1., 2., 3. a 5. místo, koncerty ve Švédsku, Špa-
nělsku, Polsku, Belgii, Itálii, Japonsku a ČR). Každý z nich se
představí na sólovém recitálu v Ostravě, především v Aule OU,
kde je instalován nový japonský koncertní klavír KAWAI, ale i v jiných
městech ČR. V listopadu a prosinci vystoupí na koncertech talento-
vaní mladí pianisté a zpěváci z Polska. Někteří naši učitelé povedou
mistrovské interpretační kurzy a navážou tak na loňské úspěšné 
účinkování, které posiluje prestiž univerzity. Řadou koncertů a jedno-

tlivých akcí si připomeneme 150. výročí narození Leoše Janáčka. 
Na přelomu června a července 2004 pořádáme už 3. ročník meziná-
rodních klarinetových kurzů. Rozhodně atraktivní je pro naši univer-
zitu zařazení houslového recitálu našeho studenta Jiřího Vodičky 
na mezinárodním festivalu Pražské jaro 2004.
2. Nejdůležitějším úkolem je zajištění hladkého průběhu výuky 
s ohledem na další rozvoj Institutu. Nejméně složité jsou problémy, 
které si můžeme řešit sami a máme na ně kompetence — obsah 
a rozsah výuky, personální obsazování, spolupráce s jinými institu-
cemi, zajištění odborné úrovně předmětů a koncertní činnost. Stálý
problém, který řešíme téměř denně, je nedostatek místností, protože
vedle výuky chceme zajistit prostory pro samostudium, vzájemné 
zkoušky a přípravu na koncerty, zvláště pro mimoostravské a zahra-
niční studenty. O mzdových otázkách, zvláště platby externím učitelům,
které jsou na spodní hranici únosnosti, lze zatím jen diskutovat 
a slibovat, že to bude lepší. Přesto jsme optimisté!

Doc. Eduard Halberštát,
vedoucí katedry výtvarné tvorby

 Imatrikulace prvního ročníku proběhne letos poprvé již v rámci
Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity. Začátkem zimního
semestru se uskutečnil I. ročník mezinárodního studentského 
workshopu serigrafie v grafických dílnách katedry výtvarné tvorby. 
Zúčastnili se studenti uměleckých vysokých škol - Institutu Sztuki 
Katowice, AVU Praha, FaVU Brno, VŠU Bratislava a Akademie 
umění Banská Bystrica společně s našimi posluchači.
 Při Institutu pro umělecká studia výtvarných umění vzniká 
umělecká rada s účastí doc. PhDr. Jany Ševčíkové z  AVU Praha,
PhDr. Ludvíka Ševečka, ředitele Galerie výtvarných umění ve Zlíně,
prof. Stanislava Balka, akad. mal., rektora Akademie umění v Banské
Bystrici a zástupce GVU v Ostravě. 

 V bohatém kalendáři výstavních aktivit katedry výtvarné tvorby 
je významný projekt studentské skupiny REKORD v Galerii N°D 
Praha, účast ateliéru intermediálních forem na festivalu Nová média
v Chebu v polovině října, zastoupení v Galerii Felixe Jeneweina 
v Kutné Hoře a Cena Miroslava Proška — EXIT 2003 v Ústí nad 
Labem. Pokračuje spolupráce s městským obvodem Moravská Ostrava
a Přívoz s uvedením dalších akcí pro veřejnost v centru města. V pří-
štím roce vyšle KVT své zástupce na první sochařské sympozium 
v Jeseníku, organizované zástupkyní MKZ Mgr. Jiřinou Horníko-
vou. Pro letní semestr se připravuje přednáškový cyklus „O výtvar-
ném umění a architektuře“ pro studenty Ostravské univerzity 
a širokou veřejnost.
 Za odpovědi děkuje

JIŘINA VEČEŘOVÁ

Ptáme se děkanů...
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 Poslední srpnový týden zavítalo do Ostravy
14 zahraničních studentů a studentek, kteří
se rozhodli absolvovat třítýdenní Letní slavis-
tický kurz pořádaný katedrou českého jazyka
FF OU. Pro čtenáře Listů jsme vybrali ze tří
dopisů, které mohli naši studenti napsat domů,
a možná je i opravdu napsali. Autorem čtvrté-
ho je ředitel „letní školy“ Jaroslav David.

Antti, Finsko
…Ostrava je moc zajímavá. Včera jsem se 
bavil s Jaroslavem a potvrdil mi, že české 
holky jsou opravdu moc krásné. Je tady pro-
blém se nezamilovat... Každý den po dopoled-
ních „lessons“ máme přednášky, výlety nebo
exkurze. A večer pravidelně skončíme na Sto-
dolní nebo někde v baru. Už umím česky říct:
„Jak se máš?“, „Dám si jedno světlé pivo.“
a „Ještě jedno, prosím.“...Pobavilo mě, že po-
dle jména mě Aleš s Jaroslavem považovali 
za ženu. Prý si představovali plavovlasou 
severskou krásku, zatímco na nádraží na ně
čekal finský kluk...

Katrin, Německo
…Hodiny češtiny se mi líbí. Jaroslav i jeho
kolegové, Marcela, Eva, Irena a Petr, říká-
me mu mezi sebou „climber“, nás sice chválí,
ale vím, že se budu ještě muset hodně učit.
V neděli jsme jeli do vesnice Hrčava. Jaro-
slav nám sice tvrdil, že „hiking trip“ bude mít 
maximálně 14 kilometrů, ale myslím, že to
bylo víc. Jenže Jaroslav nám mapu neukázal.
Češi vůbec rádi chodí pěšky. Příští neděli 
pojedeme na Lysou horu. Prý každý, kdo na-
vštívil Ostravu, musí vylézt i na tenhle kopec.
S obavami se z okna kolejí v Porubě díváme
na temnou horu na horizontu...Ve středu 
nás čeká první test, docela se bojím. Chtěla
jsem se učit celý večer, ale v jedenáct přišel
Antti a měl povídavou náladu. Vůbec, všem
klukům tady moc chutná české pivo. Myslím,
že s Čechy máme hodně společného. Nejen to
pivo. Překvapilo mě, kolik německých slovíček
je v češtině pro substandardní vyjádření: 
flaška, šmakovat, šminky, machr, krýgl. Skoro
by se zdálo, že Němci se česky učit nemusí.

Dorothee, Francie
...Česká kultura je velice pestrá. Koupila 
jsem si dvě knížky od Bohumila Hrabala, 
ovšemže přeložené do francouzštiny. Bohumil
Hrabal, tedy tohle jméno je pro mě problém.
Jaroslav se mi často směje, že to jméno 
Francouzi vyslovují jako „Boumil Rrraba“. 
Má trochu pravdu. Ale i tak mě čeština 
moc baví. Co mi trošku vadí, že v Ostravě 
je problém domluvit se anglicky. A taky mě
pěkně štve, že Jaroslav i Aleš, jeho asistent,
mi říkají „Dorotko“. Někdy zkoušejí moje pří-
jmení vyslovovat jako „Lašódová“... Absolvo-
vali jsme spoustu zajímavých přednášek. 

O české „nové 
vlně“, o českém 
pravopisu, o po-
válečné literatuře, 
ohmatali jsme si
staré slovníky, a to
ještě nejsme u kon-
ce... Na našich 
českých učitelích 
se mi líbí, že jsou
kamarádští a hodi-
ny nejsou nudné.
Jen ta jejich anglič-
tina by někdy 
mohla být lepší...
Zatím jsem nad-
šená. Kurz sice
končí až 14. září, ale myslím, že můj dojem
se už moc nezmění. Na začátku sice byly 
nějaké problémy s organizací, ale teď už 
je to v pohodě...

Jaroslav, Česko
Milá maminko. Konečně jsem si vyšetřil kou-
sek času, abych Ti napsal... Ne všichni naši
studenti sem přijeli studovat češtinu, ale zdá
se, že většina ano. Po našem kurzu budou
pokračovat v Praze, někteří také v Ostravě 
na VŠB. Po týdnu už jsme překonali něco 
jako „kulturní šok“. Mladí lidé ze Západu, 
vidíš, pořád se cítím jako „ten z Východu“, 
berou spoustu věcí jako samozřejmost. Díky
improvizaci jsme i to zvládli. Uvědomil jsem
si, že Ostrava nemá skoro žádné zázemí. 
Snad kromě informačního centra. Jako cizi-
nec mluvící anglicky jsi tady ztracen. Skoro
nikdo ti nerozumí, a sehnat dopoledne taxi
je taky problém... Jak ses ptala v posled-
ním dopise, tak čeština jim docela jde. Víc
než gramatika je trápí výslovnost. Finky 

vyslovují všechno měkce, spřežku „ch“ čtou
jako „š“ a už vůbec nemluvím o problé-
mech s „h“... Milá maminko, neboj. Teď 
už spím víc než první týden. Vitamíny jím,
stravovat se zkouším pravidelně. Ale znáš 
to, družit se s Dány, Němci a Finy…Na-
štěstí mám dva šikovné studenty za pomocníky,
Aleše Rolla a Alenku Vatkovou. Pomáhají
mi s odpoledním programem a s organizací.
Někdy mě i dovedou domů, to když jsem 
hodně „unavený“... Co mě mile překvapilo, 
byli moji kolegové, kteří dopoledne učí nebo
mají přednášky. Přistoupili k tomu skuteč-
ně profesionálně. Někteří si dokonce nechali
své texty přehlédnout od překladatelských 
agentur... Myslím, a klepu na dřevo, že 
všichni jsou spokojeni. Takže i já. Teď sice 
nevím, co bude příští rok, ale zase bych do
toho šel znovu.

Tvůj syn Jaroslav

Fenk jú, maj kolígs!
Tak takhle nějak, komicky, asi zní moje anglič-
tina rodilému Britovi. Stejně jako nám na tváři
vyvolává úsměv jejich „Mháš ce doubže?“ 
Naštěstí se vždycky nějak domluvíme. Od 
toho, abychom se dorozuměli, jsou slovníky, 
gramatiky, jazykové kurzy. A samozřejmě 
to nejdůležitější, učitelé. Děkuji všem kole-
gům, kteří se mnou spolupracovali na Letním
slavistickém kurzu. Však víte, koho se to týká,
Marcelko, Irenko, Petře, Evo. Dík patří i Vám,
kteří jste odpoledne přednášeli, Pavle, Ivo,
Chrisi, Oskare, Kubo, Hanko, Mirku, Martine.
Samozřejmě také šikovným studentům, Aleši
Rollovi, Alence Vatkové, Davidu Hanzelkovi,
Michalu Jelénkovi. Za organizační pomoc 
tajemníkovi fakulty Jaroslavu Kozelskému 
a paní sekretářce Štěpánce Jaskulové. Při-
pomenout chci též bývalého proděkana pro
zahraniční styky Martina Pobořila, díky jehož
úsilí a práci si letos zahraniční studenti 
konečně našli cestu do Ostravy.

VÁŠ JAROSLAV DAVID

Cizincem v Ostravě



 V Centru dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty OU začíná již
jedenáctý studijní rok. Od 12. 9. 2003 zahajujeme studium školského
managementu, výchovného poradenství, doplňujícího pedagogic-
kého studia učitelství odborných předmětů, mistrů odborné výchovy,
vychovatelství a další typy rozšiřujícího a specializačního studia. 
 Připomeňme, že ve studijním roce 2002/2003 se v našich 37 
kurzech připravovalo 1 442 studentů. Ve studijním roce 2003/2004 
předpokládáme další kvalitativní a kvantitativní rozvoj. V tomto 
měsíci vydáváme v nákladu 1 000 výtisků brožuru, jež má název: 
Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 
2004/2005. Dáváme tím najevo, že už nyní je možné, aby byla naše
rozsáhlá nabídka studována na zdejší vysoké škole, ale zejména 
v Moravskoslezském regionu, kde prostřednictvím zahajovacích ředi-
telských porad, které svolává Odbor školství, mládeže a sportu 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, byla tato informace 
nabídnuta a komentována tak, jak to bývá každým rokem. Pro ilus-
traci našeho sdělení uvádíme přehled doplňkového, rozšiřujícího 
a specializačního studia na studijní rok 2004/2005:

1 Doplňující pedagogické studium:
 1.1 pro učitelství odborných předmětů (UOP)
 1.2 pro mistry odborné výchovy a odborného výcviku (MOV)
 1.3 pro vychovatele školských zařízení (V)

2 Rozšiřující studium:
 2.1 speciální pedagogiky pro absolventy vysokých škol učitelského
  směru (nebo jiné VŠ s doplňujícím pedagogickým studiem)
 2.2  školní tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (určeno

absolventům vysokých škol učitelského směru)
 2.3  rodinné výchovy pro 2. stupeň základní školy (určeno absolven-

tům VŠ učitelského směru)
 2.4 jazykového vzdělání učitelů 2. stupně ZŠ - jazyk anglický
 2.5 hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ
 2.6 hudební výchovy pro střední školy
 2.7 občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ
 
3 Specializační studium:
 3.1 školského managementu
 3.2 výchovného poradenství pro základní a střední školy
 3.3 speciální pedagogiky pro mistry a vychovatele 
 3.4 kultury řeči a umění komunikace
 3.5 vzdělávacích technologií pro učitele
 3.6 jazykového vzdělání pro učitele 1. stupně ZŠ - jazyk anglický
 3.7 koordinátor informačních a komunikačních technologií (ICT)
 3.8 hlasové a pěvecké výchovy a nonverbální komunikace
 3.9 sociální pedagogiky - prevence a resocializace

4  Kurzy připravené v rámci projektu PHARE „Systém
celoživotního vzdělávání Moravskoslezska“

 4.1 manažer vzdělávání
 4.2 lektor vzdělávání dospělých
 4.3  angličtina pro zájemce o jazykové vzdělání učitelů ZŠ — pří-

pravný kurz
 4.4 angličtina pro lektory
 4.5 angličtina pro mezinárodní pedagogickou spolupráci 
 4.6 public relations pro malé a střední firmy
 4.7 e-learning v podnikovém vzdělávání
 4.8 dovednosti e-tutora
 4.9 komunikační dovednosti
 4.10 internet a web design
 4.11 multimédia
 4.12 zpracování grafické informace a DTP

 Podotkněme, že další profesní vzdělávání je součástí celoživot-
ního vzdělávání a učení. Tvoří předpoklady pro rozvíjení kvalifika-
ce a zdokonalování. Celá tato oblast patří svým obsahem do obecné
pedagogiky a zejména andragogiky. Obě uvedené pedagogické 
vědy operují základními a specifickými kategoriemi a pojmy, které
přísluší rozvíjet, využívat a komentovat odborníkům školeným pro
tuto oblast. 
 Zdůrazněme, že naše aktivity jsou konkrétním naplňováním 
požadavků a potřeb regionální školské politiky, ale i dlouhodobé 
spolupráce s odborem školství, mládeže a sportu našeho kraje. Děku-
jeme lektorům z našich fakult (z Pedagogické, Filozofické a Přírodo-
vědecké fakulty OU) a všem dalším vyučujícím a příznivcům, kteří
pomáhají s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků na 
severní Moravě. Bližší informace lze nalézt ve zmíněné brožuře 
a webových stránkách OU (http://www.osu.cz/fpd/cdv/index.php).
  DOC. PHDR. JOSEF MRHAČ, CSC.

ŘEDITEL CENTRA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Rozvíjíme další profesní vzdělávání — pomáháme školství

Z FOTOGRAFIE JE ZŘEJMÉ, ŽE O AKTIVITY CDV PDF OU JE ZÁJEM

Ze zasedání Kolegia rektora
 V pondělí 8. září poprvé po prázdninách jednalo KR, které 
se mimo jiné zabývalo:
l  Koordinací předkládání projektů do Rozvojového programu 

pro veřejné vysoké školy na rok 2004, který vyhlásilo MŠMT. 
Univerzita má šanci získat pro příští rok finanční částku ve výši
13,2 mil. Kč na podporu svých rozvojových aktivit. Projekty nutno
předložit do 20. října.

l  Předběžnou informací o přijímacím řízení, kterou podala
pror. pro studium. Byl konstatován přetrvávající zájem o stu-
dium na většině oborů. Na základě letošní zkušenosti
PřF bylo doporučeno konat zápis do prvních ročníků v příš-
tím roce na všech fakultách již v červencovém termínu. V ná-
vaznosti na to byl schválen Harmonogram akademického 
roku 2003/2004. 

l  Činností s.r.o. v letošním roce a výhledem pro příští rok. Jednání
byl přítomen jednatel s.r.o. RNDr. Sochor. Letošní rok je rokem
náběhovým.

l Stavem řešení projektu sledování hlavních nákladů. Koordiná-
 torem je prof. Močkoř. Výstupy projektu budou k dispozici kon-
 cem roku a budou součástí manažerského informačního systému.
l  Výsledkem evaluace výuky studenty, která nesplnila očeká-

vání. Zúčastnilo se jen 2,5 % studentů. Prorektorka pro stu-
dium navrhne opatření a další postup.

l  Rektor informoval o jednání ČKR, které proběhlo ve 
dnech 4. a 5. září v Pardubicích.                - PP -



Publikační strategie

Ostravská univerzita na Labyrintu
 V úterý 3. června se konalo na Gymnáziu
Olgy Havlové v Ostravě-Porubě setkání po-
skytovatelů vzdělávání dospělých Labyrint 
2003. Během jednoho dne a na jednom místě
mohli zájemci za symbolický poplatek vidět
praktické ukázky školení a tréninku renomo-
vaných vzdělávacích společností. Celá akce
proběhla pod záštitou České společnosti pro
rozvoj lidských zdrojů, Rady pro rozvoj lid-
ských zdrojů v Moravskoslezském kraji 
a sdružení Business Leaders Forum, sdru-
žující představitele domácího a mezinárodní-
ho průmyslu a obchodu v České republice.
 Mezi účastníky setkání nechyběly firmy
z oblasti vzdělávání dospělých a personalis-
tiky jako Pricewaterhouse Coopers, AG Sy-
nergo, Ambra Consulting, s.r.o., a samo-
zřejmě nechyběla Ostravská univerzita, jedi-
ný účastník z oblasti veřejného školství. 
 Oddělení eLearningu Centra informač-
ních technologií připravilo ukázku eLearnin-
gového školení pro firmy, úřady a podniky.

Jeho účastníci si měli možnost vyzkoušet,
jak probíhá školení a příprava k testům
ECDL (European Computer Driving Licence
neboli česky tzv. „řidičák na počítač“), sezná-
mit se s připravovanými a provozovanými 
e-kurzy, byli seznámeni s projektem Systému
celoživotního vzdělávání Moravskoslezska 
a byly jim předvedeny možnosti oddělení
eLearningu jako poskytovatele eLearningo-
vých řešení na klíč.

Součástí akce byl i veletrh vzdělávacích 
společností, kterého se Ostravské univerzita 
také zúčastnila. Zájemci mohli u jejího stán-
ku zhlédnout nabídku vzdělávacích aktivit 
jak pro oblast celoživotního vzdělávání, tak
také pro vnitropodnikové vzdělávací kurzy. 
Účastí na této akci deklarovala Ostravská 
univerzita svůj vstup na trh vzdělávacích akti-
vit jako provozovatel a poskytovatel techno-
logií pro distanční vzdělávání (eLearning).
  RICHARD KOLIBAČ

 Vědecká činnost, která je vedle výuky
nejdůležitější součástí naší práce, je ob-
vykle hodnocena podle počtu publikací. 
S požadavkem publikovat se brzy po nástu-
pu na univerzitu setká každý — i ten, kdo
tento zájem původně neměl. Publikace po 
jednotlivcích požaduje šéf katedry, sou-
hrny z kateder shromažďují proděkani, 
za univerzitu pak prorektor. Přehledy 
publikací shromažďujeme na naší univer-
zitě v databázi PUBL a výkazy jedno-
tlivců se přikládají k žádostem o vyšší 
vědecké hodnosti (doktoráty, habilitace, 
profesury), přehledy kolektivů jsou důleži-
tou součástí žádostí o akreditace studij-
ních oborů a v evaluacích vysokých škol. 
Prostě v odborném světě platí anglické: 
„Publish or die“ — tedy „Publikuj, nebo 
zemři“.
 Není však publikace jako publikace. 
Každý autor dovede říct, které publikace 
jsou lepší a které horší. Ty lepší jsou nepo-
chybně ty, ve kterých se nám podařilo něco
významného sdělit, když se nám např. poda-
řilo přijít ve svém oboru na něco nového.
 Ve světě existují scientometrické metody,
jak kvalitu publikací měřit. Dělat to obec-
ně je samozřejmě velice obtížné, protože
různé obory jsou těžko měřitelné jediným 
ukazatelem. Přesto se scientometrie o něco
takového pokouší pomocí citačního indexu,
který dokáže do jisté míry porovnat kvalitu
publikací alespoň v rámci jednotlivých 
oborů. Citační index je databáze, která za-
znamenává, jaký ohlas vzbudila příslušná 
publikace v odborném světě. Takových 
databází je ve světě víc, ale nejznámější 
je ta, kterou provozuje Institut For Scien-

tific Information (ISI) s ústředím ve Phila-
delphii. Proto se tento citační index označuje
někdy jako Philadelpský seznam. Je to asi
8 tisíc odborných časopisů, které jsou recen-
zovány a u kterých se počítá, kolikrát se
v průměru příslušný článek objevil v cita-
cích jiných autorů. To je poměrně objektivní
měřítko kvality. Důležité totiž není jen 
publikovat, ale je třeba svou publikací také
zaujmout odbornou veřejnost. A čím častě-
ji je dané dílo citováno, tím vyšší je samozřej-
mě jeho úroveň. Pro přírodní vědy ISI
sleduje Science Citacion Index (SCI), pro 
společenské vědy Social Science Citation 
Index (SSCI). Seznam je přístupný na 
internetu na adrese www.isinet.com. 
 Pro nás je nevýhodou, že na Philadelf-
ském seznamu jsou prakticky pouze anglic-
ky psané časopisy, anebo časopisy uvádějící
přinejmenším rozsáhlá anglická resumé. 
S tím se však musíme smířit. Jazykem 
dnešní vědy je prostě angličtina a bylo by 
bláhové čekat, že se to v blízké budou-
cnosti změní. V 19. století dominovala ve
vědě němčina a byla vystřídána angličti-
nou právě zhruba před stoletím.
 Frekvence citací zase určuje úroveň kva-
lity odborného časopisu. Je to tzv. impact 
faktor. Ten ukazuje, jakou průměrnou cito-
vanost mají články v příslušném časopisu.
Časopis, jehož články jsou často citované
v jiných odborných časopisech, má impact
faktor vysoký, naproti tomu ten, který je 
citován zřídka, má impact faktor blízký 
nule. Vyznat se v impact faktorech časopi-
sů svého oboru je velmi důležité, protože 
publikace v tzv. „impaktovaných“ časopi-
sech se požaduje při akreditacích a jiných

příležitostech, kdy je hodnocena naše odbor-
ná práce. Jistě lze namítnout, že citační
indexy nejsou vhodné pro porovnávání 
publikační aktivity různých oborů. Je prav-
da, že citační indexy mají vyvinuty nejlé-
pe přírodovědci (konkrétně jde např.
o chemii), ale není pravda, že společen-
ské vědy je nemají vůbec. Citační indexy
se sledují jak v přírodních, tak i ve společen-
ských vědách. A odděleně, aby nedochá-
zelo ke srovnávání nesrovnatelného. 
 Publikované výsledky lze tedy po formál-
ní stránce seřadit do následující posloup-
nosti:
l impaktovaný odborný časopis, 
l  neimpaktovaný (ale recenzovaný) odbor-

ný časopis nebo sborník, 
l  nerecenzovaný odborný časopis nebo 

sborník,
l populárně-vědecký časopis.

 Přitom je třeba mít na zřeteli, že v mno-
ha oborech — zejména přírodovědných — 
se mezi odborné publikace nepočítají již 
ani ty z předposlední uvedené úrovně, 
tzn. nerecenzované časopisy a sborníky, 
což je případ mnohých sborníků z konfe-
rencí. Ve většině oborů se však již nepočíta-
jí ani populárně-vědecké publikace. Jejich
vědecká hodnota je nulová.
 Proto by měl mít každý z nás svou vlast-
ní publikační strategii, závislou na požadav-
cích svého oboru. Kdo má zajímavý nápad, 
který má šanci uspět v zahraničních  časo-
pisech s impact faktorem, by si ho měl
přeložit do angličtiny a snažit se nabídnout
ho tam. Není rozumné dávat kvalitní člán-
ky na průměrné konference, v jejichž sbor-
nících nemohou „bodovat“, byť by byly
sebelepší. Není nás tak mnoho, abychom
mohli plýtvat dobrými náměty. My, starší
vědečtí pracovníci, již svou strategii publi-
kování máme. Mnozí z nás si ji tvořili 
léta a učili jsme se na vlastních chybách. 
Pro mladé je proto důležité seznámit 
se s podmínkami publikování ve svém 
oboru co nejdříve. Publikační strategie je 
důležitá jak pro každého z nás jednotli-
vě, tak i pro katedry, fakulty a nakonec 
i pro celou univerzitu. 

TADEUSZ SIWEK



 Pro letošní 50. Bienále v Benátkách byla v náročném konkurzním řízení vybrána pro 
reprezentaci České republiky ostravská skupina KAMERA SKURA, která vznikla 
již v době studia (1992—97) jejích členů na katedře výtvarné tvorby Pedagogické 
fakulty Ostravské univerzity.
 Svůj projekt SUPERSTART instalovali v nově rekonstruovaném Československém 
pavilonu, který pochází z roku 1925 a je dílem vynikajícího architekta Otakara 
Novotného. 
 Divák sleduje v potemnělém prostoru třímetrovou figuru Ježíše Krista, oblečeného 
do gymnastického dresu, visícího v rozporu na kruzích. Objekt doprovázejí dvě 
velkoplošné videoprojekce a zvuk zabírající skupinu fanoušků prožívajících jakési 
sportovní utkání. Na displeji naskakují s každým novým příchozím údaje o počtu 
lidí, kteří expozici zhlédli. Účast na jubilejním Bienále je nejen významným tvůrčím 
úspěchem skupiny, ale také inspirující výzvou pro součastné studenty katedry 
výtvarné tvorby a Institutu pro umělecká studia výtvarných umění.

O okurkách, psech 
a žurnalistice 

 Léto se naplňovalo a v horkých dnech se 
nic moc nedělo. Zavládla okurková sezóna
a žurnalisté hledali zajímavá témata. V pátek
25. července jsem si koupil svoje oblíbené 
Lidovky. V článečku na straně 11 se Miloš
Čermák zabýval tím, „Kdo je novinářem“. 
A hledal odpověď na otázku, kdo jím 
není. 
 Vzpomněl jsem si na vyhrocenou a neob-
jektivní reportáž, kterou počátkem téhož
měsíce odvysílala Česká televize. Rozhořčení
absolventi FF OU, jednooborová čeština,
se rozčilovali, že na jejich diplomech schází 
douška „se žurnalistickým zaměřením“. Vlast-
ně, hovořili tam o sobě jako o „noviná-
řích“. Svoji budoucnost bez této větičky 
líčili jako ztracenou. V reportáži nedostala 
slovo ani proděkanka pro studium, ani 
zástupce katedry, která obor garantuje. 
 Cestou od trafiky jsem se spolu s Milo-
šem Čermákem nakonec dobral vágní, nicmé-
ně asi jediné správné definice: „Novinářem 
je každý, kdo se za něj považuje.“ 
 Karel Havlíček, Karel Čapek, Ferdinand 
Peroutka, Jan Procházka, Ludvík Vaculík ani 
Pavel Tigrid neabsolvovali žádnou žurnalis-
tiku, někteří z výše zmíněných legend české
žurnalistiky ani nebyli „zatíženi“ akademic-
kým vzděláním. Přesto to nic neubírá na 
jejich kvalitách. 
 Kdybyste se, milí jednooboroví, podívali
do redakcí českých novin, zjistíte, že většina
novinářů má středoškolské vzdělání. Běžná
praxe je taková, že o kultuře píše absolvent 
zemědělské školy. Tedy, novinářem se lze 
stát, málokdo se jím již narodí, v horším 
případě se za něj někdo může pouze pova-
žovat, ale úředně potvrzená větička z nikoho
novináře, stejně jako učitele, literárního 
teoretika nebo řidiče neudělá.
 Nechci samozřejmě celou věc bagateli-
zovat. Taky by mě spravedlivě naštvalo, 
že jsem studoval obor, který jsem podle 
diplomu neabsolvoval. Jiný problém je, zda 
žurnalistický obor byl opravdu připraven 
tak, aby absolventům dal alespoň základ 
novinářského řemesla.
 Jsem zvědav, jak celá věc skončí. Novi-
náři jsou podle otřelého přirovnání „hlídacími
psy“. Pokud se tedy mezi stěžujícími si 
studenty najde alespoň jeden, který se poku-
sí přijít věci na kloub, dokáže se povznést
nad svůj diplom a bude se zajímat, za jakých 
podmínek byl obor akreditován, zeptá se
všech zodpovědných a veřejnosti celý pro-
blém objasní, pak ten obor opravdu byl 
„se žurnalistickým zaměřením“. Skutečný 
hlídací pes se totiž s tím, že má v tlamě 
kost, nespokojí.

JAROSLAV DAVID, KCJ FF

Italské Benátky a Stará Ves nad Ondřejnicí

 V pátek 6. června se uskutečnilo zahájení výstavy posluchačů katedry výtvarné 
tvorby PdF Ostravské univerzity na zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, nad kterou 
převzal patronát starosta obce pan ing. Dalibor Dvořák. Expozici, ve které se představilo 
27 studentů ateliéru volné a užité grafiky, ateliéru kresby a ateliéru sochařství, uvedl 
doc. Petr Holý. 
 Výstava je přístupná denně do 17. října 2003.

DOC. EDUARD HALBERŠTÁT

VEDOUCÍ KVT



 Smlouva o spolupráci mezi Filologic-
kou fakultou Sankt-Peterburgské státní 
univerzity a Filozofickou fakultou Ostrav-
ské univerzity na léta 2002—2006 byla uza-
vřena také ve snaze o zvýšení úrovně pří-
pravy studentů jmenovaných univerzit v ob-
lasti slavistiky (praktické osvojení ruského 
jazyka a kultury českými studenty a české-
ho jazyka a kultury ruskými studenty, 
rozvoj bádání v oblasti srovnávacího studia 
slovanských jazyků, literatur a kultur aj.) 
Rozhodli jsme se využít této bezesporu výji-
mečné možnosti a vydat se v dubnu 2003 
na téměř třítýdenní stáž (15. 4 — 4. 5. 
2003) do jednoho z nejkrásnějších měst 
světa, ležícího na březích Něvy - do 
Sankt-Peterburgu.
 Po letu z Prahy, který trval asi dvě a půl 
hodiny, jsme se ocitli na petrohradském 
letišti Pulkovo. Přivítal nás odborný asis-
tent katedry východoslovanských studií
a odvezl nás autem na studentské koleje 
na Vasiljevském ostrově. Tam jsme byd-
leli. Ubytování bylo příjemné a čisté, srov-
natelné s kolejemi u nás. Bohemista Mi-
chail, který strávil nějaký čas v Olomouci 
a vůbec v České republice, nám vysvětlil 
odlišnosti ruského a českého způsobu živo-
ta, vysvětlil nám, jak máme v Petrohradě 
cestovat a na co si máme dávat pozor.
 Na katedře slovanské filologie Filologic-
ké fakulty v centru města na pobřeží Něvy 
nás přivítali přívětivě a pomohli nám se 
zorientovat v neznámém prostředí. Tamější 
studenti nás dobrovolně prováděli po měs-
tě a ukazovali nám místní zvláštnosti a pa-
mětihodnosti. Marina a Světlana nás už
dokonce znaly ze svého pobytu s docent-
kou Natálií K. Žakovou na naší ostravské 
katedře v listopadu 2002.
 Historické centrum Petrohradu nás vábilo
něžnou krásou svých zlatých kopulí, geometric-
ky rovného bludiště ulic, vznešených sta-
veb v duchu klasicismu a přepychových 
pravoslavných kostelů. Tato metropole, 
bašta moci Petra Velikého, při krvavém 
západu slunce snad opravdu připomíná 
antický Řím. Viděli jsme notoricky známý 
Zimní palác, v jehož budově jsou veřejně 
přístupné sbírky světově proslulé Ermitáže, 
i Auroru, křižník, který kotví dnes na 
jiném místě než původně v revolučním 
roce 1917. 
 Na náměstí Děkabristů (dříve Senátní) 
jsme obdivovali velkolepou sochu Měděné-
ho jezdce, kterou nechala Kateřina II. 
postavit na počest zakladatele města Petra 
I. Na Isakijevském náměstí jsme zhlédli 
Isakijevský chrám a po točitém schodišti 
jsme vystoupili na jednu z jeho věží. Uvi-
děli jsme Petrohrad úplně v jiném rozměru 

- z ptačí per-
spektivy. Ba-
revné moza-
iky umně slo-
žené z ma-
linkých kosti-
ček do pře-
krásných ob-
razů se nám 
představi ly 
v chrámu 
V z k ř í š e n í 
Krista, jinak 
nazývaného 
“Spas na 
Krovi”. Tento 
chrám, který 
dnes funguje 
pouze jako
muzeum, je jedinečnou památkou mistrov-
ství ruských umělců. Pod ním se jsme
spatřili Modrý most — nejširší v Petrohradě. 
Stojí na něm parkoviště. Zdálky nás vítala 
i stará známá zlatá špice Admirality, kte-
rou jsme při svém putováním po centrál-
ním Něvském prospektu vídali takřka 
denně. 
 Snad nejvíce nás zaujal již méně známý 
Jusupovský palác, v jehož sklepení našel 
svou smrt Rasputin. Palác je výjimečnou 
kulturní památkou, která svědčí o skvělém 
vkusu Jusupovců, významného šlechtického 
rodu, odvozujícího svůj původ od asijských 
kočovníků. Snad právě na styčném bodě 
dvou rozdílných kultur mohlo vzniknout 
něco tak nádherného, jako je koncertní 
sál, nezapomenutelná atmosféra šlechtické 
knihovny, či domácí divadlo(!). 

 V důsledku četných příprav na třísté 
výročí Petrohradu se v dubnu myriády 
budov rekonstruují, silnice dostávají nový 
asfaltový kabát a město se připravuje 
na brzký příjezd prezidenta V. Putina
i světových státníků. Proto jsme bohužel 
viděli většinu pamětihodností uvězněných 
v lešení. Přilehlá městečka jako například 
Puškin, kde veliký ruský básník studoval 
v lyceu, palác Pavlovsk, Peterhof - to vše 
podléhalo opravám a urputným přípravám 
na jubileum. 
 Celý týden nám ovšem vydrželo nádher-
né, na ruské poměry mimořádně teplé 
počasí (10—18 °C). Zhruba v polovině našeho
pobytu se situace rapidně změnila, nastalo
“období dešťů” a chladného větru. Při ex-
kurzi nazvané Po stopách M. F. Dosto-
jevského na nás díky deštivému počasí a 
větru dýchla právě ona krušná a nepřá-
telská atmosféra Petrohradu, jak ho známe
z tvorby Dostojevského i N. V. Gogola nebo 
Andreje Bělého. Petrohrad nám ukázal
druhou tvář, která se nikterak nepodobala 
té spanilé ze slunečných dnů.
 Po 18 dnech pobytu jsme odjížděli 
nadšení, plni dojmů a plánů do budoucna, 
s vírou, že se opět podíváme do “Benátek 
severu”. Poděkovali jsme na katedře za 
pomoc a pohostinství a vybaveni adresami 
svých nových ruských přátel a známých 
jsme dali Petrovu městu sbohem. Poslední 
pohled z okna letadla a město mizí, zaha-
leno v oblacích. 
 Petrohradský život nadále pulzuje a jisté
je jen to, že se do něj vrátíme... do 
“Benátek severu”.

STUDENTI ODD. RUSISTIKY
KATEDRY SLAVISTIKY FF OU 

2. ROČ. SOŇA JUCHELKOVÁ (AJ—HV),
RADMILA VYSKOČILOVÁ (AJ—RJ) 

A 4. ROČ. IGOR JELÍNEK (AJ—RJ)

Sankt-Peterburg a jeho univerzita
ve znamení třístého výročí založení

S RUSKÝMI PŘÁTELI NA KÁVĚ NA NĚVSKÉM PROSPEKTU

CHRÁM VZKŘÍŠENÍ KRISTA



E. Mrhačová, R. Ponczová
Zvířata v české a polské 
frazeologii a idiomatice

Česko-polský a polsko-český 
slovník

 Jedním z významných badatelských témat
na katedře slavistiky FF OU je frazeologie. 
Po několika úspěšných publikacích se ne-
dávno ukázala další z této řady - Zvířata 
v české a polské frazeologii a idiomatice. 
Česko-polský a polsko-český slovník. Regis-
trování frazeologických jednotek z hlediska 
tematického, tak jak je tomu v případě této
publikace, přináší nesporně nový pohled na
její soustavu. Ukázalo se, že báze zooape-
lativ skýtá bohatý a členitý frazeologický 
materiál — od originálního, velmi rozsáh-
lého souboru lexikalizovaných přirovnání, 
který u jiného tematického celku frazeo-
logie nemá obdoby, přes rčení nejrůznější 
povahy, obsáhlé oddíly záporných i klad-
ných lexikalizovaných charakteristik až k pa-
remiím. Autorky si stanovily za cíl registro-
vat a popsat české a polské frazémy vzniklé 
na bázi zooapelativ. Na základě rozsáhlých 
a časově náročných excerpčních prací 
vznikl slovník, který nejen registruje dané 
frazeologické jednotky a jejich ekvivalenty 
v druhém jazyce, ale přináší rovněž inter-
pretaci frazémů a příklad použití dané 
frazeologické jednotky v kontextu. Tímto 
způsobem vznikla zajímavá publikace nejen
pro české a polské frazeology, ale i pře-
kladatele, literární vědce a studenty jazy-
kových oborů. Slovník obsahuje bohatý frazeo-
logický materiál - česko-polská část zahrnu-
je 1428 frazémů a polsko-česká 1299 
frazémů. Publikace vznikla v rámci pro-
jektu GAČR realizovaného na katedře 
slavistiky.

JANA RACLAVSKÁ

Zajímavě citáty ze zajímavých knih
 „…prosťáček, který si vykládá, že se Slunce otáčí kolem Země, se nedopouští omylu, 
neboť jeho přirozený reálný svět takovýto výklad umožňuje; a nebyli to jen prosťáčci, 
kteří tento výklad přijímali. Kdo však uznává za správné jen ty výklady, které umožňuje 
jeho přirozený reálný svět, popřípadě jeho nějaké zásvětné rozšíření, je omezenec. Pokud 
pronásleduje zastánce jiných možných výkladů, je navíc darebák.“

Z KNIHY: PETR VOPĚNKA, ÚHELNÝ KÁMEN EVROPSKÉ VZDĚLANOSTI A MOCI.

 Centrum informačních technologií OU 
rozšířilo databázi CD-ROMů na serveru 
UltraNet o zajímavé tituly, týkající se výuky
jazyků. Jedná se o programy k procvičování 
anglické gramatiky nebo o jednoduchý pře-
kladový slovník Landi Translator, zahrnující 
německý a anglický jazyk. 
 Ovšem nejzajímavější a bezesporu velmi
oblíbený a užitečný produkt je anglický, 
německý a francouzský slovník Lingea 
Lexicon 2000. Mimo překlady výrazů formou
slovníku nabízí další informace sloužící 
k lepšímu porozumění daného hesla. Překla-
dy jsou členěny do významových řad, uspo-
řádaných obvykle podle frekvenčního či ety-
mologického hlediska. Lexicon také umožní
přehrát si správnou výslovnost hesla podle
Mezinárodní fonetické abecedy. V některých
případech je žádoucí doplnit překlad nebo

výklad příkladem, což Lexicon přirozeně 
nabízí spolu s gramatickými poznámkami či 
zobrazením slovního druhu a tvarosloví.
 Zajímavou vymožeností je tzv. dialog 
učení a zkoušení. Ten obsahuje seznam 
tematických okruhů dostupných pro daný 
slovník. V závislosti na nastaveném směru 
(z češtiny/do češtiny) se nabízí témata dané
části slovníku. Ta jsou přehledně uspořá-
dána podle oblastí do stromu dle hlavních 
tematických skupin (např. Lidé, Rostliny, 
Sport apod.) Procvičování témat je možné 
v náhodném pořadí, stále dokola nebo 
automaticky.
 Výhoda těchto programů na UltraNetu 
tkví v tom, že je nemusíte složitě instalovat
z CD-ROMů na lokální počítač, ale můžete
si je spustit kdekoli, kde je přístup k Inter-
netu, a to na adrese http://ultranet.osu.cz.

MAREK TREMBACZ, CIT

Jazyky na UltraNetu

Za ostravským rodákem PhDr.h.c. Emilem F. Smidakem
 V prázdninových měsících přišla 
smutná zpráva o úmrtí zakladatele 
a prezidenta Nadace Avenira Luzern 
PhDr. Emila F. Smidaka, který se 
zasloužil o zřízení ostravské nadace 
Avenira. 
 PhDr. Emil F. Smidak se narodil 
13. srpna 1910 v Ostravě a většinu 
života prožil ve Švédsku, kde je také
citován. Ve svém životě se zasloužil 
o rozvoj ocelářského průmyslu v ně-
kolika evropských zemích. V druhé 
polovině svého života se věnoval 
rozvoji lidské společnosti a jako 
úspěšný podnikatel založil Nadaci 
Avenira. Své filozofické myšlenky 
publikoval jako tzv. Smidákovy prin-
cipy. Jeho působení našlo odezvu 
v celém světě mezi osobnostmi z vě-
deckého a kulturního života, s kte-
rými byl neustále v úzkém kontaktu. 
V roce 1991 mu byl udělen čestný doktorát  filozofie na Karlově univerzitě v Praze. 
Vydáním knihy Pater Noster v roce 1982 a Isaak Ignaz Moscheles v roce 1988 získal
evropskou popularitu i v hudebním světě. Rovněž podporoval moderní zdravotnické 
programy spojené s prevencí zhoubných nádorů, to vedlo ke vzniku spolupráce 
PhDr. Smidaka se Zdravotně sociální fakultou Ostravské univerzity.
 PhDr. Emil F. Smidak zemřel ve věku nedožitých 93 let dne 2. července 2003. 

DOC. MUDR. JAROSLAV HORÁČEK, CSC.
DĚKAN ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY OU



 Již potřetí se sešli 21. června 2003 pří-
znivci tenisu v areálu TJ NH na Varenské 
ulici, aby „zkřížili tenisové rakety“ ve III. 
ročníku turnaje ve čtyřhrách. Přibližně 
v 9.00 hod. dopoledne, tedy cca 12 hodin 
před tím, než ve 21.10 středoevropského 
letního času vstoupilo Slunce do znamení 
Raka, čímž bylo odstartováno astronomické 
léto, se zaevidovalo 32 účastnic a účastní-
ků — vyznávačů tenisu. Patronát nad letoš-
ním ročníkem turnaje převzal doc. Ing. Petr
Pánek, CSc., rektor OU, a poděkování za
výpomoc při organizaci patří Bohumilu
Turečkovi, řediteli TJ NH, a doc. PhDr.

Vojtěchu Gajdovi, CSc., vedoucímu katedry 
tělesné výchovy.
 Po losování dvojic započaly urputné boje.
Soutěž se hrála na tři kola a poté se ode-
hrály zápasy o první až čtvrté místo Ve 
finále se nakonec utkaly dvojice Kazimirská 
(absolventka PdF), Hummel — Záruba, 
Kudela ml., přičemž první jmenovaný pár 
zvítězil nejtěsnějším rozdílem v tiebreaku.
 Po vyhodnocení výsledků, předání pohá-
ru a cen následovalo již tradiční příjemné 
posezení u dobře připraveného selátka 
a kvalitního jihomoravského vína. 

ING. LADISLAV KUDELA

KVESTOR OU

III. ročník turnaje o „Pohár kvestora“

„PARTA TĚLOCVIKÁŘŮ“ PÁR LET PO PROMOCÍCH…

Filmový klub „SLUNEČNICE SE DIVÍ“
vždy v úterý v 17.50 hodin

v učebně E 24
PROGRAM — zimní semestr 2003
 3 filmový bonbónek 3

J 30. 9. Radhošť + BESEDA S TVŮRCI!!!
  (Bohdan Sláma, Pavel Göbl, Tomáš Doruška, 92 min., 

ČR/1994—2001)
Hrají: Jaromír Dulava, Marie Mazurová, Zdeněk Marek, Jiří 
Vymetal, Luboš Oravec, Petr Fiala, Dominika Chmelařová

Tři filmové povídky (I. Zahrádka ráje - 1994, II. Otevřená 
krajina svobodného muže - 1999, III. Radhošť - 2001) 
nové generace českých filmařů. Surová, neklipová poetika, 
kombinování herců s neherci a zájem o hledání hodnot na 
místech, kde „chcípnul pes“. Na místech mimo hlavní cesty 
nacházejí mnoho podstatného: na malé „sudetské“ stanici 
příběh lásky, ve valašských kopcích kouzelnou slivovici, 
sílu prastarých mýtů a poznání, že nejvíc hledáme to, co 
máme před očima.

 m cyklus „Zakázaná láska“ m

J 7. 10.  Nebeská stvoření / Heavenly 
Creatures

 (Peter Jackson, 99 min., Něm/N. Zéland/VB/1994)
Hrají: Melanie Lynskey, Kate Winslet, Sarah Peirse, Diana 
Kent, Clive Merrison, Elizabeth Moody, Peter Jackson 

Film byl inspirován skutečnou událostí, ke které došlo na 
Novém Zélandu v 50. letech minulého století. Nabízí svět 
viděný očima šestnáctileté Pauline Parkerové, vražedkyně 

vlastní matky. Součástí filmu jsou i scény „čtvrtého světa”, 

výplodu její fantazie, do kterého uniká před nudným a otrav-

ným světem všedních spolužaček a nápadníků, prudících 

učitelek, zrazujících a nechápajících rodičů.

J 14. 10. Aimée a Jaguár / Aimée und Jaguar
 (Max Färberböck, 126 min., Něm/1999) 

Hrají: Maria Schrader (Jaguar), Julianne Köhler (Aimée), 

Johanna Wokalek (Ilse), Heike Makatsch (Klärchen) 

V roce 1943 je jí hodně přes dvacet, má čtyři děti a je

dobrou manželkou. Jednoho dne vstoupí do jejího života mla-

dá židovka Felice. Lilly se vážně zamiluje. Snaží se nevidět 

tíživou realitu doby, Berlín je denním terčem bombardování. 

Realita je však dostihne. Po jednom společném výletu čeká

v Lillyině bytě gestapo. 

J 21. 10.  Lolita 
 (Adrian Lyne, 137 min., USA/Francie/1997)

Příběh o obsesi, osudové vášni, která bez ohledu na měřít-

ka morálky směřuje s neodvratností antické tragédie k svému

naplnění a ty, které vzala s sebou, neúprosně ničí. Příběh

o fatální osamocenosti vyvrženců, které jejich úchylka vykázala

z lidské pospolitosti. A přes to je to i příběh o lásce.

zachovejte nám přízeň i nadáleJ J



Zavedení ratingu v Německu bylo spja-
to s kritikou univerzit a vysokých škol
s otázkou, kdo a proč kritizuje? Šlo
o kritiku „mimoakademickou“ šéfy koncer-
nů, o kritiku „slovem a perem“ ministrů 
zemských vlád pro vědu a výzkum, dále 
o kritiku z řad univerzitních profesorů, 
z řad studujících a o feministickou kri-
tiku z hlediska rovnoprávnosti mužů a žen,
odhalující podprivilegovanost žen na akade-
mické půdě. V konfliktní diskusi se hledaly
návrhy, jak odstranit deficity ve vysoko-
školské výuce, jak obnovit kulturně-hu-
mánní funkci univerzit a vysokých škol 
z hlediska orientace k budoucnosti.

I.  Co požadují od absolventů personální 
oddělení koncernů?
Kritika personálních oddělení velkých

koncernů (Daimler-Benz AG, IBM, Robert
Bosch, Volkswagen atd.) požadovala inter-
nacionalitu, mobilitu a schopnost absol-
ventů spolupracovat v týmu. Šéfové per-
sonálních oddělení v koncernech infor-
movali, že přijímají kandidáty, kteří stu-
dují mimo oblast vlastní kultury, absol-
vují semestry a praktika v cizině a jsou 
ochotni „usadit se kdekoliv“. Kariéra se 
dnes měří jinými hledisky, jen odborně 
specializovaní absolventi ztrácejí šance. 
Student, který nestudoval na jiných 
univerzitách, bydlel u rodičů a dělal 
praktika v místě bydliště, nečiní valný 
dojem na přijímací personál koncernů. 
Mobilita je měřítkem, kariéra u „domá-
cího krbu“ se posuzuje záporně, předpo-
kládá se schopnost opustit důvěrné okolí 
a prostředí. Ze všech úst personálních 
šéfů se ozývá věta: „Nechceme více 
odborně přetížené absolventy.“ Univer-
zitám se vytýká, že nevychovávají absol-
venty jako týmově orientované manažery.
Průmysl zná dnes kouzelné slovo „lean
production“, na trhu vznikla nová situa-
ce, stabilitu a budoucnost velkých firem 
zajišťují absolventi s vyšší odpovědností 
v rámci týmu. Je nutná změna mentality 
vysokoškoláků, nastal konec akademické-
ho individualismu. Absolventům nesmí 
chybět „nadodborná kvalifikace“. Jsou 
specialisté, kteří nedovedou jednat se spo-
lupracovníky, vysoké školy vychovávají 
„individuální soupeře“. Lepší známky 
neznamenají větší šanci. Je nutno zavést 
skupinové hodnocení, zadávat kolektivní 
dvou- a vícečlenné diplomové práce. 
Vědění jednotlivce je ztraceno, zůstává-
-li mimo týmovou práci. Absolventi mají 
být v jedné osobě odborníci v praktické 
organizaci práce, znalci podnikového hos-
podářství a juristé, předpokladem jsou 
rovněž sociální kompetence, týmový duch,

schopnost zvládat vysoké zátěže, znalost 
angličtiny a jiných evropských a světo-
vých jazyků.

II.  Otázka univerzitních učitelů: „Jsou 
megauniverzity reformovatelné?“
V Německu je jedenáct velkých univer-

zit s více než 30 000 posluchači. Univer-
zita v Kolíně nad Rýnem má 63 900 
posluchačů, v Mnichově 44 000, v Mün-
steru 43 800, FU v Berlíně 41 400 atd. 
Někteří profesoři vyslovují velmi ostrá 
slova o současném stavu německých uni-
verzit a vysokých škol. Jürgen Mittel-
strass, filozof na univerzitě v Kostnici, 
soudil, že univerzity jsou nezdravě rostou-
cí instituce, provozy, v nichž nejde o prav-
du, vzdělání a poznání, ale o hory studu-
jících, které se musejí zdolat. Univerzita 
ztratila duši univerzality, produkuje prů-
měrnost a nezaměstnanost, mrhá časem 
i penězi. Humboldtův ideál univerzity 
není vidět. I jiní soudí, že megauniverzity 
jsou nereformovatelné. Nelze vše měřit 
principem růstu, je nutno rozumem sta-
novit velikost univerzit, aby sjednotily 
výuku, studium a vědu. Univerzity jako 
dinosauři neučí vědě jako formě života 
a rozumu; je nutno obnovit Fichtovo 
pojetí univerzity: cílem je zdokonalení 
člověka, učenec má být zlepšovatelem 
světa. Tyto požadavky z minulosti na 
ideje univerzity jsou mnoha účastníky dis-
kuse pokládány za mýtus. Krize vědy 
je v tom, že věda již nevzdělává, dyna-
mika moderního života změnila vztah vědy
k univerzitě. Je otázkou, zda věda může 
dnes zlidštit lidské poměry. Univerzity 
mají být „učícími se organismy“, které 
plodí potenciál pro další vývojové mož-
nosti člověka, novou morálku ve vztahu 
k chybám, důsledkům industriální společ-
nosti. Převažuje názor, že krize univerzit 
a vysokých škol vznikla z expanze v 70.
letech minulého století. Kvantita studu-
jících ruinuje univerzity, nezvyšuje se počet
vyučujících, třetina studentů nenavštěvuje
semináře a přednášky, nebo jen sporadic-
ky. Univerzity jsou mrtvé, protože se
udusily v mase. Brzy se stanou školou 
poloviny národa. Hans Uwe Erikson, bý-
valý prezident Vysokoškolské konference 
rektorů, žádá diverzifikaci univerzit, nové 
nabídky, aby studenti mohli studovat, 
co chtějí. Musí se překonat nepřátelský 
vztah vůči neúspěšným studentům, kteří 
během studia pracují a pojem vzdělání 
redukují na přípravu povolání. Je velmi
problematické reformovat vysoké školy
jen na základě použitelnosti absolventů 
v oblasti hospodářství. To je oddemokra-
tizování univerzit modelem hospodářské 

společnosti. Mnozí kritici z řad vysoko-
školských učitelů pokládají za velmi nega-
tivní, když student i ve 24. semestru 
nemusel platit za vzdělání a studoval bez
studijních poplatků. Proto byla přijata
opatření k omezení doby studia a zavede-
ny sankce jako např. exmatrikulace. Kri-
tizuje se také podřízenost univerzit odděle-
ním ministerstev. Profesoři berou funkci 
děkana jen s nechutí. V přiměřeném 
postavení v hospodářské sféře by dostal 
děkan 300 000 marek, na univerzitě obdr-
ží jen 100 000 marek. Zaznívají názory
požadující profesionální děkany, kteří mají
být získáni i mimo vysoké školy. Někteří 
soudí, že je zlem, když profesoři nemají 
rezidenční povinnost; mnozí dojíždějící 
profesoři chápou svou povinnost učit a pů-
sobit na univerzitě jen jako osmihodinový 
deputát, který vyřídí během jednoho a půl
dne, a opět zmizí do svého idylického 
místa bydliště. Sebespráva a sebeřízení 
univerzit touto absencí trpí. Děkani fa-
kult jsou mnohdy také „špagátovými pro-
fesory“ a bojí se říci kolegům kritické 
slovo. Deputátní mentalita velké části
profesorského sboru v době nadměrného 
počtu studujících je velkou překážkou refor-
my univerzit, jednota vyučujících a učících
je ztížena. Přetížení některých profesorů 
se na druhé straně stalo normalitou. Také
se požaduje, aby se vyučující starali o krize
studentů, bez osobních rozhovorů vyuču-
jících se studenty a organizované péče 
o osobní růst studentů není univerzita 
reformovatelná.

III.  Kritika univerzit a vysokých škol 
studujícími
Studující kritizují skutečnost, že v „pro-

vozu univerzity“ se učící a vyučovaní prak-
ticky nesetkávají. Mezi čtyřma očima vidí
profesora až při zkoušce. Od konce 70.
let se zvýšil počet studentů o 75 %, počet
profesorů jen o 6 %. Studující posuzují 
negativně, že se vysoké školy začínají 
silně orientovat na trh a výzkum, což
znamená odvědečtění studia. Je naléha-
vé věnovat se na vysokých školách otázkám
přežití lidstva a nikoliv pouze použitel-
nosti vědění v hospodářství. K úkolům 
univerzit patří zprostředkovat kvalifikaci 
pro sociální kompetence a týmovou 
interdisciplinární kvalifikaci. Vzdělání je 
více než získání kvalifikace pro povolání, 
nové obsahy studia nesmějí být zúženy 
z hlediska hospodářského utilitarismu. 
Studující požadovali účast na sestavení 
plánů učiva. Je třeba i umožnit většímu 
počtu studentů pobyty na cizích univer-
zitách. DR. JAROSLAV KREJČÍ,

EMERITNÍ PROF. UNI OSNABRÜCK (SRN)

Jak a co se kritizuje na německých univerzitách - 1. část
Jako odezvu na článek Reakce na reakce prorektorky Hany Srpové (Listy č. 1/2003) jsme dostali obsáhlou stať 
dr. Jaroslava Krejčího, bývalého učitele na Pedagogické fakultě v Ostravě v letech 60. Za své politické postoje 

byl nucen fakultu opustit a posléze emigrovat. Působil na univerzitě v Osnabrücku (SRN).



Průvodce studiem:
Jsem jen prostá docentka a spoustě věcí
nerozumím. Neměla bych nikoho poučovat, 
tím spíše skrze média. Z jistých úst však 
vyšlo tvrzení, že jsem kariéristka. Nejspíš 
to bylo míněno ironicky, ale já jsem se 
toho okamžitě chytla. Takových referencí si 
totiž velmi vážím. Opravňují mě k tomu, 
abych své zkušenosti předávala dalším. 
 Předkládaná textová opora je syntézou 
toho mála, co vím, takže to nejspíš nebude
stát za nic. Učivo jsem rozvrhla do deseti 
kapitol podle dílčích témat. Po jeho prostu-
dování byste měli vědět, jak se dělá kariéra, 
a to kariéra ne ledajaká, ale kariéra na 
vysoké škole univerzitního typu! Jestli vám 
to k něčemu bude, pochybuji. Odhaduji, 
že čas, který budete studiu věnovat, bude 
jako vždy časem ztraceným, tím spíše, že 
žádné kredity nezískáte. A proto zavčas 
zvažte, zdali vám studium za tu námahu 
vůbec stojí. Upozorňuji, že cokoli napíšu, 
může být použito proti mně. Tak tedy 
pomáhej pánbůh!

1. kapitola: … přes poctivou práci
Vystudovala jsem slavistiku. Jedním oborem
jsem rusistka, což už skoro není pravda. Ale 
snaha tu byla. To, že jsem studovala ruský 
jazyk a literaturu, je dost důležité, pro-
tože východní Slované měli vždy velkou zálibu 
v psaní, zejména v 19. století. A o Ru-
sech je známo, že nejsou žádní troškaři. 
Zkouška z předmětu předpokládala pře-
číst denně v průměru kilo realistického romá-
nu. Dělala jsem to. Poctivě jsem sledovala 
peripetie Olgy Matfejevny a Ivana Fjodo-
roviče, četla jsem vsedě, vleže, ve vlaku, 
doma, na kolejích. 
 Spolu se mnou studoval jeden slovenský 
kolega, který v životě nepochopil princip 
autorské fikce. Ten zásadně nečetl. Časem 
jsem pochopila, proč: každou fabulaci totiž
bral smrtelně vážně, v některých případech
s ní bytostně nesouhlasil. Kdyby se náho-
dou do nějaké knihy omylem začetl, musel
by ji napsat znovu. Proto jsem mu před 
zkouškou střídavě s dalšími spolužáky vyprá-
věla obsahy ruských románů. Když se dozvě-
děl, že si zmíněná Olga Matfejevna toho 
Ivana Fjodoroviče nakonec přece jenom 
vzala, nevěřícně kroutil hlavou a opakoval 
dokola: „Takého somára?!“ Ani s vraždami 
nesouhlasil, protože „To sa preca nerobí!“ 
Přestože jsem už na jeho myšlení byla zvyk-
lá, jednou otázkou mě přece jenom dostal. 
Po mém výkladu obsahu další knihy na mne
upřel pohled cherubína a s lišáckým úsmě-
vem mi položil zásadní otázku: „A nie je
to všetko len vymyslené?“ Zkoušku vždy udělal
za jedna a pokaždé zaujal svým osobitým 

 V pátek 29. srpna 2003 se v útvaru pro vnější vztahy uskutečnila slavnostní projekce 
právě dokončeného dokumentárního filmu o Ostravské univerzitě. Dokument, který se 
natáčel v průběhu měsíce června, předal rektorovi doc. Petrovi Pánkovi výrobní ředitel 
ostravského studia České televize Ing. Miloslav Petronec. Setkání se zúčastnili i dva 
členové realizačního týmu redaktorka Marta Svozilová a režisér Mgr. Jaroslav Večeřa, 
kvestor Ing. Ladislav Kudela a ředitel Centra informačních technologií Mgr. Martin 
Malčík. Po úspěšné projekci proběhla ve velmi srdečné atmosféře diskuse zejména o mož-
nostech další spolupráce. -JV—

Název:  Zvířata v české a polské 
frazeologii a idiomatice

Podnázev:  Česko-polský slovník 
a polsko-český slovník

Vydala: Filozofická fakulta OU
Autorky: Eva Mrhačová - Renáta Ponczová
Rok vydání: 2003
Pořadí vydání: první
Rozsah: 268 stran
Vazba: pevná
Doporučená cena: 230 Kč
ISBN 80-7042-623-3
Anotace:
Monografie Zvířata v české a polské fra-
zeologii a idiomatice (Ostrava 2003) regis-
truje, rámcově popisuje a tezauruje české 
a polské frazeologické jednotky, které 
vznikly na bázi zoosféry (lexikalizovaná při-
rovnání, rčení, ustálené charakteristiky, po-
řekadla, přísloví a lidové pranostiky) a jsou
buď plně nebo částečně funkční ve 2. polo-
vině 20. století. Práce je první ze zamýšlené
řady tematických frazeologických slovníků.

Vydané spisy, 
skripta a sborníkypřístupem k osudům hrdinů. Tenkrát mě 

trochu mrzelo, že mě za to doučování ani
jednou někam nepozval, třeba na skleničku.
Dnes už mě to nemrzí. Po revoluci přiznal 
nejen příslušnost k středoslovenským náře-
čím, ale i náklonnost k osobám téhož 
pohlaví. Působí na jedné nejmenované sloven-
ské univerzitě, údajně ve vysoké akademické
funkci. A na tom, koho si vzala Olga Matfe-
jevna, už dávno nesejde.
 Můj první vedoucí trpěl hemofilií. Říká 
se, že to byla nemoc Romanovců. Terapie 
spočívala v tom, že čas od času musel na 
transfuzi. Že mu zrovna vyměnili krev, jsem
bezpečně poznala podle toho, že po návratu
z nemocnice úplně změnil koncepci práce.
Co dříve bylo „nosné“ a „vědecky aktuální“,
to se muselo zcela přepracovat. Díky němu
jsem pochopila smysl přísloví, že kdo včas 
dělá, dvakrát dělá. 
 Proto když slyším něco jako „koncepce 
rozvoje“ nebo „dlouhodobý záměr“, pokaž-
dé si vzpomenu na Romanovce a cosi tam
hluboko ve mně se ptá: „A nie je to všetko
len vymyslené?“

IRENA BOGOCZOVÁ

Jak se dělá kariéra
aneb

textová opora pro distanční studium rychlého společenského vzestupu

Dokument o Ostravské univerzitě natočen

REDAKTORKA ČTO MARTA SVOZILOVÁ A REKTOR OU PETR PÁNEK
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 Prázdniny skončily. Slunce už tolik nehře-
je, stromy pomalu střásají rozličně zbarve-
né listí. Doba odpočinku je pro letošek pryč.
Jistě v nás všech zůstaly alespoň hřejivé
vzpomínky a stále jsme plni dojmů z do-
volené. Nezáleží na tom, kde každý z nás
čas volna prožil. Důležitá je spokojenost 
a pocit, že to nebylo jen „hluché místo“, 
období, kdy jsou školní lavice prázdné.
 Ale přeci jen je asi lákadlem pro každé-
ho strávit třeba jen pár dní za hranicemi 
naší vlasti. Sice je u nás krásně, ale vše
nové a nepoznané přeci tolik láká! Phaed-
rus kdysi řekl: „Vzdělaný člověk má vždy
v sobě bohatství.“ A učí nás přece i život
a zkušenosti! A v cizích zemích jich získá-
te víc než dost. 
 Důkazem je vyprávění jedné mojí kama-
rádky, která za zkušenostmi a poznáním 
vyrazila přímo do Indie. Do země překva-

pení, nečekaných situací, rozpaků, ale 
i lidí se silnými životními příběhy. Pokud 
vás někdo cizí s otevřeným srdcem přijme 
do své rodiny a prohlásí vás za svou 
dceru, či podle vašich vyřčených slov 
pojmenuje právě narozené dítě, to jsou 
zajisté významné události a na citlivé-
ho člověka nutně musí zapůsobit. Stejně 
jako méně příjemnější prožitky z pro nás 
nepředstavitelných situací, jakou bylo na-
příklad setkání s mužem, který by pro 
peníze od turistů uřízl na vaše přání prst 
svému vlastnímu synovi! 
  Jiný kraj jiný mrav. Tak to platí napros-
to dokonale. A právě v tom je kouzlo 
cest vedoucích do zdánlivě všedního 
života některé z cizích zemí. Většinou se
však tato „všednost“ pro nás stává neoby-
čejností. Něčím cenným a neopakova-
telným. Každou příležitost je třeba pevně 

uchopit. Při vyprávění kamarádky jsem 
získala pocit, že na světě je možné téměř
všechno. Tak proč taky nebýt u toho…  

VERONIKA LANGROVÁ

P.S. Prožili jste také něco zajímavého a inspi-
rující v zahraničí? Napište nám! Vaše pří-
spěvky očekáváme v redakci.

Cestovat, či sedět za pecí?
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Vydané spisy, 
skripta a sborníky

 Nejsem přítelem diskusí v článcích, myslím
si, že nejlepší způsob řešení problémů je 
ten, že si lidé dokáží své problémy říct.
Navíc si myslím, že to čtenáře může nudit,
ale protože jsem nedostala stejnou možnost
jako paní docentka Mrhačová, která ve stej-
ném čísle Listů OU odpovídá na článek 
kolegy Mgr. Davida, a protože se chci 
jako bývalý referent pro zahraničí, vyjádřit, 
činím tak stejným způsobem. V Listech OU
č. 6, ročník 11, které vyšly v červnu 2003, 
píše paní děkanka o „vyšponované chvále 
zahraničních styků FF“. Pokud se ve stejném
čísle podíváte na stránku 6/7 do tabulky
č. 2 — Počty vyjíždějících studentů a učitelů 
OU předpokládané bilaterálními dohodami 
uzavřenými pro ak. rok 2003/2004, uděláte 
si názor sami. 
 Jde-li o vyjíždějící studenty, je FF na
1. místě: ZSF: 26, PřF: 25, PdF: 24 a FF: 36;
v počtu vyjíždějících učitelů je FF na dru-
hém místě, prvním ZSF: 17, PřF: 35, PdF: 8
a FF: 18. To, že nejvíce výjezdů má katedra 
germanistiky, je pravda a pro studenty, 
kteří němčinu studují, je možnost výjezdu 
do Německa zkušeností k nezaplacení, jak 
mi většina z nich řekla. Není ale pravda, 
jak uvádí paní docentka Mrhačová, že vše 
zařizovala samostatně paní doc. Vaňková. 
Děkuji tímto Mgr. Imider za spolupráci na
všech výběrových řízeních a za pomoc jako
tutorovi na katedře, na kterého se studenti 
mohou obracet jistě i dnes.
 Když se podívám do Výročních zpráv
za rok 2001 a 2002, vidím nárůst v získaných

zahraničních grantech. Na FF jako na jediné
fakultě trvale pracovali zahraniční pedago-
gové. Ti všichni prošli mou kanceláří. Paní
docentka Mrhačová byla v zahraničí v roce
2001: 2.—4. 11. 2001 v Polsku. Cesta se 
jistě týkala práce na jejím frazeologickém 
slovníku, ze kterého cituje přísloví: Psi štěkají,
karavana jde dál. Ano, paní docentko, karavana
jde dál. Půjde dál i ta na Filozofické fakul-
tě. Půjde dál s novými zahraničními smlou-
vami, které jsem fakultě i já pomohla při-
pravit. Půjde dál katedra anglistiky. Díky 
děkance, proděkanovi a urputné referentce 
jsme dokázali pro tuto katedru uzavřít smlou-
vy s univerzitami ve Stockportu a v Leedsu.
Půjde dál katedra historie, která má nově
uzavřenou smlouvu pro studenty s univer-
zitou ve Finsku. Půjdou dál všechny katedry,
které mají uzavřeny smlouvy v rámci progra-
mu SOCRATES/ERASMUS. Je pravda, že 
jedinou zahraniční smlouvu o spolupráci, 
tzv. mezifakultní, uzavřela katedra slavistiky.
Výhodnější (ne snažší) je ale uzavírat smlou-
vy v rámci programu Socrates/Erasmus, 
protože v tomto programu získávají studenti
i pedagogové finanční podporu. Karavana 
půjde dál i s nově uzavřeným projektem 
pro katedru češtiny CEEPUS, který poprvé
v historii FF proběhne letos. 
 Tři roky práce na FF OU v týmu doc.
dr. Zdeňka Kalnická, CSc., Mgr. Martin 
Pobořil, paní Jiřina Oršulíková jsou pro 
mne nezapomenutelné. 

IVANA SCHMEJKALOVÁ

REFERENTKA PRO VĚDU A VÝZKUM PDF OU

A co na to říkám já?
(Reakce na článek doc. Evy Mrhačové z Listů OU č. 6, ročník 11)

Dny otevřených dveří 
botanické zahrady

 Na závěr školního roku ve dnech 23. až 26. června zpřístupnila botanická zahrada 
Přírodovědecké fakulty OU své expozice pro základní a střední školy města Ostravy. 
Následující dva dny, a to 27. a 28. červen, byly určeny pro širokou veřejnost. 
 Pro návštěvníky byly připraveny skleníkové a venkovní expozice letniček, léčivých 
a technických plodin, subtropických a tropických okrasných a užitkových rostlin, 
včetně odborného výkladu po celou dobu trvání Dnů otevřených dveří.
 V době od 23. do 26. 6. botanickou zahradu navštívilo celkem 254 žáků ze sedmi 
škol především městské části Slezská Ostrava. Prohlídka zahrady probíhala organizovaně 
po malých skupinkách s odborným výkladem přiměřeným věku návštěvníků. 
 Následující dva dny byly určeny pro širokou veřejnost. V průběhu pátku a soboty 
botanickou zahradu navštívilo cca 170 návštěvníků. Reakce na uspořádání a druhovou 
skladbu zahrady byly vesměs pozitivní, svědčí o tom zápisy v knize návštěv, ale také
doba, kterou někteří návštěvníci na zahradě strávili. Největšímu zájmu se těšila výsadba
letniček a skleníkové expozice, především nově vysázená kolekce subtropických 
užitkových rostlin. ING. TOMÁŠ TUREČEK

VEDOUCÍ BOTANICKÉ ZAHRADY
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