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Vzniklo Mezinárodní
centrum slezských studií
V roce 2003 byla založena Konference rektorů slezských univerzit, sdružující
dvě české a čtyři polské univerzity. Do
tohoto sdružení patří kromě naší univerzity
ještě Slezská univerzita v Opavě, Opolská
univerzita, Slezská univerzita v Katovicích,
Wrocławská univerzita a Vysoká škola ekonomická v Katovicích. Prvním odborným
počinem vzniklé sítě, která zcela naplňuje
myšlenku Evropského výzkumného prostoru a Boloňské deklarace, byla vědecká
konference, která se konala 10. června t.r.
v historickém jednacím sále předválečného
regionálního Slezského sněmu v Katovicích.
Jejím tématem byla slezská regionální identita a vystoupili na ní odborníci na tuto problematiku ze všech zúčastněných univerzit.
O den dříve se sešli rektoři univerzit
sdružených v uvedené Konferenci rektorů
a zřídili Mezinárodní centrum slezských
studií, které bude fungovat jako mezinárodní vědecká sí. Členy této sítě se automaticky stávají všechny vysoké školy sdružené
v Konferenci rektorů slezských univerzit,
ale její charakter je otevřený: mohou se do
ní zapojit i organizace, které nejsou členy
Konference, pokud budou pozvány, anebo
pokud se samy přihlásí a jejich přihláška
bude akceptována. Cílem nově zřízeného
centra bude iniciovat, koordinovat a vést
společné interdisciplinární výzkumy věnované slezské problematice stejně jako vzdělávací, umělecké a kulturní akce pořádané
subjekty sdruženými v Konferenci rektorů
slezských univerzit a týkající se slezské
a příhraniční problematiky.
Rektoři zmíněných univerzit se znovu
sešli 4. července 2005 a odsouhlasili stanovy Mezinárodního centra slezských studií.
Centrum bude mít sídlo na Wrocławské
univerzitě, kde již nyní dobře funguje pod
vedením prof. Ryszarda Gładkiewicze Centrum slezských a bohemistických studií.
Předpokládá se, že toto centrum bude také
základnou celé nově budované mezinárodní
vědecké sítě. Expozitura sekretariátu Centra
na české straně bude umístěna na Slezské
univerzitě v Opavě. Regionální vědecká sí
spojující vysoké školy regionu na obou stra-
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Vážené kolegyně a kolegové,
milé studentky a studenti,
novým akademickým rokem vstupujeme do 15. roku existence
Ostravské univerzity. V životě vysokoškolského pracoviště je to
období poměrně krátké, přesto jistě všichni pozorujete, že každý nový akademický rok přináší nějaké změny. Počet studentů
každoročně roste, rozšiřuje se nabídka studijních oborů, zlepšuje se ﬁnanční situace univerzity, opravují se budovy, případně
se staví nové. Přesto se postavení Ostravské univerzity mezi
českými vysokými školami nijak nemění a ve většině ukazatelů
se řadíme do poslední desítky. Je to samozřejmě ovlivněno tím,
že se dynamicky rozvíjejí i ostatní vysoké školy a dynamika
našeho růstu zatím nestačí na změnu postavení. Navíc se před
dvěma lety výrazně vyostřilo konkurenční prostředí a zejména
novým univerzitám vzniklým po likvidaci komunistické diktatury se situace začala komplikovat. Zpřísnění požadavků při akreditacích a reakreditacích
studijních oborů spolu s výrazně tvrdšími podmínkami pro získávání ﬁnancí na vědeckovýzkumnou činnost nemilosrdně odhalují slabá místa naší alma mater — nedostatek
profesorů a docentů, nevyváženou věkovou strukturu na mnoha katedrách a ústavech,
absenci větších výzkumných týmů.
Bohužel, s odstupem času se ukazuje, že bylo velkou chybou uplynulých let nechávat
kvaliﬁkační růst a specializaci do značné míry na osobním rozhodnutí — mnoho lidí
tak prohospodařilo svá nejlepší tvůrčí léta a výsledkem jsou četná kvaliﬁkačně deformovaná pracoviště. Nová pravidla se začala uplatňovat v oblasti vědy a výzkumu tak
rychle, že na ně nešlo adekvátně reagovat a v soutěži o vědeckovýzkumné záměry jsme
získali pouze jeden. Přesto není vše ztraceno, ve hře jsou miliony v různých grantových
agenturách, rozvojových programech MŠMT, řada možností je na jednotlivých ministerstvech a samozřejmě také v evropských fondech. Potěšitelné je, že aktivita na OU se
v tomto směru výrazně zvyšuje a stále více učitelů chápe, že pedagogická činnost, věda
a výzkum, případně umělecká a jiná tvůrčí činnost jsou jako spojité nádoby — bez nich
vědecko-výzkumné nebo umělecké činnosti nepřichází požadovaný kvaliﬁkační růst. Ten
nelze zvyšovat v horizontu 1-2 let, bohužel zhruba taková doba uběhla od chvíle, kdy se
zpřísnily podmínky pro akreditace studijních oborů. Právě v nastávajícím akademickém
roce nás čeká řada reakreditací již běžících oborů a akreditace restrukturalizovaných
učitelských programů, a brzy se tak dozvíme, která pracoviště se dostanou do krizové situace. Věřím, že akreditační komise nebudou zcela nekompromisní a v případě nesplnění
některých podmínek určí nějakou dobu na odstranění nedostatků. Čas však plyne velmi
rychle a konkurence je stále tvrdší — demograﬁcký úbytek je realitou nejbližší budoucnosti, a tak lze očekávat i pokles zájmu o vysokoškolské vzdělání. Nejlepší studenti si
budou vybírat kvaliﬁkačně dobře vybavené školy s dlouhodobě stabilizovanou akreditací
vybraných oborů a těm slabším zůstanou oči pro pláč. Již dnes je zájem o studijní obory
na většině fakult OU silně polarizován — na některé se hlásí stovky zájemců, jiné nejsou
schopny naplnit ani minimální kapacity. Obracím se proto na všechny učitele bez rozdílu: zamyslete se nad vlastní kariérou, reálně vyhodnote dosavadní činnost a udělejte
vše pro to, abyste v co nejkratší době mohli zvýšit svoji kvaliﬁkaci. Z vlastní zkušenosti
vím, že to v mnoha oborech není jednoduché, výběr je často zúžen na jediné pracoviště
a ještě komplikován personálními problémy, nejhorší variantou je však rezignace. Zamyslete se také nad možnostmi vyproﬁlovat nové studijní obory, aby vaše pracoviště mohla
nabídnout zájemcům širší spektrum než doposud. Kde zájemců každoročně ubývá, je to
zajisté velmi obtížné, kde zájemců výrazně přebývá, se naskýtá řada možností k modiﬁkacím nejžádanějších oborů — v obou případech má budoucnost multidisciplinární obsah
nabízených studijních oborů. Posilujte podíl jazykových, informačních, ekonomických,
právních, geograﬁckých, ekologických a jiných obecně užitečných znalostí — inspirujte se
v zahraničí a nebojte se i zásadních změn tradičních oborů. Vždy se stačí podívat, kolik
nových studijních oborů na českých vysokých školách za posledních 15 let vzniklo a jak
se proměnil zájem českých studentů. Z vývoje lze předpokládat, že tento trend bude
pokračovat.
Studenty čeká v novém akademickém roce několik významných změn. Nová pravidla
rozdělování státní dotace na ubytování a stravování některé potěšila, jiné zarmoutila,
univerzitě přinesla více práce a také ﬁnanční výdaje. Ke změnám dochází i ve studijní
oblasti. Jistě největší změnou jsou nová pravidla pro absolvování zkoušek a zápočtů,
přestože mnohým se zdála redukce dvou opravných termínů zkoušky na jediný jako
diskriminační, možnost vykonat tuto opravu hned v následujícím semestru za stejných

podmínek jednoho řádného a jednoho opravného termínu však zajisté přispěje ke spokojenosti a k usnadnění ukončit studium ve standardní době a vyhnout se tak nepopulárním poplatkům za nadstandardní dobu studia. K tomu přispívají i nová pravidla
pro započítávání kreditů získaných na studijních pobytech v zahraničí. Doporučuji všem
studentům seznámit se se všemi studijními předpisy — znalost práv i povinností jsou vedle
vědomostí významným stupínkem k úspěšnému studiu. Posilujte vlastní právní povědomí
a nebojte se trvat na svých právech a korektních vztazích s učitelskou částí akademické
obce. Využijte všech možností, které mohou přispět ke zlepšení postavení a vztahů na
celé univerzitě, zapojte se do evaluačního procesu a přispějte svými poznatky k tomu,
aby se na Ostravské univerzitě cítili dobře učitelé i studenti a aby servisní služby rektorátu i děkanátů, zejména studijních oddělení, přispívaly k celkové spokojenosti.
K zahájení 15. akademického roku OU jsme poprvé v historii připravili Akademický
den, na němž mají možnost se setkat učitelé a studenti všech fakult. Při této příležitosti
předám nejlepším učitelům a studentům ocenění za jejich přínos k rozvoji OU a významnou vědecko-výzkumnou, uměleckou i sportovní reprezentaci školy. Je to začátek
nové tradice každoročního slavnostního setkávání celé akademické obce OU, kde budou
přítomni i členové Vědecké rady OU a hosté z jiných univerzit. Věřím, že si nenecháte
ujít tuto příležitost a přijdete 3. října v 10 hodin do sálu bývalého kina Vesmír, abyste
i veřejnosti ukázali, že Ostravská univerzita není jen značka, ale především lidé.
Na setkání s Vámi se těším nejen já, ale také prorektoři Dalibor Dvořák, Iva Málková a Miroslav Přádka.
VLADIMÍR BAAR

Evaluace
(Tentokráte v rozhovoru s prorektorkou
pro studium a vzdělávání
doc. PhDr. Ivou Málkovou, Ph.D.)
Můžete studentům přiblížit důvod existence evaluace?
Můžu odpovědět z pozice prorektorské velmi lapidárně — vysoké školy jsou stále více hodnoceny podle toho, jakým způsobem zjišují a pak ve zpětné vazbě garantují kvalitu své
základní činnosti, kterou je studium a vzdělávání. Ale vedle této studené úřednické odpovědi
trvá něco obyčejnějšího. Začnu otázkami, když chci zůstat dobrý, když se chci zlepšit, co
udělám v běžném životě? Ptám se, co dělám dobře, abych to mohl opakovat, a co „dělám
blbě“, abych to mohl změnit…
Jak byste evaluaci jednoduše a poutavě popsala?
Evaluace — hodnocení výukového procesu, jednotlivých disciplín pomocí dotazníkové metody.
Je to vnitřní hodnocení univerzity, hodnocení pouze jedné kompetence, kterou musí současný
vysokoškolský učitel mít.
Ptáme se studentů na jejich hodnocení jednotlivých absolvovaných předmětů. Také my hledáme otázky, které postihnou všechny aspekty interakce vyučující — student, student — vyučující.
Navíc jsem přesvědčena, že také komunikace vytváří dobré pracovní prostředí, bez něhož
člověk jenom těžko dosahuje dobrých výsledků a uspokojení ze své činnosti. Takže výsledky
hodnocení výukového procesu — evaluace se stávají jak podkladem pro hodnocení kvality
studia na OU, tak podnětem pro zlepšení podmínek pro studium na OU. Taková je naše
vize, takto s výsledky pracujeme. Moc poutavé to není, že…
Dalo by se říci, že se takový způsob hodnocení v posledních letech osvědčil?
Pokusy o evaluaci běží na OU již několik let, zatím jako bychom stále byli na začátku
a startovali. Proto neumím odpovědět, zda se evaluace osvědčí. Pokouším se od března
2004, kdy jsem prorektorkou, evaluaci řadit jako cosi přirozeného a pravidelného, i první
„nové“ hodnocení přineslo podněty, by byla účast studentů nereprezentativní, které jsme si
shrnuli do tří okruhů — problém je v adaptaci na prostředí vysoké školy, problém je v informovanosti o procesech v oblasti výuky, problém je v jednotném výkladu „pravidel výuky“
u složek, které koordinují organizační a obsahovou stránku výuky. Tak jsou pro letošní
„prváky“ změněny obsahy jejich vstupních školení, více informací dostanou také v písemné
podobě jako jakousi „kuchařku na zvládnutí vstupu na OU“. Druhou oblast problému jsme
využili jako podnět pro informační kampaně v podobě letáků, článků, e-mailů o novinkách
v oblasti studia během zápisů do akademického roku a třetí problém se snažíme odstranit
školením referentek studijního oddělení, pedagogických poradců, sekretářek kateder v informačních systémech, které jsou podstatné pro studijní oblast.
U některých vyučujících jsem zaznamenal náznaky skepse k evaluacím…
Občas mě přepadá pocit, že dnešní doba je skeptická téměř ke všemu. K jakémukoli hodnocení, k jakýmkoli hodnotám, k jakýmkoli vysloveným cílům a snažením. Zatím je oprávněná

REKTOŘI

SLEZSKÝCH UNIVERZIT PODEPISUJÍ ZA-

KLADATELSKOU LISTINU

MEZINÁRODNÍHO

CENTRA

SLEZSKÝCH STUDIÍ

nách hranice je, jak se zdá, přesně to, co
naše univerzita potřebuje, aby se dostala
do širšího mezinárodního kontextu ve vědě
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Nově jmenovaná profesorka
na Pedagogické fakultě
Dne 13. června t. r. byla prezidentem
Slovenské republiky Ivanem Gašparovičem
na Bratislavském hradě jmenována profesorkou doc. PhDr. Jana Svobodová, CSc.,
jejíž inaugurační profesorské řízení v oboru všeobecná jazykověda proběhlo v závěru roku 2004 na Prešovské univerzitě
(inaugurační přednáška byla zaměřena na
téma Obecnělingvistický pohled na konstanty
a proměny prestiže spisovnosti).
Nově jmenovaná paní profesorka působí na katedře českého jazyka a literatury
s didaktikou již od roku 1976 (do r. 1991
na tehdejší samostatné Pedagogické fakultě
v Ostravě, poté na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě), od roku 1992
jako její vedoucí. Odborně se zabývá především českou gramatikou, otázkami jazykové kultury a didaktikou mateřského jazyka.
Docentkou pro obor český jazyk je od roku
1989, dle nových předpisů pak úspěšně ukončila své habilitační řízení v oboru všeobecná
jazykověda na Filozoﬁcké fakultě Prešovské
univerzity v roce 2001. Autorsky se podílela
na vzniku několika skript a učebnic pro
studenty učitelství českého jazyka s celonárodní působností, některé tituly zpracovala
samostatně. Jako hlavní autorka v letech
1994-2000 připravila pro nakladatelství
Scientia Praha moderně koncipovanou
a komunikačně zaměřenou ucelenou řadu
učebnic českého jazyka pro žáky 1. stupně
ZŠ (Čeština s maňáskem Hláskem, Čeština s překvapením). K učebnicové řadě pak
zpracovala monograﬁi shrnující a zobecňující předchozí několikaleté výzkumy speciﬁk
školské komunikace na obecnělingvistickém
pozadí s názvem Jazyková speciﬁka školské komunikace a výuka mateřštiny, která
byla vydána jako spis Ostravské univerzity.
Jménem vedení Pedagogické fakulty
i všech kolegů paní profesorce Svobodové
srdečně blahopřejeme a přejeme jí mnoho

skepse, že se studenti stejně do evaluace nezapojí, protože je vlastně nic nezajímá, a studenti
tuto skepsi potvrzují... Já skepsi nesdílím, chceme najít způsob, jak proces výuky hodnotit,
tak jej budeme, třeba opakovaně, hledat!
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Zase ta EVALUACE!?!
Často a z mnoha úst studentů, jež potkávám před přednáškami či zkouškami,
slýchávám dotaz, k čemu že ta evaluace
vlastně je a jestli si myslím, že něco změní.
Nuže! Je nasnadě, že ne vždy. Ale i kdyby
jediný kantor po mé zveřejněné připomínce něco na svém přístupu poupravil, byl
bych rád. Přestože jsem evaluační dotazník
vyplňoval pouze třikrát (jak jinak ve druháku), vím, že se změny dějí. Podívejte se
třeba na nově vydané letáky o změnách ve
Studijním a zkušebním řádu nebo informace k „ubytovacímu stipendiu“.
Jaký je vlastně význam vyučujícího a žáka či studenta v celém vyučovacím procesu?
V prvních dvou částech, tedy na základní
a střední škole, je výuka vázána pevně danými osnovami. Na začátku střední si lze
vybrat jazyk a ke konci semináře předmětů,
kterým se bude student věnovat intenzivněji. Škola si může osnovy změnit jen minimálně a vliv studenta je tak velký, kolik
sluchu mu vedení školy či třídní profesor
dopřeje. Obvykle to nebývá mnoho. Naopak
na vysoké škole jsem to především já, kdo
určuje, které z nabízených zaměření, krom
striktně daných povinných předmětů, budu
v budoucnu potřebovat. Můžu si navolit
studijní plán podle předpokládaných budoucích potřeb či zájmu. Poměr mezi studentem a školou se výrazně posouvá. Student
se vlastně stává zákazníkem, kterému škola
poskytuje jím požadované vzdělání. A taky
mě už nikdo nevodí za ručičku. Tohle dones tam, pro to zajdi támhle, takové informace jsou k dispozici zas jinde. Proto je na
„vysoké“ daleko rovnější přístup. Naštěstí.
Žijeme v informační společnost. Proto nás
škola musí naučit i to, jak si požadované či
potřebné informace obstarat. Tím se vracím
zpět k evaluacím, informacím, které naopak
nabízím já. Dávají mi možnost vyjádřit se
ke všemu důležitému, co mi budoucí odborný proﬁl vytváří. A když mi není příjemné
řešit věci z očí do očí, mohu se spolehnout

Také si někteří učitelé stěžovali, že jsou studenti ve svých soudech neobjektivní
a nespravedliví…
Jak vypadá objektivní a spravedlivý soud? Studenti jsou mladé, náročné, často nesmlouvavé
a nekompromisní a někdy v ideálech žijící bytosti, to v tom lepším případě, taky se najdou ti, kteří průchod školou berou účelově a tvrdě a provokativně hodnotí jakýkoli pokus,
vyžadující od nich aktivitu a výkon, abych vzala i druhý pól. Hodnocení není soud, je
podnětem k přemýšlení. I nespravedlivé a zlé hodnocení mě osobně vede k otázce — proč to
takto formuluje, proč to tak vnímá? A mne hodnotí student, kolega nebo nadřízený. Takto
bych chtěla, aby bylo hodnocení vnímáno, takto s ním pracuje vedení univerzity a mělo by
následně pracovat vedení fakult, kateder i samotný pedagog, tímto směrem by měli uvažovat
všichni ti, kteří si k zveřejněným výsledkům najdou cestu.
Ještě jednou připomínám, že výuka je pouze jednou z kompetencí, kterou musí vysokoškolský učitel naplňovat — měl by být vědec, odborník angažující se ve svém oboru, měl
by být vynikající pedagog s řadou povinností, které přináší akademický rok — přednášky,
cvičení, praxe, seminární práce, ročníkové práce, bakalářské a diplomové práce, studentská
odborná činnost, přijímačky, státnice, souborné postupové zkoušky, měl by být mimořádný
administrátor, zvládat podávání projektů, zajišování akreditací atd.
Od studentů se zase ozývá nespokojenost s neexistující zpětnou vazbou, která
by je přesvědčila, že jsou bráni vážně a něco se skutečně mění.
Te netuším, odkud takové nálady jsou. Spolu s rektorem univerzity jsem se od počátku
našeho funkčního období setkala se studenty dvakrát, v otevřené diskusi padaly a byly zodpovídány nejrůznější otázky, které se opakovaně vracely ke studijní oblasti, výsledky evaluace
byly zveřejněny. První podněty, by bychom se mohli „zapikovat“ za tvrzení — 4% zúčastněných není vzorek, není potřeba na „výkřiky jednotlivců“ reagovat. Zatím se věci dějí…
Myslíte si, že současná forma evaluací je ideální, nebo uvažujete o změnách?
Ideální podoba neexistuje. Jsem ráda, že máme slušně zajištěné technické zázemí evaluace, že
jsou dotazníky přístupné elektronicky i prostřednictvím internetu. Pro letní semestr jsme mírně
upravili podobu dotazníku, aby se zkrátila doba pro jeho vyplnění. A změny? Chystáme
dotazníky pro obory, které mají větší množství praktické výuky, a dotazník ji zatím neakceptoval. Chceme již po zimním semestru zprostředkovat úplně nový dotazník pro absolventy
Ostravské univerzity, protože taková zpětná vazba bude taky hodně zajímavá.
A rada pro váhající na závěr?
Chceme, abyste se podíleli na hodnocení sociálního prostředí, v němž se odehrává váš i náš
vysokoškolský život. Ptáme se na situaci v předmětech, které jste absolvovali v právě ukončeném semestru. Vedle otázek, které jsme připravili, máte také prostor pro další slovní hodnocení a pro vyjádření k atmosféře na OU. Nás výuka na OU zajímá, zajímá také vás?
OTÁZKY

KLADL

VRATISLAV VOZNÍK,

ZÁSTUPCE STUDENTSKÉ KOMORY SENÁTU

OU,

ČLEN KOMISE PŘIPRAVUJÍCÍ EVALUACI

MAPA ROKU 2004 — kartografie
a geoinformatika na KFGG
V rámci veletrhu Svět knihy na pražském Výstavišti proběhlo v květnu 2005 slavnostní
vyhlášení výsledků prestižní celostátní kartograﬁcké soutěže MAPA ROKU 2004. Jednalo
se o vyhodnocení v pořadí již 7. ročníku této soutěže, kdy letošní účast producentů
map i množství přihlášených produktů bylo v dosavadní historii tohoto soutěžního klání
rekordní.
Kartograﬁcká společnost České republiky chce prostřednictvím soutěže Mapa roku
zhodnotit kvalitu kartograﬁckých děl vydávaných na území České republiky a ocenit producenty map, kteří dodržují kartograﬁcké zásady tvorby map a jejichž díla jsou kvalitní
a pro společnost přínosná.
Do soutěže mohlo být přihlášeno mapové dílo, které bylo vydáno v 1. vydání v roce
2004 na území České republiky a neporušuje autorský zákon. Každý účastník soutěže
(ﬁrma, jednotlivec) mohl přihlásit libovolný počet svých produktů, a to v celkem šesti
kategoriích. Hodnotící komise sestavená z odborníků univerzit a z kartograﬁcké praxe
pracovala ve složení: předseda: doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (UP v Olomouci), členové komise: doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc. (OU v Ostravě); doc. Ing. Václav Čada,
CSc. (ZČU v Plzni); Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D. (MU v Brně); Ing. Petr Skála
(ČZU v Praze); Ing. Aleš Hašek (Praha); dr. Ondřej Roubík (býv. řed. GKP, Praha).

Hodnotící komise provedla rozbor děl a nominovala 3 až 5 nejlepších děl v jednotlivých
kategoriích na ocenění „Mapa roku 2004“. Do kategorie Kartograﬁcké výsledky studentských prací se přihlásilo i 5 studentů z katedry Fyzické geograﬁe a geoekologie (KFGG).
Z těchto pěti studentů byli pak dva (Milada Lažová a Zdeněk Frélich) nominováni na
ocenění „Mapa roku 2004“ ve své kategorii. Jako vítězné kartograﬁcké dílo byla komisí
vybrána diplomová práce Zdeňka Frélicha (vedoucí práce: Ing. Radek Dušek, Ph.D.,
z oddělení kartograﬁe a geoinformatiky KFGG).
Na slavnostním vyhlášení v Praze pak byli vyhlášeni
vítězové kategorií a také byla udělena dvě zvláštní ocenění
hodnotící komise.
Titul Mapa roku 2004 získala tato díla:
V kategorii Atlasy, soubory a edice map:
Historický atlas měst ČR, sv. č. 12 —
Trutnov (Historický ústav AVČR)
V kategorii Samostatná kartograﬁcká díla:
Plastická mapa Beskydy 1:100000
STUDENT ZDENĚK FRÉLICH, NO(Kartograﬁe HP a SHOCart, s.r.o.)
SITEL OCENĚNÍ „MAPA ROKU
V kategorii Kartograﬁcká díla pro školy:
2004“ VE SVÉ KATEGORII
Soubor nástěnných map (Kartograﬁe a.s.)
V kategorii Kartograﬁcké výsledky studentských prací:
Atlas velmi malého území —
střední část údolí říčky Raduňky (Zdeněk Frélich z OU)
V kategorii Digitální produkty:
Infomapa k Street atlas ČR, SR —
Complete edition (PJ SOFT, s.r.o.)
V kategorii Kartograﬁcké aplikace na internetu:
Nebyl titul udělen.
Hodnotící komise udělila v letošním ročníku ještě dvě zvláštní ocenění. První společnosti Geodis Brno, s.r.o., za průkopnický počin pro ortograﬁcké zobrazení ČR v měřítku
1:100 000 a druhé ocenění udělila společnosti SHOCart, s.r.o., za kvalitní kartograﬁcké
zpracování rozsáhlého turistického atlasu ČR 1:50 000.
Je vidět, že práce studenta Zdeňka Frélicha se dostala mezi opravdové giganty kartograﬁcké tvorby. Dlouhodobá práce se studenty v oblasti kartograﬁe a geoinformatiky
na stejnojmenném oddělení KFGG začíná přinášet špičkové výsledky.
DOC. RNDR. JAROMÍR KAŇOK, CSC.

S houslistou Jiřím Vodičkou
o EXPO, Japonsku
a nejbližších plánech
Sedmnáctiletý houslista Jiří Vodička, student Institutu pro
umělecká studia Ostravské univerzity ze třídy prof. Zdeňka
Goly, si od houslí neodpočinul ani o prázdninách. Jeho jméno
je dnes známé nejen v České republice a zemích Evropy, ale
po květnu 2005 už i v Japonsku.
Jiří, byl jste pozván k vystoupením na Světové výstavě
EXPO Aichi 2005 v Japonsku. Kdy to bylo?
Jak je známo, celé EXPO trvá od 25. března do 25. září tohoto
roku. Moje cesta se však uskutečnila od 25. do 29. května, kdy
na EXPO probíhal Týden české hudby.
Kde jste vystoupil?
Dva koncerty jsem měl přímo v EXPO Hall v Aichi, třetí koncert pak v městečku asi 30 kilometrů vzdáleném od Nagoya,
v horách, s nádherným novým kulturním domem.
S jakým programem?
Na prvním koncertě jsem hrál Sonáty Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů a Romanci
a známý Mazurek Antonína Dvořáka. Doprovázel mě výborný český klavírista Petr Jiříkovský, kterého mají lidé v povědomí možná hlavně z jeho spolupráce s Pavlem Šporclem.
Na druhém a třetím koncertě jsem vystoupil s pražským komorním smyčcovým orchestrem
Lady´s Orchestra, který byl k vystoupení na EXPO vybrán jako vítěz rozhlasové soutěže
mladých komorních orchestrů Concerto Bohemia 2004. Na druhém a třetím koncertě jsem

na to, že se vyučující nedozví, kdo je s ním
nespokojen. Dozví se jen, s čím.
Pokud chceme kvalitní vzdělání, udělejme pro to alespoň základní minimum.
Několik minut na vyplnění dotazníku si
naše budoucnost určitě zaslouží. Nemluvě
o faktu, že naše hodnocení může pomoci budoucím studentům při orientaci či
psychické i faktograﬁcké přípravě na daný
předmět.
- VV -

Výsledky evaluace služeb
CIT na Ostravské univerzitě
Od 6. června do 11. července 2005 zaměstnanci Ostravské univerzity hodnotili
kvalitu poskytovaných služeb na CIT. Pro
hodnocení dostupnosti a kvality služeb uživatelé využili vytvořený systém Evaluace,
vyplňovali elektronický dotazník a známkou (známkování jako ve škole) hodnotili
míru spokojenosti s těmito službami — Telekomunikace, Technická podpora — PC,
Studijní systém, Portál OU, E-mail, Web
OU, Ekonomika a Personalistika, Identiﬁkační karty, Novell, GroupWise.
Dovolte, abych Vás s vyhodnocením
evaluace služeb CIT na OU seznámil a zároveň Vám poděkoval za Váš čas, který
jste věnovali vyplnění dotazníku.
Výsledky evaluace služeb budou zveřejněny na Portálu Ostravské univerzity www.
portal.osu.cz, kde naleznete reakce na závažnější připomínky od respondentů včetně
jejich řešení.
MGR. MARTIN MALČÍK

Návštěva Univerzity
v Katovicích
Dne 18. května 2005 navštívil děkan
ZSF OU doc. MUDr. Jaroslav Horáček,
CSc., a RNDr. Zdeněk Majkus, CSc., vedení Fakulty biologie a ochrany prostředí Slezské univerzity v Katovicích. Šlo
o prohloubení spolupráce se zaměřením
na oblast biologie a ekologie, kde jsou již
vytvořeny dlouhodobé pracovní kontakty
s katedrou biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty OU. Rozšíření spolupráce se
Zdravotně sociální fakultou je zaměřeno do
oblasti laboratorních vyšetřovacích metod
(patologie, embryologie a mikrobiologie).
Návštěva byla spojena s prohlídkou
katedry mikrobiologie a s prezentací odborných prací studentek doktorského studia, přátelskou besedou s bývalým vedoucím katedry mikrobiologie prof. dr hab.
Leslawem Badurou.
Děkan Fakulty biologie prof. dr hab.
Pawel Migula věnoval dopolední jednání
kontaktům našich pracovníků s vedoucími
kateder a s proděkanem prof. Stanislavem
Doleźychem. Přijetí bylo velmi srdečné,
jednání konstruktivní, s reálnými možnostmi navázání další spolupráce.
- JH -

Dobré rady s. r. o.
1. Nikdy neříkej nikdy!
Každý se pídí po novinkách. Automobilových, módních, knižních… Každý se honí za
novými zážitky, mladými ženami. Přitom není
nad stará, osvědčená moudra prostého lidu
se širokospektrálním, by nikoli univerzálním
účinkem! Nedávno jsem slyšela hlášku, že
když si starý chlap vezme mladou ženu, je to,
jako když nabrousí kosu. Ale i nabroušená
kosa může, jak známo, padnout na kámen!
Agatha Christie si po nevyvedeném prvním manželství, kdy se údajně zařekla, že se
už nikdy v životě nevdá, vzala muže, který
byl o 14 let mladší než ona, a velmi si to pochvalovala. Nutno dodat, že její druhý manžel
byl archeolog, takže čím byla starší, tím větší
měla pro něj cenu. Šastná to žena! Skoro
bych se nechala jejím příkladem svést, ale
mladých nezadaných archeologů zas tolik neznám, proto nejspíš zůstávám trvale svobodná.
Můj táta byl distingovaný muž ze „staré
školy“ a nikdy nepoužíval sprostá slova do
chvíle, kdy mu ve fakultní nemocnici operovali srdce. Po dlouhé a náročné operaci,
kterou, chudák, absolvoval při podchlazení
organismu, ve fázi, kdy se jeho mozek zahříval na běžnou teplotu, produkoval texty, které by prof. Damborský, brojící proti vulgarismům, sotva vydýchal. Přednostu oddělení,
vyhledávanou kapacitu ověnčenou vědeckými
hodnostmi, vítal zásadně slovy: „Co ty tu,
ku…, zase chceš?“ Nelítostně nadával sestrám i návštěvám. Vše do času. Po několika
dnech byl z něj zase, zaplapánbůh, slušný
člověk. Ale musím uznat, že jsem netušila,
jak bohatou má můj otec slovní zásobu.
A do třetice: Kohn a Roubíček se účastní slavnostního odhalení sochy neznámého
vojína. Po sundání plachty z pomníku se
Kohn nestačí divit: „Jaký neznámý vojín?
Jaký neznámý vojín?! Vždy je to Silberstern! A ten přece nikdy na žádné frontě
nebyl a v ruce žádnou ﬂintu nedržel!!“
„Maj recht, Kohn,“ říká klidně Roubíček,
„Vždy je to logické — všichni víme, že
Silberstern je výborný kšeftman. Ale jako
vojín? Jako vojín je naprosto neznámý.“
A proto nikdy neříkej „nikdy“! Nikdy
totiž nemůžeš vědět, kdy tě do parády
dostane nějaký archeolog, kardiochirurg či
IRENA BOGOCZOVÁ
národní umělec.

Z katedry ﬁlozoﬁe vzešla
další krásná kniha
Jak jsme čtenáře Listů informovali
v červnovém čísle, Filozoﬁcký ústav Akademie věd vydal na jaře knihu mladého
ﬁlozofa naší katedry ﬁlozoﬁe Marka Otiska
s názvem Na cestě ke scholastice, věnovanou především myšlení 11. století. Po
knize se na pultech jen zaprášilo.
Neuplynul půlrok a je zde další krásná
kniha z pera dalšího mladého ﬁlozofa téže

s nimi provedl Gypsy Melody Adama Skoumala, což jsou velmi efektní a virtuózní variace
na cikánskou lidovou píseň, spíše humorně laděná skladba.
Můžete přiblížit jednotlivá vystoupení? Jak to vypadalo na prvním koncertě?
Moje první vystoupení bylo v takovém celodenním bloku. Každý ze sólistů a souborů měl
pro své vystoupení vyhrazenu zhruba hodinu bez pauzy. Takže jeden odehrál a hned nato
další. Posluchači průběžně přicházeli a odcházeli. Chovali se však kultivovaně. Vždy počkali,
až jich bylo víc, a vyměnili si místa spíše mezi skladbami. Vím, že tam vystoupilo Heroldovo
kvarteto, Smetanovo trio, klavírista Adam Skoumal, houslista Roman Patočka a další.
Co druhý koncert?
Ten byl tamtéž. Ty dívky byly skutečně báječně připraveny. Hrály s temperamentem, muzikálně, kultivovaně, citlivě doprovázely. Kromě Gypsy Melody provedly s Adamem Skoumalem
Mozartův Klavírní koncert a pak další skladby pro smyčcový orchestr klasického repertoáru.
A třetí koncert?
Třetí koncert v tom městečku blízko Nagoya, to byl opravdu zážitek. Pořadatelé nás tam
dopravili autobusem. Když jsme přijeli, měli už natažené červené běhouny až ke vchodu do
kulturního domu, takže jsme si připadali, že vítají hlavu státu. Po stranách stála spousta
Japonců a Japonek ve slavnostních kimonech. Mávali nám českými vlaječkami, hlasitě
provolávali slávu a ukláněli se svým typickým způsobem se sepnutýma rukama. Uvnitř byl
připraven obrovský stůl se spoustou jídla. Posadili nás na zem na polštáře, byly pronášeny
uvítací řeči a obsluhovaly nás ženy v kimonech. Pak nás nechali připravit se na vystoupení,
vyzkoušet si klavír a akustiku. Po koncertě byl slavnostní raut, ovšem proti němu byla uvítací
hostina jen skromným pohoštěním. Opět byla pronesena spousta slavnostních proslovů.
Nesetkal jste se náhodou i s generálním komisařem české expozice Mgr. Vladimírem Darjaninem?
Ano, právě na ten poslední koncert a jeho závěrečný slavnostní raut přijel i pan generální
komisař Darjanin a vystoupil jako jeden z jeho hlavních řečníků. Bylo milé, když na mou
adresu prohlásil, že jsem hrál jak bůh. Měli pak připraven i kulturní program. Nejdříve
vystoupila trojice starších Japonek, které zpívaly a hrály na zvláštní strunné nástroje dlouhé
možná dva metry tradiční japonskou lidovou hudbu. Pak nám rozdali texty v japonštině
a paralelně v angličtině, z reproduktorů pouštěli prastaré japonské lidové písně, Japonci je
zpívali a zároveň tančili a my měli za úkol zpívat s nimi. Po melodické stránce to nebylo
obtížné, protože ty písně se většinou pohybují v rozsahu tří nebo čtyř tónů. Po taneční stránce to probíhalo tak, že Japonci si nás postupně brali mezi sebe, a tak jsme je napodobovali,
zpívali a tančili, až se vytvořil velký kruh. Bylo to velmi působivé a příjemné.
Jiří, v úvodu jsem už naznačil, že od houslí jste si neodpočinul ani o prázdninách.
Neměl jsem kdy. Celé prázdniny jsem se připravoval na jednu z nejvýznamnějších světových
houslových soutěží v Mnichově.
Můžete tu soutěž přiblížit?
Je to soutěž ARD München, čili mnichovského rozhlasu. 1. kolo už proběhlo v podobě
zaslaných nahrávek. Další čtyři kola trvají od 30. srpna do 17. září. Samozřejmě každé
z těch kol je vylučovací.
Co jste poslal na nahrávce?
Mozartovu Sonátu a Rondo capriccioso Camilla Saint-Saënse.
Jak bude soutěž probíhat dále?
Ve 2. kole, které v mém případě připadne na 2. září, budu hrát Bachovu 1. sólovou sonátu,
dvě Capriccia Paganiniho a Beethovenovu Sonátu. Zatím ještě nevím, kdo mě tam bude
doprovázet na klavír.
A další kola?
Pokud postoupím, tak pro 3. kolo mám připraveny Sonáty Brahmse a Prokofjeva a od Sarasateho známou Fantazii na téma z opery Carmen. Ve 4. kole je povinnou skladbou jedna
šílená novinka, Towards and brightnes Hue od současného německého skladatele Johanna
Marii Stauba. Je to velmi obtížná skladba, s nejrůznějšími zvukovými efekty a virtuózními
ﬁnesami. Kromě ní bych zahrál Mozartův Houslový koncert G dur. V 5. kole se vystupuje za
doprovodu mnichovských ﬁlharmoniků, špičkového orchestru. Pro toto kolo mám připraven
Dvořákův Houslový koncert.
Co pan profesor Gola?
Ten se mnou poctivě připravuje celý program. Scházíme se i o prázdninách, prázdniny
neprázdniny. A to jsou pokaždé několikahodinové konzultace. Je úžasné, jakou má vitalitu
a jak se mi věnuje. Dokonce se mnou pojede i do Mnichova, takže si budu připadat jako
špičkový sportovec se svým osobním trenérem.
A další plány po mnichovské soutěži?

Začátkem října mám koncert s orchestrem v Mannheimu. Ke spoluúčinkování v Bachově
Dvojkoncertu si mě pozval vynikající německý houslista Friedemann Eichhorn. Ten byl
předsedou jury v Mezinárodní houslové soutěži ve Výmaru, kde jsem vloni zvítězil. Koncem října mám pak v Číně jedno vystoupení s německým a jedno s čínským orchestrem.
Měl bych hrát Paganiniho Koncert D dur.
Děkuji za rozhovor, Jiří, a přeji — zlomte vaz.
JAN GROSSMANN

Představení studentů
anglistiky a amerikanistiky
16. června vystoupili v klubu Atlantik studenti katedry anglistiky a amerikanistiky s premiérou hry současné americké dramatičky Beth Henleyové Crimes of the Heart. Hra,
oceněná prestižní Pulitzerovou cenou za drama v roce 1981, nás zavedla do prostředí
jižanského maloměsta Hazlehurst ve státě Mississippi, v němž se zvolna rozvíjí příběh
lidských vášní tří sester MaGrathových. Ústřední roli osamělé Lenny ztělesnila Jana
Hutínová, její excentrické sestry Babe a Meg sehrály Šárka Sukeníková a Alena Priečková. V dalších rolích se na scéně objevili Viktor Dědek jako
„Doc“ Porter, Eva Šebestová
jako Chick Boyleová a Martina Rozsypalová v roli právničky
Barnette Lloydové . Režie celého představení se ujala lektorka
anglického jazyka Amanda Lanierová, která má hlavní podíl
na znovuvzkříšení kdysi velice
úspěšného divadelního souboru
studentů anglistiky a amerikanistiky ELTO (English Language Theatre of Ostrava).
Právě skvělá režijní práce se studenty patřila k největším kladům celého představení.
Amandě Lanierové se podařilo vhodně typologicky obsadit všechny role, a proto herecké
výstupy navzdory počáteční trémě působily velice přirozeným dojmem. Nutno zdůraznit, že hra, v níž se mísí realisticky podané scény s prvky absurdního divadla, černého
humoru a komické hyperboly, nebyly pro herce vůbec snadným soustem. Studentům
anglistiky trvalo nastudování hry téměř celý semestr. Hru nacvičovali v rámci povinně
volitelného předmětu ELTO 2, jemuž v minulém semestru předcházel nácvik skečů,
improvizace, ale i cvičení s hlasem. „Byly to mé nejvydřenější čtyři kredity, ale stály za
to,“ přiznala se jedna z hereček, Alena Priečková, která již měla divadelní zkušenosti
z dramatického kroužku během svého středoškolského studia ve Frýdku-Místku. Herecké
ostruhy si dříve vysloužil také Viktor Dědek v divadelním souboru Masarykova gymnázia
ve Vsetíně. Někteří si však vyzkoušeli taje hereckého umění poprvé. Tím spíše musíme
ocenit vyrovnanost jejich hereckých výkonů, stejně jako nezbytné zvládnutí anglického
jazyka, ozvláštněného dikcí jižanského dialektu.
Za zmínku stojí i skvělá divadelní scéna, znázorňující prostor kuchyně MaGrathových,
v níž se odehrává dramatický děj plný nečekaných zvratů a překvapení. Při tvorbě scény
souboru pomohl Leoš Mikeska z Divadla Jiřího Myrona. Technické zázemí představení
pomáhaly zajišovat studentky anglistiky a amerikanistiky Jana Kačorová a Iva Štěpničková a Soňa Starsiaková z Přírodovědecké fakulty, o zvukovou a světelnou techniku se
staral Petr Hutín.
Nutno říci, že studentský
soubor se dostal do správných
rukou. Amanda Lanierová má
s divadlem letité zkušenosti.
Divadelní umění studovala čtyři roky na Liberal Arts College
v Davidsonu v Severní Karolíně. Po ukončení bakalářského
studia režírovala několik her
a jevištních čtení. Sama je
také výbornou herečkou. Když
přišla na naši univerzitu, měla
v prvotním úmyslu nastudovat

katedry — Marka Petrů. Vydalo ji pražské
nakladatelství Triton a má název Možnosti
transgrese. Je třeba vylepšovat člověka? Knihu posuzoval prof. RNDr. Kelemen, DrSc.,
a Ing. Ivan Havel, Ph.D. Tato neobyčejně
zajímavá kniha, hledající odpovědi na otázky Proč měnit člověka? a Jak měnit člověka?, je vydavatelem charakterizována takto:
„Vývoj soudobých biotechnologií nás
nutí položit si zásadní ﬁlozoﬁcké otázky.
Je totiž možné pomocí genových manipulací, neuromanipulací či kyborgizace lidského
těla cíleně měnit jak fyzické, tak i psychické vlastnosti člověka.
Jakými kvalitami je deﬁnováno lidství?
Dělá člověka člověkem jeho biologický substrát, tělo, geny, nebo spíš některé hodnoty, které přijímá za své a na základě nichž
hodlá směřovat a naplňovat svůj život? A co
když jsou některé z těchto hodnot v rozporu
s biologickou podmíněností života? Je třeba
na ně rezignovat, nebo se naopak pokusit o terapii mnohých biologických neduhů,
principiální lidské churavosti? Kde hledat
principy legitimizující případné mocenské
omezení neustále rostoucí individuální poptávky po manipulaci vlastního těla, po zásazích do „přirozenosti věcí“? Jakou ﬁlozoﬁi
přijmout pro medicínu třetího tisíciletí?
Jestliže je lidství deﬁnováno spíše určitou spiritualitou než tělesností, jestliže
spíše určité hodnoty a ideje, které člověk
bere za své, a nikoli jejich biologický substrát, jsou to, co je posvátné, čeho si člověk nade vše cení, a jestliže se některé
z těchto hodnot dostávají do střetu s biologičnem nebo jestliže kvůli biologickému
substrátu nemohou být realizovány, pak je
zcela namístě alespoň uvažovat o možnostech, jak vylepšovat biologického člověka.“
Jako děkanka fakulty mám velikou radost z toho, že ﬁlozoﬁe, která v minulosti
nepříliš vzdálené patřila k nejzničenějším
humanitním vědám, u nás díky mladé generaci vědců povstává jako fénix z popele.
EVA MRHAČOVÁ

ZSF OU na XXVIII. dnech
lékařské biofyziky
Pět set let staré sídlo bývalého lichtensteinského Grand Ventura (vrchního
lovčího) ve Valticích přivítalo ve dnech
25. — 27. května účastníky XXVIII. DNÍ
LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY, konaných pod
záštitou děkana Lékařské fakulty MU
v Brně. Dny lékařské biofyziky jsou každoročně konány společně se slovenskými
kolegy, což je ideální příležitost pro udržování (dnes už zahraničních) odborných
kontaktů. Lékařská biofyzika je křižovatkou věd přírodovědných, zejména lékařství, a věd technických. Uvedené struktuře
odpovídalo i složení přednášek a samozřejmě i posluchačů. Mezi přednášející
patřili lékaři, fyzici, biologové, chemici,

programátoři, technici a jiní odborníci, pro
které je biofyzika neodmyslitelnou součástí práce. Program Dnů slavnostně zahájil
prof. Mornstein sdělením „Lékařská biofyzika včera, dnes a zítra“. Další program byl
rozdělen do tří přednáškových dnů a tří
odborných sekcí. Pestrost přednášek odpovídala pestrosti samotného oboru biofyzika,
který zasahuje takřka do každé lékařské disciplíny. Přednášky byly věnovány především
lékařské informatice, molekulární biofyzice,
biofyzice hlasu, zobrazovacím metodám, radioterapii a biomedicínskemu inženýrství.
Své zastoupení na dnech lékařské biofyziky
měla i Zdravotně sociální fakulta, která tu
byla zastoupená proděkankou pro studium
RNDr. H. Sochorovou, Ph.D., a vedoucí Ústavu zobrazovacích metod MUDr. J.
Chmelovou, Ph.D. Zastoupení Ústavu zobrazovacích metod na těchto dnech není náhodné, protože právě toto pracoviště ZSF
OU má s biofyzikou úzké spojení. Uvedení
zástupci univerzity přispěli k odbornému
programu sdělením „Digitalizace a přenos
obrazových dat ve výuce radiologických
asistentů“. Uvedené téma představilo nový
studijní program Radiologický asistent odbornému auditoriu a přiblížilo způsob odborné výuky v návaznosti na zobrazovací
systémy používané v radiodiagnostice. Přiblížení nové profese radiologických asistentů vyvolalo žhavou diskusi, především na
téma „radiologický asistent versus ultrasonograﬁe“ s důrazem na kompetence nových
vysokoškolsky vzdělaných R.A. při samostatném výkonu ultrasonograﬁe. Tato diskuse
dala podnět k novému tématu pro příští
Dny lékařské biofyziky, které se uskuteční
tentokrát na Slovensku. Věřím, že své zastoupení na nich bude mít také Zdravotně
sociální fakulta, a to nejen z řad pedagogů,
ale i studentů.
KAROL KORHELÍK
ÚZM ZSF OU OSTRAVA

Významné letní aktivity
IpUSu
Letní měsíce letošního roku využili studenti a pedagogové hudební části Institutu pro umělecká studia nejen k rekreaci
a odpočinku, ale zapojili se aktivně do
řady mezinárodních projektů.
Na významu a rozsahu nabývají už tradiční interpretační kurzy v prostorách školy na Sokolské ulici.
Už počtvrté se sešli v Ostravě mladí
klarinetisté z České republiky i ze zahraničí, aby pod vedením špičkových odborníků
získali nové poznatky ve svém oboru. Organizátorovi klarinetových kurzů Mgr. Igoru Františákovi se podařilo získat skutečně vynikající lektorský tým. Sylvie Hue
(klarinet) a Phillipe Portejoie (saxofon)
z Francie nebo Henri Bok (basklarinet)
z Holandska jsou opravdu světově pro-

hru britského dramatika Toma Stopparda Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi, vycházející z epizodních postav Shakespearova Hamleta. Pro hru se rozhodla nejen proto, že
se Stoppard narodil ve Zlíně, ale hlavně pro zajímavé téma a humor, které Stoppardova
tragická groteska nabízí. Nakonec však od svého úmyslu upustila, nebo tato hra je příliš
obtížná k nastudování, a to i z jazykového hlediska, jelikož text zahrnuje i Shakespearovu angličtinu. Navíc toto drama neodpovídalo počtu dostupných herců. Pro hru Beth
Henleyové se rozhodla z toho důvodu, že vybočuje z kontextu příliš pesimistických her
současné americké dramatiky. V závěru dramatu totiž sestry MaGrathovy pocítí navzdory
všem konﬂiktům vzácný okamžik souznění. Ačkoliv po formální stránce nejde o žádné
průlomové dílo, hra nabízí sondu do života postav, s nimiž diváci mohou sympatizovat.
Dodejme, že to byl opravdu šastný výběr. Kromě dvou představení v Atlantiku soubor
uvedl hru i v Matičním gymnáziu a několik repríz plánuje na letošní podzim.
STANISLAV KOLÁŘ
FF OU

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

Bezpečnost IS — Krok 1.
Chraňte své přístupové heslo
Myslím, že pokud se dnes člověk zamyslí nad problematikou bezpečnosti informačních
systémů, přitom nemusí být žádným informačním expertem, tak nenalezne žádný rozumný
důvod, proč by měl kdokoliv z nás hackerům nebo jiným podivným osobám, které chtějí
zaútočit na univerzitní systémy, usnadňovat život. Bohužel, k tomu ale může dojít, pokud
si zvolíte přístupové heslo, které lze odhadnout a následně překonat. Je žádoucí, abyste
si vybírali tzv. silná hesla a pravidelně, pokaždé když budete požádáni, je obměňovali.
Hesla jsou v univerzitním systému nejrozšířenější metodou prověřování, protože jejich
použití je technologicky a ﬁnančně nejjednodušší. Ovšem na druhé straně může velmi
snadno dojít k jejich zneužití. Útočníci dnes využívají mnoho různých automatizovaných
nástrojů, volně stažitelných z internetu, které dokáží za několik minut odhalit jednoduchá, jinak řečeno slabá hesla.
Vysvětleme si nyní, co si lze vše představit pod označením slabé heslo:
r Mezi šastné nápady nelze zařadit hesla typu křestní jméno, příjmení nebo název
útvaru, kde pracujete.
r Typická hesla jako „heslo“ , „otevri“ nebo „123456“ jsou již alespoň nějaká hesla, ale
jejich odhalení je snadné.
r Heslo, které si napíšete na papírek a schováte pod klávesnici nebo nalepíte na monitor počítače, lze velice rychle najít. V tomto případě vám nepomůže sebesilnější
heslo.
r Heslo, které se několik měsíců nemění, lze odhadnout a překonat i bez vašeho vědomí.
r Je dobré mít dlouhé složité heslo, ale když ho zná i váš kolega, který ho může říci
dalšímu a dalšímu kolegovi, pak se takové heslo stává naprosto bezcenné.
r Slabá hesla často obsahují typické záměny za písmena, např. nahrazování písmena
„i“ znakem „!“, písmena „s“ znakem „$“ nebo číslem „5“ nebo písmena „o“ číslem
„0“ atp. Moderní metody překonávání hesel s takovým záměnami pracují, takže jejich
použití samotné heslo ani trochu neposiluje.
Hesla, která můžeme označit jako tzv. slabá, nejsou v pravdě dobrým způsobem
ochrany pracovních i vlastních informací. Pro bezpečnost je přínosnější zvolit si heslo,
o kterém můžeme říci, že je tzv. silné.
V prostředí univerzitního systému musí takové heslo obsahovat minimálně 6 znaků,
čím více znaků, tím samozřejmě lépe. Jsou velká a malé písmena a také číslice. Upozorňuji, že se jedná o znaky anglické abecedy, tedy bez háčků a čárek. Takové heslo je
samozřejmě nutné v pravidelných intervalech měnit. Při tvorbě hesla nového se prosím
nenechávejte inspirovat heslem starým. Hesla typu „Vy3SiOko001“, „Vy3SiOko002“ až
„Vy3SiOko012“ nejsou ve skutečnosti dobrou volbou. Nové heslo by mělo být v ideálním
případě úplně odlišně od toho starého.
Asi tuším, co vás všechny právě napadá. Říkáte si: „To je všechno hezké, ale kdo si
má pamatovat taková silná hesla?“. CIT implementuje v současné době systém, který
vám umožní použít jen jedno jediné heslo do všech systémů, které pro svou práci či
studium používáte. Nebudete potřebovat dvě, tři nebo čtyři hesla, ale jen jedno. Je příjemné muset si pamatovat jen jedno jediné heslo, ale o to důrazněji jej musíte chránit.
Jak tedy snadno vytvořit silné heslo?
Zapamatujte si jakoukoliv dlouhou větu a následně vezměte pouze počáteční písmena
a poskládejte z nich své heslo, například Vssb10ddsefe (V srpnu si beru 10 dnů dovo-

lené, šéfe). Další pomůckou by mohla být jakákoliv volba krátkých slov prokládaných
číslicemi, například Audi78Volvo56.
Používání silných hesel je zapotřebí stále. Vytrvejte prosím a po určité době nesklouzněte opět k snadno odhadnutelným heslům. Zacházejte s hesly jako s vlastními klíči od
kanceláře, tzn. že není možné je nechat ležet někde na stole všem na očích nebo je
předávat někomu jinému. Pokud bych dnes zaklepal na dveře vaší kanceláře a požádal
vás o klíče, nezdálo by se vám to podezřelé? Žádost o poskytnutí hesla kolegy nebo
kolegyně je nutné považovat za stejně podezřelou věc. Stačí jen přemýšlet.
ING. PAVEL POMEZNÝ

Výuka Science Education
na Přírodovědecké fakultě OU
„Science Education“ byl název předmětu, který si mohli studenti učitelství přírodovědných předmětů kategorie C zapsat v uplynulém letním semestru školního roku 2004/2005.
Jednalo se o dvouhodinovou přednášku a hodinu cvičení. Velkou překážkou pro studenty
byla okolnost, že obojí bylo vedeno pouze v anglickém jazyce. Nakonec takto učinili
pouze někteří studenti učitelství fyziky a studenti doktorského studia „Teorie vzdělávání
fyzice“. Výuka předmětu „Science Education“ byla připravována čilou výměnou e-mailů
mezi katedrou fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a přednášejícím docentem z USA asi rok a půl předem. Z nabízených témat byla vybrána ta, která jsou
přínosem pro učení se žáka a tradiční české pojetí didaktiky se jim poněkud vyhýbá. Na
závěr pobytu v červnu poskytl pan docent pro Listy OU následující interview, samozřejmě pouze anglicky. Prarodiče pana docenta pocházejí od Kutné Hory a pan docent je
hrdý na svůj původ, leč čeština byla pro něj vzdálena.
Můžete se sám představit?
Jmenuji se Michael Svec a jsem docentem pedagogiky na Furmanově Univerzitě v Greenville, Jižní Karolina, USA. Získal jsem vysokoškolskou kvaliﬁkaci z fyziky na Univerzitě
Illinois-Urbana a Ph.D. v oblasti kurikula a vyučování na Indiana Univerzitě. Připravuji
učitele pro výuku přírodovědných předmětů pro základní i střední školu.
Jaké jsou důvody Vašeho pobytu v České republice?
Získal jsem Fulbrichtovo stipendium. Cílem Fulbrichtova programu je rozvoj mezinárodního
porozumění prostřednictvím výměny vědců, studentů vysokých škol a učitelů středních škol.
Mým cílem bylo přednášet o pokrocích v přírodovědném vzdělávání a podělit se o to, co
Americká přírodovědná vzdělávací společnost preferuje v přípravě učitelů přírodovědných
předmětů a o současnou nejlepší praxi ve vyučování fyzice. Kurz „Science Education“, který
jsem učil, přiměl studenty přemýšlet o zajímavých otázkách, které jsem kladl, o otázkách
„Jak učit? Rovněž jsem jim poskytl zdroje, které budou jednou potřebovat, až budou ve své
vlastní třídě. Myslím, že mé kurzy je motivovaly k tomu, aby ve své výuce více využívali vyučovacích metod zaměřených na žáka a metod zaměřených na řešení problémů. Také doufám,
že budou ochotni analyzovat své dřívější zkušenosti ve svém vzdělávání a budou v budoucnu
hrát vedoucí roli ve zkvalitňování vyučování ve svých vlastních školách.
Měl jste přednášky na dvou univerzitách, Ostravské univerzitě v Ostravě a Palackého univerzitě v Olomouci. Proč?
Jednoduše řešeno, chtěl jsem mít větší vliv v České republice, i když můj pobyt byl časově
omezen. Tím, že jsem učil stejné kurzy zaměřené na nejlepší praxi ve fyzikálním vzdělávání, byl jsem schopen zdvojnásobit počet budoucích učitelů, kteří se kurzů účastnili. Získal
jsem také více osobních zkušenosti z Moravy ze dvou velmi různých měst s velmi odlišnou
historií.
Jaká témata jste přednášel?
Mým celkovým cílem bylo pomoci univerzitním studentům učitelství přírodních věd, aby
rozpoznali, jak určité vyučovací metody usnadní učení žáka a jaký vliv mají vědomosti
a postoje tohoto žáka na jeho vlastní učení. Přednášky začaly detailním konstruktivistickým
systémem, potom jsem prezentoval výsledky přírodovědných výzkumů v kognitivní oblasti
a dále výzkumných pracovníků v oblasti vzdělávání. Výsledky výzkumů a konstruktivistický
rámec směřovaly k podpoře využití různých vyučovacích metod, které zahrnovaly mapování
pojmů, kooperativní učení a učení se objevováním. Navíc k tomu ještě byla přiřazena důležitá diagnostika vědomostí žáka střední školy před vlastní prezentací učiva a také různé
prostředky diagnostikování žáka. Kurikulum, které zahrnuje diskuse o vlivu přírodních věd na
společnost a o tom, co přírodní vědy jsou, vytváří nejlepší způsob osvojování si vědomostí
a dovedností žáky.
Co můžete říci o studentech v České republice? Byl jste spokojen s jejich výsledky?

slulí umělci a naši dva mladí pedagogové
— Karel Dohnal z Prahy a Igor Františák
z Ostravské univerzity, oba nositelé mnoha ocenění z mezinárodních soutěží, tento
skvělý tým organicky doplnili. 27 účastníků kurzů z celého světa se uplatnilo také
v komorní hře a většina z nich dostala
příležitost vystoupit na třech koncertech,
které se v rámci kurzů konaly.
Hned ve druhé polovině července klarinetisty vystřídala skupina 36 studentů hudebních oborů z Korejské republiky, aby
studovali pod vedením pedagogů IPUSu
hru na klavír, smyčcové i dechové nástroje. Některé výkony mladých korejských
instrumentalistů byly velmi pozoruhodné
a všichni účastníci vystoupili na koncertech v Kravařích, Klimkovicích, Hradci
nad Moravicí, Stonavě a na závěrečném
koncertu na Slezskoostravské radnici. Na
těchto kurzech vyučovali prof. Z. Gola,
prof. V. Kuzník, Mgr. I. Vítková, prof. R.
Bernatík, doc. J. Hališka, Mgr. J. Hanousek, doc. V. Vítek a Mgr. M. Doležil.
V posledním týdnu července působil
doc. Jan Hališka jako pedagog na mezinárodních interpretačních kurzech ve Vídni
na pozvání Společnosti pro mezinárodní
rozvoj hudby a kultury. I zde všech jeho
13 studentů vystoupilo v Císařském sále na
Mariahilferstrasse.
Pro úplnost uve me ještě klavírní kurz
a přednášku prof. Waltera Groppenbergera
z vysoké Školy hudební v Grazu na přelomu května a června 2005, kterému bylo
přítomno 21 našich studentů, a plánované
Mezinárodní mistrovské kurzy ve hře na
hoboj, které povede přední americký hobojista Richard Killmer z Eastman School
of Music v Rochestru, New York.
Také studenti IpUSu zaznamenali řadu
pozoruhodných úspěchů na mezinárodní hudební scéně. Z mnoha účastí našich studentů
na letních hudebních táborech a festivalech
v zahraničí stojí za zmínku třítýdenní pobyt
houslistky Martiny Bačové z 2. roč. IpUSu
na mezinárodním worshopu a festivalu
v americkém Clevelandu, kde vystupovala
s velikým úspěchem na několika koncertech.
Významného letního hudebního tábora
v Prommersfelden (SRN) se zúčastnil a jako sólista Čajkovského houslového koncertu vystoupil s orchestrem Petr Grabovský
(1. roč. ze třídy prof. V. Kuzníka).
Jiří Vodička (houslista 2. roč. ze třídy prof. Z. Goly) si po návratu z Japonska, kde v červnu třikrát vystoupil jako
sólista s orchestrem na Světové výstavě
Expo 2005, mohl dovolit jen velmi krátký
oddech, protože už 30. srpna odjel na
jednu z největších mezinárodních soutěží
— Beethovenovu soutěž do Mnichova, kam
se kvaliﬁkoval na základě své zvukové nahrávky. Do dalších kol mu přejeme hodně
- JH —
úspěchů.

CO NOVÉHO NA
FILOZOFICKÉ FAKULTĚ
v měsících červnu,
červenci a srpnu 2005
— Dne 7. 6. ukončil doktorské studium na
katedře slavistiky Mgr. Ireneusz Hyrnik.
Novému doktorovi blahopřejeme k získání vědecké hodnosti Ph.D.!
— Dne 8. 6. ukončila promocí svá doktorská studia na FF MU v Brně Mgr. Jana Brňáková z katedry romanistiky.Nové
doktorce blahopřejeme k získání vědecké
hodnosti Ph.D.!
— Dne 8. 6. schválila Akreditační komise
České vlády další dva programy doktorského studia na FF OU: pro obor Německý jazyk a pro obor Sociální poradenství a management sociálních služeb.
— Dne 9. 6. ukončila doktorské studium na FF
UP v Olomouci Mgr. Eva Hrdinová z katedry germanistiky. Nové doktorce blahopřejeme k získání vědecké hodnosti Ph.D.
— Dne 10. 6. byla v prostorách děkanátu
otevřena GALERIE NA PŮDĚ. První
výstavou, která zde byla toho dne zahájena, byla výstava graﬁckých prací studentů
prof. Thomase Laxe z kanadské Akademie výtvarných umění v Calgary.
— Dne 16. a 17. 6. sehrála divadelní skupina ELTO katedry anglistiky pro veřejnost a pro studenty Matičního gymnázia v klubu Atlantik s velkým úspěchem
představení hry „Crimes of the Heart“.
Představení nastudovala americká lektorka Amanda Lanier.
— Dne 19. 6. vysílala ČT 2 ﬁlm o sochaři Quido Kociánovi. Sochařským dílem geniálního umělce z přelomu století
vynikajícím způsobem prováděl „náš“
doc. dr. Petr Holý.
— Dne 21. 6. sehrála divadelní skupina
SZCZYT katedry slavistiky v nabitém sále
Komorní scény Aréna s velkým úspěchem
divadelní představení taškařice Ruszej se,
bo zmarzniesz! Představení nastudovali
Petr a Alexandra Vidlákovi.
— V měsíci červnu získala katedra germanistiky iniciativou doc. Lenky Vaňkové
na nákup odborné literatury 10 000 euro
z nadace Hermann Niermann-Stiftung.
— V měsíci červnu získala Jolana Kaštovská,
studentka 5. ročníku studijní kombinace
angličtina-španělština, v překladatelské
soutěži Jiřího Levého čestné uznání za
překlad románu Kurta Vonneguta Kolíbka. Blahopřejeme!
— Ve dnech 11.-22. 7. úspěšně reprezentovaly tři studentky bakalářského studia
francouzštiny, Monika Adlofová, Vlasta
Krejčí a Martina Slívová, svou alma mater na Mírovém táboře - setkání studentů
univerzit z celého světa v Camp de la
Paix na univerzitě v Caen v Normandii.
(Možnost reprezentace zprostředkovala fakultě exsenátorka doc. dr. Jaroslava Moserová, členka Vědecké rady FF OU.)
EVA MRHAČOVÁ

Moje kurzy byly doplňkové,
studenti je pouze absolvovali, neměli povinnou zkoušku. Zadal jsem jim dva
písemné úkoly založené na
analýze dvou videozáznamů
vyučování českých a amerických učitelů. Úkoly jsem
hodnotil pomocí bodové
stupnice. Hodnocení bylo
založeno na tom, zda úkol
byl splněn a zda splnění
sledovalo mnou dané pokyny. Vedl jsem si poznámky k jednotlivým splněným
úkolům, ale nehodnotil
DOC. SVEC SLEDUJE ŘEŠENÍ ZADANÉHO PROBLÉMU SKUPINOU STU- jsem gramatickou správnost.
DENTŮ.
Studenti, kteří se účastnili
výuky a splnili zadané dva písemné úkoly, dostali zápočet. Pouze asi polovina studentů vložila do plnění úkolů potřebné úsilí. V budoucnu bych měl zadat na začátku semestru několik
velmi strukturovaných jednodušších úkolů a teprve potom závěrečný mnohem volnější úkol
ve formě eseje. Bylo by také vhodnější, kdybych se mohl setkávat se studenty přinejmenším
dvakrát týdně a tímto způsobem hodnotit více jednodušších úkolů.
Mohl byste porovnat české studenty se studenty v USA?
Existuje mnoho podobných věcí u českých a amerických studentů. Čeští studenti jsou velmi
chytří, aktivní, stejně jako američtí, jsou navíc velmi společenští. V obou zemích průměrní
studenti zkoušejí vyhnout se domácím úkolům. Zdá se mi, že čeští studenti navštěvují mnohem častěji své rodiny. Velké rozdíly jsou ve výuce. Je velmi obtížné přimět české studenty,
aby se účastnili jakéhokoliv druhu diskuse. Stejní studenti, kteří s Vámi hovoří běžně před
výukou, neodpovídají během výuky. Myslím, že je to tím, že studenti si nejsou příliš jisti
v mluvené angličtině. Místo aby využili šance k mluvení a dělali i chyby, když se učí, raději
zůstávají mlčenliví.
Navštívil jste základní a střední školy v České republice. Jaké jsou Vaše dojmy?
Měl jsem příležitost navštívit tři základní a tři střední školy v Olomouci a v Ostravě. Obecně jsem zjistil, že žáci se během vyučovacích hodin chovají dobře a jsou pozorní. Kvalita
učitelů je různá, tak jako ve Spojených státech. Struktura školního dne v České republice je
odlišná od našeho, školní dny jsou zde kratší a mají mnoho přestávek. Například dokonce
i američtí mladší žáci jsou od začátku školního dne do jeho úplného konce plně zaměstnáni
a opouštějí školu, aniž by plýtvali minutou ze školního dne. Dávám však přednost českému
systému školního dne, který dovoluje žákům trávit čas osobními rozhovory před další vyučovací hodinou. Americkým učitelům rovněž není dovoleno ponechat své žáky bez dozoru.
Učitelé, se kterými jsem se setkal v České republice, byli velmi talentovaní a schopní.
Slyšel jsem předtím mnoho historek o změnách, které se dějí v českých školách, a to o špatném vyučování, minimálním úsilí učitelů a odporu učitelů k profesionálnímu rozvoji. Pouze
jeden učitel fyziky z těch, které jsem měl možnost sledovat ve Vaší zemi, byl podle mého
mínění špatný. Americké školství stojí tváří v tvář podobným změnám, ale jednotlivé státy
i federální vláda kladou důraz na změny ve vyučování a rozšíření odpovědnosti učitelů.
Co bylo pro Vás zajímavé České republice?
Pozitivní a osobní hodnotou mého času stráveného v České republice jsou
přátelé, které jsem získal.
Byl jsem nadšen tím, jak
se zde seznamují lidé a vytvářejí přátelství. Jednou
zvláštností, kterou si odnáším do Spojených států,
je to, že Češi tráví hodně
času s rodinou a přáteli.
Čas strávený s rodinou
a přáteli je u Vás aktivní,
uvolněný. Žádné zběsilé
běhání jako u Američanů DOC. SVEC PŘED PŘEDNÁŠKOU V ROZHOVORU
od jedné sportovní akce O SKUPINOVÉM VYUČOVÁNÍ VE FYZICE.

S PROF.

MECHLOVOU

k jiné společenské akci s velmi malým časovým prostorem pro rozhovory. Češi mají čas pro
to, co je důležité, a to je rodina a přátelé.
Jak jste trávil volný čas v naší republice?
Měl jsem snahu poznat českou historii a kulturu, proto jsem cestoval křížem krážem zemí.
Navštívil jsem mnoho měst i vesniček, z měst například Plzeň, Brno, Kutnou Horu, Štramberk, Kroměříž, Rožnov, Přerov, ale jedná se o větší počet. V předcházejícím pobytu v České
republice jsem prozkoumával severní a jižní Čechy, tentokrát jsem strávil více volného času
na Moravě. Zabýval jsem se historií své rodiny a proto jsem navštívil rodné vesnice v blízkosti Rokycan a Kutné Hory. Dále čeští přátelé mi pomohli najít nádherné rekreační aktivity
speciálně na jaře. Krajina je nádherná pro turistiku a jízdu na kole.Viděl jsem několik
českých ﬁlmů, navštívil jsem mnoho koncertů, divadel a oper včetně Dvořákovy Rusalky.
A také jsem „příležitostně“ ochutnal české pivo, slivovici a moravská vína.
Vytvořil jste si kontakty a možnosti spolupráce ve svém zaměření výzkumu
v České republice?
Jednou z velkých výhod výuky na zahraničních univerzitách je velká spousta času pro odbornou práci na fakultách. Budu pokračovat ve spolupráci s prof. Danuší Nezvalovou na
Palackého univerzitě ve vývoji integrovaných přírodovědných kurzů pro univerzitní studenty.
Budu také spolupracovat s prof. Erikou Mechlovou na Ostravské univerzitě na pedagogickém využití počítačů. Konečně doufám, že se zapojím do profesionálního vývoje současných
učitelů tím, že pomohu zlepšit jejich porozumění přírodním vědám a rozšířím jejich obzor
ve vzdělávacích strategiích.
Můžete doporučit stáž na univerzitě v cizí zemi? Proč?
Absolutně ano. Stáž na zahraniční univerzitě je podobná návratu na univerzitu znovu jako
student. Existuje mnoho věcí k učení, tolik zkušeností a tak mnoho zajímavých otázek. Je
to intelektuálně velmi vzrušující, a pokud jde o mne, velmi prospěšné.
Univerzitní vzdělávání v každé zemi je komplexním podnikem a akademickou disciplínou,
která zahrnuje antropologii, historii, politické vědy, psychologii a sociologii. Vyučování pedagogických kurzů v cizí zemi staví Vaši osobnost dovnitř komplexní kultury dané země. Abych
porozuměl, proč školy jsou organizovány, jak jsou, musel jsem pátrat v historii a kultuře
českého národa. Řešení současných vzdělávacích problémů vyžaduje porozumění současnému
školskému systému dané země a zamyšlení nad tím, jak co nejefektivněji provádět změny
uvnitř kultury dané země. Často se univerzitní badatelé sami velmi úzce deﬁnují a zaměřují
se na velmi specializovanou disciplínu. Sám jsem prošel opačnou cestu na svém pobytu
v České republice. Svůj akademický zájem o vzdělávání fyzice na středních školách jsem
postupně během pobytu rozšířil na celý český školský systém a nakonec na celou Českou
republiku. Tato moje zkušenost, ale i perspektiva mi budou dobře sloužit při mém vyučování
ve Spojených státech a nakonec tato perspektiva byla jedním z cílů Fulbrichtovy nadace
rozvíjející mezinárodní porozumění.
PTALA

SE PROF.

RNDR. ERIKA MECHLOVÁ, CSC.

Turecko 2005 — 1. část
Letos znovu — již potřetí — jsme zatoužili uslyšet táhlé melodie tureckých písní a synkopické taneční rytmy Anatolské náhorní plošiny, ochutnat pikantní kebab i silnou rakiji,
koupat se v palčivém subtropickém slunci i sladkých vodách Eufratu či slaných vodách
Marmarského či Středozemního moře, cítit vůni rozpáleného kamení, ale hlavně vidět:
vidět a zorientovat se v ohromném kulturním odkazu antických a orientálních kultur,
o němž v Turecku vypovídá deset tisíc archeologických lokalit, z nichž však jen tři sta
je dosud odborně prozkoumáno. Posluchači Západočeské univerzity v Plzni, Univerzity
Hradec Králové, Masarykovy univerzity v Brně a Ostravské univerzity (výprava měla
celkem 32 účastníků) navštívili třicet pět lokalit a ujeli autobusem téměř deset tisíc
kilometrů. Sledovali jsme tři tematické okruhy: odkaz starověkých kultur, vývojové etapy
seldžuckého umění a arménskou genocidu v Turecku.
Poprvé po dlouhých letech jsme projížděli Srbskem kolem Bělehradu, který vyrůstá
v ohromnou metropoli a marně jej dohánějí ostatní srbská města, k nimž patří i starobylý Niš, v němž jsme se nasměrovali východně k bulharským hranicím a dále do
Turecka, které nás uvítalo v pozdních večerních hodinách ve městě Edirne, starověkém
Hadrianopolisu na řece Marici. Toto místo přetvořil císař Hadrianus v první polovině 2.
stol. ve strategický vojenský uzel ve směru k Dunaji a Bosporu. Vystřídali se zde Góti,
Avaři, Bulhaři, křižáci a ve 14. stol. přišli Turci a město se stalo základnou vojenských
výprav sultánů proti Evropě. Je k nepoznání, rozkvetlo za posledních deset let, zve do
Turecka důstojným způsobem a dává tušit, že nás v zemi čekají velká překvapení.
V nejužším místě Dardanel/Helespontu, dlouhém 65 km, v šířce 1,3 km jsme v Canakkale přepluli průliv v místech, v nichž roku 480 př.n.l. postavil Xerxes dva mosty, po

Jarní sympozium
radiologických asistentů
České republiky
Společnost radiologických asistentů ČR,
Radiodiagnostický ústav FNsP Ostrava
a Ústav zobrazovacích metod Zdravotně
sociální fakulty Ostravské univerzity pořádaly 6.—7. května 2005 Jarní sympozium radiologických asistentů ČR v Rožnově pod
Radhoštěm.
Registrace všech účastníků proběhla
v pátek 6. 5. 2005 v hotelu Relax. Sympozium bylo zahájeno v areálu Valašského
muzea v přírodě, v Janíkově stodole. Odborný program byl velmi bohatý. Prezentace téměř ze všech subspecializací radiologie byly svými autory přednášeny s velmi
vysokou profesní znalostí. O přestávkách
mezi jednotlivými přednáškami měli účastníci možnost ochutnat tradiční frgály rozličných druhů. Snad každého z posluchačů

zaujala přednáška radiologického asistenta
Ivana Capuliče „Práca a asistencia rádiologického asistenta při defekograﬁi“, která byla přednesena poněkud netradičně,
skoro jako komentář hokejového zápasu,
a oživila atmosféru v sále. Sdělením MUDr. Chmelové jsme si připomněli, jak se
studenti oboru Radiologický asistent vypořádávají s digitalizací a přenosem obrazových dat. Bylo zajímavé vidět se na
fotograﬁích z výuky. Studenty 1. ročníku
našeho oboru v programu zastupoval Kamil Bořek přednáškou „Úloha radiologického asistenta při CT vyšetření“ a Romana
Lehrausová s kolegyní Světlanou Zuczkovou sdělením „Biologické účinky ultrazvuku v porodnictví“. Další dvojice studentů,
Karel Peprník a Martin Vojáček, doplnila
program příspěvkem „Výpočet zátěže z fotonových zdrojů“ ve formě posteru. Ten
byl vypracován s vysokou odbornou i graﬁckou úrovní. Páteční odborný program
se blížil ke konci a společenský večer pro
účastníky pomalu začínal. Celý večer se
v hotelu Relax prohýbaly stoly pod připravenými dobrotami. Určitě každý zde našel,
na co si vzpomněl, od sladkého, slaného,
teplých pokrmů až po výborné víno. Na
tanečním parketu své umění předvedl snad
každý. S dobrou náladou jsme se v pozd-

ních nočních hodinách odebrali do svých
postelí.
Sobotní odborný program začal už v 9
hodin opět v Janíkově stodole. Někteří
v této ranní hodině měli půlnoc, proto jim
unikly určitě zajímavé prezentace. Z druhého ročníku zde přednášel Martin Franek
„Dokument ICRP: EUR 16 260: Volba
zobrazovacího systému“. Po ukončení Jarního sympozia SRLA ČR byla pro zájemce připravena návštěva Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Studenti oboru Radiologický asistent svým
vystupováním dozajista neudělali ostudu
a dobře reprezentovali ZSF OU.
STUDENTKA

1.

ROMANA LEHRAUSOVÁ,
RA ZSF OU

ROČNÍKU

Rozloučení
s PhDr. Jaruškou Zvolskou
Ve čtvrtek 4. srpna jsme se deﬁnitivně
v pozemském čase rozloučili s PhDr. Jaruškou Zvolskou.
Těžká nemoc, se kterou zápasila s nezměrným úsilím, ji přemohla a tlukot jejího atletického srdce se 29. července 2005
zastavil. Květiny ani slova nemohou vyjádřit vše, co jsme k její osobě cítili a jak
nás ovlivnila.
Narodila se 2. května 1928 v Košatce
nad Odrou jako třetí dítě v rodině místního učitele Jindřicha Vaculy a spolu se
svými dvěma bratry zasvětila život sportu.
Pro sportovní veřejnost zůstane atletkou.
V letech 1950—1955 byla členkou československého reprezentačního atletického
družstva. Měla nemalé zásluhy na vytvoření silného atletického družstva žen ve
Vítkovicích svými výkony, vystupováním,
ale i trenérským působením. Pro svoji
moudrost, taktnost, laskavost, ale i tvrdost
a zanícenost byla až do roku 1962 kapitánkou atletického družstva žen. Dovedla
stmelit kolektiv a připravit ho na vynikající
úspěchy. K atletice přivedla svým umem
i osobními vlastnostmi mnoho mladých
lidí, kteří v jejím odkazu pokračovali.
Široké učitelské veřejnosti byla známa
jako vynikající kantor. Po promocích na
Institutu tělesné výchovy v Praze začínala
jako středoškolská profesorka na gymnáziu
ve Vítkovicích. Poté nastoupila (v r. 1961)
jako odborná asistentka na Pedagogický
institut (od r. 1964 Pedagogická fakulta)
v Ostravě. Od roku 1971 až do roku 1990,
kdy odešla do důchodu, stála v čele katedry tělesné výchovy. Znali jsme její podíl
na činnosti oddílu Slávie, při organizaci
všech výsostných univerzitních sportovních
podniků (AM, ČSU…). Zastávala četné
funkce na Pedagogické fakultě v Ostravě,
pracovala v metodických komisích univerzitního sportu i ČSTV.
Prioritou jejího působení na fakultě byli

nichž šla perská vojska do Evropy. Alexandr Makedonský zde
začal svá tažení do Asie a první
Osmani se tudy později přeplavili
na dřevěných vorech do Evropy. Severní vítr příjemně chladil
a většina z nás ještě nevěděla,
jaká vedra nás čekají ve vnitrozemí. Mířili jsme k bájné Tróji,
v níž se dnešní neznalí návštěvníci zklamaně ptají, zda právě tady
skutečně bylo to slavné starověké
město, a zdráhají se pochopit,
že stojí v místech, kde byly před
HALIKARNASSOS — MAUSOLEUM
třemi tisíciletími dva ohromné
přístavy, do nichž přivážely lodě z celého tehdejšího světa všechno to, co vytvořilo
jedinečnou základnu a syntézu světové kultury a bylo antickými Řeky předáváno dál.
Mhouříme oči v pozdněodpoledním slunci a chtěli bychom vědět, co způsobilo zkázu tak
velké kultury a kdo zradil v této první světové válce konce 2. tisíciletí př.n.l.
Nedaleko Tróje, na 240 m vysokém vulkanickém kuželu, nám z dálky kynul Assos, v 2.
tisíciletí př.n.l. sídliště bájných Lelegerů, později řecká kolonie. Zdi města vysoké 19 m
a dlouhé 3 km chránily chrám Athény, postavený v 6. st. př.n.l. v dórském řádu. Stáli
jsme ve stínu zbylých tří sloupů a jako na dlani byl před námi ostrov Lesbos, stejný jako
v době, kdy na něm jedinečná Sapho, dokonalá a nenapodobitelná v básnickém výrazu
a citové vřelosti, tvořila své básně. V Assosu žil v letech 348-345 př.n.l. Aristoteles
— založil zde ﬁlozoﬁckou školu; zdejší křesanskou obec navštívil v 1. st. apoštol Pavel.
Neradi jsme odcházeli z těchto nostalgicky krásných míst, v nichž rovněž přemýšlel nad
smyslem života a jeho podstatou vynikající stoik Kleanthes z Assu na přelomu 4. a 3.
stol. př.n.l.
Nesmírně starý Pergamon se vůbec nedal postihnout. Co dříve mu připsat: vlastní zásobování vodou v palácích, zavedení knih se stránkami (kodex), dvousettisícovou knihovnu z 2. stol. př.n.l. s vlhkostním pláštěm, divadlo s 87 řadami, léčebnu Asklepion z 4.
st. př.n.l. s inhalacemi, šokovou terapií, zábaly, slunečními kúrami aj.? Knihovna vyložená
mramorem proslula vědeckým ústavem a velkou tradicí opisování textů na pergamen.
Nebyla to jen dokonale opracovaná telecí nebo ovčí kůže, která se stáčela do svitků
(jako papyrus), jimž se říkalo biblia, ale byla zde vyvinuta i náhražka z kůže jehňat
a kůzlat, tzv. vellum — právě na řezaném formátu vella vznikaly první školní učebnice.
Homérovu Smyrnu s výborným klimatem v zálivu o délce 25 km, v němž v létě
vane západní bríza zmírňující vedra, toto nejbohatší město Malé Asie a nejkrásnější
iónské město a ideální přístav, jsme jen projeli. Naším cílem bylo místo, kam patří
první písemné záznamy epických básní Illiady a Odyssey, perla pobřeží Egejského
moře, jíž byl ve starověku Efesos. Až sem ústila dálková obchodní cesta z perských
Sús v délce téměř tří tisíc kilometrů, po níž sem přijíždělo indické a čínské zboží do
přístavu, který pojal 1207 lodí a ve 2. stol. př.n.l. měl spolu s městem čtvrt milonu
obyvatel. V tichu večera jsme obdivovali torza chrámových staveb v iónském řádu,
jehož původ sahá až do Asýrie, a zbytky vápenné omítky s mramorovou drtí k zakrytí
spojů. V rychle se snášejícím soumraku zněly lhostejně a monotónně cikády a naše
roztěkané představy o nesmírném kulturním odkazu tohoto města zahalila noc a hluboká tma tisíciletí, která pohltila raněkřesanské proudy, stopy apoštola Pavla, spory
na koncilech i údajný hrob
Ježíšovy matky Marie z r.
48; zahalila i tři kilometry
vzdálený Artemidin chrám
— jeden ze sedmi divů světa, první monumentální
řeckou stavbu, v níž bylo
upuštěno od těžkopádností
dórského řádu: po nádheře v délce 110 m a šířce
55 m se 127 sloupy zůstal
dnes jen bažinatý terén.
Jen neradi jsme odjížděli
z nejzachovalejšího antického města, kde by nám
nestačil týden k pochopení CHRÁM V PERGAMONU

všech souvislostí ohromného historického a uměnovědného významu.
Navštívili jsme i nejklasičtější helenistické město v esejské oblasti Priene na
terasách hory Samsun Dag. Bylo postaveno podle Hippodamova šachovnicového plánu a obsahovalo vše, co takové
město muselo mít: kanalizaci, hlavní
cestu v šíři 5-7 m, domy seskupující se
kolem jednoho dvora. Město mělo stovky domů, mnohé byly jednoposcho ové. Odborně nejzajímavější je divadlo,
v němž bylo poprvé postaveno kamenné
pódium, ovlivňující postavení herce na
scéně a otevírající novou perspektivu
herectví.
Jen málokdo z těch, kdo přijde do
míst, v nichž probíhá archeologický průzkum města Milétos, ví, že se nachází
v bývalém přístavu, který byl bezkonkurenčně největším investorem v budování
kupeckých emporií po celém pobřeží
Černého a Středozemního moře, jejichž
počet dosahoval již v 6. stol. př.n.l. téPRAVOÚHLÁ ZÁSTAVBA V PRIENE
měř devadesáti. V té době zde probíhala ražba nejstarších řeckých mincí; již v 9. stol. př.n.l. zde používali dvacet tři znaky
řecké abecedy — Athény je převzaly právě odtud. Město mělo ohromné ﬁnanční možnosti
a bylo největší bankou řeckých měst. Jen šestnáct kilometrů jsme ujeli z Milétu do nádherné Didymy. Do zdejšího chrámu ze 3. stol. př.n.l., hlavně do jeho věštírny proudily
zástupy poutníků a žadatelů o věštbu. Chrám v helenistickém hávu ukazuje podstatné
prvky asyrské architektury — celkový stavební proﬁl místa symbolizuje rozloučení s vlastním řeckým světem. Na Didymu nelze zapomenout.
Třetím největším přístavem současného Turecka je starověký Halikarnassos. Zde,
v místech vynikající polohy pro námořní obchod s Egyptem a Krétou, vzniklo město
mimořádného významu. Bylo původně karské, ale neobyčejně rychle se pořečovalo. Přes
toto město proudilo obrovské množství výrobků a myšlenkových podnětů z Indie, Kréty
a Egypta a elegantní typ architektury a její nové principy pronikaly odsud do Řecka.
Ohromné příjmy z dálkového obchodu byly investovány rovněž do věd a umění.
My jsme chtěli vidět to, co
zbylo z dalšího divu světa, tj.
světoznámého Mausolea, věhlasné hrobky. Byla vysoká
46 m a skloubil se v ní umělecký vliv egyptský, mesopotámský, perský a řecký. Ke
stavbě byly použity nepálené
cihly v počtu do 44,5 milionu DIVADLO V PERGAMONU
kusů. Tento umělecký skvost
stál na místě ještě ve 12. stol., ve 13. stol. byl silně poškozen zemětřesením a v 15. stol.
byl zcela zničen Rhodskými rytíři. Z nádherného díla lidské fantazie, estetického vkusu, vrcholného řemeslného umění a věčné pravdy o dobru, kráse a vzájemné toleranci
zůstalo několik kamenů. Přesto jsme v tomto němém světě byli očarováni silou lidské
vůle sdělit všem, že nesmrtelnost je právě v této symbióze patetického mlčení, mravního
utrpení a věčné úzkosti. Halikarnassos je nezapomenutelný.
Majíce na paměti, že všechna pobřežní města v egejské oblasti se již v 1. stol. zmocňují křesanství a že právě zde vznikají nejstarší křesanské obce, přejíždíme ke středozemnímu pobřeží, do Lýkie, za poznáním předchozích epoch, které nám umožní vidět
jednotu a mnohotvárnost lidstva. Historie je sebepoznání a na tom je třeba vystavět
dějiny kultury v celé jejich šíři.
DOC. PHDR. VLASTIMILA ČECHOVÁ, CSC.

studenti, v nich viděla hlavní smysl pedagogické činnosti. Studenti byli partneři, těšila se z jejich úspěchů, ale byla i motivujícím kritikem, když se jim nedařilo, nebo
když selhali. Její přednášky a semináře
byly naplněny odborností, ale i prodchnuty
nadšením pro učitelské poslání. Katedru
proﬁlovala nezměrnou důvěrou k lidem,
nadšením, sebekázní. Nevystupovala autoritativně, měla přirozenou úctu. Kolegové,
učitelé i studenti se na ni vždy obraceli
s důvěrou.
Pro všechny, kteří ji znali a setkávali
se s ní, to byla prostě „Jaruška“. Jaruška,
kterou určovala lidskost, tolerance, pracovitost, kterou dokázala mnohé nakazit.
Nebyla ověnčena gloriolou jedinečnosti, ale
skutečností, že byla součástí dění, které se
snažila posouvat kupředu.
S

ÚCTOU SE LOUČÍ A BUDOU VZPOMÍNAT
KOLEGOVÉ KATEDRY TĚLESNÉ VÝCHOVY.

Z katedry hudební výchovy
Pedagogické fakulty OU
Pisatelka tohoto článku se zúčastnila
pracovního setkání zaměřeného na evaluaci přístupů k výuce předmětu Hudební
estetika, které proběhlo 15. června 2005
v Praze na katedře teorie a dějin hudby
Akademie múzických umění. Pozvání přijali vyučující sledované disciplíny z akademií múzických umění, hudebních kateder
pedagogických fakult a hudebněvědných
pracoviš fakult ﬁlozoﬁckých. Pro všechny
přítomné byly zvláště zajímavé a inspirativní poznatky, které ve svém vystoupení
prezentoval prof. PhDr. Rudolf Pečman,
DrSc., z Ústavu hudební vědy Filozoﬁcké fakulty brněnské Masarykovy univerzity. Závěr jednání patřil plodné diskusi s přehledem řízené iniciátorem akce
prof. PhDr. Ivanem Poledňákem, DrSc.
V koncertním sále základní školy Františka
Formana v Ostravě-Dubině se 17. června
2005 uskutečnil 2. ročník přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů

„Dubinský vrabčáček“. Vystoupilo na něm
pět sborových těles: Dětský pěvecký sbor
Formáneček (dirigent Jiří Kusák, Ostrava),
Pěvecký sbor Obchodní akademie (dirigent
Marek Pabjan, Ostrava), Permoníček II
(sbormistryně Monika Křístková, Karviná), DAJŠ (dirigent Jiří Šimáček, Ostrava) a Ars voce (dirigent Kamil Trávníček,
Krnov).
Všichni účinkující nadchli posluchače
interpretační dokonalostí, přirozeným muzikantstvím a nádhernou barevností mladých hlasů.
Odbornému asistentu katedry hudební
výchovy Pedagogické fakulty OU Mgr. Jiřímu Kusákovi, zakladateli a hlavnímu organizátorovi „festiválku“, se s podporou
vedení Základní školy Františka Formana
a grantu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih podařilo vytvořit úspěšnou a pro
rozvoj hudebnosti dětí a mládeže velmi
přínosnou tradici, výrazně obohacující regionální hudební život.

ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTU 11. díl
„Chovej se k jiným tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě!“
Jméno:
Mgr. Ondřej Kopa
Studoval: odbornou historii a politologii
Absolvoval: bakalářské studium odborné historie na FF OU, Ostrava 1995, magisterské studium politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha 2004
Adresa:
Praha, televize PRIMA
Povolání:
novinář, zástupce šéfredaktora zpravodajství TV Prima
Vzpomínám na tichého a velmi zdvořilého dlouhána, který na děkanát většinou chodil
s malým studentem historie (Sašou Šircem), a než jsem si zapamatovala jejich jména,
říkala jsem jen „Byl tady ten velký s tím malým“ — a každý hned věděl, kdo mne byl
navštívit. Při studiu neměl Ondřej jinou známku než jedničku, za diplomovou práci dostal
děkanskou pochvalu a při studiu na FF OU stačil ještě velmi aktivně pracovat v obou
senátech, fakultním a univerzitním. Patřil také do skupiny obnovitelů ostravského univerzitního majálesu. Když mi před čtyřmi lety poslal svatební oznámení z Prahy, řekla jsem
si, no, ten už te na Ostravu deﬁnitivně zapomene. Ale jak uvidíte, všechno je jinak…

ŠÁRKA ZEDNÍČKOVÁ

Lidová slovesnost,
nebo raﬁnovaná stylizace?
Původně jsem hodlal pokračovat v pojednáních o současné komunikaci o tom,
jak se dorozumíváme v příhraniční „nákupní zóně“ univerzální dorozumívací
řečí. Odkládám jej prozatím, protože nový
zajímavý jazykový (i když zdaleka nejen
jazykový) fenomén, který se objevil, inspiroval mne k okamžité reakci. Podnětem
k napsání příspěvku se stala útlá knížečka,
sotva 80 stránek mající, malého formátu,
pod záhadně slibným titulem Denik Ostravaka. Z titulní obálky vyplývá, že ji napsal
„nějaký“ Ostravak Ostravski a vydal ostravský Repronis (ten vydává rovněž naše
univerzitní spisy).
Prvopočáteční podoba spisku byla vlastně „veleúspěšným internetovým deníkem
jednoho ostravského chachara“, jak uvádí redakční vysvětlivka, v níž čteme dále:
„Internetový deník ostravak.bloguje.cz měl
za první dva měsíce roku 2005 návštěvnost
220 000 čtenářů.“ To už věru stojí za to,
aby Repronis sáhl po tištěné verzi, a podle zatímního čtenářského ohlasu se skutečně jedná o vydavatelsky úspěšnou trefu,
nevím, zda raději nepoužít slova bestseller,
ale nechme se překvapit, nebo — jak to
alespoň slibuje vydavatelská závěrečná poznámka vydavatele, „můžeme Vás potěšit
výhledem na pokračování tohoto dílka“.
Je pochopitelné, že náš zájem o různé
podoby současného jazyka, současné mluvy, by v tomto případě v poněkud svérázném „ostravském mluvním balení“, nás
především nasměrovává k autorovi Ostravakovi, zachovávajícímu přísnou anonymitu. Nebude to ale kritické zhodnocení lite-

Tak, pane zástupce šéfredaktora, letos je tomu právě deset let, co jsem vás při
promoci vypustila do života. Tenkrát už bylo jasné, že z Ostravy odejdete. Jestlipak si ještě pamatujeme, co jsem vám při stisku ruky u promoce říkala?
Abych na Ostravu a svou alma mater nezapomněl.
Ano a vy jste to splnil. Často dáváte o sobě vědět a my jsme tomu rádi. Co
přesně jste celých těch deset let dělal?
Pracoval a studoval. Studoval a pracoval.
Jak začala vaše novinářská kariéra?
Ještě za studií jsem se zachytil drápkem v Českém rozhlase v Ostravě, pak jsem absolvoval
týdenní stáž v Radiožurnálu a po jejím skončení mi nabídli místo parlamentního zpravodaje.
Zůstal jsem tam celé tři roky. No a potom jsem dostal nabídku z TV PRIMA. Prošel jsem
celým zpravodajstvím — od reportéra přes redaktora a vedoucího vydání až po zástupce
šéfredaktora.
Práce je to určitě velmi náročná a hlavně nesmírně odpovědná. Kolik hodin trávíte denně v televizním studiu?
Od půl deváté ráno do poslední zpravodajské relace na konkurenční TV, to je do 23 hodin.
Novinář nezná odpočinek a dovolenou, měl by mít oči pořád otevřené a uši napnuté, měl
by koukat a poslouchat, kde se co šustne.

Která je ta „konkurenční TV“?
Všechny. S Českou televizí bojujeme o sledovanost a jsme v tom velmi úspěšní. Když jsem
nastoupil, měly naše zprávy čtyřprocentní sledovanost, v rozhlase si ze mne dělali legraci, že
přecházím do takové televize, dnes má zpravodajství televize Prima sledovanost v průměru
dvacetiprocentní, to znamená téměř dva miliony diváků!
Jak dbáte na novinářskou etiku?
Je to u nás jeden ze základních principů, kterými se při zpracovávání informací řídíme.
Televize je povrchní médium, a už sám tento fakt předznamenává určité zkreslení. A my se
maximálně snažíme o to, aby to zkreslení bylo co nejmenší. Uvědomujeme si, že televize je
strašně mocná zbraň. Lidi dnes říkají — bylo to v televizi, je to tedy pravda. A jestliže naše
zpravodajství sleduje kolem dvou milionů lidí, tak ta odpovědnost je opravdu obrovská.
Co krev na obrazovce?
Zcela eliminovat ji nedokážeme, krade se, vraždí se, televize musí i tyto informace zprostředkovat, etika je však i v tom, JAKÝM způsobem je to zpracováno a podáno. Tady bohužel musím dodat, že pozitivní zprávy dnes lidi moc nezajímají, daleko víc zaujme diváka
informace, že sousedovi zdechla koza nebo že se soused má hůř než on…Prostě obecně
platí, že neštěstí jiných dnes lidi přímo přitahuje. Není to rozhodně věc, která by mne těšila,
a každopádně alespoň trvám na tom, aby nebyly prezentovány ty nejdrastičtější záběry.
Změňme trochu téma rozhovoru. Co vaše moderátorky? Jak je hodnotíte?
Martina Kociánová je odtud, studovala na Slezské univerzitě v Opavě, dokonce podobný
obor jako já — historii a muzejnictví. A pokud jde o hodnocení — své zaměstnance musím
mít všechny ve stejné oblibě, takže říkám: všechny tři naše moderátorky jsou vynikající
a hezké.
Tak to jste skutečně velkorysý šéf, musím si z vás vzít příklad… Předcházející rozhovory jsem dělala s vašimi spolužáky Standou Zemanem, dnes velkým
šéfem GTS, a Tomášem Černochem, dnes stevardem ČSA, všichni tři jste nyní
v Praze, stýkáte se?
Jen zřídka. Bohužel času není mnoho. Se Standou jsem dva roky bydlel na kolejích a Tomáše znám z hladnovského A klubu. Všichni tři jsme přece obnovovali po revoluci tradici ostravského majálesu a pak ten úspěch rozebírali a oslavovali na děkanátě do tří do rána!
A jak vzpomínáte po deseti letech na svou alma mater?
Strašně moc vzpomínám na pana profesora Myšku, ten nás sice pořádně dusil v hodinách
historického semináře, ale dnes na něj myslím s velkou vděčností, velice mnoho mi dal do
života. Vzpomínám, jak jsme zakládali historický klub, pořádali besedy a semináře, a to
hodně člověka naučilo a připravilo pro život. Velmi jsme uznávali i paní docentku Čechovou, měla takový realistický náhled na českou historii. Nezapomenutelné byly její historky,
které nám vyprávěla mimo semináře. Třeba kterak Karel IV. poprvé přijel na pražský hrad
a žebřík do l. patra shledal…, prostě potřísněným, nebo česká šlechta měla mejdan. Myslím,
že to sarkasticky vystihuje i naši dnešní současnost. Z vedení fakulty vzpomínám na vás,
věděli jsme, že ve vás máme velkou oporu a měli jsme k vám plnou důvěru. A strašně rád
vzpomínám i na život na hladnovských kolejích. V přízemí bydleli kluci, v dalších patrech
samé holky. My se Standou Zemanem jsme jako jediní bydleli na dívčím patře, z čehož
vyplývalo, že jsme mohli navštěvovat i společné sprchy, no, zkrátka, dovedete si představit,
co to všechno znamenalo pro kluka z vesnice, který byl poprvé pryč z domova?
Navštívil jste od té doby někdy hladnovské koleje?
Jo, navštívil, pár let po promoci. Přijel jsem do Ostravy, sešel se s kamarády, kteří ještě
studovali, a domluvili jsme se, že mě „propašují“ na kolej a že u nich přespím. Ve vrátnici
měla toho dne službu zrovna ta nejpřísnější vrátná s očima jako ostříž, které nikdy nikdo
cizí neunikl. Chtěli jsme rychle projít, ale paní vrátná okamžitě vyletěla ze své kukaně. Ve
mně hrklo, ona však volala: „Ježíšmarjá, to je úžasné, že jste přijel, já na vás tak vzpomínám, když vás slyším v rozhlase nebo vidím v televizi, všem říkám Ten u nás bydlel!“
A jak to dopadlo, kde jste toho dne spal?
Pustila mě, ani po mně nechtěla kolejku. Když tak vzpomínám, je mi strašně líto, že jsem
si vysokoškolský život víc neužil — už od druhého ročníku jsem stážoval v ostravském rozhlase, připravoval jsem přehledy tisku a to znamenalo vstávat v pět ráno. A na koleji se,
jak známo, neusne před druhou hodinou ranní…
Vaše práce v rozhlase — to byla záležitost ﬁnanční, anebo to byl koníček?
Přivydělával jsem si. Ale toto přivydělávání jsem posléze i dobře zúročil — stalo se počátkem
mé profesní kariéry. Ovšem tu úplně první novinařinu jsem vlastně začal dělat tady na
univerzitě; tehdejší šéfredaktorka Listů, paní Šárka Ševčíková, mne jednoho dne „odchytila“
a přinutila, abych připravoval studentskou přílohu Listů OU.
Kdyby někdo z našich studentů chtěl následovat vaši cestu a chtěl se stát
úspěšným novinářem, co byste mu doporučil?

rární úrovně deníku (řeknu rovnou, dosti
nevalné, na můj vkus pokleslé, až hrubě
vulgární), ale odhodlal jsem se podniknout
něco jako detektivní pátrání po autorovi,
a to jazykově stylistickým rozborem deníku. Ten mne totiž přesvědčuje, že nejde
o ich-formou prezentovanou osobu pospíchající rano na šichtu lokalku, a píšící si
ve volných chvilkách pro potěšení deník.
Porovnejte: „Ostravak možeš by užity“
(čili autorsky demaskován — jd) podle závěrečného textu: „Kdo je Ostravak? Tuž
taki něnapadny pajtaš z Ostravy, co tu
meška a rad piše, co se mu přihodilo. Je
to takovy obyčejny člověk, co žije ten svuj
normalni život, rano na šichtu lokalku,
tam bucha osm hodin, jakesik to žradlo
v kantyně, ale to není nic k chlubeňu,
bo tam vařa horši jak na vegetaryjanskim taboře, jak dojdě zelenina. Odpoledně spatki dom, jakesyk ty noviny, knižka,
dyvidyčko a nebo s partyju na jedno dvě.
Šak to znatě sami. Co se tyka věku, tuž
po šichtě sy přypada na padesat, ale jak
idu kolem mlade robki, tuž mu je jednadvacet. Možna se každy den potkavatě.
A nebo nakoněc — Ostravak možeš by
aji ty… A včil čtenařu dumej.“ Všimněte
si, prosím, zvláště vyjádření co tu meška
a rad piše a dále hlavně jakesyk ty noviny,
knižka, dyvidyčko. To bude hrát jistou roli
k stržení anonymity z autora.
Takže jsem se zadumal po výzvě a včil
čtenařu dumej, abych našel tohoto Ostravaka-autora. Přirozeně jsem ho nenašel.
Tedy vlastně našel, ale ne, jak by se snad
očekávalo, odhalením jeho pravého jména.
Detailním rozborem jazyka Ostravaka, říkajícího, že mluví a píše tak, „jak mu zobak narost“, dojdeme k závěru, že zvláštní
vrstva lexikální, frazeologická a idiomatická
neodkazují k mluvě poostravsky (ač i ta je
v deníku umně stylizovaná a neváhám říci,
že osciluje k spisovnosti, ale to užuž bych
zacházel do přílišných podrobností, jimž
se ve stručném pojednání chci vyhnout),
nýbrž k vyššímu standardu, k spisovné varietě jazyka. Nechci předstírat, že autorovy
transpozice ostravské mluvy nepostrádají
půvab. Ale z „obyčejného člověka z lidu,
mluvícího jak mu zobak narost“, se brzičko vyklube osoba mající hojně do činění
nikoliv s ostravskou mluvou, nýbrž s mluvou vyšší roviny, tedy spisovnou varietou
(rad piše noviny, knižka). Takže: mohl by
to být nejspíš novinář, spisovatel, vysokoškolák, ale nebude to rozhodně učitel (ten
je svazován školskou normativností) a vůbec už někdo spěchající „rano na šichtu
lokalku“ (třebas nic není vyloučeno a ani
bych se nedivil, kdyby se ukázalo, že je to
všechno jinak).
Omezený rámec pojednání nedovoluje
šíře rozvinout téma o literární provenienci
textu, proto jsme se omezili pro dokazová-

ní jen na citaci několika typických příkladů právě z vyšší standardní roviny jazyka,
jeho spisovné variety: (odstoupili jsme od
věrné citace, tzn. „ostravského“ graﬁckého
záznamu deníku a uvádíme příklady v podobě spisovné): nemělo to takový zvuk,
poslouchal jejich posměšky, uložili jsme ho
do stabilizované polohy, pozval si mě na
kobereček, prodírá se davem různé národnosti, kulturně se vyžít a podpořit turistiku, jsem kulturní analfabet, má přehled,
v rámci zkvalitnění služeb, krátil si chvíli
obdivováním, jak renovovat nábytek, nebudu tahat svoji krasavici do takové sloty,
mám takové dilema, byl ve svém živlu, aby
si napravil reputaci, po prvním ukázkovém sjezdu (z kopce), rozhodnul jsem se
to napravit, povyměňovali jsme si názory,
stalo se mu místem posledního spočinutí,
nebyl jsem si jist v kramﬂekách, technicky
zdatnější jedinci, ztratit brzy nit hovoru, po
takové nepříjemné rozpravě… Po této „jazykové stopě“ lze dospět k závěru, že jde
o člověka majícího kontakt se spisovným
jazykem a s masmédii, a již jako literát,
novinář, zkrátka hojně píšící osoba, nebo
také pracovník mající do činění s elektronickými nosiči. V tom ho usvědčují fráze
jako: internet nešel spustit, nenápadně jsem
se prošvenknul na vrátnici, posílat dárcovské
esemesky, mám doma prehistorické video,
moc jsem s ní nekomunikoval, rači jsem to
nekomentoval, vydedukoval jsem, soustředil
jsem se na ﬁlm, popis mobilu a všech elektronických médií…
Z těchto vybraných ukázek lze, myslím,
přesvědčivě doložit, že autor navzdory svému úsilí nemůže „skrýt svou intelektuální tvář“ pod pláštík lidovosti a bodrosti.
Jazykovým a stylistickým kouzlením s ostravskou mluvou, prošpikovanou výrazivem
a obraty vymykajícími se statutu „ostravského“ — z hlediska lokálního a sociálního
— ideolektu, se jeho anonymní autorství
sdostatek odhaluje. (Jen vzdáleně utajovaná anonymita Ostravaka Ostravského
připomíná podobné mimikry spojené s autorem Slezských písní, ale tímto konstatováním je možno tuto paralelu uzavřít.)
Co říci nakonec? Lidové čtení, jak je
nabízí Deník (anonymního) Ostravaka,
navazuje na tradici humorných spisků,
oblíbené to lektury zvláště v prostředí
svérázné ostravské mluvy. Obliba tohoto
někdy drsného čtení (a ne zrovna ducha
povznášejícího) svědčí nicméně o jeho stálé životnosti. Ale z hlediska jazykového
a estetického nevnáší, podtrhuji, žádné
zvláštní hodnoty. Naopak, utvrzuje ve mně
názor (a v tomhle nejsem zajisté sám)
o minimální vhodnosti ostravské mluvy
pro literární účely, by se po ní tu a tam
sahá.
JIŘÍ DAMBORSKÝ

Trh je lačný po šikovných „psavcích“. Úspěch v novinařině, to je podle mne z 60 % záležitost talentu, zbytek je píle, velký zájem o tu práci a pořádný kopec štěstí. Nejlepší je začínat
v nějakém menším médiu, otravovat, nenechat se odbýt ani odradit, když něco nevyjde.
Ostravská ﬁlozoﬁcká fakulta má ostatně velmi dobrý zvuk, dobré jméno, to by mělo uchazeči
o práci v médiích otvírat cestu samo.
A poslední otázka. Jak vám svědčí manželství s Pražankou Simonkou?
Cha, cha, není to Pražanka, ale Moravanka, vystudovala angličtinu tady na Filozoﬁcké
fakultě Ostravské univerzity, poznali jsme se na hladnovských kolejích. Celá studia mě odmítala, a v Praze, kde i ona zakotvila, jsme se dali dohromady. Takže odrození od Ostravy
a naší alma mater nehrozí ani jednomu z nás.
Děkuji vám, Ondro, za rozhovor a přeji vám, a se vám v televizi Prima i nadále
daří udržet onen přece jen o chlup jemnější přístup k drsnostem našeho světa.

Eva Mrhačová

Ztracený dopis?
Opět začal další semestr. A hned je třeba vyhlásit pátrání po neznámé adresátce
N. Tento dopis zůstal bez obálky v učebně
E 22 na třetí lavici u okna. Snad se alespoň touto cestou k N. dostane…
Milá N.,
tak mám za sebou první den ve velkém
městě a hlavně ve škole. Ale nemám
dobrý pocit. Bojím se, že ke své studijní
kombinaci ČJ-R pro SŠ se budu muset
začít učit další (cizí?) jazyk. Mluví tady tak
všichni…
Právě mi tedy začal ZS 2005. Před budovou FF OU jsem si přečetla rozvrh a zjistila, že svou vysokoškolskou studentskou
kariéru začínám na E 11 a předmět se jmenuje KCJ/FFONL. Odb. asistent si mě
zapsal kromě jména taky pod číslem F05991. Krátce se představil a pak se širokým
úsměvem oznámil doporučenou literaturu a témata ke zk. A hned nám vyplašeným
sdělil také termín zp.
Po první hodině jsem tak měla pocit, že tohle normální smrtelník nezvládne. Oči
se mi znovu zabořily do seznamu předmětů. Blikaly na mě kódy učeben a cizími
slovy se to tam jen hemžilo. Čeká mě třeba KCL/USLIT, KCJ/SLAZ1 nebo KCJ/VLEXI
či KCL/POPR1. Bude stát hodně úsilí neslézt z těžce se vlekoucího vlaku a poprat
se s tím vším. Vyučující ještě vůbec neznám, ale jedno mi už te není jasné: když
má dr. D. na starosti KCJ/FIKLU a KCJ/CECI, pak postrádá logiku fakt, že neučí taky
KFI/FEMIN, KCL/PRCL nebo KCL/MIKUN…
Zjistila jsem taky, že škola sídlí ve více budovách, tak se seznamuju s PdF, PřF,
ZSF a tak dál. Už první den jsem měla nakvap, spěchala jsem totiž do KRU/KVAR.
Pak jsem se dostala omylem a inkognito do KRU/INKR. To už mi fakt ruplo v bedně
a já zjistila, že jsem v KRU/RUPO.
V hodině KCJ/JAPOD jsem si uvědomila, že mi dost nahlas kručí v břiše a že
bych nepohrdla ani japonskou či jinou asijskou restaurací. Na KPP/SOUP jsem toužila aspoň po polívce. V KCJ/CODOS jsem si vzpomněla, že jsem cosi dostala od
maminky, abych nezhubla. Řízky a tak. Znáš to!
Na koleje jsem docestovala trolejbusem 108. Pokoj č. 1985 mi připomněl rok
mého narození. Taky jsem přemýšlela, jestli si dám na oběd jedničku nebo dvojku.
Holky na kolejích jsem už znala, povídala jsem ti o nich, když jsem se vrátila ze
zápisu. Jsou docela O.K.
Mám te jasný cíl. Získat dost kr. v každém ak. roce, zapsat si přiměřeně áček,
béček a céček. Taky mě čeká SPZ a SZZ. A když prý budu mít dobrý VSP, budu
mít nárok na stípko.
Tak to jsou moje čerstvé dojmy, které zatím sděluju jen tobě. Moc se v tom zatím
nevyznám. Ale mám na to pět let. Snad pak budu Mgr.
Měj se krásně,
zdraví Tě Tvá A.
P. S. Milá A., snad se nezlobíš, že jsem dopis uveřejnila. Myslím, že by si ho N.
V. LANGROVÁ.
měla určitě přečíst a byla by škoda, kdyby jí nebyl doručen.

Filmový klub „SLUNEČNICE SE DIVÍ“
vždy v úterý v 17.45 hodin v učebně E 24 (budova E, vchod z ulice Čsl. legií)

PROGRAM — zimní semestr 2005
Splácíme dluhy aneb
Co jsme slibovali, ale zatím nesplnili
J 27. září — 8 žen
(Francois Ozon, FR/IT, 2002, 103 min.)
Francie padesátých let minulého století. Osamělé sídlo
v zasněžené krajině, kde se schází celá rodina. Oslava
se však nekoná — milovaný otec byl zavražděn! Vrahem
může být pouze jedna z 8 žen majících blízko k pánovi
domu.

Český ﬁlm do roku 1948
J 4. října — Stavitel chrámu
(Karel Degl-Antonín Novotný, ČS, 1919, 38 min., němý ﬁlm)
Historické drama podle pražské pověsti ze 14. století
o staviteli, který se spojil áblem, aby vybudoval smělou
chrámovou klenbu. Významné dílo z období němého ﬁlmu, úspěšně promítané i ve Francii.

J 11. října — Extase
(Gustav Machatý, RAK/ČS, 1932, 81 min.)
Psychologické drama o citovém vztahu vdané ženy k milenci. Jeden z nejvýraznějších ﬁlmů první poloviny 30. let,
který svým odvážným námětem a nekonvenčním zpracováním vzbudil mimořádnou pozornost ve světě. Film
skandálně proslavily záběry nahé Evy (Hedy Kiesler),

a proto je Extase považována za první erotický ﬁlm na
světě. V mnoha zemích bylo uvedení ﬁlmu zakázáno,
v USA byla povolena veřejná projekce až v roce 1938.
Roku 1934 byl ﬁlm oceněn na MFF v Benátkách. V české
kinematograﬁi snímek zahájil tradici přírodního lyrismu.

J 18. října — Kristian
(Martin Frič, ČS, 1939, 87 min.)
Alois Novák, nenápadný úředník cestovní kanceláře, celý
měsíc tajně spoří, aby vždy na jedinou noc zažil proměnu
v neodolatelného svůdce žen. Po večeři pak svedenou
ženu opustí se slovy: „Zavřete oči, odcházím.“ Jeho večerní výpravy však zhatí setkání s ráznou Zuzanou.

J 25. října — Řeka čaruje
(Václav Krška, ČS, 1945, 92 min.)
Návrat do rodného kraje kolem řeky Sázavy vrátí chu do
života stárnoucímu muži a přiměje ho zkusit si vše znova. Poetický ﬁlm znamenal na dlouhou dobu rozloučení
s idylou předválečné kinematograﬁe.

J 1. listopadu — Pytlákova schovanka
(Martin Frič, ČS, 1949, 117 min.)
Hana Vítová a Oldřich Nový ve slavné parodii na sladkobolné příběhy červené knihovny. Období přelomu třetí
republiky a komunistické diktatury se také na ﬁlmovém
plátně vypořádalo s uměleckým brakem.
- JD -

Uzávěrka dalšího čísla je ve středu 5. října 2005 do 10.00 hod.
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