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Atleti OU porážejí všechny
vysoké školy!
Halové akademické mistrovství ČR
družstev — Praha 2004
Bez desítky na 300 studentů se sjelo 19.
- 20. 12. 2004 do nové atletické přetlakové
haly na Strahov, aby naposled změřili své
síly v atletických disciplínách. Byla zaregistrována družstva 23 státních a soukromých vysokých škol. Největší zastoupení
zde měly FTVS UK Praha, ZČU Plzeň,
MU Brno a FTK UP Olomouc.

Družstvo Ostravské univerzity nepatřilo
k těm nejpočetnějším. U všech byla viditelná snaha získat pro své družstvo tolik
potřebné body. A to se podařilo. Atleti
naší školy poprvé nechali za sebou všechny
školy, včetně nejsilnějšího soupeře FTVS
UK Praha. Pořadí: OU Ostrava
FTVS UK Praha
MU Brno.
Určitě je to krásný vánoční dárek pro
zvýraznění jména Ostravské univerzity.
Jména těch, kteří se o tento úspěch
nejvíce zasloužili:

1. místo: Pavel Havlíček (TV-PV)
tyč 460, trojskok 14,62
Jan Pernica (TV-OV)
1500m 3:57,04
Romana Dubnová (TV-Bi)
výška 186
2. místo: Ondřej Spazier (TV-Nj)
koule 15,84
Pavel Havlíček (TV-PV)
60 m překážek 8,42
3. místo: Kateřina Bobotová (TV-OV)
800 m 2:31,22
Petra Kiššová (TV-Čj)
1500 m 4:53,08
Děkujeme všem za vzornou reprezentaci Ostravské univerzity.
- DV -

Vážené kolegyně a kolegové,
milé studentky a studenti,
vstoupili jsme do nového roku s vědomím, že pro statisíce
lidí nebude šastný, ani veselý — přírodní katastrofa v jižní
Asii jistě otřásla i Vámi a já věřím, že každý z nás nějakým
způsobem přispěl k tomu, aby se postiženým lidem zmírnilo
jejich utrpení. Domnívám se, že je v této chvíli velmi aktuální následovat loňský čin Filozoﬁcké fakulty a že by i mnohé
katedry mohly na dálku adoptovat děti v postižených zemích
a přispívat na jejich vzdělání.
Konec loňského roku nebyl příliš příznivý ani pro nás. Ze
sedmi podaných výzkumných záměrů získal ﬁnanční krytí jediný
a to zařadilo naši univerzitu do kategorie těch nejméně úspěšných. Nemá v tuto chvíli smysl kritizovat pravidla výběrového
řízení, jak se te často děje, spravedlnost je v těchto případech relativní, protože se
mnohdy srovnává nesrovnatelné. Výsledky však mluví jasně — nejúspěšnější byly tzv. kamenné univerzity, v nichž má vědeckovýzkumná činnost dlouhodobé tradice a které mají
dostatek lidí, aby sestavily kvalitní výzkumné týmy. A přesto i na těchto univerzitách
bylo hodně neúspěšných, a to i v oborech, které za sebou mají dlouholetou a úspěšnou
výzkumnou činnost. Také srovnání oborů, v nichž výzkumné týmy uspěly, naznačuje,
kterým směrem se bude ubírat ﬁnancování vědy a výzkumu státem. Budou to především
přírodovědné, medicínské a technické obory, u nichž se očekává největší návratnost vložených prostředků. V tvrdé konkurenci téměř čtyř stovek výzkumných týmů uspěli jen
naši matematici soustředěni v Ústavu pro fuzzy modelování a já jim k tomuto úspěchu
upřímně gratuluji. Ale doufám, že ostatní týmy rychle zapomenou na zklamání, pokusí
se uspět při nejbližší příležitosti a podají svoje návrhy třeba do Grantové agentury České
republiky.
Ve vědeckovýzkumné činnosti tedy závěr loňského roku nebyl nejlepší, ale to neznamená, že celý rok byl neúspěšný. Naopak, vznikla celá řada kvalitních publikací, úspěšně
byla vyřešena řada menších grantových úkolů. Mimořádné úspěchy jsme zaznamenali
v umělecké činnosti — připomenu aspoň listopadové vítězství našeho studenta Jiřího Vodičky na mezinárodní soutěži v Německu. V pedagogické práci jsme úspěšně pokračovali
v úspěšné akreditaci řady nových studijních oborů a to se projevilo rekordním počtem
uchazečů o studium — celkem se jich přihlásilo 12 172. Z nich jsme přijali 3 769 nových studentů, a přestože se zapsalo „jen“ 2834, celkový počet studentů na OU dosáhl
úctyhodného čísla 7777. Prudký nárůst přijatých studentů v sobě ukrýval velké nebezpečí,
že na stovky z nich nedostaneme státní dotaci, protože všechny vysoké školy šly stejnou
cestou. První rozhodnutí MŠMT vypadalo skutečně hrozivě, protože se dotýkalo více než
tisíce studentů, aktivním tlakem z naší strany se však podařilo snížit tento nepříznivý
stav nejdříve na polovinu a nakonec na pouhých 192 studentů.
Zvýšený počet studentů bude pochopitelně znamenat i vyšší příjmy do univerzitní pokladny — to je bezesporu příjemná zpráva pro všechny. Pravidla ﬁnancování přijatá před
třemi lety na OU umožňují katedrám za stále se zvyšující pedagogické výkony výrazně
navýšit nejen platy svých pracovníků, ale výrazně zlepšit i technické vybavení, nakoupit
novou literaturu, ve větší míře jezdit na konference do zahraničí a podobně. Letošní
rok bude zase o něco lepší, ale přesto nemůžeme být spokojeni. Nepodařilo se prosadit
zvýšení dotace na studenta ani o inﬂační procenta, takže vyšší příjmy jsou plně závislé
jen na zvýšení počtu studentů. Tedy opět kvantitativní nárůst na úkor kvality výuky.
V rámci České konference rektorů jsme třikrát požadovali v usneseních ze svých setkání
každoroční zvyšování dotace další 3 roky minimálně o 10 % (tedy stejně jako v loňském
roce), nebyli jsme však vyslyšeni.
Přestože v této chvíli ještě není jasné, jaké budou celkové příjmy OU, navrhnu Akademickému senátu OU úpravu tarifních platů neakademických pracovníků, nic však nehodlám měnit na mzdových předpisech pro akademické pracovníky. Před 8 měsíci přijatá
„revoluční“ změna uniﬁkovaných tarifů pro jednotlivé vědecko-pedagogické kategorie se
zatím osvědčila a dává dostatek prostoru pro navyšování platů formou osobních příplatků
a jednorázových odměn. Je plně v kompetenci vedoucích pracovníků, aby spravedlivě
rozdělovali ﬁnance podle skutečných výkonů — ty jsou měřitelné nejen počtem odučených
hodin, ale také výzkumnými, uměleckými či publikačními aktivitami, počtem vedených
závěrečných prací, různých praxí, aktivitou ve funkcích pedagogických poradců, garantů
zahraničních výjezdů studentů a podobně. Tam, kde ještě nejsou, by měla být urychleně
zavedena vnitřní katedrová pravidla, aby lidé věděli, za co osobní příplatky nebo odměny
dostávají. A je samozřejmé, že děkani budou muset kontrolovat, jak se na katedrách

hospodaří, a zjišovat, zda případné velké rozdíly v odměňování pracovníků stejné kategorie jsou skutečně odrazem rozdílné pracovní výkonnosti. Domnívám se také, že není
nutné opouštět institut „dalšího platu“, který jsme si navykli označovat jako 13. a 14.
plat. Řada soukromých ﬁrem vyplácí takové platy a také nám nic nebrání, abychom je ve
formě prázdninového a vánočního příplatku zachovali i u nás. Rozpuštění jednoho měsíčního platu do tarifů by řádově přineslo navýšení o 1-2 tisíce korun, zatímco kumulace
na výplatní pásce před nástupem na dovolenou a vánočními svátky jistě potěší více.
Pro studenty bude rok 2005 do jisté míry přelomový. Skončí v něm stávající systém
ﬁnančních dotací na ubytování a stravování a místo příspěvků na kolejní lůžka budou
peníze formou „ubytovacích“ stipendií vypláceny přímo studentům. Přesná pravidla dosud
stanovena nejsou, ale jisté je, že nějaká omezení budou a že zejména místo trvalého
pobytu a doba studia budou zohledněny. Také je velmi pravděpodobné, že se o něco
zvýší ceny v menzách — dosud totiž byla část dotace na ubytování využívána právě jako
příspěvek na snížení cen jídla.
Věřím, že v letošním roce se doladí registrování a zapisování předmětů, protože se
tento proces pozitivně projevil při sestavování rozvrhů. Odpadly každoroční problémy
s přesuny výuky na počátku semestru, s rozdělováním nebo slučováním seminárních
skupin či hledáním volných učeben. Revoluční změna se chystá při uznávání kreditů
získaných na zahraničních univerzitách — možnost jejich započítání i na úkor předmětů
v povinném bloku jistě ocení především ti, kdož chtějí studium ukončit v řádném termínu a přitom studovat aspoň jeden semestr v zahraničí. Také nový studijní řád určitě
přispěje ke zkvalitnění studijního procesu — věřím, že při jeho schvalování v univerzitním
akademickém senátu vykrystalizuje při jednáních mezi učitelskou a studentskou komorou
verze přijatelná pro obě strany.
Rok 2005 je takřka celý před námi a já věřím, že bude naplněn nejen smysluplnou
prací, ale i úspěchy, zábavou a příjemnými zážitky. Přeji všem, aby se na tom podíleli
VLADIMÍR BAAR
v míře co nejširší.

Od vzniku katedry historie
uplynulo 40 let
Katedra historie Filozoﬁcké fakulty Ostravské univerzity oslavila v roce 2004 čtyřicet let od svého vzniku. Činnost zahájila v roce 1964 v rámci tehdejší ostravské Pedagogické fakulty. Rok 1989 přinesl naší historii možnosti svobodného bádání, prohloubení a obohacení výuky, navazování kontaktů v zahraničí a také nové náročné
úkoly. Vědecký výzkum, věnovaný od šedesátých let zejména hospodářskému a sociálnímu vývoji (zvláště rozvoji průmyslového podnikání v ostravské oblasti), obohatili
členové katedry v posledních letech o mnoho nových aktivit. Patří k nim životopisné
encyklopedie podnikatelů, významných osobností severní Moravy a Slezska (dnes
již 16 svazků biograﬁckého slovníku, který obsahuje životopisy veřejných pracovníků, osobností vědy a kultury, podnikatelských a šlechtických rodin), práce věnované rozvoji občanské společnosti na přelomu 19. a 20. století. Členové katedry významně přispívají ke studiu nových otázek týkajících se historie židovského
a romského obyvatelstva našeho regionu i v českých zemích. Prostřednictvím svých
studentů organizuje katedra u nás i v zahraničí výzkum znalostí a postojů mládeže
k citlivým otázkám k sousedním národům i k vlastní identitě.
Ve čtvrtém poschodí budovy na Reální ulici, kde katedra sídlí a kde se nachází
i její bohatá knihovna, panuje stále čilý ruch. Cizího návštěvníka by možná překvapilo, že davy vědychtivých studentů netvoří jen mládež vysokoškolského věku
a absolventi historie, kteří se připravují na vědeckou dráhu (v současné době na ní
absolvuje tzv. postgraduální studium 24 nadějných adeptů). Úspěšně totiž probíhá
cyklus Univerzity třetího věku, v němž mají naši starší spoluobčané šanci získat
nové poznatky o historii a významných osobnostech regionu. Studentům historie,
kombinovaných učitelských oborů i zájemcům z ostatních fakult univerzity nabízejí
pracovníci katedry kromě základních informací z českých a obecných dějin řadu
atraktivních přednášek, které se opírají o nejnovější poznatky historické vědy. Velkému zájmu se těší kulturní, duchovní i každodenní život různých vrstev společnosti,
vývoj složitých národnostních vztahů, problémy totalitárního nacistického a komunistického režimu, role osobností, jejichž jména byla v letech vlády komunismu tabu.
- JV -

Víte, že...
Centrum dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vstoupilo
ve studijním roce 2004/2005 do 12. roku
svého trvání. Připomeňme, že je samostatným útvarem (45150), který se zabývá
dalším profesním, ale i občanským vzděláváním. Organizuje výzkumné a ediční aktivity a účastní se jich. Studijní programy
v doplňujícím, specializačním i rozšiřujícím
studiu byly inovovány a rozšířeny. V současné době přizpůsobujeme naše snažení
novým zákonům, kterými pro nás jsou: Zákon o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (č.
561/2004 Sb.) a Zákon o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů
(č. 563/2004 Sb.).
Může Vás zajímat, že:
- V akademickém roce 2003/2004 u nás
v CDV PdF OU studovalo 1480 studujících (šlo o tří až šestisemestrální
kvaliﬁkační, příp. rekvaliﬁkační studia).
- V uvedeném studijním roce byly zorganizovány i krátkodobé kurzy Phare,
kterými prošlo 240 studentů.
- Významnou aktivitou byla i čtyřsemestrální rozšiřující studia anglického jazyka, organizovaná za pomoci katedry
anglistiky a amerikanistiky FF OU. Garanty byli prof. PhDr. Stanislav Kavka,
CSc., a PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
U závěrečných zkoušek tohoto studia
pro 2. stupeň ZŠ bylo konstatováno, že
úroveň absolventů (59 nových aprobovaných učitelů anglického jazyka pro 2.
stupeň ZŠ) byla velmi dobrá. Státnicové
komisi předsedal prof. PhDr. Aleš Svoboda, DrSc.
- Pomoc jazykovému vzdělávání byla realizována i v učitelství 1. stupně ZŠ.
Tento kurz za garantování Mgr. Marty
Šigutové, MA, absolvovalo 19 uchazečů,
a to také za velmi dobrého závěrečného hodnocení.
- V letošním akademickém roce 2004/2005
u nás studuje 698 posluchačů v doplňujícím pedagogickém studiu — 18 kurzů.
417 studentů je ve studiu specializačním
— 12 kurzů. Ve studiu rozšiřujícím studuje 98 studentů, kteří jsou zařazeni do
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tří studijních oborů. Jiná studia navštěvuje 61 uchazečů. Celkem v CDV PdF
OU se setkáváme v 35 kurzech s 1274
studenty.
- V připomínaném studijním roce spolupracujeme s učiteli Filozoﬁcké fakulty
(11), Přírodovědecké fakulty (4) a samozřejmě i s učiteli fakulty Pedagogické (28). Dalších 51 externích spolupracovníků je ze školské správy a z jiných
odborných pracoviš.
- Na podporu studia jsou průběžně vydávány další studijní a informační opory, např. J. Kaličinská, Práce třídního
učitele; K. Paulík, Obecná psychologie
pro DPS; P. Franiok, Kapitoly z teorie
speciální pedagogiky.
- CDV PdF OU řešilo univerzitní rozvojový úkol s názvem „Příprava a realizace
programu CŽV v souladu s potřebami
regionu“. Kolegové spoluřešitelé z PdF,
FF, PřF a ZSF připravili v rámci řešení
projektu 67 studijních průvodců a opor,
které zefektivní všechny typy pedago-

gických studií i připravené kurzy pro
pracovníky veřejné správy. Uvedený rozvojový úkol řešil — řídil a koordinoval
PhDr. Josef Malach, CSc.
- Většina našich kurzů probíhá o sobotách za významného organizačního
podílu L. Němcové a O. Knejzlíkové,
referentek CDV.
- S trvale velkým zájmem se setkává specializační studium sociální pedagogiky
— prevence a resocializace. V tomto
akademickém roce stovka absolventů
dvouletého studia úspěšně přestoupila do řádného kombinovaného studia
příslušného studijního oboru. V 1. a 2.
ročníku tohoto studia nyní studuje 220
studentů.
- Péče o kvalitu studia uvedeného oboru
je zajišována mj. i vydáváním studijních textů a opor pro všechny studované disciplíny. Dosud bylo péčí CDV
jen pro tyto studenty vydáno celkem
22 studijních titulů. Např. V. Bouřa,
Krizové řízení; J. Hrubeš, Základy ﬁlosoﬁe; J. Malach, Základy pedagogiky; J.
Osadník, Trestní právo; K. Paulík, Nárys
obecné psychologie; J. Sekera, Teze ze
sociální psychologie.

Katedra historie
vzpomíná a bilancuje
Dne 9. prosince 2004 se setkali dnešní i bývalí členové a spolupracovníci katedry historie
Filozoﬁcké fakulty OU, aby si zavzpomínali na uplynulá léta. Bilancovali zejména poslední
období její činnosti a připravili výstavku nejnovějších publikací členů katedry a fotograﬁí zachycujících čtyřicetileté období její působnosti. Děkanka fakulty doc. PhDr. Eva
Mrhačová, CSc., ve svém
projevu uvedla: „Představa
o tom, že na naší univerzitě stojí v čele kateder
koryfejové bývalého režimu a historie se stále ještě přednáší podle marxistických pouček a dogmat,
kterou občas veřejnosti sugerují média, je zcela mylná. Filozoﬁcká fakulta OU
ZLEVA: N. PAVELČÍKOVÁ, E. MRHAČOVÁ A M. MYŠKA
a její katedra historie jednoznačně vyvracejí celou řadou postojů a konkrétními výsledky své práce tyto představy.
Bezprostředně po tzv. sametové revoluci umožnilo vedení fakulty návrat docentu Myškovi, který v šedesátých letech stál u zrodu historických studií na tehdejší Pedagogické
fakultě. Pro své postoje v krizových letech 1968-1970 byl v době tzv. normalizace zbaven
všech možností oﬁciálně ve svém oboru pracovat (řadu let byl bez stálého pracovního
poměru) a publikovat. Pod jeho vedením pak prožívala katedra zásadní přerod v moderní, současným požadavkům
historické vědy a principům vzdělávání a výchovy
studentů plně odpovídající
pracoviště. On sám v nejkratší době obhájil profesuru i doktorát věd, což
mu jistě umožnila nejen
jeho mimořádná erudice,
ale také vstřícný postoj
vedení fakulty i kolegů na
pracovišti.
Možnost návratu k práci se studenty a k dalšímu
vědeckému růstu dostali
samozřejmě i ostatní členové katedry, kteří měli v letech komunistického režimu problémy se svým uplatněním
— např. doc. Paclík, doc. Čechová. Rovněž dnešní vedoucí katedry prof. Pavelčíková,
která nesměla z politických důvodů 15 let pracovat v oboru, zakrátko po své rehabilitaci dostala zásluhou vedení fakulty šanci věnovat se pedagogické a vědecké práci.
Všestranná podpora kolegů jí umožnila překonat handicap dlouholetého přerušení práce
i kontaktů, habilitovat se a obhájit profesuru.
Katedra historie v současné době představuje jedno z nejlépe personálně obsazených
pracoviš fakulty, které si soustavně buduje zázemí a dlouhodobou perspektivu dalšího
vývoje především prostřednictvím doktorského studia.
V současné době reakredituje postgraduální studium
pro hospodářské a sociální
dějiny, k akreditaci je připraven spis pro studium
českých a československých
dějin, na němž bude úzce
spolupracovat katedra historie Univerzity M. Bela
v Banské Bystrici.“
- JV -

S profesorkou Ninou
Pavelčíkovou o historii
romského problému
Jak dlouho a proč se zabýváte problematikou romské populace?
Od počátku devadesátých let. V dubnu 1990 jsem se po své rehabilitaci vrátila k historickému výzkumu, jemuž jsem se 15 let z politických důvodů nesměla věnovat. Hledala
jsem nová, pokud možno aktuální a nedostatečně zpracovaná témata, která by můj návrat
opodstatnila. Víceméně náhodou jsem se v té době setkala s několika nadšenci, kteří se
pokoušeli vybudovat základy Muzea romské kultury v Brně. Pochopila jsem, že se mi otvírají
rozsáhlé možnosti výzkumu problematiky vývoje romského obyvatelstva ČSR od roku 1945,
kterou bylo třeba zcela nově pojímat a zpracovat. Postupně jsem
rozšiřovala teritoriální a tematický záběr studia a byla jsem velmi ráda, že mi katedra historie
FF OU po nástupu v roce 1995
umožnila ve výzkumu nejen pokračovat, ale podělit se o své poznatky také se svými studenty.Od
počátku svého působení na KHI
vedu (i na základě opakovaných
evaluací se domnívám, že celkem
úspěšně) seminář, jehož se kromě historiků účastní také řada
studentů jiných oborů. Svým studentům se snažím zprostředkovat
ROMOVÉ PŘI BRIGÁDNICKÝCH VÝKOPOVÝCH PRACÍCH
především poznatky o základech (50. LÉTA 20. STOLETÍ)
kultury, která se odlišuje od ostatních kulturních okruhů středoevropského prostředí a odlišně se s nimi vyrovnává zejména
proto, že jsou o ní příslušníci majority informováni zcela povrchně, resp. vůbec.
V průběhu roku 2004 vydal Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
Vaši publikaci Romové v českých zemích v letech 1945—1989. Jak se Romům
žilo v období totalitárního komunistického režimu?
Komunistický režim se bezesporu dopustil daleko horších zločinů, než byl jeho projekt řešení
tzv. „cikánského problému“. Dokonce lze říci, že alespoň po stránce ekonomické a sociální
(formálně i právní) se vedlo Romům v období komunismu lépe než v první polovině dvacátého století, samozřejmě už jim nehrozilo ani fyzické vyhlazení jako v letech nacistické
okupace. V padesátých letech se postupně zrodila koncepce změny „zaostalého způsobu
života obyvatel cikánského původu“ (podle přesvědčení ideologů byl důsledkem předešlých
vykořisovatelských systémů), která obsahovala program likvidace jejich negramotnosti, plnou
zaměstnanost, formální zrovnoprávnění s majoritou, zajištění důstojného bydlení apod. Tento
proces probíhal pak formou násilné asimilace Romů s majoritou, s naprostým ignorováním
zvláštností jejich sociokulturního systému a bez aktivní účasti jejich zástupců. V roce 1958
bylo zákonem č. 74 zakázáno kočování. Následujícím soupisem a omezením volného pohybu
byly ovšem postiženy také stovky usazených romských rodin, které dosud vykazovaly zvýšenou
migraci v rámci krajů, mezi českými zeměmi a Slovenskem, resp. se z nějakých důvodů „nelíbily“ sčítacím komisařům. V té době už probíhala v masových vlnách urbanizace původních obyvatel slovenských osad (živelné i řízené migrace zejména do českých průmyslových
středisek). Ta pak vyvrcholila v polovině šedesátých let plánem „rozptylu“ tzv. míst nežádoucího soustředění obyvatel cikánského původu (tedy především likvidací slovenských osad,
ale zčásti také ghett, která se mezitím vytvořila v českých městech). Zejména tento proces,
ačkoliv skončil totálním krachem, překotně a neorganicky likvidoval přirozený řád tradičního
společenství rozsáhlých rodových (příbuzenských) komunit, původní tradiční kulturu zvyklosti
apod. Stejně jako ostatnímu obyvatelstvu, i Romům vnutili komunisté své metody „sociálního
inženýrství“, které nerespektovalo tradiční hodnoty, nevěnovalo pozornost vnitřním a vnějším
vztahům jednotlivých skupin. Nutili je přejímat kulturní vzory, které byly pro ně vesměs
nepochopitelné, mnohdy nepřijatelné. Část Romů se sice skutečně vnějškově „asimilovala“
— přijali např. způsob odívání, bydlení, později i mnohé rysy konzumního způsobu života,
masové kultury apod., bylo to však spíše povrchní, pasivní přejímání cizích vzorů. Naprostá
většina romského obyvatelstva zůstávala izolovanou, opovrhovanou skupinou na okraji společnosti, s nízkým sociálním statusem, nedostatečnou úrovní kvaliﬁkace a vzdělání (chyběl
nejen zájem Romů o vzdělávání, ale také jejich motivace ze strany režimu), do značné
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- V listopadu 2004 jsme vstoupili jako
partnerská instituce do realizace mezinárodního projektu Comenius 2.1
Teach@ESPRIT — Developing Entrepreneurial Spirit in European Teachers‘
Training for Vocational Education společně s kolegy ze SRN, Norska, Kypru
a ČR. V rámci tohoto projektu připravíme a ověříme projekt vzdělávání
učitelů odborných škol pro realizaci
výchovy k podnikání. Tímto tříletým
projektem se zapojíme do naplňování
tzv. Lisabonského procesu, který v rámci klíčových kompetencí zdůrazňuje také
kompetenci k podnikání.
Centrum dalšího vzdělávání PdF OU
tak za pomoci školské správy, ale i Asociace institucí pro vzdělávání dospělých (jsme
jejími členy) plní významnou roli v naplňování nových požadavků v dalším profesním
vzdělávání. Děkujeme všem, kteří potřebu rozvíjení vzdělávání dospělých vnímají
a podporují.
JOSEF MRHAČ, JOSEF MALACH

Rozloučení s doc.
RNDr. Jiřím Stéblem
Odešel člověk blízký všem učitelům
a studentům katedry tělesné výchovy.
Kdo ho znal, ví, že toto sdělení nelze
vyjádřit jedinou větou.
Docent Jiří Stéblo zůstane pro nás
navždy člověkem, jehož práci motivovala
tvůrčí snaha posunout tělesnou výchovu
v hierarchii hodnot, které utvářejí lidskou
osobnost, co nejvýše. Dokazoval to svými
činy, přístupem k mladým lidem, vědeckou
a publikační činností, skvělými organizačními schopnostmi, ale i schopností ovlivňovat v tomto duchu své okolí.

Čtyřicet let působil na VŠB TUO, 199091 zde byl prorektorem, v letech 1989-2002
vedl katedru tělesné výchovy a sportu a jeho zásluhou byl zde otevřen obor Sportovní management. Byl také vynikající sportovec. Po letech aktivní hráčské činnosti
působil jako trenér v národní lize basketbalu a poté osm let byl trenérem basketbalového družstva TJ NHKG v 1. lize. S tímto družstvem dosáhl vynikajících úspěchů.
Do živého povědomí naší vysoké školy vstoupil nejen jako dlouholetý externí
učitel katedry tělesné výchovy, člen státnicových, konkurzních a dalších komisí,
ale také jako vedoucí sesterské katedry na
Vysoké škole báňské. Jeho nástupem do
této funkce začala éra úspěšné spolupráce
obou kateder, která nesla ovoce jak v oblasti vědecké, pedagogické, tak i v oblasti
organizace největších sportovních univerzitních svátků. Docent Stéblo byl duší Československé univerziády 1975 a Univerziády
v roce 1991.
Pokud žil, nevnímali jsme v pracovním
shonu bohatost jeho osobnosti. Když podlehl zákeřné nemoci, vystoupilo ve vzpomínce do popředí to, čím obohatil naši spolupráci - houževnatost, nápaditost, preciznost,
charakternost, ale především lidskost.
Možná můžeme jen říci:
„Byl snílkem, snad od malička…
Býval takový, nenapravitelný…
Měl lidi rád…
a srdce jim otvíral dokořán.“
Nezapomeneme.
UČITELÉ

A STUDENTI

KATEDRY TĚLESNÉ VÝCHOVY

PDF OU

Jubileum ostravské
pobočky Jazykovědného
sdružení AV ČR
V loňském roce, tj. v r. 2004, uplynulo
již 40 let od založení naší pobočky Jazykovědného sdružení AV ČR. Pobočka
tedy vznikla v r. 1964, v době, která pro
tehdejší vysokou školu, totiž Pedagogický
institut, později Pedagogickou fakultu, nebyla zrovna nejpříznivější. Bylo totiž třeba
veškerou odbornou i pedagogickou činností přesvědčovat příslušné ostravské instituce
i ostravskou veřejnost, že pro Ostravu je
existence vysoké školy naprostou nutností.
Pobočka byla založena hlavně proto,
aby byl i tímto způsobem zajištěn odborný kontakt s jinými školami a vědeckými
pracovišti. To se také podařilo. V pobočce
se vystřídala řada významných lingvistů.
Uvedu alespoň jména předních bohemistů,
kteří bohužel již zemřeli a jejichž jména
dnešní posluchači znají už jen z literatury.

ROMSKÉ DĚTI MEZI SPOLUŽÁKY ZŠ
(VEJPRTY KOLEM R. 1970)

míry závislou na sociálním
systému. V letech normalizace sice vznikl nový projekt „kulturní integrace“
Romů, jeho praktickým
důsledkem však byly např.
takové jevy jako sestěhování romských rodina různého původu a životního
stylu do nových panelákových ghett typu mosteckého Chánova. Zajímavé je,
že na samém konci osmdesátých let dospěli mnozí
představitelé KSČ k závěru, že jejich pokus o „povznesení Romů“ skončil
neúspěchem.

Změnil se způsob života romského etnika po roce 1989?
Tato otázka sice už přesahuje rozsah mé výzkumné práce, ale samozřejmě sleduji romský tisk a zajímám se i o současný život Romů. Formálně se mnohé změnilo k lepšímu
— Romové dostali právo hlásit se ke své „národnosti“, příležitost ke kulturnímu rozvoji,
vzdělávání, získávají ﬁnanční prostředky na revitalizační programy (vznikla např. instituce
romských asistentů), vzbudili zájem řady neziskových organizací i jednotlivců apod. Naprosto
však chybí ucelená státní koncepce řešení nezaměstnanosti, propadu většiny romských rodin
sociální sítí, proměny velké části skupin romského obyvatelstva na společenství chudoby.
I v českých zemích pozorujeme hrozivý nárůst negativních jevů tohoto prostředí — šíření
drogové, alkoholové a gamblerské závislosti, lichvy apod. V poslední době se točí velká
diskuse kolem otázky etnicity Romů, mezinárodní podpory programu vytvoření „romského
národa“ (na základě překonaných nacionalistických představ 19. a 20. století), která podle
mínění mnoha odborníků revitalizaci romských skupin spíše brzdí a brání přijímání podnětů
občanské společnosti.
Nevytvořila si majoritní společnost o Romech až příliš mnoho mýtů?
Jistě, k jejich výčtu bychom potřebovali další rozsáhlý rozhovor. Snažím se je bořit ve svém
zmíněném semináři, není to jednoduché. Proto jen krátký výčet některých historických faktů: není např. pravda, že všichni Romové jsou (nebo byli) původně kočovníky. V bývalých
Uhrách i na Moravě žily usazené rodiny po staletí, zabývaly se svými řemesly (tedy pracovaly, tzv. parazitní způsob života vedly jen v čase největší nouze), nebyly nositeli tradičních
praktik, které se zpravidla považují za závažnou kriminalitu všech romských skupin. Romové
nikdy nevytvořili jednotné společenství, podobné modernímu evropskému národu, nelze jim
tedy vyčítat, že se nehlásí k „romské národnosti“. Byli nositeli tradiční, odlišné a v Evropě
dlouhodobě izolované kultury, kterou sami zahrnují zpravidla pod pojem „romipen“. Komunistickému režimu se podařilo ji násilně a neorganicky narušit, naše současná společnost si
s některými jejími pozůstatky nedokáže poradit zřejmě proto, že jim nerozumí či rozumět
nechce, raději „živí“ tradiční a vytváří nové mýty.
ZA ODPOVĚDI DĚKUJE
JIŘINA VEČEŘOVÁ

Zajímá nás kvalita výuky?
Zajímá nás kvalita výuky!
EVALUACE
Procesem evaluace je míněn proces hodnocení kvality výuku ve studijních programech
realizovaných Ostravskou univerzitou. Hodnotiteli jsou studenti a hodnocena je práce vysokoškolského učitele. Z poslední věty je zřejmé, že v procesu evaluace bude hodnocena
pouze jedna ze složek práce vysokoškolského učitele — jeho role pedagogická. Evaluace
jen omezeně zahrnuje vědecko-výzkumnou stránku jeho působení, což je z hlediska budoucnosti každé vysoké školy nezastupitelný rys vysokoškolského pedagoga, a nepostihuje
v plné míře ani jeho schopnosti organizačně — administrativní, tedy ty kompetence,
bez nichž by při momentálním zesilování byrokratizace zabezpečení výuky na VŠ nebyly
studijní programy na OU realizovány.
Chceme, aby evaluace byla vnímána jako komunikace, jako proces, který obsahuje
jak rovinu kontrolní, tak zvláště rovinu motivační. Pro evaluaci po zimním semestru

AR 2004/2005, v níž budou hodnoceny předměty kategorie A (povinné předměty), byla
vybrána následující motta:
• Evaluace není kádrování.
• Evaluace směřuje ke zlepšení komunikace mezi realizátory a příjemci vzdělávání.
• Evaluace je motivována zkvalitněním procesu vzdělávání na OU.
• Evaluace je dlouhodobým procesem, výsledky mají vypovídací schopnost až po několika „kolech“ hodnocení.
Ostravská univerzita v Ostravě se evaluací vyučovacího procesu zabývá dlouhodobě.
Existuje v rámci IS Student subsystém, jímž lze evaluaci provádět.
Jaké kroky bude muset student učinit? Co se změnilo od předcházející evaluace?
Zůstává zachována anonymita hodnocení. Zůstává časová náročnost hodnocení jednotlivých předmětů. Vstup k evaluačním dotazníkům bude z domovské stránky OU — www.
osu.cz — pro dané období bude pod odkazy Přijímací řízení, Studijní agenda také odkaz
Evaluace.
Student bude mít právo od 7. 2. do 28. 2. 2005 vstoupit do databáze, kde nalezne
seznam všech povinných předmětů, k nimž se v ZS AR 2004/2005 zaregistroval a zapsal.
Bude mít možnost vstoupit do databáze opakovaně — tedy odpovídat na 22 otázek pro
jednotlivé předměty postupně. Algoritmus vyplňování a odesílání jednotlivých dotazníků
bude součástí webové stránky Evaluace a ještě se k němu v únorovém čísle Listů vrátíme.
Otázky, které nás všechny zajímají.
Sestavení dotazníků patří k nejnáročnějším fázím každého hodnocení. Při přípravě evaluace pro akademický rok 2004/2005 jsme nejprve nechali externím odborníkem zhodnotit
dosavadní dotazníky, po jejich analýze a na základě zkušeností s evaluací na jiné vysoké
škole ČR sestavit dotazník nový. 22 otázek zahrnuje čtyři okruhy: a) Jak hodnotíte výkon
učitele ve vyučovaném předmětu? b) Jak hodnotíte přínos předmětu pro své vzdělání? c)
Jaká je dosažitelnost učitele pro výuku a konzultace? d) Jak hodnotíte formu a průběh
klasiﬁkace?
Co očekáváme?
Zájem. Účast. Spolupráci.
Základním předpokladem úspěšné evaluace je aktivní účast studentů, abychom jako
vyučující, vedoucí pracoviš (kateder, ústavů, fakult, univerzity) získali jednu z možných
zpětných vazeb naší práce, aby studenti získávali schopnost hodnotit práci druhých a rovněž se podíleli na zlepšování podmínek pro studium pro sebe i studenty budoucí.
DOC. PAEDDR. IVA MÁLKOVÁ, PH.D.
OU

PROREKTORKA PRO STUDIUM A VZDĚLÁVÁNÍ

Hra na housle,
to je celý můj život
Houslista Jiří Vodička je od svých čtrnácti let mimořádným studentem Institutu pro umělecká studia Ostravské
univerzity. K rozhovoru jsme se sešli při příležitosti
jeho mimořádného mezinárodního úspěchu.
Na mezinárodní houslové soutěži Louise Spohra
v německém Výmaru jste nedávno získal 1. cenu.
Mohl byste popsat soutěžní podmínky?
Šlo o tříkolovou soutěž. V první kategorii hráli houslisté
od 12 do 15 let, v druhé od 15 do 17 a v třetí od 17 do
20 let. Repertoár zahrnoval hudbu od baroka až po moderní muziku, čili od J. S. Bacha až po soudobé autory.
Vypsali organizátoři povinné skladby?
Pro první kolo byl, jak už to tradičně na soutěžích bývá,
určen výběr z Bachova díla, v druhém některé z Paganiniho Capricií a virtuózní skladba napsaná po roce 1880
v trvání do 20 minut - já jsem si zvolil Subito polského skladatele Witolda Lutoslawského.
Co pro vás úspěch na takové mezinárodní soutěži znamená?
S cenou jsem získal možnost nahrávat pro německý rozhlas. Takové ocenění je bránou do
mezinárodního světa a přináší s sebou řadu koncertů. Hrál jsem už například s některými
německými orchestry — výmarskou a jenskou ﬁlharmonií. Získal jsem také nové kontakty,
úspěch na soutěži tohoto druhu je zároveň velkou reklamou.

V prvních letech trvání pobočky to byli
např. pánové Vladimír Šmilauer, Vladimír
Skalička, Alois Jedlička, Slavomír Utěšený,
Arnošt Lamprecht, Jan Chloupek, František Kopečný, Jiří Daňhelka. Na setkání
s nimi nelze zapomenout. Navazování odborných kontaktů s tehdejšími univerzitami
prostřednictvím přednášejících v pobočce
bylo velmi důležité i pro zajišování kvaliﬁkačního růstu nás, tehdy mladých asistentů.
Po roce 1989 pokračovala činnost pobočky nadále s tím, že se začala rozvíjet
též spolupráce s nově vzniklými univerzitami. S některými z přednášejících a z tzv.
„kamenných“ univerzit, nebo nově vzniklých udržujeme stálý odborný i společenský
kontakt, nově např. při plnění jednotlivých
grantových úkolů. Členy naší pobočky jsou
všichni členové katedry českého jazyka
FF OU, někteří členové katedry českého
jazyka a literatury s didaktikou PdF OU
a někteří členové dalších jazykových kateder FF OU.
Pokud jde o činnost pobočky v onom
jubilejním roce, přednášeli u nás pracovníci AV ČR, některých ﬁlozoﬁckých fakult
příslušných univerzit a dostatek prostoru
jsme věnovali také kolegům z naší univerzity i mladým jazykovědcům. Pobočka se
v loňském roce již po třetí spolu s katedrami češtiny PdF a FF podílela na organizaci řečnické soutěže, která proběhla 28. 4.
Z přednášejících na prvém místě uvádím našeho zahraničního hosta, kterým
byla doc. PhDr. Margarita Mladenová,
CSc., vedoucí katedry slovanské jazykovědy
Soﬁjské univerzity sv. Klimenta Ochridského v Soﬁi; paní docentka byla u nás od
29. 9. do 23. 10. na výměnném pobytu
učitelů v rámci mezinárodní spolupráce
CEEPUS — využili jsme její přítomnosti
a požádali o vystoupení v pobočce: přednášela nám na téma „Bulharská bohemistika“. V listopadu přijely z AV ČR dvě
přední lingvistky Ústavu pro jazyk český
AV ČR PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.,
a doc. PhDr. Olga Müllerová, CSc., které
vystoupily s přednáškou „Jazyk současných
médií“. V dubnu přijala naše pozvání ředitelka Fonetického ústavu Filozoﬁcké fakulty Karlovy univerzity prof. PhDr. Zdena Palková, CSc. — téma její přednášky
bylo „Zvukové charakteristiky pro hodnocení řečových vzorů“. Rovněž z univerzity,
tentokrát však Palackého, přijel v říjnu
prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc., vedoucí
katedry ﬁlozoﬁe Filozoﬁcké fakulty, který
promluvil na téma „Předjazyková zkušenost
a jazykové hry: diskuse na pomezí fenomenologie a analytické ﬁlozoﬁe“. U příležitosti
svého životního jubilea vystoupil v dubnu
bývalý děkan Filozoﬁcké fakulty, exrektor

Ostravské univerzity prof. PhDr. Jaroslav
Hubáček, CSc., s přednáškou „Dynamika
současné slovní zásoby“. Rovněž v dubnu
měl přednášku člen katedry anglistiky FF
OU prof. PhDr. Stanislav Kavka, CSc., na
téma „Flektivní anebo derivační morfologie: jasně ohraničené typy a/nebo kontinua?“
V prosinci s poslední letošní přednáškou
vystoupila vedoucí katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU
doc. PhDr. Jany Svobodová, CSc. — její
téma bylo „K diskusím o prestiži spisovnosti“.
Zcela vědomě, nikoli snad z nedostatku přednášejících, jsme dali možnost i našim mladým kolegům, jednak aby si sami
osvojili vystupování před jistým odborným
publikem, jednak aby je mohli posoudit
i účastníci jejich přednášek. V únoru vystoupil Mgr. Petr Hrtánek, Ph.D., který na
základě úspěšné vstupní přednášky s názvem „WHOAAMMM, ZINNG, ARRRR…
Zvuky v jazyce (nejen) současného českého
komicsu“ byl přijat jako nový člen naší
pobočky. V listopadu vystoupil s tématem „… slova jsou hvězdy, jež se zaněcují na temném nebi vědomí. Literární
antroponymie a toponymie v díle Vladislava Vančury“ Mgr. Jaroslav David,
Ph.D., který nedávno před tím úspěšně
obhájil svou doktorskou práci z onomastiky u prof. Šrámka a (zčasti i na mé doporučení) v tomto roce se stává členem
Onomastické komise AV ČR. Na přání
prof. Šrámka vystoupila u nás v říjnu
jeho doktorandka Mgr. Petra Havrlantová
s přednáškou na téma „Jak se proměňují
nářečí v mluvě mladé generace v Ostravě“.
Mám dobrý pocit, že jsem byla mezi
těmi, kteří si vznik pobočky dobře pamatují, že práce pobočky nebyla nikdy
přerušena, a konečně i proto, že naše
pobočka patří k těm, jejichž činnost bývá
vždy příznivě hodnocena, jak mně to před
nedávnem osobně sdělila sama vědecká
tajemnice hlavního výboru Jazykovědného
sdružení AV ČR PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. Patřičnou zásluhu na tomto příznivém hodnocení mají mé spolupracovnice,
totiž jednatelka pobočky doc. PhDr. Eva
Höﬂerová, Ph.D., a PhDr. Marcela Grygerková, Ph.D., hospodářka pobočky. Patří
se jim poděkovat i touto formou.
Na vzniku pobočky se maximální měrou
podílel tehdejší akademický funkcionář,
pozdější vedoucí katedry českého jazyka
a literatury prof. Alois Knop. Byl také jejím prvním předsedou. Domnívám se, že
naše pobočka svou činností alespoň zčásti
stále naplňuje jeho odkaz.
DOC. PHDR. NADĚŽDA BAYEROVÁ, CSC.
PŘEDSEDKYNĚ POBOČKY JS AV ČR

Máte už představu o tom, co budete pro německý rozhlas natáčet?
To je zatím v jednání, budou zřejmě vycházet z mé nabídky. Záleží také na tom, zda se
bude jednat o nahrávku s klavírem, komorním orchestrem nebo ﬁlharmonií.
Dostal jste podobnou nabídku také u nás?
Je pravda, že je to poměrně čerstvá událost, takže o ní ještě ani odborná veřejnost moc neví.
Zatím se ozval Český rozhlas v Ostravě, ale repertoár je ještě v jednání.
Renomé mezinárodních soutěží dotvářejí také zvučná jména porotců.
Mezi patnácti porotci ve Výmaru byste našli hudebníky z celé Evropy, Ameriky i Asie, ale
vybráni byli podle toho, zda jsou nějakým způsobem spjati s německým hudebním životem
— bu v Německu žijí, nebo tam vyučují.
Doprovázely soutěž odborné semináře?
Ano, po vyhlášení výsledků každého kola proběhl seminář pro ty, kteří nepostoupili dál.
Porota jim vysvětlovala, co by měli změnit, aby se jejich hra zlepšila.
Soutěží jste už absolvoval celou řadu — připomeňme alespoň Kocianovu houslovou soutěž v Ústí nad Orlicí, Prague Junior Note nebo Beethovenův Hradec.
Můžete je srovnat se soutěží výmarskou?
Ve Výmaru byla ještě mnohem větší konkurence. V mé kategorii hráli houslisté z 22 zemí
a mezi nimi například vítězka Menuhinovy houslové soutěže v Londýně. Každá taková soutěž je po všech stránkách náročná — od přípravy po samotný průběh.
Jak se vyrovnáváte s psychickou zátěží?
Je to samozřejmě něco jiného, než když hraji na koncertě. Tam jsem bu sám, nebo obklopen hudebníky, kteří nejsou mými protivníky. Na soutěži samozřejmě chci také zahrát co
nejlépe, ale navíc musím být lepší než ostatní. Nepříjemná jsou i dlouhá čekání, než člověk
přijde na řadu. První kolo ve Výmaru totiž probíhalo šest dní a já jsem si vylosoval jedno
z posledních čísel. Vystupoval jsem až po pěti dnech poslouchání svých soupeřů, což člověku
na dobré psychické kondici moc nepřidá.
Zaujal vás někdo ze soutěžících víc než ostatní?
Úroveň byla velmi vysoká, všichni hráli technicky výborně, čistě, hodnotil se zejména interpretační názor na skladbu, zvládnutí výrazové stránky hry a suverenita vystupování. Nemohu
někoho vyzdvihnout nad ostatní, protože rozdíly byly opravdu minimální.
Na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity jste začal studovat ve
čtrnácti letech. Jak jste se vyrovnal s tím, že vaši kolegové v ročníku patří do
jiné věkové kategorie?
Neměl jsem s tím žádné problémy, už dva roky předtím jsem na univerzitu chodil na konzultace k profesoru Golovi a ostatní studenti mě přijali bez problémů. Řada lidí se mě ptá,
jestli mi nechybí spolužáci ze střední školy. Je to otázka zvyku, a když člověk žije řadu let
jen mezi dospělými, tak si zvykne uvažovat jako oni a chovat se jako oni. Moji vrstevníci
se stejně baví o jiných věcech, takže si s nimi nemám co říct. Už na základní škole jsem
byl trochu samotář, kluci mě mezi sebe moc nebrali.
U profesora Zdeňka Goly pokračujete ve studiu dál. Jaký je jeho styl výuky?
Pan profesor je především moc hodný člověk, nikdy studenty neokřikuje. Má obrovský rozhled, ví přesně, co chce, a dokáže přesně odhadnout, co jeho žák potřebuje, jakým způsobem mu pomoci. Když jsem k němu přišel, nejdříve jsem musel přehrát jeho Osmitaktové
etudy, i když jsem s technikou neměl problémy — patří to prostě k jeho metodě. Má svůj
originální způsob výuky, který může fungovat u každého.
Jak dlouho trvala příprava na výmarskou soutěž?
Rozhodli jsme se vlastně na poslední chvíli, čili příprava trvala asi dva měsíce. Využil jsem
už nastudovaný repertoár, ale nově jsem si musel připravit dvě věty ze Španělské symfonie
Edouarda Lalo a Barcarolu Luise Spohra.
V současné době jste studentem 3. ročníku IpUS, příští rok byste tedy měl studia
uzavřít.
Měl bych teoreticky končit příští rok, ale nemám ještě některé zkoušky z 1. ročníku a navíc
si budu muset dodělat také maturitu, bez té bych nemohl obdržet vysokoškolský diplom,
takže plánuji na univerzitě zůstat ještě pátý rok.
Jak jste spokojen se studijním plánem? Změnil byste něco?
Pro mne je velkou výhodou zejména kreditní systém, protože bez něj bych nestihl dodělat
některé zkoušky. Je to pro mě těžké, začínám tak trochu „z poloviny učebnice“, protože mi
chybí učivo z teoretických předmětů na konzervatoři. Mohu si vybrat předměty, které jsem
schopen zvládnout, a mám také čas ty, které jsou zařazeny v začátcích studia, přesunout
až do 4. ročníku.

V osmnácti, devatenácti letech budete tedy mít vysokou školu. Co plánujete
poté?
Vše záleží na tom, jak se mi podaří prorazit do světa. Na některých soutěžích bývají součástí
cen stipendia na prestižních školách v zahraničí, takže kdyby se mi něco takového podařilo, určitě bych to využil. Rád bych studoval u některého ze špičkových světových houslistů
— například Itzhaka Perlmana nebo Maxima Vengerova.
Jaké koncerty vás čekají v nejbližší době?
Pro ostravské publikum mám v lednu naplánovaný koncert s Janáčkovou ﬁlharmonií, o týden později hraji se zlínskou ﬁlharmonií Fantazii Carmen Pabla de Sarasateho a Introdukci
a Rondo capricioso Camilla Saint-Saënse, v květnu se zúčastním „Týdne české hudby“
v rámci Světové výstavy EXPO 2005 v japonské Aichi.
Chystáte se na další soutěž podobného charakteru, jakou byla ta ve Výmaru?
Existují i větší soutěže, jako je Čajkovského v Rusku či Sibeliova ve Finsku. Ale ty se
konají obvykle jednou za čtyři nebo pět let, navíc nemají věkové kategorie, je určena pouze
horní věková hranice například do 33 let. To už jsou vyzrálí houslisté, kterým zatím mohu
jen těžko konkurovat. Ale na druhé straně s panem profesorem uvažujeme o dalších soutěžích. V roce 2006 bude probíhat Čajkovského houslová soutěž, ale vše je ještě otázkou
budoucnosti.
Co pro vás hra na housle znamená?
Všechno — je to celý můj život. Hraji na housle už jedenáct let a nedokážu si představit,
že bych dělal něco jiného.
S JIŘÍM VODIČKOU

ROZMLOUVALA

JANA ADÁMKOVÁ

Zástupci Zdravotně sociální
fakulty OU na studentské
konferenci nezklamali
Závěr listopadu patří každoročně Studentské vědecké konferenci na Zdravotně sociální
fakultě Jihočeské univerzity. Zástupci naší fakulty svou úlohu zvládli i letos a navázali
tak na loňský úspěch na této prestižní akci, které se zúčastňují nejen studenti bakalářského, ale i magisterského, následného magisterského a dokonce i doktorského studia.
Konference se letos ze ZSF OU mj. zúčastnili Bc. Romana Lehrausová za první ročník
radiologických asistentů a Bc. Marek Bužga, student navazujícího magisterského studia
oboru ochrana veřejného zdraví. Studijní obor zdravotnické vyšetřovací metody na této
konferenci zastupoval, stejně jako loni, student nyní již třetího ročníku Vladimír Javorský,
který k letošní konferenci mj. uvedl: „Bylo příjemné slyšet, že právě příspěvek, který jsem
zde loni prezentoval, nasadil vysokou laku. Zvláště poté, co se nám dostalo vysokého
hodnocení od odborného garanta celé letošní akce, přísného, avšak spravedlivého a vysoce erudovaného prof. MUDr. Jozefa Novotného, CSc., bylo jasné, že nastolený kurz jsme
letos udrželi a danou laku jsme přeskočili ještě o několik centimetrů. Ohlas na naše příspěvky tomu jasně nasvědčoval. Ale
abychom nemluvili jen o sobě — při
cestě zpět jsme se shodli, že velmi zajímavé byly všechny příspěvky,
zejména pak příspěvek Mgr. Jany
Čapkové z Jihočeské univerzity na
téma Dítě v ústavní výchově — zkušenost ze sirotčince Kasisi v Zambii
a příspěvek Mgr. Věry Kalinové,
která v něm zhodnotila VII. integrační canisterapeutický tábor 2004.
Pokud bych měl zhodnotit letošní
konferenci z našeho pohledu, pak je
nutné jistě říci, soudě nejen z reakcí již zmíněného prof. Novotného a prof. Velemínského, děkana ZSF JU, ale i dalších, že ostudu jsme ZSF OU rozhodně neudělali. Ve
světle našich úspěchů je ovšem zapotřebí vzpomenout ty, kteří nám při tvorbě našich
příspěvků pomáhali, a co nejsrdečněji jim poděkovat, protože bez nich by naše práce
neměly ani zdaleka takovou úroveň, jakou měly. “
Studentská vědecká konference — zkušenost, kterou jinde nezískáte
Bc. Romana Lehrausová, Ústav zobrazovacích metod
O studentské vědecké konferenci jsem slyšela pouze z vyprávění, ale nikdy jsem neměla
tu možnost se zúčastnit, takže jsem si nedokázala přesně představit, jak to vlastně bude

CO NOVÉHO NA
FILOZOFICKÉ FAKULTĚ
v měsíci prosinci 2004
— Dne 2. 12. přednášel na FF OU v rámci
cyklu Setkání s osobností (a taky zahrál
na kytaru) nový vládní zmocněnec pro
lidská práva, poslanec Svatopluk Karásek, na téma Solidarita.
— Dne 2. 12. provázel literárním večerem
ve Fiducii, věnovaným překladateli a literárnímu historikovi Jiřímu Pelánovi, Jan
Malura z katedry české literatury FF OU.
— Dne 7. 12. se prof. Jiří Damborský zúčastnil na pozvání prezidenta ČR na Pražském hradě slavnostního přijetí prezidenta
Polské republiky A. Kwaśniewského.
— Ve dnech 7.—9. 12. zorganizovala katedra
romanistiky ve spolupráci s Francouzským
institutem v Praze přednáškový pobyt
prof. Slaheddina Dchichu z univerzity ve
Strasbourgu. Přednesl cyklus tří přednášek
pro studenty z oboru translatologie.
— Dne 8. 12. proběhlo úspěšně před vědeckou
radou FF UP v Olomouci české habilitační řízení Priv.-Doz. PhDr. Lenky Vaňkové.
Dvojnásobné docentce blahopřejeme! (Poznámka: Paní docentka se řádně habilitovala před více než 2 lety na prestižní
německé univerzitě ve Würzburgu. Protože
však naše republika dosud nemá s Německem uzavřenu smlouvu o nostriﬁkaci
titulů, opakovala z vlastní iniciativy ještě
i habilitační řízení v České republice.)
— Dne 9. 12. přednášela dr. Karla Šimčíková z katedry anglistiky a amerikanistiky
FF OU ve Fiducii o problematice afroamerické černošské literatury.
— Dne 9. 12. oslavila katedra historie 40.
výročí svého založení. Do dalšího čtyřicetiletí jí přejeme hodně tvůrčích úspěchů!
— Dne 10. 12. ukončil doktorské studium
na katedře české literatury, literární vědy
a dějin umění Mgr. Martin Tomášek. Novému doktorovi blahopřejeme k získání
vědecké hodnosti Ph.D.!
— Dne 14. 12. schválila vědecká rada FF OU
na svém řádném zasedání transformaci
dosud neděleného pětiletého magisterského
studia na studium dělené — tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské.
— Dne 14. 12. se v Univerzitním knihkupectví konal křest knihy Evy Mrhačové a její
studentky Renáty Ponczové Lidské tělo
v české a polské frazeologii a idiomatice.
Kniha je druhým dílem zamýšleného třídílného souboru Zvířata — Tělo — Příroda
v české a polské frazeologii.
— Dne 15. 12. se v Domě knihy Librex konal křest knihy Aleše Zářického z katedry
historie Ve stínu těžních věží.
— V měsíci prosinci byla doc. Vaňková
předsedou Akreditační komise ČR jmenována členkou pracovní skupiny AK pro
filologii. Blahopřejeme.
EVA MRHAČOVÁ

Kytice pro paní senátorku
Dovoluji si oznámit ctěné akademické
obci, že dne 17. ledna se v plném zdraví
a v báječné svěžesti fyzické i duševní dožívá krásného „třičtvrtěstoletí“ paní exsenátorka doc. MUDr. Jaroslava Moserová,
DrSc.
Významné jubileum u významné osobnosti přímo vyzývá k bilančním výčtům
jejích činností a zásluh. U paní docentky
Moserové je to úkol složitý, patří totiž
k lidem, jimž Štěstěna dopřála korunovat
úspěchem skoro vše, na co sáhli.
Svou profesí je jubilantka lékařka - plastický chirurg s rozsáhlou publikační činností, světová kapacita v oboru popálenin
(v letech 1960—1990 byla vedoucí výzkumné
skupiny oboru popáleniny LFH Univerzity
Karlovy, kde studovala a popsala hojení
a léčbu místních změn u popálenin. Řadu
let byla členkou ústředního výboru Světové
společnosti pro léčbu a výzkum popálenin;
v r. 1969 ošetřovala jako specialistka na
popáleniny Jana Palacha…).
Po listopadu 89 se zapojila do veřejného života:
V letech 1990—91 byla místopředsedkyní České národní rady a poté předsedkyní
výboru pro vědu, vzdělání a kulturu ČNR.
V této funkci se nemálo zasadila o to,
aby Ostravská univerzita a její Filozoﬁcká
fakulta v roce 1991 vznikly. („Nebylo to
zas až tak jednoduché,“ říká s úsměvem.)
K pátému výročí založení OU (1996) udělil rektor OU paní Moserové za její zásluhy o vznik univerzity pamětní medaili.
V letech 1991—1993 byla naší první
porevoluční velvyslankyní v Austrálii a na
Novém Zélandu. („Já i můj muž na tu
dobu vzpomínáme s láskou,“ říká paní docentka. „Měla jsem tam takový příjemný
úkol — vytvořit nový obraz o naší zemi.“)
Od roku 1995 je předsedkyní České
komise pro UNESCO, v roce 1999 byla

probíhat. Mile mě překvapilo,
jak Jihočeská univerzita zajistila
občerstvení, účastníkům tak nic
nechybělo a bylo o ně dobře postaráno. Poněkud zarážející byla
velmi malá účast jak z řad přednášejících, tak i z řady posluchačů. Snad jediné, co se mi nelíbilo, bylo nahrávání přednášek
těsně před každým vystoupením;
pokud se tam vyskytl nějaký problém s kopírováním příspěvku, se
muselo čekat, než se vše úspěšně
podaří. Myslím si, že se tomuto
zdržení dalo předejít nahráním
všech prezentací ještě před začátkem studentské vědecké konference. Jinak to pro mě
byla velká zkušenost a odnesla jsem si mnoho nových a užitečných poznatků, jak přednášet a zformulovat vše důležité do prezentace. Pokud by se mi naskytla příležitost vystupovat na další vědecké konferenci, určitě bych neodmítla a ráda bych se zúčastnila.
Cesta do Budějic a zpět aneb jak jsem to přežil
Bc. Marek Bužga, Ústav fyziologie a patofyziologie ZSF OU
Nevím jak vy, ale já mám občas problém říci ne. Následky jsou pak podle míry úkolu,
kterého se mám zhostit či práci vykonat. A tak jsa pln ochoty jsem slečně našeho oddělení pro vědu a výzkum slíbil účast na studentské vědecké konferenci v Českých Budějicích. Nechci to rozebírat, ale spíše než zářivý bílý chrup v úsměvu dotyčné pracovnice
mne přesvědčila možnost si zase jednou vyjet do rodiště mého otce, jenžto se v tomto
městě, v budově Budvaru narodil. Úplně jsem na tento slib zapomněl, a tak jsem se
zcela v klidu zapsal na předtermín zkoušky. Týden před dotyčnou akcí jsem zavyl při
pohledu do diáře. Nepůjdu na zkoušku, ale jedu kamsi do Tramtárie a za profesorem
pojedu do Olmiku. To je teda dobrý, ve středu vyzkouší 40 lidí, což bude pěkný ﬁčák,
a já pak jediný na zkoušce, kdy na mne bude mít velmi, velmi mnoho času… Zavyl
jsem podruhé, to když jsem viděl potutelný úsměv své manželky. Jí se to mluví, druhou
vysokou školu udělala mezi dvěma porody a má červený diplom.
Ač nerad, octl jsem se v 4:00 hod. ráno před rektorátem, očekávaje vyhřátou Tatru
613 a podupávaje ve snaze zahřát prokřehlé, právě vzbuzené svaly. Pan Macura nezklamal, Tatra vyhřátá byla a 4 hodiny jsem prospal jako nemluvně; ne tak mí spolucestující.
Jen hukot motoru přehlušoval
mé chrápání, a já pohodlně
uveleben na předním sedadle
nevnímal stlačené nožičky spolucestujících za mnou. Vtipný
den dále pokračoval. Na místě
jsem ještě ve svém notebooku
dodělal prezentaci a v klidu
očekával chvil příštích. Nějak
mi nepřišlo divné, že po mně
nikdo nechce prezentaci před
začátkem konference. Usrkával
jsem klidně čajíček z termosky uvařený brzo ráno, a když jsem přišel na řadu, bylo již
pozdě. Vypálené záložní CD nešlo otevřít a všude vyzkoušený USB disk se v XPéčkách
jaksi nechtěl najít… Štěstí přeje připraveným, a tak blekotaje jsem zároveň přednášel
sdělení a zároveň odpojoval dataprojektor, rozpojoval s PC a připojoval svůj notebook.
Nějaká šikula utáhla matičky a mé ručičky v rozčilení také nebyly moc ohebné. Jak
dojemné, když člověk potřebuje technika, tak zrovna není, znáte to, že? Přednášku jsem
skončil a myslel si, že všemu je konec. Jak jsem se mýlil! Byl poločas konference, za
mnou ještě 10 přednášejících, nicméně jeho eminence přísedící zcela bezelstně před celým auditoriem na mne zahalekal: „No to je výborný, moc se mi to líbilo, řekl jste to
spatra, to se cení. Ste vyhrál, chcete za to peníze, nebo knihu?“ Krve by se ve mně v tu
chvíli nedořezal, chtěl jsem být nejmenším ze všech, nicméně 192 cm a 93 kg porážkové
váhy se nerado zmenšuje.
Závěrem jen k návratu domů. Stres se na každém podepisuje jinak, na mně většinou
pažravostí. Načal jsem se pikantním kuřecím steakem s rýží a hovězí polívkou s játrovými knedlíčky, to ještě v menze. Na 100 km brněnské dálnice jsem si nechal na doporu-

čení pana Macury zastavit v restauraci u Aralu. Doporučení bylo vynikající. Zde jsem se
rozjel, zvláště pak s ohledem na to, že žlučník mi v létě odoperovali, a tak žlučníková
kolika mi rozhodně nehrozí. Vepřová kotletka na zeleném pepři s volským okem a šunkou byla dobrým předkrmem, jen to pivo mohlo být vychlazenější. Boršč se šlehačkou
a kusem hověziny zajídaný cereálním rohlíkem byl to pravé pro vyladění. Bramboráček
plněný masovou směsí jsem zapil semtexem a začal se poohlížet po zákusku. Skořicoví
šneci plnění pudingem a rozinkami a k tomu vídeňská káva, to je to pravé zakončení
k této báječné tabuli. Po hodině skvělé zábavy a mého debužírování jsme pak nasedli,
abychom se za družného hovoru, jedni hladoví, druzí akorát najedení, přemístili do naší
milované Ostravy.
Co k tomu dodat? Spolu se svými kolegy jsme, myslím, více než dobře reprezentovali
naši fakultu, zvláště pak kolega Javorský, jehož přednáška o trávě neboli THC (znalci
vědí) a účincích na mozek byla skvostná. Nemohu taktéž nevzpomenuti kolegyni Romanu Lehrausovou, jejíž 3D animace plodu byly více než zajímavé. Je pravda, že animace
plodu spíše připomínaly vetřelce, hlavně že budoucí maminka odchází od specialisty
s hřejivým pocitem, tak to je náš Jiříček, to se mám na co těšit! Taktéž děkuji skvělému šoférovi panu Macurovi. S Vámi jedu i na severní pól! Nemohu též nevzpomenout
skvělé lidičky v Budějicích. Bylo s nimi príma.
Za rok je konference znovu, vřele doporučuji, skvěle tam vaří!

Zkouškové období aneb
pár slov o typologii učitele
Když přejdou Vánoce a nastane vystřízlivění z nového roku, začíná pro vysokoškolské
učitele i jejich studenty zkouškové období. Často se stává mnohem důležitější psychologická příprava před zkouškou než samotné vědomosti u zkoušky. Studentky prvních
ročníků se vyptávají, na co si „pan profesor“ potrpí (což lichotí všem ješitným asistentům,
odborným asistentům a docentům). Riﬂe nebo blůzka, nechat rozepnuté dva knoﬂíčky,
nebo si raději vzít infantilní růžový svetr s medvídky? Mužská část studentstva takové
problémy nepociuje jako aktuální, snad s výjimkou zkoušek u docentek a profesorek, na
něž se patří přijít v obleku, s kravatou a decentně navoněn (tedy nikoliv pitralon či živé
květy). Nedílnou součástí takové přípravy musí být i první věta, výmluva nebo tzv. mlžení pro případ „okna“. Jedna studentka, která úspěšně prošla všemi zkouškami, každou
odpově uvozovala frází: „Schopnost jazyka jsme sáli už s mateřským mlékem…“, čímž
odváděla (vzhledem ke svým fyzickým dispozicím oprávněně) pozornost pedagogů-mužů
do zcela jiných končin, než byl problém jazyka. Raﬁnovanost studentů tedy nezná mezí.
Pamatuji se na jednoho spolužáka ze studií, který na zkoušku z analýzy textu přinesl
účtenku z levných knih, kde koupil ani ne rok starou tzv. zásadní práci svého učitele.
Zkoušející byl tím natolik paralyzován, že milého studenta nejen že ani jednou nepřerušil, ale ještě jeho výkon ocenil jako „výborný“.
Stejně jako si vyučující často klasiﬁkují studenty na věčné, snaživky, ﬂákače, smolaře,
pomalé, šprty a ty šikovné a talentované, je možná i klasiﬁkace opačná, totiž zkoušejících. V následující části se opíráme o empirický výzkum, který v letech 1999 - 2002 jako
grantový projekt GAČR č. 15674/395 „Typologie vysokoškolského učitele a její využití,
se zvláštním zřetelem ke zkouškovému období,“ probíhal na několika českých vysokých
školách a jehož řešitelem byl tým pod vedením docenta Dr. Zdeňka Palečka, CSc.,
a Mgr. Jarmila Šubrta, Ph.D.
Typ 1/a — obrázkář:
Typ obrázkář zahajuje zkoušku několika dotazy na předměty ve své pracovně, např.
„Víte, kdo je na té fotograﬁi? Kdo namaloval ten obraz u okna? Jaká je to mapa?“ Studenti na jeho otázky reagují dvojím způsobem. Adrenalinový typ to považuje za zkoušku
svých schopností bezprostředně reagovat, typ šprt si krom všech dostupných skript před
zkouškou opatří také plány dotyčné pracovny s rozvržením všech obrazů, fotograﬁí, sošek
a popelníků. Těmto plánům pak věnuje poslední večer.
Typ 1/b — uspávač:
Zkoušející položí otázku a zabořen do křesla zavře oči. Student v hrůze a chvějícím se
hlasem odvykládá, co si připravil. Když vyučující nereaguje, začne to celé znovu, často
i několikrát, až do probuzení. Tady řešitelé grantu apelují na studenty: „Neuspávejte své
učitele, připravte si zajímavý výklad a nepodceňujte ani hlasovou modulaci.“
Typ 2/c — spěšník:
Běhavý a stále pospíchají. Zatímco v chvatu vyřizuje mobilní telefonáty, nabídne studentovi kývnutím místo, dalším kývnutím zadá úkol, načež odběhne. Když se po několika
hodinách vrací do své pracovny, bývá překvapen, že tam nebožák ještě sedí.

zvolena na dvouleté období do funkce prezidenta Generální konference UNESCO.
Dnes je členkou Výkonné rady, nejvyššího
orgánu UNESCO.
V letech 1995—1998 zastávala funkci
místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky.
V roce 2002 kandidovala senátorka
Moserová na funkci v našem státě nejvyšší
— funkci prezidentskou.
(Na otázku, jak by vypadal její život dnes,
kdyby tenkrát byla zvolena prezidentkou,
odpovídá: „Nemohla bych dělat nic z toho,
co mě těší a co mám ráda.“)
Ve funkci senátorské působila jubilantka
až do letošního podzimu.
Činností profesní a politickou se aktivity této výjimečné ženy nevyčerpávají:
Paní docentka Moserová je známá překladatelka z angličtiny - přeložila neuvěřitelných jednačtyřicet knížek slavného britského autora Dicka Francise (O autorovi
říká: „Líbí se mi jeho styl a jeho smysl
pro fair play, který ve všech jeho knížkách
tak jednoznačně zní.“)
Paní docentka Moserová je vynikající
spisovatelka, scenáristka a výtvarnice (je
autorkou rozhlasových her, autorkou scénářů k poslednímu ﬁlmu Evalda Schorma
Vlastně se nic nestalo a k poslednímu ﬁlmu Jaromila Jireše Dvojrole, ilustruje dětské knížky…).
A konečně: paní docentka Moserová
byla a zůstává platnou členkou vědecké
rady Filozoﬁcké fakulty Ostravské univerzity a my si toho velice vážíme.
Do dalších let Vám, vážená paní, přeji
jménem svým i jménem celé naší fakulty,
abyste byla i nadále zdravá, plná pohody
a aby Vás trvale hřálo vědomí, kolik dobrého a užitečného jste v životě vykonala.
EVA MRHAČOVÁ

Michal Bayer mezi nejlepšími mladými historiky ČR
Ve dnech 6.—7. prosince 2004 uspořádala Pedagogická fakulta Masarykovy
univerzity v prostorách budovy rektorátu
na Žerotínově náměstí v Brně X. ročník
Celostátní studentské vědecké konference.
Akce, které se každoročně účastní nejlepší
mladí historikové všech univerzitních a vysokoškolských historických pracoviš v republice, byla letos podobně jako v minulých letech mimořádně silně obsazena. Za
velký úspěch lze proto považovat umístění
studenta 5. ročníku magisterské odborné
historie Michala Bayera, jehož práce Pokus o obnovu Československé sociální demokracie v roce 1968 a její obraz na stránkách denního tisku byla odbornou komisí
tvořenou pedagogy všech vysílajících historických ústavů a kateder zařazena mezi

prvních deset nejlepších studentských prací
a navržena k otištění v dnes již prestižním
sborníku HISTORIE. Úspěch je pak o to
cennější, že zástupcům Ostravské univerzity se v minulých letech nedařilo mezi oceněné studenty proniknout. Nezbývá tedy
než si přát a věřit, že umístění Michala
Bayera, kterému tímto za vynikající reprezentaci našeho ústavu za celou katedru
historie děkuji, nebude poslední a že se
v jeho šlépějích vydají i jeho mladší kolegové.
PHDR. ALEŠ ZÁŘICKÝ, PH.D.
KHI/FF OU

Novinky telefonní sítě
Centrum informačních technologií Ostravské univerzity připravilo pro všechny
uživatele telefonní sítě OU pár novinek
s platností od 1. prosince 2004. Stručně
řečeno, jedná se o změny v tariﬁkaci při
odchozím volání, rozšíření možností bezplatného volání mezi vysokými školami
a univerzitami v rámci projektu sítě Cesnet2 v ČR.
Nastaly rovněž změny ve vlastní tariﬁkaci. Zatímco jádro telefonní sítě univerzity (síové ústředny v objektech Rektorátu, CIT, Reální, PřF Hladnov a Zábřehu)
využívá celé škály přelivů, viz www.osu.
cz/telefony - podkapitola Tariﬁkace, ostatní budovy využívají „jen“ operátora GTS,
zatím bez možností využití automatického
řízení výhodnosti volání (tzv. přelivů). Na
tento přechod od tarifů Českého Telecomu
přešla Ostravská univerzita od 1. května
2004 se sumárním zvýhodněním o cca 43%
(údaje jsou přepočteny z posledních šest
měsíců minulého roku).
Podařilo se domluvit nové tarify u našeho hlavního operátora — GTS. Zvýhodněné tarify se především týkají zpoplatňování volání do sítí mobilních operátorů
— zlevnění volání ve špičce o 25,3% (na
4,70 Kč/min), u mezinárodních hovorů pro
země 1. pásma je to o 33 %, na místních
voláních je tato změna v podstatě nevýznamná (4,6 %).
V listopadu loňského roku byla instalována nová ústředna na objektu Zdravotně
sociální fakulty OU — na ulici Fr. Šrámka a letos v lednu v objektu Pedagogické
fakulty OU na Varenské ulici. Po jejich
zasíování se výhodnost centrálního řízení
volání rozšíří o dalších 100 klapek.
Aktuální tarify lze též najít na webovské stránce OU s adresou: www.osu.cz/telefony — podkapitola Tariﬁkace.
V prosinci loňského roku byl rozšířen
seznam „bezplatných okruhů” v hlasové síti
Cesnet2 o dalších 12 institucí v ČR a 2
instituce ve světě. Jejich kompletní seznam
najdete v podkapitole Tariﬁkace - Seznam
bezplatných destinací v sítí CESNET2 na
již výše zmiňované webové adrese.
ING. ROSTISLAV KŘENEK, CIT

Typ 3/e — poctivec:
Typ poctivý studenta nevyhodí s křikem, ale s poznámkou, že je to pro jeho dobro a ještě je třeba dostudovat např. práci profesora Holáska, strany 234-245. Příště, když student
už Holáska nastudoval, opět odhalí jinou mezeru v jeho vědomostech, a tak nezbývá než
dostudovat další kapitolu. Tento typ bývá pohromou pro počítačový zápis známek, činí
tak až v poslední možný termín obvykle odpoledne, většinou zapojí i celou katedru.
Typ 4/d — marod:
Bývá křehké konstituce, v létě i v zimě chodí ve svetru s hrnkem čaje a kapesníkem.
Pokud teplota klesne pod 0 °C, zruší zkoušení až do odvolání. Bojí se bakterií a virů,
ovšem je schopen soucitu, jestliže se necítí ohrožen. Pokud např. student přijde se zavázanou rukou, tedy nikoliv po hepatitidě typu B, stráví s ním zkoušející 15-30 minut
v rozhovoru na téma zdraví, typy úrazů a jejich prevence, popřípadě též poradí vhodnější
způsob léčení, než navrhl ošetřující lékař. Pokud student trpí obtížemi na první pohled
nespatřitelnými (gastritida, zácpa, vysoký tlak apod.), zkoušející je často ochoten rozdělit
se o své zásoby léčiv. I když je student během zkoušky nepřipraven, omdlení nebo alespoň zasyknutí a bolestný pohled na poraněný úd vyvolá ve vyučujícím soucit ústící ve
větu: „Stačí vám trojka?“ Naději na zvláště rychlé vykonání zkoušky u něj mají studentky
v již pokročilém stadiu těhotenství. Představa porodu v pracovně jej děsí.
Typ 4/f — medvídek:
Poznáte jej hned při vstupu do pracovny. Na studenta ani nekřičí, ani po něm nehází
křídou, ale laskavě ho usadí, nabídne mu čaj, nervózní studenty uklidňuje a jen málokdy vyhazuje od zkoušky. Jeho modiﬁkací je subtyp 4/fx, vyznačující se velkou plachostí
a tichým hlasem. Studenti a studentky vyhledávající u zkoušek vzrušení tento typ nemají
v oblibě.
Typ 7/p — harasser:
Zmíněný typ zkoušejícího je dnes již jen vzácným endemitem, jehož výskyt je omezován
s rostoucí českou integrací do systému západní kultury chování. Pokud se vyskytuje, bývá
to obyčejně v letním zkouškovém období, kdy především studentky častuje dvoj- a trojsmyslnými poznámkami. K jeho atributům, jak byly popsány v práci profesorů Csáka
a Vlasáka (Brno 2004, s. 56-78), zbývá doplnit větu, kterou v terénním výzkumu zaznamenali řešitelé citovaného grantu: „Koukám, že trojky už máte, dnes to bude dvojka.“
(srovnej typ 4/d)
Typ 3/s — rtu:
Zkouška u tohoto pedagoga začíná tím, že se v otevřených dveřích objeví rozhněvaný
obličej a studenti musí na úvod vyslechnout přednášku, že vyučující mohl místo takto
nevhodně stráveného času bádat, že za takové peníze to dělat je řehole, že… Pokud studenti nejsou připraveni na výbornou, vyhazuje je z pracovny v pořadí index — student.
Typ 2/t — textátor:
To je typ, na který stačí studentovi pouze úvodní věta. Zkoušející se tím tzv. nastartuje a zbytek výkladu absolvuje sám za studentova němého a souhlasného pokyvování
hlavou. Jeho spokojenost s vlastními znalostmi se promítne do závěrečného hodnocení
studenta.
Posledním z typů je ﬂákač, který vypíše maximálně jeden zkouškový termín pro 30
studentů a po dvou hodinách, pokud se vůbec do školy dostavil, vyběhne na chodbu,
nebo má „důležité jednání“, a zmizí na schodišti. „O tomto typu vysokoškolského učitele
se nemá cenu rozepisovat, nebo takových u nás už není…,“ konstatují závěry grantu.
Autoři citované studie také upozorňují, že neexistuje žádný tzv. čistý typ, tedy lze pozorovat jejich míšení a prolínání.
JAROSLAV DAVID

Obhroublost jazykové
komunikace
Mnozí z vás mi zajisté dají za pravdu, že došlo k uvolnění společenských norem, počítaje v to oblast, která je s tím v úzkém sepětí, totiž jazykového vyjadřování. Co vadí
zejména, je pokleslost běžné komunikace. Znepokojujícím jevem je zvláště pronikání
takových slov do jazyka mladé generace, náležejících do substandardu, a tudíž neakceptovatelných z hlediska obecného kulturního jazykového chování. Jak konstatují jazykovědci,
zvulgárnění mluvy mladých lidí souvisí s celkovou nízkou úrovní slovního vyjadřování,
kdy i veřejné (oﬁciální) projevy jsou mnohdy poznamenány trivializací, projevující se
v obhroublých, pohoršení vzbuzujících slovech, někdy přímo vulgarismech, sociálně nepřijatelných v obvyklé komunikaci, nebo, jak se říká, nehodících se do slušné společnosti.
Platí totiž nepsaná zásada, že i v neoﬁciálních kontaktech, tím spíše v oﬁciálních, jsou
hrubé a obskurní výrazy tabuizovány, respektive bývají nahrazovány zjemňujícím opisem,
eufemismem.

Jak se jeví vulgarismy z hlediska obecného pohledu na jazyk? Především je nutno
konstatovat, že jsou jednou z integrálních složek slovní zásoby jazyka, tvoří její nikoliv
zanedbatelnou součást jako expresivní vrstva s výraznou příznakovou kvaliﬁkací, která
je řadí k pejorativům, zhrubělým slovům. Před téměř dvěma sty lety Samuel Bogumil
Linde, autor monumentálního šestidílného Slovníku polského jazyka, jednoho z nejvýznamnějších vědeckých historických slovanských lexikonů, v předmluvě k slovníku napsal:
„Jazyk v sobě zahrnuje všechny city, potřeby, konání, znalosti a představy mluvčích, lidí
všelikého stavu, povolání, vzdělání, a proto jsem do slovníku pojal vedle spisovných rovněž
slova běžná, všední, lidová, zhrubělá, rozpustilá (tj. nepatřičná, vulgární).“
„Nepatřičná“ slova tvoří skupinu výrazových prostředků označovaných, jak uvedeno,
jazykovědným termínem pejorativa. Patří k nim slova se silným citovým zabarvením, vyjadřují různé stupně emocí: od základního — odporu či pohoršení až k nejnižšímu stupni,
manifestujícímu se ve vulgarismech, v neparlamentních nadávkách, zvláště při ztrátě
kontroly nad emocemi. Užívání vulgarismů se stalo v současné době určitým rituálem.
Tak bývají často neúměrně nahromaděny především v mediích, ve ﬁlmech, v rozhlasových
hrách i televizních „zábavních“ pořadech, hlavně v bulvárním tisku (v jednom jediném
týdnu jsem napočítal téměř pět set „neslušných“ slov!). Depreciativní výrazy jsou ve stále
větší míře používány v literatuře. Není žádným tajemstvím, že pokleslý slovník, obhroublá
slova, nadávky a vulgarismy se vyskytují od nepaměti , existují zřejmě v jazyce proto,
že jsou mluvčími považovány za potřebné. Například lidovou mluvu si těžko bez nich
představit, v mnoha anekdotách bývají jejich jádrem, jsou potřebné rovněž v literární
tvorbě (např. při charakteristice postav, prostředí, uveme jen Haškova Švejka), ovšem
s podmínkou, že budou mít funkční oprávnění, že se přitom budou zachovávat určité
proporce, střídmost, umírněnost v nakládání s nimi.
Jiná je otázka, zda lze proti šířící se vlně vulgarismů, proti pokleslé komunikaci, a
písemné, nebo mluvené (té především), něco dělat. Žádný dekret, žádný jazykový zákon,
žádné akademické moralizování tu mnoho nespraví. Donekonečna můžeme hlásat, že
hlavní odpovědnost za mluvu mládeže nese rodina a škola, lze do omrzení psát a horlit
proti neúměrnému užívání vulgarismů v masmédiích, v literatuře, lze bez ustání volat po
tom, aby zejména v oﬁciálních veřejných projevech byla patrna úcta ke slovu, lze nesčíslněkrát poukazovat na vzory jazykového chování. Jistě, i to mohou být užitečné kroky.
Tvrdím však, že jakákoliv intervence rodičů, učitelů, jazykovědců musí být nehalasná,
diskrétní a taktní, nebo samy nářky na jazykovou pokleslost, odsudky a napomínání
vzbuzují v mladých lidech spíše vzdorovitou reakci. Výsledek pak je opačný, totiž že
se budou záměrně předvádět před svými vrstevníky, nebo i na veřejnosti odsuzovanou
mluvou protkanou ordinérním výrazivem. Mělo by platit, že jazyková výchova musí být
spjata se všeobecnou výchovou ke kulturnosti, která napomůže potlačovat ve vědomí
mladých cynismus a vzdor.

Ze života univerzity

V úterý 14. prosince 2004 se v Univerzitním knihkupectví konal křest knihy
autorek Evy Mrhačové a Renáty Ponczové
Lidské tělo v české a polské frazeologii a
idiomatice. Publikace je druhým dílem zamýšleného třídílného souboru tematických
frazeologických slovníků českých a polských. Úlohy křtícího kmotra se ujal prof.
PhDr. Jiří Damborský, DrSc., z katedry
slavistiky FF OU.

Dne 2. prosince 2004 v rámci cyklu
Setkání s osobností přednášel na Filozoﬁcké fakultě na téma Solidarita poslanec
Svatopluk Karásek.
- JV -

JIŘÍ DAMBORSKÝ

Zmrtvýchvstání Bartovské
Harendy aneb Pozdní sběr
Byl nejvyšší čas, ale Harenda to i letos stihla. Dne 30. 11. 2004 se v klubu
Prostor-Tančírna konal již V. bohemistický večírek. Letos více než studentská to byla
záležitost učitelská. Ale to neubralo nic na kvalitě. Parodie na Univerzitu třetího věku v
podání docentek Ireny Bogoczové a Ivy Málkové, tradiční voiceband tentokrát na téma
kramářských písní, v němž zazářil „věčný student“ Martin Tomášek, staroslověnské maňáskové divadlo, zprávy z regionu, surrealistická povídka o cestě fakultou z pera Petra
Hrtánka spolehlivě pobavily publikum. Z kuloárů se nám doneslo, že se dokonce ani pan
rektor Baar nebaal přijít. Naše zpravodajka sice nezjistila, jak se mu večírek líbil, ale prý
čekal, že bude více „na tapetě“. Závěrečné
breakdanceové vystoupení skupiny Millenium
T-Boys rozpumpovalo publikum natolik, že
když autor tohoto článku opouštěl kolem
třetí ráno prostor, vypadalo to, že večírek
ještě nekončí.
Bohužel, pět let je pět let, a tak druhý
den nebylo všem účinkujícím nejlépe, že, Petře? Nezbývá tedy než doufat, že příští rok
se více zapojí ti mladší, Harendou ještě ne
tak „opotřebovaní“, především z řad studentů. Takže, za rok pódiu opět na shledanou!
JAROSLAV DAVID

Logika
Logika, logika
logiku si odpyká
ten, co nezná
deﬁnice,
transformace,
dívčí plíce...
Je to práce
s disjunkcemi,
dvěma, třemi
vědců sněmy…
konjuktivní adaktiva
já jsem živ
a Ty jsi živa
z rozkladových tabulek.
...šmarjá to jsem se lek!
Vyrost tu
sémantický strom
konvexně již
pojme dom.
Protože:
Člověčí
normální forma

(transformací ji ten tvor má)
chovati se dnes a vždycky
přirozeně:
Nelogicky!
P.S.
Láska nemá logiku
a logika nemá lásku v lásce
tak
miňme se s úsměvem komiků.
Miňme se logicky,
s úsměvem v masce!

Něco o Bohu, Nietzschem
a mrkvi
Bůh je mrtev, řekl Nietzsche
Nietzsche je mrtev, řekl Bůh
Bůh je mrkev, řekl Nietzsche
Nietzsche je mrkev, řekl Bůh
Mrkev je mrtev, řekl Nietzsche
Mrkev je mrkev, řekl Bůh
cbd.
AUTOŘI

JSOU STUDENTY PRVNÍHO ROČNÍKU.

Vydané spisy,
skripta a sborníky
Název:
Autor:
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Text je zaměřen na základní poznávání
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v ní a autorka se v něm snaží zvýraznit
tu optiku sociologického poznání, která
může být relevantní pro studenty pedagogické fakulty. Je si vědomá toho, že
ze studentů nemají být odborníci na sociologii, ale že v rámci svého odborného
vzdělávání mají získat znalosti, které jim
mohou pomoci v jejich odborné práci
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Lidské tělo v české a polské
frazeologii a idiomatice
Česko-polský a polsko-český
slovník

Z katedry hudební výchovy
Pedagogické fakulty OU
V podvečer 13. prosince 2004 naplnila podkrovní sál na Sokolské ulici pravá předvánoční atmosféra. Svým interpretačním, pěveckým a dirigentským uměním ji pro všechny
přítomné vykouzlili účinkující z řad studentů katedry hudební výchovy, zejména pak
posluchači oboru Sbormistrovství. V pestré dramaturgii koncertu zaujaly zvláště koledy
v osobité, velmi zajímavé a svěží úpravě Zdeňka Šimůnka.
Výsledky své vědecko-výzkumné činnosti zúročila v závěru roku odborná asistentka
katedry hudební výchovy MgA. Inez Kozelská vydáním spisu Hlasová výchova v učitelské přípravě (Jako dovednostní součást profesionalizace učitelů 21. století), který vznikl
z prostředků výzkumného záměru VZO s názvem „Nové možnosti vzdělávání učitelů,
vychovatelů a žáků pro učící se společnost 21. století“.
V sedmi kapitolách práce předkládá autorka poznatky získané pečlivým studiem početné odborné literatury a doplněné o výsledky původních výzkumných šetření, které jsou
cenným zdrojem nových informací a východiskem adekvátních závěrů a hodnocení.
Celoživotní práce s lidským hlasem a mnohaleté hluboké zkušenosti v ní nabyté vedou
realizátorku spolehlivě úskalími zpracovávané problematiky a činí publikaci důležitou
součástí hlasové přípravy budoucích učitelů.
Titul, jehož obálka nese tradičně kvalitní graﬁcký rukopis Zbyňka Janáčka, vydala
nákladem 100 kusů Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (ISBN 80-7042ŠÁRKA ZEDNÍČKOVÁ
359-5).

Slůvka a otazníky
ve (s)větě M. Prokešové
Možná se o některých věcech skutečně nemá příliš přemýšlet.
Téměř polovina dětí chodí do školy se strachem a úzkostí. Tam, kde by měly prožívat
pocit bezpečí a sounáležitosti s ostatními, prožívají zneuznání, nepřátelství, strach a hrůzu.
Místo uznání spolužáků prožívají jen posměch, potupu a škodolibý výsměch.
Zažívá to údajně (podle průzkumu) více než 41% dětí ve školách, tedy skoro každé druhé
dítě. A učitelé to nevidí. A nejen nevidí; neumí navíc ani rozpoznat, neumí zabránit.
Co to s dětskou duší udělá? Co to udělá s jejich budoucím životem?
Kdo je za těch 41% zodpovědný? Učitelé? Rodiče? Společnost?
Jenže také my jsme rodiče, to my jsme i učitelé, to my jsme společnost.
Občas nad chováním učitelů kroutíme hlavou. Občas i nadáváme na to, jací jsou.
Kdo je však na jejich budoucí povolání, na „práci“ s dětmi připravuje?
Obávám se, že to asi přece jen budeme my, my, kteří působíme na vysokých školách.
Zajímají nás ale vůbec děti?
Jsme nesmírně vysoko, někdy až příliš vysoko, někde až na vysoké škole… a k dětem
máme odsud přece tak daleko! Co je nám do dětské bezmocnosti, do bezmocnosti toho,
komu je ubližováno - a co je nám už vůbec do bezmocnosti toho, kdo ubližuje? Co je
nám do dětských slz, co je nám do utrpení? A si to vyřídí škola, rodiče, my přece máme
ruce čisté, my přece za nic nemůžeme! Nás se to netýká! My nejsme zodpovědni!
Vidíme vůbec přes své studijní programy, akreditace, přes svou odbornost, přes svou
učenost, přes svou nabubřelou moudrost až tam někam dolů, - umíme se sklonit až tam
dolů k dítěti? Myslíme při své práci na ty, kterým má především sloužit, myslíme přes
své tituly, postavení a svou důležitost také na děti? Cílem naší práce přece v konečném
důsledku není nic jiného než služba dítěti. Jenže my budoucí učitele v podstatě
nepřipravujeme na „setkání“ s dítětem. A pokud ano, tak jen žalostně málo.
Psychologie a pedagogika nám přece nepřipadá až tak potřebná.
Dokonce mnozí z nás mají pocit, že dnes není potřebná vůbec…!
Tolik dětí ve školách prožívá každodenní nesnesitelnou hrůzu. A co na to my?
Nic. Nás se to netýká.
Možná to někdy pochopíme. Z hlubiny našich srdcí se vynoří pařát naší zapomenuté
a zkostnatělé zodpovědnosti, uchopí naši mysl a rozum až tam někde vysoko, nad oblaky,
pokud možno v co největší uctivé vzdálenosti od bezmocnosti maličkých a smýkne s námi
směrem k zemi, k nohám těm, které přehlížíme a o kterých nechceme nic slyšet.
Jenže tentokrát to budeme my, kdo ve svém děsu a úzkosti bude marně hledat úkryt
a záchranu před očima nevinných i vinných dětí. Ale utéct už nebude kam.
Zodpovědnost nás už donutí se zodpovídat.
Asi nezbývá nic jiného, než popřát nám všem už dospělým krásný a spokojený nový rok.

ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTU 5. díl
„Jsem jediná Češka, kterou nový peruánský prezident pozval na
svou inauguraci.“
PaedDr. Jarmila Oršulíková-Messari
na samostatné Pedagogické fakultě v Ostravě obory ruština-geograﬁe, poté na
denní intenzivní jazykové škole v Brně obory španělština, němčina, poté na FF
UP v Olomouci rozšiřující obor španělský jazyk a literatura
Absolvovala: PdF Ostrava 1984, denní jazyková škola v Brně 1987, FF UP Olomouc 1993
Adresa:
Orlová, Ostrava, Jižní Amerika
Povolání:
majitelka a ředitelka cestovní kanceláře Pan Europ, Ostrava.

Jméno:
Studovala:

Vzpomínám na velmi skromnou studentku s obrovským
zájmem o nové poznání, která studovala s výborným prospěchem (její studijní průměr ve všech semestrech byl 1,0!)
a ještě se stačila naučit na jazykové škole srbochorvatštinu,
na studentku, která už za studia spolupracovala s Cestovní
kanceláří mládeže a jako průvodkyně poznala za studentských let většinu evropských zemí, do nichž se tehdy dalo
jezdit…
Ale tvoje cestovatelská touha, ještě podnícená studiem geograﬁe, byla daleko větší, že?
Máš pravdu, byla. Strašně jsem toužila poznat Španělsko
a Jižní Ameriku, i když to byl tenkrát těžce uskutečnitelný
sen. Ale já si ráda své sny plním. Nejprve jsem za rok
zvládla učebnici španělštiny pro samouky. Po promoci jsem se pak zapsala na tříletou denní
jazykovou školu v Brně a tak jsem se tomuto krásnému jazyku dobře naučila.
Takže když přišel Listopad 89, byla jsi dobře připravena. Říká se, že štěstí přeje
připraveným, a v tvém případě to opravdu „sedí“.
Ano, využila jsem možnosti a otevřela si cestovní kancelář s hlavním zaměřením na Španělsko. A přitom jsem ještě dálkově absolvovala rozšiřující studium španělského jazyka a literatury na FF UP v Olomouci; v Ostravě se tenkrát tento obor nedal studovat, byl založen
— k mé velké radosti — v roce 1994.
A to už jsi byla majitelkou prosperující „cestovky“ na hlavním ostravském náměstí, a když k nám na fakultu přijela kulturní atašé španělského velvyslanectví
paní Milagros předat královský knižní dar, sponzorovala jsi nám její návštěvu
i s výletem do rožnovského skanzenu, dodnes na to vzpomínáme.
Ráda jsem pomohla své alma mater, vždy vysokoškolská studia, to byla ta nejhezčí léta
mého života. Byli jsme skvělá soudržná studijní skupina, stále se scházíme, letos, jak víš,
jsme spolu se svými nejmilejšími učiteli oslavili 20 let od promoce, nějak rychle to uteklo…
Prohlédla sis náš studijní program Španělština ve sféře podnikání. Jak jej hodnotíš coby člověk s velkou praxí v cestovním ruchu?
Výborné je, že věnujete tolik času praktickému jazyku, a přímo skvělé je, že se nezapomnělo
na španělskou etiketu, ta je při jakémkoli jednání nesmírně důležitá. Člověk, který se při
jednáních neumí chovat, má nulovou naději na úspěch. Je velmi správné, že jste do programu zařadili i základy ekonomie a práva, studenti by ale měli tytéž znalosti získat i ve
španělštině. Velmi důležitá je i znalost historie a kultury země, je dobře, že jste tyto předměty
do studijního programu zařadili.
Vra me se k tvé kariéře. Po revoluci jsi založila „cestovku“ a vrhla se nadšeně
do plnění svého snu. Španělsko — zájezdy poznávací, zájezdy pobytové, projezdila jsi tuto zemi křížem krážem, pak Španělsko-Portugalsko, Španělsko-Maroko, to
byly tvé začátky a tam jsi také poznala svého manžela Mgr. Hamzu Messariho.
Ano, můj manžel je Maročan, studoval španělštinu a arabštinu na univerzitě ve Španělsku
a tam jsme se také poznali.
Když jsem byla na vaší svatbě, nemluvil ještě vůbec česky. Na svatbě byla přítomna soudní překladatelka ze španělštiny. Dnes už česky hovoří velmi dobře.
Ale jak vlastně mluvíte doma?
Spolu španělsky, s dcerou česky.
Postupně jsi rozšířila nabídku zájezdů na celou Evropu. Ráda vzpomínám především na nádhernou cestu za polární kruh, k Severnímu ledovému oceánu, za půlnočním sluncem. Na výběru celé trasy bylo znát, že ji naplánovala geografka.
Ano, „pojezdila“ jsem opravdu celou Evropu a postupně se začala se svými zájezdy „přesouvat“ tam, kam mě srdce nejvíc táhlo — do Jižní Ameriky.
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primárního a alternativního vzdělávání

Vydané spisy,
skripta a sborníky
a jejich spolupracovníků z pedagogických fakult v České republice. Dále jsou
uvedeny výsledky výzkumu budoucích
scénářů učitelské přípravy v zahraničí se
svolením autorů (RDC — research and
development centrum ATEE — Association teacher education in Europe), které
mohou být významnou inspirací pro rozhodování o trendech výzkumu učitelské
přípravy v České republice.
n

Název:
Teorie a metodika výchovy
Autor:
PhDr. Josef Malach, CSc.
Nakladatel: Pedagogická fakulta OU
Rok vydání:
2004
Pořadí vydání:
první
Rozsah
170 stran
Náklad:
100 ks
Cena:
neprodejné
ISBN 80-7042-374-9
Anotace:
Studijní opora Teorie a metodika výchovy je určena pro učitele a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení.
Může však stejně dobře posloužit organizátorům volnočasových aktivit mládeže,
pracovníkům na úseku prevence sociálně
patologických jevů dětí a mládeže a jejich reedukace či resocializace. Také každý rodič v ní může nalézt podněty pro
svoji vlastní výchovnou aktivitu a zejména pro hledání efektivnější spolupráce
se školou a dalšími výchovnými subjekty,
které přinesou nejen individuální užitek
jejich vlastnímu dítěti, ale také celé společnosti.
n
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Bibliograﬁe za období 19742004
Autor:
Doc. PhDr. Hana Lukášová-Kantorková, CSc.
Nakladatel: Pedagogická fakulta OU
Rok vydání:
2004
Pořadí vydání:
první
Rozsah:
52 stran
Náklad:
200 ks
Cena:
neprodejné
ISBN 80-7042-375-7
Anotace:
V úvodu sborníku najde čtenář Medailon Hany Lukášové-Kantorkové od
prof. PhDr. Lumíra Riese, CSc., kde

Až jsi postupně vytvořila nejrozsáhlejší nabídku tras po tomto světadílu na
našem trhu (odrazem tohoto faktu bylo
ostatně i prezidentské pozvání, jak o tom
bude řeč). Kde jsi byla v Jižní Americe
nejdál, tedy nejjižněji?
V Patagonii a Ohňové zemi a na chilském
Velikonočním ostrově, právě před měsícem
jsem se odtamtud vrátila se skupinkou nadšených turistů.
Stala se z tebe specialistka na Jižní
Ameriku. Co v tom sehrálo větší roli
— to, že perfektně ovládáš španělštinu,
anebo to, žes vystudovala geograﬁi?
Obojí dohromady. Znalost španělštiny je samozřejmě nesmírně důležitá — domluvím se
nejen s představiteli cestovních kanceláří, ale
i s domorodci, mohu se na cokoli ptát třeba
šamana a odpově není zkreslena cizím přePRVNÍ INDIÁNSKÝ PREZIDENT ALEJANDRO TOLEDO
kladem, to je obrovská výhoda. No a jako
školenou geografku mě prostě tento mnohotvárný kout světa, kde člověk najde pohromadě
tolik zajímavostí zeměkoule — rovníkem počínaje a ledovci konče - nesmírně zaujal.
Říkáš, že Latinská Amerika se stala tvou celoživotní láskou. Ale přece jen — kterou z jejích zemí máš nejraději?
Asi Peru. Miluji zvláštní atmosféru starého města Cuzca vysoko v horách, někdejšího kulturního a náboženského střediska starých Inků, které bylo ve 14. století největším městem celé
Jižní Ameriky, pokaždé mi bere dech magicky krásná hora Inků Machu Picchu a terasovité
město pod ní, patřící do kulturního dědictví lidstva, znovu se vždycky obdivuji nezměrným
pokladům starobylých indiánských kultur shromážděných v peruánských muzeích; jsem tam
prostě ráda a mám tam řadu obchodních, ale i osobních dobrých přátel.
Blížíme se k vrcholu našeho rozhovoru. Jak to bylo s pozváním na prezidentskou inauguraci?
17. července 2001 jsem obdržela e-mail z prezidentské kanceláře v Limě, jímž jsem byla
oﬁciálně pozvána na slavnostní inauguraci nově zvoleného peruánského prezidenta s tím, že
do 48 hodin mám svou účast potvrdit…
Kolik dní zbývalo do inaugurace?
Jedenáct. Zrušila jsem kontraktační cestu do Španělska, zvládla obrovské problémy s letenkou (v době turistické sezóny míří do Peru tisíce lidí ze všech světadílů), s obstaráním
garderoby (musela odpovídat předepsanému protokolu a navíc být vhodná pro různé klimatické oblasti Peru, které měli hosté navštívit) a odletěla na jižní polokouli, do hlavního
města Limy.
Co všechno obnášelo být osobním hostem peruánského prezidenta při jeho
inauguraci?
Znamenalo to těšit se všestranné péči, mít luxusní
ubytování v dvoupokojových apartmánech nejlepších hotelů vybavených faxem a veškerým možným
pohodlím, mít tam k dispozici komorníka, šoféra
i ochranku a absolvovat spolu se 40 dalšími touroperátory z celého světa nádhernou cestu po exotických částech Peru a denně večer se účastnit fantastických recepcí.
Jaký byl cíl těchto exotických cest po Peru
před vlastní inaugurací prezidenta?
Propagovat Peru jako skvělé místo pro příjezdovou
turistiku.
Jak jsem se dočetla z tvých článků, samotný akt inaugurace měl dvě části — oﬁciální
v prezidentském paláci v Limě (psala jsi o tiJARMILA A ŠPANĚLSKÝ KORUNNÍ PRINC
sícovce hostů z řad hlav států, diplomatického
sboru, představitelů peruánské vědy a kultury a touroperátorů z celého světa)
a tradiční podle indiánských rituálů na úpatí Machu Picchu, posvátné hory Inků.
Sama jsem toto magické místo před osmi lety navštívila a nedovedu si představit, jak se tam takové množství lidí mohlo vejít.

Na inauguraci podle indiánských tradic na Machu Picchu byl pozván jen přísně vymezený
okruh hostů. Ze všech hlav států, které byly přítomny na slavnosti v prezidentském paláci
v Limě, se této cti dostalo jen prezidentům zemí, s nimiž má Peru nejužší vztahy, tedy představitelům Chile, Ekvádoru, Bolívie, Brazílie a Argentiny, španělskému následníkovi trůnu
princi Félipovi a izraelskému ministru zahraničních věcí Šimonu Perézovi.
Proč právě představiteli Izraele?
Nová první dáma Peru je židovské národnosti, prezident se s ní seznámil za svých studií
v USA. Pozváním izraelského představitele chtěl prezident Toledo tento kontakt zdůraznit.
Vedle hlav států byly pozvány významné osobnosti regionu a několik stovek indiánů, představitelů nejvýznačnějších kmenů v Peru. No a naše skupina 40 touroperátorů z celého světa,
abychom to všechno viděli, zažili a mohli posléze Peru, tuto nádhernou mystickou zemi,
ještě více a lépe propagovat.
Novináři pozváni nebyli?
To je velice případná otázka. Byla pozvána pouze hrstka přísně vybraných novinářů a komentátorů z celého světa. Avšak privilegium, které jsme měli my, hosté — sedět na hlavní
ploše archeologického areálu, jim nebylo uděleno. Byli nekompromisně vykázáni na terasy
v okolí areálu a protesty jim nic nepomohly, pořadatelé byli neoblomní.
A te tu nádhernou mystickou podívanou, která následovala, čtenářům Listů
popiš.
Přesně ve 12.00 hodin vešli na prostranství prezident a jeho žena Eliane Karp. Jejich příchod
provázeli indiáni troubením na obří mořské mušle a tlučením na tradiční indiánské bubny.
Atmosféra vytvořená tímto zvláštním zvukovým doprovodem a fascinující kulisou posvátného
místa Inků na úpatí majestátní hory Machu Picchu byla v tu chvíli nepopsatelná, člověk
si chtěl vštípit do paměti každou vteřinu. Pak následoval andský rituál vzdání díků Matce
Zemi (ženské božstvo Pachamama) a bohům Apus (mužská božstva). Představitelé nejvýznačnějších lokálních indiánských kmenů předali bohům oběti — semena kukuřice, hlavní

JARMILA

NA

MACHU PICCHU

peruánské plodiny, embrya lamy, minerálie, předměty každodenního života. Na závěr byly
všechny obětiny uloženy do balíčku a vhozeny do ohně. Teprve dým z ohně prý tvoří vlastní
potravu božstev. Tímto krokem skončil posvátný rituál a jeho účastníci se mohli vrátit k pozemskému životu. Následoval proslov první dámy, prezidentovy choti Eliane, a to v bezchybné kečuánštině. Nemusím ani zdůrazňovat, že přítomní indiáni přijali toto gesto dobré vůle
s obrovským nadšením. Pak teprve promluvil a složil přísahu za naprostého ticha nový prezident Republiky Peru Dr. Alejandro Toledo Manrique. Posledním aktem slavnosti byl podpis
deklarace Machu Picchu o respektování územní celistvosti a kultury původních národů Peru.
Byl to nesmírně krásný den, snový den, na který budu po celý život vzpomínat.
Co si Peruánci v roce 2001 slibovali od svého prvního indiánského prezidenta,
kterého s takovou slávou vynesli na piedestal?
Očekávali okamžité změny, mávnutí kouzelného proutku, po němž se všechno rázem změní.
Už při inauguraci vyjadřovali mnozí diplomaté obavy z toho, co bude, až lidé zjistí, že to
tak rychle nejde a že některé sliby jsou nereálné — a už je to tady, prezident Toledo je čím
dál častěji kritizován a napadán…
Tady na fotograﬁi jsi zvěčněna se španělským korunním princem Félipem Bourbonským. O čem jste spolu hovořili?
Když jsem mu řekla, že jsem z České republiky, rozzářil se a nadšeně začal hovořit o tom,
jak miluje Prahu, její architekturu i atmosféru a že se právě před několika dny z Prahy
vrátil. Byl tam inkognito, aby si krásy tohoto města mohl nerušeně vychutnat.
Pohybovala ses ve výšce skoro 4 000 m a z tvého vyprávění vyplývá, že moc
času na aklimatizaci jste v Andách neměli. Co pověstná soroche, nemoc z rych-
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popisuje paní docentku v různých obdobích — jako posluchačku dvou přírodovědeckých kateder, jako pomocnou vědeckou sílu na katedře, jako asistentku
a odbornou asistentku, jako vysokoškolskou učitelku, jako vědeckou pracovnici.
Ve sborníku si čtenář přečte životopis
paní docentky, stručný přehled odborného kurikula, najde přehled publikační
vědecko-výzkumné činnosti, informace
o mezinárodní spolupráci, přehled vybraných ohlasů na publikace a na závěr
vedení graduačních prací.
n
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Text, obraz, zvuk
„Vyprávějte si s námi!“
Doc. PhDr. Květuše
Lepilová, CSc.
Nakladatel: Filozoﬁcká fakulta OU
Rok vydání:
2004
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první
Rozsah:
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brožovaná
Náklad:
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Cena:
neprodejné
ISBN 80-7042-652-7
Anotace:
Publikace uvádí některé výsledky zkoumání ontogeneze čtenářství a diváctví
v průběhu řečové a estetické komunikace stejné skupiny devíti dětí v jejich
věku 3—18 let (v letech 1986—2002). Pozorování cestou tzv. videodiagnostiky, prezentované na domácích a zahraničních
konferencích a kongresech, prokázalo dynamičnost akcelerace dětské řeči,
ovlivněné multimédii a životním stylem.
Knížka, provázená některými fotodokumenty, je neprodejná.
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Anotace:
Sborník Historie-Historica vychází v rámci pravidelné ediční řady Acta Facultatis
Philosophicae Universitatis Ostraviensis
vždy jednou ročně. Ve své struktuře
umožňuje sborník publikování odborných
studií, diskusí, analýzu historických materiálů a zpráv. Do sborníku přispívají pracovníci katedry historie i dalších kateder
FF OU, odborníci ze spolupracujících
VŠ a ústavů, témata nejsou vymezena.
Cílem sborníku je poskytnout odborné
veřejnosti možnost publikovat dosavadní
výsledky vědecké práce a rovněž nabídnout doktorandům možnost prezentace
výsledků jejich rigorózních prací.
n
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Historie dobývání kamenného uhlí v petřvaldské dílčí
pánvi od počátku prospektorské činnosti do roku
1906

Autor:
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Nakladatel: Filozoﬁcká fakulta OU
Rok vydání:
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Rozsah:

262 stran
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200 ks

Cena:

280 Kč

ISBN 80-7042-653-5
Anotace:
Kniha Ve stínu těžních věží se věnuje problematice rozvoje těžebního průmyslu ve střední, petřvaldské části ostravsko-karvinského revíru od počátku
prospektorské činnosti do roku 1906.
Vývoj dolování na Petřvaldsku je pak
sledován v souvislosti s celkovou genezí
ostravské průmyslové oblasti a habsburské monarchie vůbec. Vedle více než
250 stran textu obsahuje publikace velké
množství černobílých fotograﬁí a dalších
graﬁckých příloh, v závěru se nachází
německé a anglické resumé.

lého převýšení? Když jsem byla v Andách já, onemocněla jí polovina naší skupiny. Vyhnula se ti?
Bohužel, tentokrát jsem nemoci zvané soroche neunikla - stejně jako řada dalších hostů,
nedostatek aklimatizace se projevil. Pořádně se mi zamotala hlava a měla jsem tak možnost
prakticky se přesvědčit o tom, že s takovou eventualitou se v Andách skutečně počítá, hotely
v Cuzcu mají kyslíkové přístroje, které postiženému během dvaceti minut pomohou vyrovnat
nedostatek kyslíku způsobený náhlým přechodem do velkých výšek.
Jakou exotickou cestu, kterou budeš opět sama „průvodcovat“, chystáš v roce
2005?
Připravila jsem velkou poznávací trasu po Brazílii. Navštívíme Rio de Janeiro, údajně nejkrásnější město světa, úchvatné vodopády IGUAÇU, které byly prohlášeny za součást světového přírodního dědictví, pak několik dní poplujeme s bohatým programem po Amazonce,
největším veletoku světa, a cestování zakončíme na východě země, v Salvadoru de Bahía,
bývalém hlavním městě se spoustou zachovalých památek koloniální architektury.
Děkuji za zajímavý rozhovor. Přeji ti, milá Jarmilo, aby ti tvá cestovatelská touha
dlouho vydržela, aby ti tvé znalosti geograﬁe dodávaly novou a novou inspiraci
— a abys své znalostí mohla předávat dál. Jinými slovy: hodně krásných plánů,
hodně nadšených solventních klientů a hodně š astných návratů.
Děkuji. Byla bych ráda, kdybys někdy příště zase zabrala s námi.
Jedině tak na Galapágy.
Hm, to není špatný tip. Byla jsem tam se skupinou vloni, nádhera!

Eva Mrhačová

Z dějin Moravy
Zájemci o vlastivědu Moravy dostali v těchto dnech do rukou čtvrté a poslední loňské číslo Vlastivědného věstníku moravského, jediného celostátního časopisu věnovaného staré i novější minulosti Moravy a Slezska. Číslo vyšlo za ﬁnanční podpory Jihlavy, Topolan
na Vyškovsku, Vranovic na Břeclavsku, Ždánic a Muzea v Jeseníku. Naše čtenáře upozorňujeme na několik zajímavostí.
Úvodní příspěvek se zabývá osudy ženských církevních řádů na Jesenicku po roce 1945. Týká se tzv. akce VŽK, tj. vyklizení ženských klášterů, a to v Bílé Vodě, Javorníku, Jeseníku, Mikulovicích, Ondřejovicích, Vidnavě a Zlatých Horách.
Zájemce o dějiny hornictví zaujme sta o těžbě stříbra a železa v okolí Jihlavy, ale i jinde na Moravě. Autor zde poprvé popularizuje
výsledky archeologických a historických výzkumů posledních let, pokud jde o „stříbronosnou Jihlavu“ a její bezprostřední okolí.
Archeologické výzkumy hradu Cvilína u Krnova přinesly mnoho zajímavých nálezů, mezi nimi i spoustu zlomků skleněných nádob.
Tento jedinečný objev je předmětem další studie.
Žijícím lidovým zvykům na Třebíčsku se věnuje jiný článek. Jde o tzv. „barborky“ v Předíně, které obcházejí v adventní čas vesnici
a nadělují hodným dětem. Spolu s „luckami“ jde o jakousi konkurenci mikulášské obchůzce.
K tématu jezuitských provokací roku 1777 na Valašsku se vrací další autor. Tehdy měli po Valašsku obcházet jezuitští misionáři
a pod záminkou, že byl vydán toleranční patent, lákat z tajných evangelíků přiznání k jejich zakázané víře. Autor objasňuje tento
případ na základě nových archivních pramenů.
Také v tomto čísle je diskusní rubrika. Recenzent polemizuje s knížkou o dějinách obce Libiny a okolí na Šumpersku, kterou sepsala Vídeňanka. S tolika nepravdami, polopravdami a chybami v historických faktech, pokud jde o vztah Čechů a Němců v pohraničí,
ale i v českém jazyce, se ještě v žádné vlastivědné knize nesetkal, píše recenzent. Podivné je, že knížku zaštítilo zastupitelstvo obce
Libina a předmluvu napsal český senátor.
Přehled archeologických výzkumů za rok 2004 v 45 moravských městech a vesnicích zaujme místní zájemce a rozšíří jejich vědomosti
o minulosti rodné obce.
Závěr čísla představují recenze publikací týkajících se dějin moravských a slezských míst a přehled publikací, které vyšly v roce
—MAPA—
2003 a týkaly se nějak dějin Moravy a Slezska.

Uzávěrka dalšího čísla je ve středu 2. února 2005 do 10.00 hod.
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