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stejně jako v minulých letech rovněž letos 
využívám příležitosti vstupu do nového 
roku, abych oslovil nejširší akademickou 
obec i zaměstnance univerzity. Je to záro-
veň má poslední příležitost ve funkci 
rektora poděkovat všem, kteří se na zdár-
ném průběhu předcházejícího roku podíleli, 
a zároveň věnovat krátké ohlédnutí za 
uplynulým rokem.
 Každý rok je v životě neopakovatelný, 
jedinečný. Ten uplynulý byl spojen s na-
dějemi, které vložily vysoké školy do oče-
kávaných reforem spojených se zlepšením 
jejich financování. Byla zpracována kon-
cepce rozvoje, které se účastnily jak vysoké
školy, tak i Rada VŠ a MŠMT. Byly vyčís-
leny finanční požadavky k nastartování 
změn, které by zlepšily léta neřešenou 
a alarmující finanční situaci, v níž se vyso-
ké školy ne vlastní vinou nacházejí. Vláda 
nakonec rozhodla jinak a přes ubezpečování 
veřejnosti o prioritě vzdělání alokovala 
slíbené prostředky do jiných rezortů. Re-
forma musela být odsunuta.
 Přestože loňský rok nepřinesl očekávané 
navýšení finančních prostředků, podařilo se 
splnit všechny úkoly, které jsme si pro 
něj v rozhodujících oblastech stanovili 
v dlouhodobém záměru. Konečnou bilanci 
úspěchů i neúspěchů přinese jistě výroční 
zpráva. Zde bych se chtěl jen letmo 
dotknout těch nejvýznamnějších událostí.
 Podařilo se rozšířit nabídku studijních 
programů předložených k akreditaci ve 
strukturované podobě důsledně v souladu se 
strukturovaným studiem 3+2. To se mimo
jiné pozitivně odrazilo v možnosti navýšit 
počet studentů. Úspěšné přijímací řízení 
v loňském roce přiblížilo počet studujících 
k sedmi tisícům a vedlo k navýšení pro-
středků, které univerzita získá od státu pro 
rok 2004. A tak nové vedení univerzity, 
které nastoupí v březnu, bude moci hospo-
dařit s podstatně větším objemem finanč-
ních prostředků, než tomu bylo loni.
 Významně jsme pokročili rovněž v ob-
lasti celoživotního vzdělávání. Zde se počet
frekventantů vyšplhal téměř k 3500. Pod-
statně se zvýšil počet našich pedagogů zaško-
lených do organizace a realizace distanč-
ního vzdělávání. Byla otevřena tři studijní 
centra distančního vzdělávání a v Třinci 
Univerzita třetího věku.
 Méně úspěšní jsme byli v zavádění hod-
nocení výuky studenty. V přípravě jsme 
vycházeli ze zahraničních i českých zku-
šeností. Byl použit upravený dotazník, který
prošel odbornou diskusí. Tato nedílná sou-
část autoevaluačních procedur je dnes 
na evropských univerzitách samozřejmostí 
a nikoho neudivuje. Nám se první pokus 
v celouniverzitním měřítku nevydařil tak, 
jak jsme si představovali. Objevily se tech-

Vážení přátelé,

nické problémy při masovém odesílání dotaz-
níků. Přecenili jsme ochotu studentů zapojit
se do hodnocení výuky. Věřím, že se z toho
poučíme a že se pokusíme se celou věc vylep-
šit, místo abychom ji zametli pod koberec.
 V roce 2003 se rovněž podařilo výrazně 
navýšit grantové prostředky získané na ře-
šení badatelských projektů. Proti roku 2002 
narostly o více než 17 %. Celková výše 
prostředků získaných na vědu tak poprvé 
překročila 13% rozpočtu univerzity.
 Zaznamenali jsme postup v uskutečňo-
vání našich informatizačních záměrů. Zvýšil 
se celkový počet počítačů i připojení na 
internet. Získali jsme přístup do řady vý-
znamných světových informačních databází 
pro vědu. Naše webové stránky prošly za 
provozu generální úpravou a modernizací. 
 Některé nepříjemné události loňského 
roku ukázaly na zranitelnost budovaného 
informačního systému. Z každého takového 
selhání je třeba se však poučit. Externí fir-
mou zpracovaný audit našeho CIT je pro 
nás cenným pohledem zvenčí a inspiruje 
k řadě opatření, která již byla, jsou a budou
realizována.
 V loňském roce vyjel rekordní počet 
našich studentů do zahraničí (85) a strávil 
tam celkem 438 měsíců v rámci řádných 
studijních pobytů. Procentem vyjíždějících 
studentů v rámci programu SOCRATES pa-
tříme v rámci republiky k velmi úspěšným 
školám. Bohužel, totéž se nedá říci o počtu 
přijatých studentů ze zahraničí, byť i zde 
dochází k zatím nevýraznému nárůstu. 
 Naše řady poprvé rozšíří větší počet 
zahraničních studentů. Přijmeme studenty 
z Řecka (PřF), Německa (FF, PřF) a Fin-
ska (ZSF). V mimořádné formě studia — in-
tenzivní výuce českého jazyka — se bude při-
pravovat 23 studentů z dalekého Vietnamu. 
Po zdárném absolvování jazykové přípravy 
budou usilovat o řádné studium v rámci 
OU. Věřím, že naše univerzita dokáže uspo-
kojit jejich vzdělávací tužby, že zde nalez-
nou to, co je motivovalo k daleké cestě.
 V loňském roce jsme si připomněli 
10. výročí založení ZSF. Vzpomínkové 

akce vyvrcholily konferencí, která ukázala 
na široký badatelský záběr této nejmladší 
fakulty.
 Univerzitu navštívila řada osobností 
z domova i zahraničí. Vedle ryze zdvoři-
lostních návštěv proběhla řada jednání, 
která by měla vyústit do konkrétní spolu-
práce nebo začlenění univerzity do význam-
ných struktur. K těm nejzajímavějším beze-
sporu patří nabídka ke spolupráci s ame-
rickými univerzitami v oblasti uměleckých 
aktivit, uspořádání setkání rektorů z čes-
ko-slovenského příhraničí či ustavení Kon-
ference slezských rektorů. Hostem univer-
zity byl významný americký matematik 
prof. Klir, kterému byl na slavnostním 
zasedání Vědecké rady Ostravské univerzity 
udělen čestný doktorát. 
 V tom nejlepším světle se naše univer-
zita předvedla široké veřejnosti i české 
akademické obci úspěšným pořádáním Čes-
kých akademických her v květnu loňského 
roku. Spolu s VŠB-TU jsme vytvořili důstoj-
ný rámec pro konání této významné spor-
tovní události. Byla to pro nás velmi dobrá 
reklama.
 I z tohoto krátkého výčtu, který zdale-
ka nemohl obsáhnout vše, co se na univer-
zitě událo, je patrné, že rok 2003 byl 
pro univerzitu rokem úspěšným. Splnění 
úkolů loňského roku by nebylo možné bez 
úzké spolupráce všech součástí složitého 
organismu univerzity a bez podpory široké
akademické obce i ostatních zaměst-
nanců.
 Dovolte, abych Vám všem, kteří jste 
byli ochotni přiložit ruku ke společnému 
dílu, upřímně poděkoval. Rovněž děkuji za 
četná přání k novému roku a projevené 
sympatie.
 Všem ve vedoucích funkcích přeji, aby
v nadcházejícím období dokázali odhad-
nout, co je z dlouhodobého hlediska pro
univerzitu užitečné, co nikoli, aby si ucho-
vali optimismus při překonávání překážek 
a nezdarů, které život přinese. Nenechme 
si otrávit  pracovní ovzduší, které je pro
rozvoj tvůrčí práce nezbytným předpo-
kladem. 
 Nám všem pak přeji, aby se nám dařilo
nenadřazovat osobní zájmy spojené se získá-
ním dočasných výhod zájmům univerzity, 
abychom dokázali respektovat názory dru-
hých a osobními antipatiemi či pleticha-
řením neohrožovali naši společnou věc - 
budování kvalitní vysoké školy, která bude 
uznávanou institucí, přitažlivou pro mladé 
lidi nejen z našeho regionu.
 Přeji Vám i našim studentům pevné 
zdraví, osobní pohodu a štěstí po celý rok 
2004.
 VÁŠ REKTOR



 Původně jsme plánovali koncert v kolín-
ské synagoze a dvě vystoupení v Praze - 
příjemný předvánoční a zároveň už o něco
méně příjemný předzápočtový víkend (vzpo-
mínka na zápočtové testy, neodvratnou bu-
doucnost příštích dní, zrovna neblaží…), 
v neděli budeme doma. Potom se ale náš 
program znenadání změnil. Jednoho dne 
pozdě večer u pana docenta Novotného 
v bytě zazvonil telefon a na opačné straně 
se ozval mužský hlas. Chvíle napětí… kdo 
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Ohlédnutí za rokem 2003
 Na počátku každého kalendářního roku 
bývá dobrým zvykem ohlédnout se za rokem
uplynulým, co se podařilo a co se podařilo 
méně.
 Počátek roku 2003 byl, vlastně podobně 
jako období v každém roce, opravdu hek-
tický, neb probíhala příprava ke složitým 
jednáním o rozpočtu na rok 2003. Dá se
říci, že se zavedlo financování dle jedno-
tlivých studijních oborů a že byla odstarto-
vána metodika dělby rozpočtu, obsahující 
mimo jiné termíny Priority 1 a Priority 2. 
Zjednodušeně řečeno Priority 1 představují 
veškeré provozní náklady centrálních útva-
rů univerzity, které nelze jednoznačně roz-
dělit mezi subjekty. Priority 2 představují 
část provozních nákladů sloužících k zajiš-
tění provozu jednotlivých objektů a tím
jednotlivým fakultám. Rok 2003 byl z pohle-
du dělby rozpočtu na OU označen jako 
přechodný, s prostorem ke zdokonalování 
a zkvalitňování započatého systému. 

 Po schválení rozpočtu v Kolegiu rekto-
ra, Akademického senátu OU a ve Správ-
ní radě OU následovalo období uzavírání 
a vyhodnocování roku 2002, jež je obsaženo
ve Výroční zprávě o činnosti OU a ve Vý-
roční zprávě o hospodaření OU, která byla 
v měsíci září schválena na MŠMT a tím 
bylo hospodaření za rok 2002 uzavřeno. 
 Letní období prázdnin bylo jako každo-
ročně využito k různým úpravám a opravám
ve vybraných objektech OU, kterých má 
technicko-provozní útvar ve správě celkem 
25. Z rozsáhlejších akcí bych vyjmenoval 
estetizaci dvoru na Reální ul., třetí etapu 
opravy budovy B a generální opravu stře-
chy na budově C. V tomto období roku 
2003 byly zintenzivněny práce na poměrně 
rozsáhlém a složitém úkolu „stanovení 
nákladů hlavních produktů OU“.
 Podzimní období je prakticky dobou, 
kdy pracovníci ekonomického, finančního 
a technického útvaru již myslí na závěr 

roku, aby se vše do 31. 12. takzvaně stihlo. 
Zvláště rozhodnutí o změně systému pro
výpočet mezd ze systému VEMA na systém
MAGION přineslo a ještě přinese celou 
řadu složitých situací, ale věřím, že se celý 
přechod zvládne a vyústí ve spokojenost 
jak zainteresovaných pracovnic, tak všech 
pracovníků OU. 
 K tomuto malému ohlédnutí patří i to,
že prakticky došlo ke změnám ve vedení 
ekonomického a finančního útvaru univer-
zity, tj. na dvou pozicích, které považuji 
z pohledu ekonomického provozu za jedny 
z rozhodujících. 
 Vážení čtenáři, dovolte abych poděko-
val všem uklizečkám, vrátným, šatnářkám, 
údržbářům, řidičům, účetním, referentkám, 
vedoucím, tajemníkům a všem pracovní-
kům OU za spolupráci v roce 2003 a sou-
časně jim popřál mnoho štěstí, zdraví 
a dobré pohody v roce 2004.

ING. LADISLAV KUDELA, KVESTOR

volá? Předseda Poslanecké sněmovny Lubo-
mír Zaorálek: a jestli by náhodou Adash 
nemohl zazpívat na předvánočním večírku 
v Parlamentu, který pořádá pro české 
V.I.P. Celá akce se koná teprve potřetí: 
na první vystoupil Josef Suk, při druhém 
setkání Pavel Šporcl a nyní … Tak se tedy 
stalo, že byl víkend poněkud prodloužen. 
 Přišel pondělní večer 15. prosince a my 
vstupujeme na posvátnou půdu Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Zkoušíme v zrca-
dlovém sále, ze stěny na nás shlíží Karel IV.,
na chodbách se chystají sklenice, sekt se chladí,
venku tiše sněží. Hosté si vzali „akademic-
kou půlhodinku“, nakonec nás však pan 
předseda Zaorálek přece jenom představuje, 
je to náš člověk, Ostravák, a pěvecký sbor 
Adash z východního cípu republiky zazpívá 
několik židovských písní vskutku vybrané, 
pestré společnosti z oblasti politické, kultur-
ní, duchovní: nechybí kardinál Vlk ani ředitel
ČT Janeček. Atmosféra pro naše koncerty 
poněkud nezvyklá, decentní společnost, de-
centní potlesk, tváře se odrážejí v zrca-
dlech, obleky a kravaty, bublinky sektu 
proplouvají na vzduch… 
 Jsme pozvány na raut. Venku stále sněží, 
na Vysočině je sněhová vánice a dálnice 
D1 je průjezdná jen s velkými obtížemi, 
polovina pozvaných hostů z Moravy, hlav-
ně z Brna už dnes nedorazí (omlouvali se).
Zatímco pan docent konverzuje s přáteli 
a známými z řad slavných, pro většinu 
z nás začíná zvláště vydařená část večera. 
A tak zlehka ochutnáváme roládky, paštič-
ky, sýrečky, zeleninku… zákusky jako malý
moučník po jídle… salámky, salátky, páreč-

ky… Zahlédneme Michala Horáčka, Miro-
slava Kalouska i Jiřího Bartošku. Společ-
nost se začala vytrácet poměrně brzy, jídel-
ní salonek opouštíme mezi posledními, 
v době, kdy už by také obsluhující personál
rád povečeřel.
 Ještě plny dojmů procházíme malo-
stranskými uličkami zpět do reality. Jednou 
o tom budeme vyprávět vnoučatům…

MARKÉTA RADOVÁ



 Studentský divadelní soubor SZCZYT, působící při katedře 
slavistiky Filozofické fakulty OU, ukončil podzimní část sezony
6. prosince v Jablunkově, kde vystoupil před sálem nabitým 
téměř 200 diváky. Ke zvýšenému zájmu o představení zřejmě 
přispěla i nominace souboru na cenu Takoví jsme, udělovanou 
Kongresem Poláků v ČR za významné počiny v různých 
oblastech polské kultury v České republice. Ceny byly udělovány 
na základě čtenářské ankety, která v uplynulých týdnech proběhla 
na stránkách periodika Głos Ludu. 
 Na slavnostním předávání cen, které se konalo 13. prosince 
2003, byl SZCZYT vyhlášen vítězem své kategorie! Porazil 
dokonce i profesionální Polskou scénu Těšínského divadla, což 
je důkazem rostoucího zájmu publika o komediální kousky 
mladého divadla. Po obdržení sošky dostali herci prostor pouhých 
pěti minut, aby ukázali, za co byli oceněni. Avšak i za tak 
krátkou chvíli se jim podařilo rozesmát nejen obecenstvo, ale 
také personál v zákulisí. Jednalo se tedy o skutečné vyvrcholení 
dosavadní divadelní činnosti souboru.
 Zlatým hřebem večera byl ovšem někdo jiný — Richard 
Krajčo, jenž pouze s kytarou a svou přítelkyní roztomile falešně 
a v roztomilé polštině zpíval hity skupiny Kryštof. Interpret se 
ovšem s nástrahami živého vystoupení před pro něj netradičním 
publikem vypořádal s odvahou sobě vlastní a diváci, především ti 
mladší, jeho výkon shovívavě ocenili potleskem.

Vážené členky a vážení členové
Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu
na Ostravské univerzitě v Ostravě!
 Zanedlouho skončí tříleté volební období činnosti stávajícího 
výboru ZO VOS OU. 
 V souladu se Stanovami VOS z roku 1996 (aktualizováno 2002;
čl. 10) výbor připravuje celouniverzitní konferenci a v jejím rámci 
volby do nového výboru. Ve volbách může kandidovat kterýkoli 
akademický i neakademický pracovník OU, člen ZO VOS. 
 Konference i volby do nového výboru se budou konat v prv-
ním týdnu výuky v letním semestru 2004, přesněji ve středu 18. 2.
v aule OU, ul. Českobratrská.
 Od chvíle zveřejnění tohoto oznámení až do 10 hodin dne 
konání voleb podávejte — individuálně nebo kolektivně — návrhy 
kandidátů do nového výboru. Návrh musí kromě jména, příjmení 
navrhovatele, jména a příjmení kandidáta obsahovat také jeho 
písemný souhlas s kandidaturou. Své návrhy v psané formě 
předejte kterémukoli z členů stávajícího výboru (p. Beierová, 
Bogoczová, Böhmová, Helánová, Janošcová, Michalík, Mikolaj-
ková, Uhlařová).
 Tolik oficiální verze. Dovolte mi však jednu osobní doušku: 
 Pro to, aby odborová organizace na naší univerzitě fungovala 
pružněji, je nezbytné, aby v příštím výboru byli paritně zastoupeni 
jak učitelé a vědečtí pracovníci, tak administrativa a TPÚ. Tento 
požadavek nebyl dosud splněn, což považuji za nevýhodné. Jako 
jediná akademická pracovnice ve výboru jsem se pro povinnosti 
spojené s výukou nemohla účastnit všech celostátních akcí, 
kterých jsem se účastnit chtěla. Na místě předsedy bych ráda 
viděla zkušenějšího a energičtějšího nástupce. To, kdo bude 
ve volbách zvolen, záleží jen na Vás. Upřímně Vás, vážené 
kolegyně a vážení kolegové, prosím, abyste k návrhům, jakož 
i k samotným volbám přistupovali uvážlivě a zodpovědně, za což 
Vám předem děkuji.
 S úctou
 IRENA BOGOCZOVÁ

SZCZYT A RICHARD KRAJČO

 Druhou přednáškou cyklu Setkání s osobností, pořádaného na
FF OU, byla přednáška PhDr. Lubomíra Zaorálka Evropa a Ame-
rika - je možné soužití. 
 Atraktivní téma přednášky a vynikající řečnické umění před-
sedy naší poslanecké sněmovny, tak by se dalo charakterizovat dopo-
ledne 1. prosince ve Velké posluchárně FF (E 24), zaplněné do 
posledního místa. E.M. 

 Radost herců z úspěchu SZCZYTu ovšem nemohlo nic zkalit 
a v divadelním klubu bylo konstatováno, že soubor stále lépe 
plní úkoly, které si vytyčil — bavit své příznivce a především sebe. 
Všichni herci i oba režiséři se proto plni nadšení těší na další 
vystoupení s hrou Sumeryja a na další diváky slzící smíchy. 

SAŠA A PETR VIDLÁKOVI



 Vážené čtenářky, váže-
ní čtenáři, kolegyně, kole-
gové, dne 27. 12. 2003 
v 11.00 hodin jsme se roz-
loučili s naší milou kole-
gyní ekonomkou Ostrav-
ské univerzity Ing. Věrou 
Götzovou. Tři dny po je-
jích 48. narozeninách do-
tlouklo její srdce a čtyři 
dny před příchodem nové-
ho roku 2004 proběhlo 
poslední rozloučení v ob-
řadní síni v Ostravě-Vít-
kovicích.
 U paní Věry jsem si 
po celou dobu její služby 
vážil její pracovitosti, 
skromnosti i obětavosti, 
se kterou řešila spoustu 
náročných, odpovědných 

a složitých úkolů, a to vždy tak, aby vše bylo v souladu 
s platnými předpisy a ve prospěch Ostravské univerzity.
 Již nikdy se nebude časně ráno rozléhat veselý, až 
bujarý smích, oznamující její přítomnost a dobrou náladu. 
Chodba ztichla.
 Chtěl bych alespoň touto cestou a těmito skromnými 
řádky poděkovat jménem vedení univerzity, jménem 
svým a jménem všech dalších blízkých i vzdálenějších 
spolupracovníků za všechnu vykonanou práci, kterou tak 
náhle a nečekaně opustila.

LADISLAV KUDELA, KVESTOR

Odešla nám kolegyně

 Reprezentativní prostory zámku v Barto-
šovicích se staly ve dnech 16.-17. října již 
podruhé místem konání vědecké konfe-
rence „Změny životního prostředí a jejich 
bioindikace II“, pořádané katedrou biolo-
gie a ekologie Přírodovědecké fakulty 
Ostravské univerzity.
 Pozvání na konferenci přijalo 56 zástup-
ců z jednotlivých vědeckých ústavů, insti-
tucí, vysokých škol i společenských orga-
nizací České republiky, ale také z Přírodo-
vědecké fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislavě a Slezské univerzity v Kato-
wicích. Potěšující byla hojná i aktivní účast 
studentů současných i absolventů. Vědecká 
jednání probíhala po oba dny ve třech 
sekcích: zoologie, botanika, ekotoxikologie 
a biodegradace.
 V botanické sekci byly prezentovány 
výsledky českých i zahraničních autorů 
s širokým tematickým záběrem v použití 
bioindikačních metod. Referáty obsáhly 
možnosti využití indikačních vlastností 
a charakteristik jednotlivých druhů i celých
společenstev v oblasti bryologie, populač-
ní biologie cévnatých rostlin a studia vege-

tace. Zazněly příspěvky k využití bioindi-
kačních vlastností kvality vod, jež vykazují
prokaryotické rostliny jako součást fyto-
planktonu. V dané sekci byly předneseny 
také dva referáty mykologické, zaměřené 
na bioindikační vlastnosti dřevokazných 
hub. Zoologická sekce byla převážně 
zaměřena na problematiku bioindikací 
kvality prostředí prostřednictvím společen-
stev bezobratlých (vážky, brouci, pavouci, 
zooplankton, raci), tak i obratlovců (ryby,
obojživelníci, ptáci). Pozornost byla z velké
části věnována významu druhové diverzity
pro hodnocení antropogenních vlivů. Uka-
zuje se totiž, že velký počet druhů a vyšší
hodnoty běžně využívaných indexů diverzity
nemusí být spolehlivým ukazatelem přiro-
zenosti prostředí („hodnotnější přírody“). 
Většina autorů poukazovala na význam 
mnohorozměrných statistických metod 
a komplexnějších analýz společenstev. 
V sekci ekotoxikologie a biodegradace vy-
stoupilo 16 přednášejících. Referáty byly 
zaměřeny na problematiku akutních testů
toxicity a genotoxických testů a jejich využi-
tí při detekci a vyhodnocení kontaminace 

životního prostředí. Část těchto referátů 
byla zaměřena na využití genotoxických 
testů na hodnocení účinnosti biodegra-
dačních procesů. Po odeznění referátů
pokračovala odborná diskuse u prezento-
vaných posterů.
 Příjemné prostředí a přátelská atmosféra
doprovázely účastníky konference nejen
v diskusním bloku u posterů, ale přede-
vším společenským večerem po prvním dni
jednání. Kladná hodnocení zazněla z řad 
přítomných na adresu doprovodných akcí 
konference. Byla to návštěva Stanice pro
záchranu dravců a sov s ukázkou sokolnic-
kého výcviku a projekce ze studijního kurzu
studentů na Mořské stanici Oceano-
grafického institutu Gdaňské univerzity na 
poloostrově Hel.
 Konference „Změny životního prostředí 
a jejich bioindikace II“ se zdařila, o čemž 
svědčí ocenění práce a poděkování organi-
zátorům účastníky konference i jejich pře-
svědčení, že konference bude organizována 
opět v roce 2005.
 SVATAVA KUBICOVÁ

Změny životního prostředí a jejich bioindikace II.

 České slovo naděje souvisí se slovesem (na)díti (se) a má význam
postverbální. Jinak řečeno, předpokládá nějaký děj (vyjádřený 
slovesem), duševní aktivitu, vkládání víry v něco, počítání (s důvě-
rou) s někým, kdo může pomoct, doufání a očekávání jistého 
výsledku.
 Naděje není hmotné povahy. Není vnímatelná smysly, nelze se 
jí nasytit, nelze ji obléct, nelze za ni nic koupit… Je neviditelná. 
Ale stejně jako neviditelná gravitace drží lidi u země, neviditelná 
naděje je udržuje při životě. Chrání je před tragédií existence. 
Umožňuje pohled do budoucnosti bez trvalého pocitu úzkosti 
a strachu.
 Pojetí naděje je různé — psychologické, filozofické, náboženské. 
V běžném životě nám někdy stačí naděje stopová. Navzdory výpoč-
tům matematiků vyplňujeme čísla sportky s nadějí, že vyhrajeme. 
Rozhodujeme-li se např. pro operaci, stopová naděje nám rozhodně
nestačí. Naopak — od lékařů vyžadujeme ujištění, že se všechno 
podaří. Před smrtí zavíráme oči. Víme, že pozemský život není 
nekonečný, ale nebezpečí vlastní smrti nebo smrti někoho blízkého 
nás pokaždé zaskočí. Víme, ale děláme si iracionální naděje. 
Nebereme si ponaučení z toho, co postihlo celé generace našich 
předků. Chováme se odmítavě: co není naší vlastní zkušeností, je 
iluzí a jako by nikdy nebylo.
 Náboženství spojuje naději s vírou. Naděje musí být někde 
zakotvena, nějakým způsobem uchycena, k někomu upnuta. 
Křesťané se upínají k živému Bohu a v naději vidí ctnost. Ten, 
kdo je na světě bez Boha (tedy pohan), žije v beznaději. 
 Naděje je psychologickou nutností, ať už ji chápeme jakkoli. 
Nezbývá nám nic než doufat, v lepším případě věřit, třeba v to, 
že jednou všechno pochopíme.

MACHEK, TURGENĚV, APOŠTOL PAVEL,
NOVÝ BIBLICKÝ SLOVNÍK (1996) A -IB-

O NADĚJI 



 Ve čtvrtek 9. října 2003 navštívil ostrav-
skou anglistiku prof. dr. Eberhard Klein 
z University Erfurt. Po řadě literárně orien-
tovaných osobností jsme měli možnost uvítat
anglistu, který se specializuje zejména na
metodiku výuky angličtiny. Studenti i členo-
vé katedry vyslechli přednášku Úloha meta-
fory a metonymie v anglické lexikologii. Po 
přednášce jsme našemu hostu položili pár 
otázek:

 Pane profesore, jste hostem naší katedry 
již podruhé, poprvé to bylo v roce 1996. 
Změnila se Ostrava za těch sedm let?
 Ano, jsem mile překvapen výraznou změ-
nou k lepšímu hlavně v centru města, které
je pěkně upravené. Tehdy byla Ostrava plná
aut, dnes je tady hodně pěších zón. Myslím,
že nyní zde můžete lépe odpočívat a cítit 
se pohodlně.
V Erfurtu působíte na Pedagogické fakultě, 
jste vedoucím katedry anglického jazyka 
a didaktiky. Jaký je současný stav výuky
angličtiny v Německu?

 Naše katedra připravuje učitele pro 
základní a střední školy. V poslední době 
pozorujeme nejen v Erfurtu, ale obecně 
v celém Německu neustále zvyšující se 
zájem studentů o učitelství angličtiny pro 
ZŠ. Tento trend je podpořen oficiální politi-
kou spolkové vlády, která vychází ze vzájem-
né dohody uzavřené všemi 16 spolkovými 
zeměmi. Podle této dohody by výuka cizích
jazyků měla začít již ve třetí třídě, výhledo-
vě se uvažuje už o první třídě, existují i kon-
cepce, které navrhují začít již v předškol-
ních zařízeních. I když se dohoda týká výuky
všech cizích jazyků, ve skutečnosti je téměř
90% zájem právě o angličtinu. Úkolem naší
katedry je tedy školit zejména ty studenty, 
kteří budou začínat jako angličtináři v tře-
tích třídách. 
Jaké další studijní programy vaše katedra 
nabízí?
 Učitelům, kteří již učí na základních 
školách a chtějí si svou aprobaci rozšířit 
o angličtinu, nabízíme rozšiřující studium. 
Jsem zodpovědný za jazykovou sekci toho-
to programu, který trvá tři semestry. Pod-
mínkou pro přijetí je prokázání určité 
jazykové úrovně, studenti pak docházejí 
jednou týdně a po vykonání závěrečné 
zkoušky obdrží certifikát.
České školství trápí značný nezájem absol-
ventů jazyků o učitelská místa — asi jen 
30 procent z nich jde učit. Jaká je vaše 
zkušenost?
 Podle mých zkušeností z Erfurtu k nám
většina studentů přichází studovat s cílem
učit, zvláště budoucí učitelé na ZŠ. V přípa-
dě učitelů pro střední školy a gymnázia 

je situace jiná, absolventi jsou stejně jako
u vás lákáni vidinou vyšších příjmů do ko-
merční oblasti. V oblasti platů je v Němec-
ku navíc stále značný rozdíl mezi jeho
bývalou východní a západní částí — právě
tam směřují kroky mnoha našich absolven-
tů. Situace je paradoxní - ve skutečnosti 
v Erfurtu vyškolíme budoucí učitele a oni 
nám pak odcházejí z oblasti Duryňska, jehož
hlavním městem je Erfurt, a Saska do He-
senska a Dolního Saska. Odchod pracov-
ních sil z východu Německa na západ je 
pro nás velký problém.
Co říkáte takřka neomezené vstřícnosti a ote-
vřenosti němčiny vůči angličtině: angličtina 
doslova „kanibalizuje“ němčinu a Němci 
používají stále více anglických výrazů, např.
„Hausmeister“ je v Německu „Facility Mana-
ger“, zaměstnání je již jen „Job“ atd.?
 Německo nemá žádnou oficiální jazyko-
vou politiku, která by proti viru jménem 
„Denglish“ vystupovala, jak je tomu např. 
ve Francii. V Německu pracuje hnutí Ve-
rein für Deutsche Sprache, jehož postoje 
chápu a podporuji. Toto hnutí se snaží 
vystupovat proti invazi anglických slov do 
němčiny, protože němčina má ve většině 
případů vlastní lexémy pro vyjádření dané
skutečnosti. Pochopitelně nejvíce zasaže-
ná je oblast reklamy, což je jistě problém
i u vás v České republice. Příliv anglických
slov sice může motivovat hlavně začátečníky,
kteří se tak mohou učit názvům obchodů 
a výrobků, ale v zásadě jsem proti této 
nežádoucí infiltraci.
 Za rozhovor děkuje

GABRIELA ZAPLETALOVÁ

Návštěva na anglistice

Profesor Lumír Ries jubilující
 V lednu (27. 1. 2004) oslavíme den půl-
kulatého výročí našeho váženého a milého 
pana profesora PhDr. Lumíra Riese, CSc.
Pan profesor je stále v plné síle a ducha-
přítomně pomáhá řešit všechny úkoly ka-
tedry pedagogiky primárního a alternativ-
ního vzdělávání. V posledním pětiletí se 
aktivně účastnil také řešení výzkumného 
záměru VZO s názvem Nové možnosti vzdě-
lávání učitelů, vychovatelů a žáků pro učící
se společnost 21. století. Přispěl velmi tvoři-
vě k řešení otázek humánní školy budou-
cnosti, a to v kontextu měnící se společ-
nosti. Velmi hodnotná jsou doporučení pana
profesora k profesionální přípravě učitele 
v nových kontextech rozvoje společnosti 
i novém pojetí školy a školního vzdělávání. 
Pan profesor pokračoval v podpoře rozvoje 
alternativního vzdělávání ve školním systé-
mu na úrovni kraje i celorepublikově a také

v inspiraci inovací učitelské přípravy pro 
obor učitelství 1. stupně základní školy. Velmi
přispěl k inovativnímu pojetí výuky 
filozofie výchovy v učitelském oboru a tím 
i k celkovému řešení otázek filozofického 
základu v procesu profesionalizace učitel-
ské přípravy. Tomuto problému se bude 
věnovat i v roce 2004. Jeho zásluhou je v uči-
telské přípravě pro primární vzdělávání 
i studijní předmět dramatická výchova.
 Pane profesore, děkujeme srdečně za všech-
nu Vaši podporu, spolupráci i moudrost, s níž
stále rozdáváte svou životní zkušenost. Velmi
si Vás vážíme a máme Vás moc rádi. 

ZA PRACOVNÍKY KATEDRY PEDAGOGIKY 
PRIMÁRNÍHO A ALTERNATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

DOC. PHDR. HANA LUKÁŠOVÁ, CSC.

 Z posledních dvou studií pana profesora 
Riese jsme vybrali ukázky, které jsou aktuál-

ní a mohou být zajímavé pro všechny kole-
gy Ostravské univerzity, jimž leží budoucnost
vzdělávání v české škole na srdci. Ukázky 
se váží ke problémům vzdělávání a výchovy 
a odpovídají na dvě aktuální otázky.
Proč je humanita prioritou každého škol-
ního vzdělávání?1

 Na závěr se vracíme k tezi o prioritě 
humanity v každé edukaci, což znamená, že 
každé vzdělávání v primární a sekundární 
škole je prvotně determinováno požadav-
kem humanizace; že se tedy škola zbavuje
specifického pedagogického subhumanismu, 
který v ní dosud panuje, když žák je oběto-
ván zúženě chápanému cíli a je redukován 
na kognitivního aktéra vzhledem k  vyučo-
vacímu předmětu a když je zbaven své speci-
ficky lidské dimenze. 
 Není-li škola a edukace v ní prvotně deter-
minována ani sociologicky, ani ekonomic-

1  RIES, L. Humánní škola budoucnosti. In KANTORKOVÁ, H. (ed.) Nové možnosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a žáků pro učící se společnost 
21. století. Ostrava: PdF OU, 200, Sborník VZO Acta universitatis Ostraviensis, 191,. č.6, s. 55-65.



Profesor Lumír Ries jubilující
ky, ani politicko-ideologicky, ani jinak, nýbrž
je-li primární determinantou plné lidství, má
to významný vliv na stanovení cílů, tvorbu 
obsahu, povahu metod výchovy-vzdělání, 
především však na kompetenci a chování 
učitele, schopného uskutečňovat vyučová-
ní v duchu kooperační interakce a komuni-
kace zúčastněných osob, jimiž jsou žák, učitel
a v budoucí škole v daleko větší míře než 
dosud též rodič. 
 Jako velmi povzbudivý symptom budou-
cího vývoje školy k plnému lidství dlužno 
vnímat zprávu Kulatého stolu evropských 
průmyslníků, v níž je formulován požadavek 
humanity zřetelněji než v mnohých moder-
ních kompendiích pedagogiky, když se říká,
že „základním posláním vzdělání je pomoci
každému rozvíjet svůj vlastní potenciál a mož-
nost stát se lidskou bytostí v celé plnosti,
a nikoliv nástrojem sloužícím ekonomice;
osvojování vědomostí musí jít ruku v ruce s vy-
tvářením charakteru, s rozšiřováním rozhle-
du a s přijímáním vlastní odpovědnosti ve 
společnosti“ (Vyučování 1997, 24, podtrže-
no mnou L. R.). Myšlení evropských průmysl-
níků z konce 20. století je zcela v duchu idejí
J. A. Komenského a rozmanitých reform-
ních pedagogických snah právě končícího 
století.
 Snad zvýrazní zřetelnost základní teze 
tohoto příspěvku o prioritě humanity 
každé školní edukace, o naléhavé potřebě 
humanizace školy a výchovy-vzdělání v ní, 
pokusíme-li se resumovat dosavadní výklad 
následujícím symbolickým způsobem:
α (j, m, v, c, p, u, t…) kde α je huma-
nita, j jsou jazyky, m matematika, v učení
o přírodě a vesmíru, c učení o člověku,
p je práce, t technika, u umění, t tělesná 
kultura atd.
Po otevření závorky píšeme:
αj; αm; αv; αc; αp; αu; αt… a rozumíme 
tomu tak, že humanita je jako priorita obsa-
žena v každé oblasti vzdělávání (v každém 
vyučovacím předmětu); a zdůrazněme také,
že uvnitř každého výrazu (αj; αm; αv atd.)
a mezi všemi výrazy navzájem (αj — αm, 
αj — αv, αm — αv atd. atd.) existují velmi
rozmanité obousměrné vztahy, čímž rozumí-
me složitou vnitřní strukturu edukace, v níž
dominuje humanita jako integrující element.
 Říkáme-li integrující element, máme na 
mysli překonání dosavadního převažujícího 
charakteru edukace, který bychom vyjádřili 
tímto aditivním vzorcem:
j + m + v + c + p + u + t… což 
znamená, že každá oblast vzdělání (nebo 
každý vyučovací předmět) si dělá nárok na
autonomii, nezávislost na ostatních oblas-
tech. Žákovi se tak poskytuje víceméně roz-

tříštěný obraz světa člověka, společnosti, pří-
rody, kultury, ducha, obraz, který mu ztě-
žuje hledání vlastního místa ve světě, nalé-
zání zodpovědnosti vůči sobě samému, druhým
lidem a světu, hledání a nalézání smyslu 
všech věcí, smyslu života. Tím edukace ztrácí
své hlavní opodstatnění, svůj nejvlastnější vý-
znam z pohledu potřeb člověka 21. století.
 Předmětem výkladu této stati je vize 
humánní školy budoucnosti. Tento předmět 
je nahlížen z několika hledisek. Jakkoliv 
jsme měli na mysli budoucí školu primární 
a sekundární, jsme toho názoru, že vše pod-
statné, co bylo zjištěno a řečeno, je v nezkrá-
cené míře aplikovatelné na vysokoškolské 
vzdělání, jestliže je toto vzdělání přípravou 
učitele primární školy. Priorita humanity ve 
struktuře studijního programu tohoto vzdě-
lávání je podle našeho soudu nezpochyb-
nitelná. Plné lidství, utvářené s pomocí 
a s podporou všech studovaných disciplín, 
lze považovat za základní profesní výbavu, 
jež může připravit budoucího učitele pro 
odborně kompetentní vyučování ve všech 
učebních předmětech primární školy, může 
být sebeutvářejícím činitelem učitele, který 
má doprovázet dítě v jeho enkulturaci, při
jeho lidském sebepoznávání a sebeutváření. 
 Základní symbolickou řadou, z níž 
vycházejí další výše uvedené dedukce, 
budeme pro 
studium učitelství primární školy psát 
např. takto:
α (a, c, m, h, v, t, p, e, n, o, s…)        
kde α je humanita, a jsou pedagogicko-
-psychologicko-filosofické disciplíny, c ma-
teřský jazyk a literatura s didaktikou, m mate-
matika s didaktikou, h hudební výchova, 
v výtvarná výchova, t tělesná výchova, p pra-
covní výchova, e počáteční čtení a psaní, 
n přírodověda, o vlastivěda, s pedagogická 
praxe atd. 
 Nelze se však ubránit myšlence, že na
rozdíl od primární a sekundární školy by
dané studium učitelství mělo mít dvojí integru-
jící prvek, tedy: α, a (c, m, h, v, t, p, e, n, 
o, s…), což vyjadřuje, že veškeré vzdělávání 
by mělo být nejen humanizováno, ale i při-
měřeně pedagogizováno, a to nejen v obo-
rových didaktikách.

Jaké zkušenosti ze státních závěrečných 
zkoušek z pedagogiky v oboru učitelství 
1. stupně základních škol na Pedagogické 
fakultě v Ostravě vyplývají z inovovaného 
pojetí učitelské přípravy?2

Úvodní poznámka
 Při zkoušce adept učitelství prezentuje, 
teoreticky komentuje, a tak „obhajuje“ peda-

gogický projekt krátkodobého vyučování 
v některé ze tříd primární školy. Projekty 
zadávají didaktici předmětů vyučovaných 
na 1. stupni školy a rovněž odborníci těch 
vysokoškolských disciplín, které mají přímý 
vztah k vyučovacímu procesu (pedagog, psy-
cholog, speciální pedagog, ekolog, odborník 
na dramatickou výchovu atd.).
 Studenti realizují projekty během tzv.
projektové praxe, která je součástí význam-
ně inovovaného systému pedagogicko-psycho-
logické profesní přípravy budoucího učitele. 
Inovovaný systém byl několik let uváděn 
v život a jsou o něm informace v odborné 
literatuře (srov. alespoň H. Kantorková, 
2000, H. Lukášová-Kantorková, 2002).
 Projekt je studentem prezentován poměr-
ně rozsáhlou zprávou, která popisuje fázi
teoretické a organizační přípravy i vlastní
realizace ve vyučování. Zpráva je doprová-
zena zpravidla bohatým dokumentačním mate-
riálem (obrazy, modely, makety, auditivní, 
audiovizuální záznamy, texty, noty atd.) 
rozšiřujícím a prohlubujícím informace o vý-
konech praktikujícího učitele, žáků a o pro-
středí, atmosféře, v níž výuka probíhala.
 Studentské projekty prezentované 
u závěrečné státní zkoušky lze pokládat 
za první ovoce daných inovačních snah.
 Jako předsedající u těchto zkoušek 
jsem se seznámil s písemnými zprávami, 
sledoval rozpravy a na základě toho 
informuji o některých svých postřezích, 
neboť nalézám v realizovaných projektech 
řadu znaků učitelského konání, které lze 
pokládat za významné pro práci v budoucí 
škole.

Uvedu alespoň toto:
 Projekty pokryly témata, která byla větši-
nou velmi zajímavá pro žáky, praktikující 
studenty, cvičné učitele a nezřídka i pro rodi-
če, pokud se na práci nějak podíleli. Byla
to témata z prvouky, vlastivědy, přírodo-
vědy a ekologie, dětské literatury, výtvarné 
výchovy, pracovní výchovy, ale též z integra-
ce hendikepovaného dítěte do třídy atd.
 Velmi úspěšně byla uplatněna koncepce 
(metoda) projektového vyučování. Ať bylo 
hlavní téma projektu z kteréhokoliv před-
mětu nebo oboru studia, praktikantům se 
dařilo integrovat většinu nebo i všechny před-
měty vyučované v dané třídě a splnit díl
učebních osnov připadající na období praxe.
Zvláště předměty „trivia“ nepřišly zkrátka: 
mateřský jazyk, neboť řešení kteréhokoliv 
projektu vyžaduje rozmanité podoby jazyko-
vé komunikace; matematika, neboť většina
toho, „co jest“ (projektová realita — prosto-

2  RIES, L. Společnost — škola - povolání učitele. In LUKÁŠOVÁ-KANTORKOVÁ, H. Profesionalizace vzdělávání učitelů a vychovatelů. Ostrava: 
PdF OU, 2002, Sborník VZO, s. 61-80.

dokončení na str. 9



Das sind für böhmische Dörfer
 Ve dnech 27. 11. — 30. 11. 2003 proběhl na katedře germanistiky 
v pořadí již druhý workshop pod záštitou nadace Roberta Bosche, 
německého stipendijního fondu DAAD a Česko-německého fondu 
budoucnosti s názvem „Das sind für mich böhmische Dörfer“ (To
je pro mě španělská vesnice). Zúčastnili se ho studenti z polského 
Rzeszówu, z Bratislavy a mezi účastníky nechyběli ani studenti 
z Ostravy. Spojujícím tématem byla interkulturní komunikace. 
 Za vrcholný bod tohoto semináře bych považovala sobotní 
přednášku pana El Houcine Imider a Dr. Jenny Polákové. Pan 
Imider pochází z Maroka a žije v České republice již tři roky. 
Ve svém příspěvku, který byl věnován otázce tolerance v naší 
společnosti, uvedl pan Imider velmi zajímavé myšlenky a poznatky, 
které doplnil o vlastní zkušenosti z pedagogického působení na 
Gymnáziu v Novém Jičíně. Byla jsem velmi mile překvapena, 
když pan Imider mluvil o tom, že se za dobu svého působení 
v České republice nesetkal s žádnými projevy nepřátelství a že 
nemusel doposud řešit žádné větší problémy týkající se právě 
otázky tolerance v naší společnosti. Příspěvek paní Polákové byl 
také velmi zajímavý. Paní doktorka působí na Pedagogické fakultě 
v Olomouci, kde přednáší literaturu. Její specializací je dětská 
literatura, z níž také ve svém referátu vycházela. Téma bylo 
věnováno problému druhé světové války, dotýkalo se sudetských 
Němců a jejich vyhnání. Každý z příspěvků doprovázela bouřlivá 
diskuse, kterou podpořili i významní hosté; např. paní Hilde 
Wolfová z Pedagogické fakulty v Olomouci. 
 S průběhem a výsledky semináře byli spokojení nejen lektoři 
a přednášející, ale i zúčastnění studenti, kteří přijeli do Ostravy 
jednak kvůli tomu, aby se dozvěděli novum o kultuře a zvycích sou-
sedních zemí, a jednak proto, aby si tyto poznatky vyzkoušeli a zažili

,,na vlastní kůži“. Mnozí účastníci workshopu byli mile překvape-
ni tím, jak se za tak krátkou dobu podařilo vytvořit v zcela různo-
rodém kolektivu velmi příjemnou atmosféru, v níž se cítili všichni 
zúčastnění zcela přirozeně a nikoho by po skončení semináře ani 
nenapadlo označit svého nového kolegu za ,,cizince“. Studenti si 
z Ostravy odvezli nejen potvrzení o účasti, ale především silné 
dojmy, zážitky a poznatky, které jim zůstanou dlouho v paměti.
 Na závěr bych chtěla vyjádřit své nadšení z tohoto semináře 
a projevit naději, že se již brzy uskuteční další podobná akce. 
V neposlední řadě bych chtěla poděkovat paní Nicole Hirschler 
(DAAD — lektorka v Ostravě) a Cristine Brieger (Bosch — lektor-
ka v Ostravě) za jejich úsilí při organizaci a realizaci tohoto nároč-
ného semináře. DANIELA PALIČKOVÁ, 4. ROČNÍK HV-NJ

 V uplynulém roce se Pedagogické fakul-
tě Ostravské univerzity podařilo učinit vý-
znamný krok na poli mezinárodní spoluprá-
ce v oblasti pedagogických věd. Po něko-
likaměsíčních přípravách a jednáních byl
ve spolupráci s Fakultou pedagogiky a psy-
chologie Slezské univerzity v Katovicích 
(Polsko) a Pedagogickou fakultou Univer-
zity Mateja Bela v Banské Bystrici (Sloven-
sko) založen mezinárodní odborný časopis 
s názvem The New Educational Review. 
Založení časopisu předcházely podpisy 2 
mezinárodních smluv na úrovni děkanů fa-
kult a následně dohody rektorů všech tří 
participujících univerzit. Redakční rada ča-
sopisu je tvořena děkany a proděkany pro
vědu a výzkum výše zmíněných pedagogic-
kých fakult, sídlem redakce je Fakulta peda-
gogiky a psychologie Slezské univerzity 
v Katovicích. Vydavatelem časopisu je Vyda-
vatelství Adam Marszałek v Toruni (Polsko).
 Časopis je koncipován jako čtvrtletník 
vydávaný v anglickém jazyce a měl by se 
stát v této odborné oblasti mimořádným 
vydavatelským počinem a mezinárodním 
fórem výměny názorů, poznatků a zkuše-
ností především v zemích střední Evropy, 
ale i mimo středoevropský region, kam 
bude časopis také distribuován. Společná 
jazyková platforma se zde může stát pro-
středkem iniciujícím společný vědecký dis-
kurz o specifice středoevropských pedago-
gických problémů a společných evropských 

otázkách v oblasti věd o vzdělávání. Před-
pokládá se, že vedle příspěvků v rámci růz-
ných pedagogických disciplín a subdisciplín 
se objeví i příspěvky interdisciplinární 
z oblasti sociologie a psychologie. 
 Autory textů, které mohou prezentovat
jak teoretické analýzy, tak výsledky empi-
rických výzkumů, budou především čelní 
představitelé jednotlivých pedagogických 
disciplín. Variantnost, nebo naopak podob-
nost problémů prezentovaných v publikova-
ných textech může v budoucnu vést k tema-
tickému zaměření některých částí nebo 
celých čísel časopisu.
 Struktura časopisu zahrnuje odborné
články a eseje, prezentace významných 
výzkumných projektů, zprávy o meziná-
rodních konferencích pořádaných v Polsku, 
SR a ČR a recenze odborných publikací 
v oblasti pedagogiky.
 V předvánočním čase, 16. prosince 2003,
proběhla na Slezské univerzitě v Katovicích
slavnostní inaugurace prvního čísla časopisu
za účasti mnoha významných hostů, mj. 
rektora Slezské univerzity v Katovicích 
prof. dr. hab. Janusze Janeczka, prorektora 
pro vědu a výzkum Univerzity Mateja Bela 
doc. PaedDr. Pavola Odaloše, CSc., děkana 
Fakulty pedagogiky a psychologie SU 
prof. dr hab. Stanisława Juszczyka, člena 
vědecké rady časopisu prof. zw. dr. hab. 
Andrzeja Radziewicza-Winnickiego, amba-
sadora ČR generálního konzula JUDr. Ing.

Josefa Byrtuse a ambasadorky SR gene-
rální konzulky Janky Burianové. Za Ostrav-
skou univerzitu se slavnostního setkání 
zúčastnili prorektor pro VaV a ZV OU 
doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc., a děkan 
PdF OU doc. PhDr. Zbyněk Janáček. 
 Za českou stranu byly v prvním čísle 
publikovány 3 příspěvky: doc. PhDr. Hana 
Lukášová, CSc.: Teacher‘s Proffesion in the 
Pedagogical Research, doc. PhDr. Julius 
Sekera, CSc.: Research into Interpersonal 
Relations in Young Offenders Institutes 
a prof. PhDr. Lumír Ries, CSc.: To the 
Pluralism of Educational Ways.
 V listopadu 2003 byly s výzvou o zasí-
lání příspěvků osloveny všechny pedagogic-
ké fakulty a další pedagogicky zaměřená 
akademická pracoviště ČR. Se stejným 
cílem si touto cestou dovolujeme oslovit 
také pedagogy Ostravské univerzity. Příspěv-
ky českých autorů v anglickém jazyce lze
zasílat ve vytištěné a elektronické podobě
(na disketě nebo e-mailem) na adresu: 
PhDr. Diana Svobodová, Ph.D., Dvořáko-
va 7, 701 03 Ostrava, e-mail: diana.svobo 
dova@osu.cz. Bližší informace pro budoucí 
autory příspěvků lze získat na Oddělení 
pro vědu a výzkum PdF OU.
 Časopis má také svou webovou stránku, 
kde lze najít podrobnější informace, a to: 
www.educationalrev.us.edu.pl.

DIANA SVOBODOVÁ

Nový mezinárodní časopis



 Uvažovali jste někdy nad tím, kolik „sa-
mozřejmých“ věcí nás obklopuje? Většinou
se nepídíme po tom, jak fungují. V podob-
ném duchu bychom mohli přemýšlet o Pro-
dejně skript OU. Jsou nám zde k dispozici 
potřebné publikace ke studiu, hojně se vy-
užívá také kopírka. A málokdo si uvědomí, 
že provoz prodejny, skladu skript a vše 
podstatné, co s tím souvisí, má na starosti 
pouze jediný zaměstnanec - Ivana Hubová. 
Vypomáhá jí sice „civilkář“, ale posuďte 
sami, není to i tak málo? V brzké době 
navíc úplně skončí náhradní vojenská služ-
ba a bez pomoci této síly se nedá zajistit 
dosavadní úroveň prodejny.
 Přitom prodejna nevypadala vždy tak 
jako dnes. V době samostatné Pedagogické 
fakulty v Ostravě byla skripta k dostání 
v bývalém Technickém knihkupectví. Po 
vzniku Ostravské univerzity dostala veškeré 
zboží na starost Univerzitní knihovna OU. 
Prodávalo se dále, a to v malé místnosti 
naproti vrátnici Filozofické fakulty v Reál-
ní ulici. Prodej i sklad zajišťoval jediný 
člověk!
 Univerzita hledala lepší možnost prode-
je svých skript, a proto se dohodla s firmou
Parva Avis. Ta opravila starou budovu ve
dvoře FF OU na Reální ulici. Vzniklo zde
knihkupectví Parva Avis a bar Voliéra. Parva
Avis odkupovala skripta ze skladu univer-
zity a prodej skript a ostatní literatury 
zajišťovali dva zaměstnanci této firmy. Na
konci roku 1999 univerzita ukončila s touto
firmou spolupráci a od roku 2000 začala 
sama provozovat Prodejnu skript OU. 
K prodeji sloužil pouze malý prostor její 

rová, časová), je v nějakém množství, v ně-
jaké měřitelné a počitatelné podobě, hodně
z toho má geometrické formy atd. Žáci v roz-
manitých činnostech poznávali a prožívali 
souvislosti mezi vyučovacími předměty a pře-
devším význam a smysl toho, čemu se učí.
 Zvláště mne potěšila odborně kompe-
tentní, většinou velmi zaujatá, někdy až 
nadšená sdělení studentů o
•  laskavosti, lidském porozumění v inter-

akci a komunikaci (praktikující) učitel 
— žák/žáci, v některých případech 
i učitel — rodič;

•  kooperativní povaze edukačního ko-
nání;

•  vysoce motivované, zaujaté, až nadšené 
kreativní učební činnosti žáků; totéž 
platí většinou o činnosti praktikujících 
studentů;

•  učení jako prožívání, v němž byl často 
zastoupen estetický prvek: jak recepce 

krásy (barvy, tvary, melodie, rytmus), 
tak aktivní konání (malování, kreslení, 
zpěv, pohyb);

•  výkonovém efektu učení, subjektivně 
vnímaném žáky většinou jako tvořivé 
úsilí, tvořivá hra, nikoliv nezáživná 
učební činnost;

•  překvapující nápaditosti, nezřídka teo-
retické závažnosti konceptů vyučovacího 
projektu a jeho zpětné, někdy pozoru-
hodně pedagogicky sofistikované reflexi 
(co se mi podařilo, co bych dělal jinak,
proč), v níž byly obzvláště cenné diagnos-
tické pohledy na žáka a šíře pohledu 
na dítě vůbec.

 Velmi potěšitelný je zájem cvičných uči-
telů a vedení škol o metody projektové praxe.
Praktikující plnili často funkci pedagogické 
osvěty, „misionářů“ inovativních způsobů 
edukace. To slibuje, že se mohou stát učiteli
napomáhajícími přeměně školy. (Nechyběly 
ovšem, jakkoliv byly ojedinělé, postoje typu:

nemáme čas si hrát, máme co dělat, abychom
splnili osnovy; co si to na té fakultě vy-
mýšlejí …).
 Zvláštní zmínku zaslouží, jak rádi a jak
dovedně uplatňovali praktikanti metody 
dramatické výchovy, tím realizovali edukaci
vědomě jako setkání, tedy jako onen opti-
mální mezilidský vztah v dialogu a ve 
vzorci Já — Ty (nikoliv Já — Ono); pro-
kázali schopnost záměrně navozovat situa-
ce pro osobnostně - sociální rozvoj žáka,
tedy existenciálně - etickou stránku 
výchovy.
 Dramatická výchova, jak o ní studenti 
ve zprávách psali a v rozpravách mluvili,
se mi jeví jako jeden z nástrojů završení
praktické pedagogické přípravy, neboť posky-
tuje svou povahou možnost integrativně apli-
kovat v kterémkoliv vyučovacím předmětu 
a v jiném edukačním konání mnoho z toho,
co student poznal z teorie pedagogických 
disciplín, včetně oborových didaktik.

Profesor Lumír Ries jubilující
dokončení ze str. 7

Čtyři roky ve dvoře

Hermann Hesse jinak 
 Navštívili jste ve středu 3. 12. Dům knihy Librex? Ne? Škoda! Mohli jste totiž zažít 
neopakovatelné a nevídané scénické čtení z díla Hermanna Hesseho. Šest studentek 
čtvrtého ročníku z katedry germanistiky Ostravské univerzity pod vedením Mgr. Ireny 
Šebestové, CSc., prokázalo, že své síly nesměřuje jen ke strohé přípravě na budoucí 
povolání, ale dokáže popustit uzdu své fantazii a přiblížit publiku kreativní formou 
literární dílo známého spisovatele. O tom, že se to studentkám Kláře Makovské, Lucii 
Schützové, Pavlíně Andrlové, Ivaně Michálkové, Pavlíně Mohylové a Evě Hofrichterové 
povedlo, svědčí neočekávaně velký zájem diváků i z řad laické veřejnosti. Nápadité 
zpracování ocenila i zástupkyně Goethe-Institutu paní Elisabeth Macan, která 
studentkám přislíbila finanční podporu další prezentace jejich originálního představení. 

PABLO

nynější kanceláře. Pro studenty to však byl 
krok zpátky, protože si zde mohli koupit 
opět jen skripta OU. Až od září 2000 
funguje knihkupectví v dnešní podobě. 
A funguje tak dobře, že jeho obrat je dnes
dvojnásobný. 
 A jak jste si určitě všimli, „skriptárna“ 
dále vzkvétá. Nyní jsou zde k dispozici také
publikace jiných univerzit a odborná litera-
tura potřebná ke studiu. To, co zrovna neleží
na pultě, si můžete objednat, pokud je to 
možné. Využívá se prodej poštou, prodej na 
fakturu a prodej komisní, objednat se dá
i přes internet. Prodejna skript spolupra-
cuje také s jinými organizacemi, nabízí naše
tituly knihovnám, archivům, vysokým školám
a knihkupcům. Prodává se zde denně od de-
víti do čtyř a pro studenty dálkového studia
je otevřeno o dvou sobotách v semestru. 
Konají se zde křty nových titulů. Knihku-
pectví také reprezentovalo školu na knižním
trhu v Havlíčkově Brodě a opakovaně na 
veletrhu Svět knihy v Praze ve společné ex-

pozici Vydavatelství vysokých škol. Běžná
je též prezentace našich titulů na konferen-
cích pořádaných univerzitou. V rámci hesla 
„vše pro studenty“ funguje od roku 2001 
v prodejně i kopírka, která je dnes tak 
využívána, že se ani na chvíli nezastaví.
 Je skutečně obdivuhodné, co se zde 
podařilo vybudovat. Prodejna a její pracov-
níci by si určitě zasloužili více pozornosti. 
Tato „samozřejmost“ jim zabírá více času 
a úsilí, než si myslíme.

VERONIKA LANGROVÁ



5. kapitola: … přes krásu
 Jistě mi dáte za pravdu, že kritéria 
hodnocení krásy, lidské zvlášť, jsou opravdu 
různá. Takový neandrtálský nápadník si 
zásadně vybíral korpulentní dámy, neboť 
jen tak měl jakousi naději, že partnerka, 
a hlavně jeho vlastní genetická kopie, 
kterou dotyčná bude krmit, přežijí zimu, 
ať bude jakkoli dlouhá a silná. Více než 
na romantické nesmysly spoléhal na svůj 
instinkt. Přestože evoluce pokročila, muži 
nadále fungují na poměrně nenáročném 
principu „off-on“, a to bez ohledu na 
aktuální předpověď počasí. 
 Když někdy poslouchám své kolegy na
katedře, jak kriticky hodnotí kvality těch 
kterých žen, zpravidla studentek, je mi z toho
nanic. To ženy jsou k mužům v tomto směru
velmi shovívavé. Myslím si, že zbytečně.
 Ženy, u kterých se více lidí shodne na 
tom, že jsou hezké (bez ohledu na názory 
notorických kritiků z řad odborných asisten-
tů), to prý mají v životě snazší. Já si to myslím
také. Uznejte, že je furt lepší mít pouze nízký
plat, protivného šéfa a manžela alkoholika 
než nízký plat, protivného šéfa, manžela alko-
holika a nohy do X. Když už má ženská 
dostávat od života kopance, je lepší, když 
má hezké pozadí. Taková hezká ženská je

hezká, i když pláče. Je výhoda umět brečet
ve správnou chvíli na správném hrobě. Pokud
ovšem, milé kolegyně, také patříte k těm, 
kterým se při pláči udělají na krku a obličeji
rudé skvrny, pod očima vaky a zčervená vám
i tak nápadný nos, je lepší ulevit si klením. 
Soucit stejně nevzbudíte. Při pohledu na 
vás se průměrný muž ujistí v přesvědčení, 
že ve srovnání s vámi je na tom pořád ještě
dobře. A to asi není záměr, že?
 Nedávno jsem slyšela o muži, kterému 
úspěšně operovali šedý zákal. Když si pak po
návratu z nemocnice svoji manželku důklad-
ně prohlédl, konstatoval, že by si nikdy nebyl
pomyslel, že může mít tolik vrásek. Ponaučení?
Investice do nákladných operací manželů se 
nemusí vždy vyplatit. Dál už o ženské kráse
psát nebudu, protože by bylo navýsost nezod-
povědné vyjadřovat se k něčemu, s čím 
nemám žádnou osobní zkušenost.
 Je pravda, že při psaní o kráse mužské se
budu pohybovat také jen v rovině teoretické.
Ne snad proto, že bych na hezké muže nevěřila.
Vždyť sama mám doma … televizi, tudíž vím,
že hezcí muži existuji! Jsou k vidění v seriá-
lech, na mistrovství světa v atletice, údajně 
také v gay-klubech nebo … v cizích man-
želstvích. Podle hesla „blahoslaveni, kteří 
neviděli, ale uvěřili“ věřím tomu, že hezcí 

muži jsou i na Ostravské univerzitě. 
 Z hezkých mužů je jednoznačně nejlepší
muž virtuální. Je to takový živočišný druh, 
který nevyžaduje žádný servis, jako např. čisté
ponožky, vyžehlené košile, teplé večeře. 
Navíc se může kdykoli vypnout a je klid. 
 Angličané, veskrze koňský národ, měří 
mužskou krásu tzv. koňometrem. O muži se 
tam tvrdí, že je fešák, dokud neplaší koně.
Když je natolik škaredý, že se ho bojí už 
i jeho vlastní kůň, říká se, že to sice není 
žádný krasavec, ale že má něco do sebe. 
Není divu, že mužské sebevědomí bývá 
tak vysoké. Uvědomíme-li si, že s koňmi 
dnes muži, alespoň na akademické půdě, 
nejsou konfrontováni skoro vůbec, zjistíme, 
že žádné objektivní měřítko jejich krásy 
neexistuje.
 Moje babička sice nebyla Angličanka, ale 
při posuzování mužské krásy také použí-
vala srovnání se zvířaty. Tvrdila, že chlapovi
stačí, aby byl alespoň trochu hezčí než opice,
a už si o sobě myslí bůhvíco. Nerada bych
si znepřátelila ochránce zvířat, proto zdůraz-
ňuji, že osobně proti opicím nemám ani to 
nejmenší. Chci jen říct, že když slyším kritiku 
nějakého muže namířenou proti ženám,
mám chuť se zeptat, jestli ho už někdy 
viděl kůň. 

IRENA BOGOCZOVÁ

Jak se dělá kariéra

 I v roce 2003 vyvíjela pobočka Jazyko-
vědného sdružení AV ČR při katedře českého
jazyka Filozofické fakulty OU svou náleži-
tou činnost. Dnes už jen pár jejích členů 
(několik z nich bohužel zemřelo) ví, za 
jakých okolností pobočka vznikla.
 Bylo to totiž ještě v období, kdy vedení
Pedagogického institutu a později Pedago-
gické fakulty veškerou svou činností přesvěd-
čovalo veřejnost, že Ostrava si vysokou školu
zaslouží. K těmto činnostem a různým inicia-
tivám patřilo i založení pobočky Jazykověd-
ného sdružení, k němuž dal v roce 1964 pod-
nět tehdejší dlouholetý akademický funkcio-
nář prof. A. Knop, pozdější vedoucí katedry
českého jazyka a literatury, první předseda
pobočky JS. Jejím úkolem bylo zajistit přede-
vším spojení s jinými vysokými školami. 
Hlavně s tehdejšími univerzitami. To se poda-
řilo. Řada jejich odborníků v naší pobočce 
přednášela, mnozí z nich, často naší bývalí 
učitelé, se ochotně stávali našimi školiteli, 
ať už šlo o práce rigorózní či kandidátské. 
Spolupráce s mnohými těmito pracovišti, 
a to i slovenskými, trvá.
 Jsem velice ráda, že činnost pobočky 
nebyla přerušena, naplňujeme tím zčásti 
i odkaz jejího zakladatele prof. Knopa.
 Naše pobočka má k dnešnímu dni 19 
členů, jimiž jsou členové katedry českého 
jazyka FF OU, někteří z katedry českého 

jazyka a literatury s metodikou PdF OU
a někteří z katedry slavistiky FF OU. Vzá-
jemná spolupráce mezi nimi je běžná. Již ně-
kolik let bývá zvykem, že každý kolega nově
se ucházející o členství v pobočce přednese

svou vstupní přednášku. Novinkou je spolu-
podílení se pobočky na vědecké soutěži, kte-
rou organizuje katedra českého jazyka PdF 
OU. Práce naší pobočky bývá pražským ústře-
dím hodnocena příznivě.

K pobočce Jazykovědného sdružení Akademie věd ČR

Přehled činnosti ostravské pobočky Jazykovědného sdružení — rok 2003

Přednášková činnost

1. 12. 3. 2003 Mgr. Martina Ireinová, Ph.D. Běžně mluvený jazyk
  ÚJČ, Brno Jindřichova Hradce

2. 23. 3. 2003 Doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc. Princip prirodzenosti
  FHPV Prešovské univerzity, Prešov v ontogenéze morfologie

3. 28. 4. 2003 Mgr. Ondřej Nováček Vlnění (situace na rozhlasovém
  Český rozhlas Region, Jihlava  trhu v ČR a očekávání 

posluchačů)

4. 12. 5. 2003 Mgr. Jaroslav David Petr Dolan, Paula Wild a ti
  FF OU, Ostrava  druzí (nejen o jménech 

pornohvězd)

5. 5. 11. 2003 Mgr. Dita Friedlová Slang a nářečí – opavské 
  Ústav bohemistiky a knihovnictví pařby…
  Slezské univerzity, Opava

6. 20. 11. 2003 PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc. Komunikačně-pragmatický
  FHPV Prešovské univerzity, Prešov aspekt slovotvorby

7. 26. 11. 2003 Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. K otázkám formalizace
  FF UK, Praha v jazykovědě

8. 10. 12. 2003 Doc. PhDr. Naděžda Bayerová, CSc. Jména svatých se zřetelem
  FF OU, Ostrava  k naší současné pojmenovávací 

soustavě

 Pobočka Jazykovědného sdružení se rovněž podílela na organizaci řečnické soutěže,
která proběhla 15. 4. 2003 (katedry českého jazyka na PdF a FF Ostravské univerzity).
                             DOC. PHDR. NADĚŽDA BAYEROVÁ, PŘEDSEDKYNĚ POBOČKY



CO NOVÉHO
NA FILOZOFICKÉ

FAKULTĚ
od 1. 12. do 31. 12. 2003

-  Dne 1. 12. se na FF konala druhá 
přednáška cyklu Setkání s osobností. Na 
téma Evropa a Amerika — je možné 
soužití? přednášel předseda Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR PhDr. Lubomír 
Zaorálek.

-  3. 12. se v Domě knihy Librex konalo 
pod záštitou pražského Goethe-Institutu 
scénické čtení z díla německého spiso-
vatele Hermanna Hesseho. Na provedení 
se podílelo šest studentek katedry germa-
nistiky (Klára Makovská, Lucie Schützo-
vá, Pavlína Andrlová, Ivana Michálková, 
Pavlína Mohylová a Eva Hofrichterová) 
pod vedením dr. Ireny Šebestové.

-  Ve dnech 4.-5. 12. se na katedře slavistiky 
konala pod patronací generálního konzu-
la Polské republiky vědecká konference 
k osmdesátinám významné polské bás-
nířky Wisławy Szymborské. Na konferen-
ci vystoupilo kolem 30 převážně zahranič-
ních vědců. Současně byla v prostorách 
katedry instalována výstava k jubileu 
básnířky, zapůjčená Polským kulturním 
střediskem v Praze.

-  Dne 8. 12. byly Akreditační komisí ČR 
reakreditovány dva obory FF: magisterské 
studium Učitelství francouzského jazyka 
pro střední školy a bakalářské studium 
Španělština ve sféře podnikání. Téhož dne
udělila Akreditační komise Filozofické 
fakultě OU akreditaci nového bakalář-
ského oboru — Francouzština ve sféře 
podnikání. 

-  Dne 8. 12. ukončila doktorské studium 
na MU v Brně Mgr. Sirma Wilamová 
z katedry anglistiky a amerikanistiky. 
Nové doktorce blahopřejeme k získání 
vědecké hodnosti Ph.D.!

-  Dne 13. 12. byla na slavnostním večeru
v Těšínském divadle udělena l. cena stu-
dentskému divadelnímu souboru SZCZYT 
působícímu při katedře slavistiky. Je to 
kolosální úspěch a skvělá reprezentace 
katedry i fakulty. Blahopřejeme!

-  Dne 18. 12. se na Filozofické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci konalo 
setkání představitelů filozofických fakult 
ČR. Zúčastnila se ho děkanka a všichni 
proděkani FF OU. Na programu setká-
ní byly především otázky týkající se finan-
cování a akreditace filozofických fakult.

EVA MRHAČOVÁ

 V roce 2003 za-
čala Pedagogická fa-
kulta Ostravské uni-
verzity řešit pilotní 
projekty Evropské 
komise vzdělávacích 
programů Leonardo 
da Vinci a Sokrates.

 V této rubrice vás budeme pravidel-
ně informovat o probíhajících projektech, 
jejichž je Ostravská univerzita koordiná-
torem nebo partnerem. 
 Koordinátorkou projektů je PhDr. Ing. 
Hana Danihelková, pracovnice děkanátu 
Pedagogické fakulty OU. Sbírala zkuše-
nosti z účasti v evropských projektech od
roku 1997, odkdy se Česká republika mohla
oficiálně do spolupráce zapojit. Je také autor-
kou prvního projektu Sokrates v oblasti 
vzdělávání dospělých, který úspěšně prošel
výběrovým řízením v Bruselu. Nyní koordi-
nuje jeden projekt Sokrates (o němž je 
i dnešní článek) a jeden projekt Leonardo 
da Vinci. Do řešení zapojuje pracovníky 
z kateder Pedagogické fakulty a nově i ze  
Sociálně zdravotní fakulty.
 V prvním dílu našeho seriálu přiblížíme 
cíle a práci v projektu Sokrates, jehož je
Ostravská univerzita koordinátorem. Zna-
mená to, že je autorkou projektu, určuje
a rozděluje úkoly partnerům z Česka i ze
zahraničí a kontroluje finanční management 
projektu. Do řešení projektu je zapojena 
katedra občanské výchovy — PhDr. Jelena 
Petrucijová, CSc., a Mgr. Marcel Mečiar. 
 Program Socrates se zaměřuje na vzdělá-
vání, které zlepšuje sociální dialog, podporuje
integraci etnických menšin a handicapova-
ných osob do společnosti, rovné příležitosti 
žen a bojuje proti rasismu a xenofobii. Pro-
jekt Vzdělavatelé evropských občanů je pro-
jektem multikulturní výchovy a je zaměřen 
na vzdělávání vzdělavatelů a sociálních pra-
covníků, kteří přicházejí do styku s uprch-
líky a imigranty. Integrace těchto osob do
evropské společnosti je dlouhodobá evrop-
ská priorita a ta dostane nové dimenze právě

letos se vstupem 10 nových zemí do Evropské
unie. Vzdělávání vzdělavatelů dospělých je
prostředkem k dosažení tohoto cíle. Projekt
je řešen partnery z České republiky, Belgie,
Řecka, Francie, Švédska, Německa, Litvy 
a Španělska. Více o projektu na http:
//www1.osu.cz/socrates.
 Součástí projektu jsou i mezinárodní 
setkání partnerů, na nichž se hodnotí vykona-
ná práce a diskutuje se další postup prací.
Třetí setkání tohoto dvouletého projektu, 
který začal v říjnu 2002 a končí v září 2004,
proběhlo 15.—18. ledna 2004 v Antwerpách. 
Partneři již zpracovali příručku s příklady 
dobré praxe zdařilé integrace imigrantů 
v jednotlivých partnerských zemích. Nyní
pracují na tvorbě modulového vzděláva-
cího kurzu pro vzdělavatele imigrantů 
a uprchlíků. Tento kurz bude dostupný na
webové stránce projektu. Posledním produk-
tem bude vzdělávací metodologie pro 
multikulturní vzdělávání, na níž již 
partneři také společně pracují. Produkty 
budou dostupné i v češtině a předpokládá 
se jejich využití pro vzdělávání učitelů 
multikulturní a občanské výchovy, pro 
pracovníky uprchlických táborů, sociální 
pracovníky, neziskové organizace apod.

-HD-

Projekty Evropské komise - 1. díl

Informace o projektech zaměřených na prevenci vzniku 
zhoubných novotvarů, řešených na ZSF OU v loňském roce
 V průběhu roku 2003 byly na Zdravotně sociální fakultě řešeny dva projekty 
podporované dotací Moravskoslezského kraje, které se zaměřily na prevenci vzniku 
zhoubných novotvarů u žen v našem regionu. Jednalo se jednak o projekt „Vybavení 
odborné učebny pro zdravotní výchovu v oblasti prevence vzniku rakoviny u žen - pro 
studenty, zdravotnické pracovníky a veřejnost“, řešený na katedře ošetřovatelství ZSF OU, 
jednak o projekt „Příspěvek v prevenci vzniku zhoubných novotvarů děložního čípku v Mo-
ravskoslezském kraji - fáze 1“, řešený na Ústavu patologické anatomie ZSF OU. 
 Máte-li zájem o získání bližších informací o zpracovávané problematice, kontaktujte 
nás na e-mailových adresách michaela.javorkova@osu.cz (prevence rakoviny prsu) 
a miroslav.pradka@osu.cz (prevence rakoviny děložního čípku).

MIROSLAV PŘÁDKA, DAGMAR MASTILIAKOVÁ

KOORDINÁTORKA PROJEKTŮ PHDR. ING. HANA 
DANIHELKOVÁ



 Před prvním, vlastně i před každým 
dalším vstupem na akademickou půdu si
v prvé řadě dejte „do kupy“ své drahé
nohy. Věnujte jim mimořádnou pozornost, 
vezměte je na pedikúru, podrobte speciál-
ním zábalům a kúrám a své snažení koru-
nujte příjemnou hodinkou, kterou strávíte 
se svýma nohama u zručného maséra.
 „Proč?“ zní asi vaše lehce udivená 
otázka. Jednoduše proto, že jako vysoko-
školský student budete pořád jen chodit,
chodit a zase chodit. Zvláště v zápočto-
vém týdnu a ve zkouškovém období 
se nachodíte až hrůza. Potřebujete totiž 
zařídit spoustu věcí, všude vás posílají od 
čerta k ďáblu (třeba ze studijního k se-
kretářce katedry, od sekretářky k tutorovi, 
od tutora k proděkanovi pro studium 
a tak dále a tak dále). Našlapete spousty 
kilometrů, vyjdete mnohé nekonečné 
schody a prostojíte vlekoucí se minuty 
v upocených a unuděných frontách.
 Takové vysokoškolské studium rozhod-
ně nepřipomíná procházku růžovým, ani 
jinak sladce barevným sadem, naopak, 
za každým pomyslným stromem číhá při-
krčeně nabubřelý byrokrat, který od vás

velmi nutně potřebuje svá „lejstra“ v pev-
ně daném, a ne jiném termínu. Dokonce 
i index musí být zkontrolován včas, 
bez ohledu na to, máte-li už posbírány 
všechny zápočty a absolvovány povinné 
zkoušky. A tak si po nástěnkách čtete 
hromady „ovykřičníkovaných“ listů, které 
zdůrazňují a třikrát podtrhují neodkladné 
termíny a šibeniční lhůty.
 Vysokoškolský student hraje svým způ-
sobem roli pronásledovaného štvance, 
stává se otrokem možných i nemožných 
„deadlinů“ a noci se celý orosený budí 
představou ledových zdí i tváří studijního 
oddělení.
 Potom se ale není možné divit, že mno-
hý student relaxuje raději v zapadlých 
hospůdkách, kavárničkách a restauracích 
místo toho, aby se plně věnoval návště-
vám přednášek, seminářů, studoven, 
knihoven a vůbec studiu jako takovému. 
Vysokoškolský student je znaven zbyteč-
ným papírováním a neklidným, neustálým
pobíháním, má po krk všech upjatých ter-
mínů, chce dosáhnout klidu, harmonic-
kého klidu duše i těla, aby mohl studovat 
pilněji a s větší vervou než doposud. 

Zdravé nohy - základ studijního úspěchu

 První prosincový pátek minulého roku
navštívili naši univerzitu barmští disidenti 
Nye Lawi Weng a Zaw Win Htun. Tito
mladí uprchlíci museli opustit rodnou
Barmu z důvodů politického pronásledo-
vání - podobně jako tomu bylo v Čes-
koslovensku. V rámci nizozemsko-thaj-
ského programu Foreign Affairs Training 
pobývají u nás na tříměsíční stáži, již 
zajišťuje organizace Člověk v tísni. V Čes-
ké republice zkoumají přechod od 
socialistické společnosti k demokratické 
a také se snaží seznámit českou veřej-
nost a politickou reprezentaci se špatnou 
situací v Barmě. Setkali se již s mnoha 
představiteli boje za lidská práva (V. 
Havel, M. Albrightová).
 Naši přátelé měli prostor i ve čtvrtek 
večer v klubu Boomerang, kde se setkali, 
pohovořili a ,,zajamovali“ s Jaroslavem 
Hutkou, jenž také zavzpomínal na svá 

emigrantská léta.
 Situaci v Barmě se snažili objasnit 
při přednášce v budově Přírodovědecké 
fakulty na Hladnově v multimediální 
učebně. 
 Pátek odpoledne samozřejmě není pro 
vysokoškoláky atraktivním termínem, ale 
ti, co přišli, určitě nelitovali. Po úvodním 
a (jako vždy) vyčerpávajícím slovu doc.
Baara nás Nye a Zaw seznámili se 
situací v Barmě. Prostřednictvím dvou 
filmových dokumentů a následující disku-
se poukázali na systematické porušování 
lidských práv, krvavé potlačování odporu 
ze strany vojenské junty. 
 V roce 1948 získala Barma na Británii 
nezávislost. Vzápětí povstali Karenové 
a Monové proti ústřední vládě. Olej 
do ohně etnické nenávisti přilili za dob 
svého panování i Britové, kteří preferovali 
Kareny - pojítkem jim bylo křesťanství. 
V roce1962 se k moci dostává vojenská 
junta, postupně byl zaveden socialismus 
a zrušena autonomie národů. K odporu 
nebarmských utlačovaných národů se 
přidala i demokratická opozice, těšící 
se široké popularitě obyvatelstva, před-
stavovaná Národní ligou pro demokracii 
(NLD) v čele s Do Aun Schan Su Ťij.
Vojenská junta strany SLORC (Státní rada
pro obnovení zákonnosti a pořádku), 
která v roce 1988 krvavě potlačila demo-
kratizační snahy, umožnila v roce 1990 

konání svobodných voleb. Zvítězila demo-
kratická opozice (měla obsadit 392 z 485 
křesel), ale vojenská junta veškerý odpor 
tvrdě potlačila, tisíce lidí emigrovalo, před-
stavitelé opozice byli pozatýkáni, Su Ťij
musela bez jakéhokoliv formálního obvi-
nění do domácího vězení (nositelka Nobe-
lovy ceny za mír Su Ťij je v současné době
opět ve vězení). 71 % obyvatel Barmy tvoří 
Barmánci, dále je zde asi 130 menšin,
z nichž nejpočetnější jsou s více než osmi
procenty Šanové, šestiprocentní Kareno-
vé, muslimští Arakánci s více než čtyřmi
procenty a Monové s přibližně dvěma 
procenty. Nebarmské národy jsou utlačo-
vány, mnoho z nich ovšem uzavřelo s vlá-
dou příměří (výhodné obchody s opiem, 
zmírnění vládních represí). Barmská vláda 
se snaží o příznivou image své země 
v zahraničí a bohužel se jí to zčásti daří.
Nesporným důkazem rezignace okolních 
zemí je její přijetí do organizace ASEAN
v létě roku 1997. Pro turisty jsou zřízeny 
zvláštní „výstavní“oblasti, kde se se sku-
tečnou realitou setkat nemohou, nevidí 
práci dětí, likvidaci opozice či přetrvávající 
otroctví. Barmská opozice doufá, že režim 
pomůže rozdrtit ekonomická síla - Barmu 
tíží problémy se zahraničními investicemi, 
inflace a nedostává se jí kapitálu a tech-
nologií. Za vlády prezidenta Clintona byly
zastaveny všechny nové investice v Bar-
mě a M. Albrightová osobně navštívila 

Barma  z a  mř í ž em i

 Situace se zdá býti vážnou a volá po 
řešení, poněvadž studentovy nohy úpí 
pod návalem nemilosrdných povinností. 
Pro začátek by nebylo špatné dosadit 
třeba na studijní oddělení lidi s milým 
přístupem, úsměvem a očividným zájmem
o studentův problém. Přijatelnou, i když 
ne zrovna levnou cestou se jeví také 
varianta věnovat u zápisu na počátku 
akademického roku každému nadšenému 
studentovi pořádnou láhev francovky…

RADKA HOLUBOVÁ



 Jsem studentkou Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity, studuji učitelství II. 
stupně ZŠ - aprobace německý jazyk 
a hudební výchova. V rámci programu 
„Erasmus Sokrates“ se nám nabízela a je
stále nabízena možnost studia v Rakous-
ké republice, především v Grazu nebo 
v Stamsu.
 Veškeré informace o studijním pobytu
jsou studentům k dispozici na katedře 
hudební výchovy a na sekretariátu zahranič-
ních věcí u paní Glacové. Studenti se 
zde mohou dozvědět o studijním pobytu 
více. Díky finanční podpoře programu 
„Erasmus Sokrates“ je zahraniční pobyt 
snadněji uskutečnitelný.
 Během studia na Pedagogické fakultě 
bylo mým velkým přáním studovat na 
jedné ze škol v německy mluvících zemích.
Díky dobrým vztahům, které udržuje kate-
dra hudební výchovy s univerzitou v Grazu
a s pedagogickou akademií ve Stamsu,
jsem využila jednu z nabídek a odcesto-
vala jsem na začátku letního semestru 
do již zmiňovaného městečka Stamsu.
 Ráda bych představila malebnou a útul-
nou vesničku Stams, která se nachází na 
západě Rakouska v oblasti Tyrolských Alp.
Nejen Stams, ale celá tyrolská oblast je 
vhodným místem pro duševní a tělesný 
odpočinek. Milovníci lyžování si zde mohou
přijít na své. Četná lyžařská střediska svou 
rozmanitostí nabízejí nejen příležitosti pro 
dobré lyžaře, rodiny s dětmi, ale i pro ty 
méně zdatné. Jak je u nás zvykem, že 
v každé správné vesnici nechybí škola, 
kostelíček a hospůdka, tak je tomu i ve
Stamsu, který mimo jiné vlastní školu umís-
těnou v prostorách bývalého kláštera.
 K místním zvykům a tradicím, které 
se týkají hlavně hudebního života, patří
především jódlování typické pro tyrol-
skou oblast. V současnosti se ve Stamsu
s jódlováním již nesetkáme, ale i přesto 

se najdou příznivci těchto písní. K hudeb-
nímu životu patří také místní dechová 
kapela, která se pravidelně schází ve zdejší
hasičské zbrojnici. Velký přínos pro hudeb-
ní rozvoj má lidová škola umění, která
nabízí žákům vzdělání v různých umělec-
kých směrech, především ve hře na 
hudební nástroj, ve zpěvu nebo v tanci.
 Pro zájemce o sborový zpěv se 
každý týden v půdních prostorách jedné 
z budov schází pěvecké těleso složené 
přibližně ze třiceti členů. Na repertoáru 
jsou nejen písně duchovní, ale i světské 
zpívané v různých jazycích, které jsou 
zkrášleny pohybovou složkou. Školní 
sbor vystupuje při různých slavnostech 
v místním kostele nebo na jiných akcích. 
Nechybí také víkendová soustředění, 
která se konají vždy na nějaké z chat 
v místních horách.
 Přestože je Stams malá vesnice, 
vlastní tři školy různých zaměření. Mezi 
ně patří lyžařská škola, základní škola 
a pedagogická akademie. Pedagogická 
akademie nabízí svým studentům 
široké spektrum vzdělání především 
v oboru učitelství. Na akademické 
půdě si může student zvolit z několika 
oborů, které se mu nabízejí. Velký 
důraz ve výuce je kladen na osvojení 
praktických dovedností, které studenti 
mohou uplatnit ve svém budoucím 
zaměstnání. Při jakémkoliv problému se 
student může kdykoliv obrátit s prosbou 
na vyučujícího, který mu rád vyhoví. 
Ve výuce pak panuje vždy příjemná 
a nestresující atmosféra. Pedagogická 
akademie působí díky svým rozměrům 
jako škola rodinného typu. Ve škole 
jsou k dispozici počítačové studovny, 
knihovny a další potřebná zařízení. Je 
zde také mnoho volitelných předmětů, 
které student v rámci svého oboru může 
navštěvovat. 

Ledová krása
Veronika Langrová

Na bílý sníh
Kdosi
Červenou barvou
Napsal
Že zima je
Krásná

Poslední zmrzlé šípky
Ztratily
Svůj lesk
- zestárly
Za ten krátký
Čas

Po brzkém setmění
Vločky
Obléknou 
Večerní šat
A zatřpytí se
Tiše 

Pak už jen 
Stopy
Projdou se
Plyšovou stezkou
Vstříc
Ledové obloze

Barmu, aby projevila nesouhlas s politi-
kou junty a dokonce i u nás se s oběma 
disidenty setkala. I Nye a Zaw nás 
vyzývají nenavštěvovat Barmu a přispět 
tak k izolaci a pádu vojenského režimu. 
 Na závěr setkání, jež se protáhlo až 
na tři hodiny, přišla na řadu barmská kul-
turní vložka. Ne, žádné představení v kro-
jích či lidové tance, místo měl protest-
song (a jak se patří s pravou valašskou 
kytarou) od Nyua. 
 Myslíme, že našim barmským přátelům 
chutnal jak uzený jazyk s křenem a rum, 
tak také páteční Stodolní ulice. 

 Zvláštní poděkování patří Jardovi 
Valůchovi z organizace Člověk v tísni, 
jenž barmské disidenty doprovázel a po-
máhal s organizací a překladem, a také 
docentu Vladimíru Baarovi, který převzal 
patronát nad celou touto akcí.
 Doufejme, že se Nyemu a Zawovi 
podařilo v průběhu ostravských setkání 
nejen zvýšit informovanost o skutečné 
situaci v Barmě, ale také přimět širší 
veřejnost ke změně postojů a jisté 
aktivitě.

DAVID ČERVENKA

MICHAELA POKRUPOVÁ

ONDŘEJ MATAL

Studijní pobyt ve Stamsu

Barma za mřížemi

 Studijní pobyt bych vyhodnotila jako
velmi přínosný a kladný zvláště vzhle-
dem k mému budoucímu povolání, které 
bude jistě náročné, a proto vyžaduje 
nejen teoretické, ale i praktické znalosti. 
Pobyty také nabízejí mnoho nových 
poznatků a impulzů a pomáhají nám 
k rozvoji naší osobnosti. Nejlepší cestou, 
jak se můžeme zdokonalit v cizím jazyce 
a získat nové vědomostí a zkušeností, je 
určitě možnost studia v zahraničí, a proto 
bych jej doporučila všem studentům. 

MARIE FOJTÍKOVÁ



Uzávěrka dalšího čísla je ve středu 4. února 2004 do 10.00 hod.
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Zajímavé citáty ze zajímavých knih
 V naší současnosti tak pokračuje spor
mezi těmi, kdo se domnívají, že v eman-
cipaci, v uvolňování společenských vazeb
a tradovaných zvyků je třeba jít ještě dál 
— a těmi, kdo se obávají, že jsme už zašli 
příliš daleko. Pro obojí lze uvést pádné 
důvody. Po dlouhém období optimistické 
víry v neomezené lidské možnosti začíná 
dnes převládat spíš jistá skepse. Viděli 
jsme, jak různá tabu, omezení a tradice 
patrně vůbec umožnily společenské přežití
tvora s tak slabou instinktivní výbavou. 
Postupné uvolňování tradičních společen-
ských vazeb ovšem šlo ruku v ruce 
s vytvářením racionálnějších a svobodněj-
ších „pravidel hry“, včetně jejich důrazného 
prosazování a vymáhání. A kdykoli se to 
lidem nějaké kultury nepodařilo, příslušná 
civilizace zanikla. Ukázalo se, že si to 
nemohla dovolit. Jenže jak, na základě 
čeho, jaké moci nebo autority by se dnešní 
skeptici chtěli „někam vrátit“, zůstává 

zcela nejasné — leda že by se nejednalo 
o žádný „návrat“, nýbrž o něco úplně 
nového: dobrovolné, spontánní přijetí 
jistých pravidel a omezení, jež se zdají 
nezbytná. Ostatně třeba ve věci ochrany 
přírody nebo lidských práv se sice pomalu, 
ale přece něco takového už děje. Naopak 
sny o moci odborníků, kteří by mohli 
racionálně — a to znamená se sníženou 
odpovědností — „řídit svět“, jsou rozhodně 
nebezpečné. 
 Proces rozšiřování lidských možností 
totiž předně daleko přesahuje oprávnění 
i kompetenci kteréhokoli člověka a jaké-
koli vědy — a zároveň je tak závažný, že 
už nemůže být jen předmětem odborné 
diskuse, tím méně pak pokusu a omylu. 
Nezbývá než se pokoušet o hlubší náhledy 
do jeho souvislostí, a to včetně a zejména 
souvislostí lidských a osobních. Úroveň 
pohodlí, bezpečí a spotřeby, jíž dosáhly 
současné bohaté země — a v tomto smyslu 

patříme mezi ně i my — nemůžeme chápat 
jako samozřejmé „lidské právo“, protože 
bezpečně víme, že už většině současného 
lidstva zůstane odepřena. Daleko spíš 
se jedná o jakousi hypotéku či půjčku, 
za niž ručíme svým závazkem, že se se 
všemi důsledky dokážeme lidsky vyrovnat. 
Ve velice konkrétní podobě je to osobní 
závazek vůči těm, kteří přijdou po nás, že 
jim náš společný svět nepředáme ve stavu 
energeticky, politicky a zejména mravně či 
lidsky neobyvatelném a nezvládnutelném.
 Uvidět tento závazek v celé jeho ostrosti 
jako dluh, veřejně se k němu přiznat
a usilovat o to, aby se nějak splatil, 
vyžaduje hlavně ty dávno známé, ale vždy 
vzácné lidské vlastnosti, jimž se tradičně 
říkalo „ctnosti“: odvahu, statečnost, 
trpělivost, vynalézavost, a jak se všechny 
ještě jmenují.

JAN SOKOL

Z KNIHY FILOZOFICKÁ ANTROPOLOGIE



Kalifornské Vánoce
 První Vánoce mimo republiku mám 
za sebou. Po předvánočním shonu přišlo 
několik poklidných dní. Život jako by se 
zastavil i v samotném centru San Jose, 
jedenáctého největšího města v USA, kde 
v současnosti pobývám. 

 V druhé prosincové dekádě jsem 
absolvoval několik vánočních večírků. 
Servírovaly se na nich pokrmy, které jsem 
nebyl schopen ani identifikovat. To se mi 
tady stává poměrně často. Jím, ani nevím 
co. Na jednom z večírku mě, kromě jídla, 
zaujala tradice, se kterou jsem se v našich 
krajích nesetkal. Všichni totiž s sebou 
přinesli něco naprosto nepotřebného: 
plyšáka, kýčovité plastové hodiny nebo 
třeba slamák zabalený v nevkusném 
papíru. 
 Když byla party v plném proudu, přišel 
Santa Claus a každého podaroval jedním 
balíčkem. Po rozbalení se všichni dobře 
bavili. Já se radoval z golfového míčku, 
dyňové svíčky, ale především ze speciální 
naběračky na kopečkovou zmrzlinu. 
Vzpomněl jsem si, jak jsme před časem 
s kolegou Kramolišem truchlili nad výší 
našeho platu. Napadlo nás, že bychom si 
v létě mohli přivydělat prodejem zmrzliny 
na rynku v našem rodném Rožnově. 
S tímhle dárkem už nebude těžké náš 
plán uskutečnit.
 Teď ale zpátky do předvánoční 
Kalifornie. Na začátku prosince vypukla 
nevídaná nákupní horečka. Lidé se mačkali 
v nákupních centrech a snažili se nemyslet 
na chřipkovou epidemii, která v těch dnech 
dosahovala nevídaných rozměrů. Nakonec 
to ale dopadlo tak, že nejpožadovanější 
komoditou v supermarketech se stala 
injekce proti chřipce, na kterou lidé ve 
frontách čekali celé hodiny. Někteří se při 
pohledu na nekonečnou frontu rozhodli 
pro jiný způsob prevence proti nachlazení. 
Ten spočíval v koupi krabice s polínky 
dřeva na podpal. Vydělat se tady dá 
skutečně na všem. 
 Mně se chřipka vyhnula, prozatím. 
Zato se ozvala krční páteř. Shodou 
okolností mě krk začal bolet po nočním 
zemětřesení, které před týdnem postihlo 
Kalifornii. Nejspíš jsem sebou ve spánku 
příliš prudce škubl. Druhý den jsem se 
proto ocitl v rukách chiropraktika. Ten si 
na mě vzal masírovací vibrační kotouč. 
Asi pět minut mi jím žehlil záda, což 
mělo hned dvojí pozitivní účinek: zmírnění 
bolesti zad a vyžehlení mé dlouho 
nežehlené košile (v Americe nahrazuje 
žehličku sušička). Horší bylo, když začal 
prudkými pohyby prokrupávat mé krční 
obratle. Nechybělo moc a skončil jsem se 
zlomeným vazem. 
 Nakonec mi však bylo dopřáno prožít 
vánoční svátky bezbolestně. Čtyřiadvacátého 
ráno mě vzbudil telefon. Mí rodiče mi 
oznámili, co u nás doma nadělil Ježíšek 
a jak se povedl kapr a bramborový salát. 
Já ještě neměl ani po snídani (Kalifornie 

je o devět hodin za námi). Večer jsem si 
i já dopřál rybu (lososa). Pro osiřelého 
Čecha, Francouze a Rusa ji vařila sličná 
slečna kdesi z Jeseníku, která v San 
Jose žije už osm let. O den později 
jsem zakusil vánoční večeři v americké 
domácnosti. Místo tradičního krocana se 
však servírovala šunka, která se zde pojí 
spíše s Velikonocemi. Mí hostitelé to asi 
popletli. Jakkoli jsem se snažil naladit na 
vánoční notu, pohled na zralé pomeranče 
za oknem mi to hodně komplikoval. Nic 
to ale nemění na tom, že jsem strávil 
příjemný sváteční večer při svíčkách, na 
který budu dlouho vzpomínat. 
 Sedmadvacátý prosinec jsem strávil 
v San Franciscu. Průvodcem po městě mi 
byl samotný proděkan Filozofické fakulty 
univerzity v San Jose Dr. Karl Toepfer (viz 
foto). Brzy jsem pochopil, že trekkingové 
boty jsem si ráno obul zbytečně. Město 
jsem si prohlížel povětšinou z předního 
sedadla Karlova automobilu. Měl jsem tak 
jedinečnou příležitost protáhnout si ztuhlý 
krk. Vlastně jsem si ho málem ukroutil. 
Vždyť každá čtvrť v San Franciscu je 
jedinečná. Z neo-hippie okrsku jsme se 
rázem přehoupli do luxusní čtvrtě, a než 
jsem se toho luxusu nabažil, ocitli jsme 
se v centru místní homosexuální komunity. 
Atmosféru umocňovalo CD, které nám 
v autě hrálo — písně nazpívané členy 
kalábrijské mafie. 
 Hlad nás naštěstí donutil na chvíli 
opustit automobil. Poobědvali jsme v jedné 
z četných restaurací v čínské čtvrti. Karl 
se mi snažil naznačit, že bychom se mohli 
najíst jinde. Až večer jsem pochopil proč. 
Jeho žena, která pro nás chystala celé 
odpoledne večeři, je Číňanka. V San 
Franciscu jsem se tak, mimo jiné, seznámil 
se specifiky čínské kuchyně. Pomalu se mi 
už však začíná stýskat po té české.
 Vše dobré přeje
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