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Akademický den
Ostravské univerzity
Na počátku 15. akademického roku
— v pondělí 3. října 2005 — uspořádala
Ostravská univerzita v sále bývalého kina
Vesmír v centru Ostravy Akademický den.
Byla tak zahájena nová tradice každoročního slavnostního setkávání akademické obce
univerzity.
Rektor doc. Vladimír Baar ve svém
projevu nastínil cíle a priority dalšího
rozvoje univerzity. Mimo jiné uvedl: „Ostravská univerzita je dosud vnímána jako
malá regionální univerzita. Záleží jen na
nás a našich aktivitách, aby její role zesílila
nejen v moravskoslezském regionu, ale stala
se přitažlivou pro studenty z celé republiky
a vyhledávanou i studenty ze zahraničí. Ostrava je třetí největší město České republiky

Rektor v půli svého funkčního
období
Pane rektore, s koncem srpna uplynula polovina Vašeho funkčního období. Jak
hodnotíte rok a půl v čele OU?
Prvních pár týdnů jsem se seznamoval s chodem rektorátu a zvykal si na to, že s funkcí
rektora jsem postupně vstupoval i do různých komisí městského, krajského i celostátního
významu, s čímž souviselo i časté cestování. Musel jsem omezit svoje pedagogické aktivity
a věnovat zvýšenou pozornost ekonomickým, investičním a právním problémům Ostravské
univerzity, které jsem často konzultoval s právním oddělením MŠMT. Hodně mi pomohlo,
že hned po nástupu do funkce přišli zástupci Nejvyššího kontrolního úřadu, protože výsledky
jejich kontroly ukázaly, že některé útvary vykazovaly řadu nedostatků. Jak si jistě mnozí
všimli, došlo ke změně na postu kvestora, jímž se od počátku letošního roku stal ing. Turza.
Cílem této změny je obnovení role ekonomického centra univerzity, které pečuje o řádný
chod služeb pro fakulty, kontroluje činnost ﬁrem, které si OU najímá, vyžaduje kvalitní
práci, reklamuje nedostatky, hledá možnosti úspor. Přestože výsledky této činnosti se projeví
až v dlouhodobějším horizontu, první pozitiva jsou již jasně doložitelná ve formě úspor, tlaku
na ﬁrmy, jejichž práce nebyla kvalitní, jakož i personálních změn na rektorátě.
Jak se Vám spolupracuje s děkany fakult?
Přiznám se, že jsem měl zpočátku obavy, jak přijmou děkani, kteří již měli za sebou jedno
funkční období v náročné funkci, že jim bude „šéfovat funkcionářský zelenáč“. Samozřejmě,
že jsme měli, máme a budeme mít jisté názorové rozdíly (ostatně ty existují i mezi děkany
navzájem), a někdy to na poradách kolegia rektora i jiskří slovními přestřelkami, ale pro
vývoj univerzity je to nutné. Děkani logicky hájí zájmy svých fakult, já se snažím vidět zájmy
univerzity jako celku. Přiznám se, že mi ovšem někdy vadí jejich nadřazování partikulárních
zájmů — odsud pramenily i rozsáhlejší a dlouhodobější neshody.
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PŘEDÁVÁ OCENĚNÍ

MGR. MALUROVI

a univerzita, která nese její jméno, musí usilovat o to, aby její význam odpovídal postavení města. Že je to vize dosti vzdálené
budoucnosti, je jistě jasné každému, není
to však vize nereálná. Připravujme proto
cílevědomě pro další generace pevné základy, na nichž musí úspěšná univerzita stát.
Překonejme různé partikulární zájmy, osobní
averze a neshody, postavme nad krátkodobé
výhody vizi moderní a konkurenceschopné
Ostravské univerzity. Nezapomínejme, že svět
se dynamicky rozvíjí zejména v paciﬁcké oblasti a že to již není Evropa, která udává
trendy budoucího vývoje. Naopak Evropu
čeká těžký konkurenční boj s novými giganty
v Asii. Hledejme proto inspiraci všude tam,
kde jsou úspěšní, čerpejme z jejich zkušeností a aplikujme je u nás.“
Poté bylo předáno nejlepším 6 pedagogům a 10 studentům ocenění za jejich
přínos k rozvoji univerzity a významnou
vědecko-výzkumnou, uměleckou i sportovní reprezentaci školy.
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Můžete to nějak konkretizovat?
Tak například rekonstrukce budovy na Mlýnské ulici. Na OU bylo zvykem vypisovat výběrová řízení na velké investiční akce tak, že rozhodující váhu měla nabídnutá cena, nikoliv
kvalita práce, ﬁnanční garance za práci nebo rychlost výstavby. Výsledkem kontroly NKÚ
potom bylo zjištění, že „vysoutěžená“ cena se stejně několikrát navyšovala a že došlo k závažnému porušení zákona při uzavírání těchto dodatkových smluv, což v konečném důsledku
znamenalo pokuty pro univerzitu. A o kvalitě provedené práce raději nehovořím, kdo zná
situaci v knihovně nebo v budově na Hladnově, ví, co mám na mysli. Reklamace často
vyzněly do ztracena a původně „výhodná“ nízká cena se ještě dnes prodražuje opravami
reklamačně propadlých závad. Na základě těchto zjištění jsem výběrové řízení na Mlýnskou
zrušil a prosadil na MŠMT pro univerzitu výhodnější soutěžní podmínky, v nichž vedle ceny
hrály podstatně větší roli i ﬁnanční garance během stavby a zejména po ní, rychlost výstavby
a reference kvality práce. Děkani zainteresovaných fakult se na mě hodně zlobili, protože
v tom viděli zdržení celé akce a byl jsem neustále atakován nejen na kolegiu rektora, ale
volán k vysvětlení i do akademických senátů OU a PdF. Nikdo nechtěl pochopit moje
argumenty opírající se o nález NKÚ a byl jsem obviňován z toho, že kvůli mému rozhodnutí se lidé budou dál tísnit v nevyhovujících podmínkách. Dokonce ještě minulý měsíc se
objevilo v jednom fakultním zápise, že budova chátrá a nepracuje se v ní, i když to nebyla
pravda. Budova už se opravuje a termín dokončení, i přes všechny obstrukce, které tady
nechci dále rozvádět, je podle smlouvy stanoven na dřívější termín, než bylo předpokládáno
v původním návrhu.
Jestli se nemýlím, problémy byly i v personalistice.
Ano, pro odpor děkanů se nepodařilo transformovat personální činnosti na OU, přestože
bylo garantováno, že pravomoci fakult nebudou nijak omezeny — ostatně to ani neumožňuje
zákon o vysokých školách. V této chvíli má každá fakulta svoji personalistku na plný úvazek, přičemž mezi fakultami jsou velké rozdíly mezi počtem zaměstnanců v jejich personální
databázi — např. Pedagogická fakulta s téměř 200 zaměstnanci jich má třikrát více než Zdravotně sociální fakulta. A na rektorátě musí dosud personalistka zvládnout více než 200 lidí
při stále náročnější práci sekretářky a referentky kvestora. Navíc každá personalistka musí
neustále sama sledovat veškeré změny a novinky v personalistice, což není vůbec efektivní.
Rovněž se zastupitelností při jejich dlouhodobější nepřítomnosti nastávají velké problémy.
Bohužel nevybrali jsme na místo vedoucího personalisty člověka, který by dokázal děkany
přesvědčit o výhodách a efektivitě centrálního řízení personalistiky. V říjnu proto nastoupila
na jeho místo nová, zkušená personalistka a současně došlo ke změně i na právním oddě-

lení, odkud odešel dr. Cága. Věřím, že novým pracovnicím se podaří navázat s děkany lepší
komunikaci a personální činnosti se výrazně zlepší.
K jakým dalším změnám v uplynulém období došlo?
Nebudu hovořit o resortech prorektorů, ty hodnotí oni sami na jiných místech. Zmíním se
však o nepříliš populárním, leč důležitém oddělení archivu OU. I v tomto případě změnu
vyvolalo šetření NKÚ. Z jejich nálezu bylo zřejmé, že řada důležitých dokumentů a písemností nebyla do archivu pravidelně předávána. Napravit tento nedostatek znamenalo také
inovovat zastaralý Archivní a skartační řád, proškolit řadu zaměstnanců a především dohledat příslušné archiválie a předat je do archivu. Desítky krabic z fakult začaly zaplňovat
archivní prostory a vyvstal nový úkol — najít vhodné prostory. A do toho nám nový zákon
ukládá archiv profesionalizovat a jeho vedením pověřit vysokoškolsky vzdělaného specialistu,
archiváře nebo historika.
Takže další problém. Nemáte pocit, že se z Vás stává byrokrat?
Chvílemi ano. Když pomyslím na ty stovky podpisů na dopisy, žádosti, odvolání, příkazy,
směrnice, diplomy a podobně, tak je to skutečně tak. Ale když se podepisuji, tak sleduji, co
to je — všiml jsem si například, že každá fakulta vydává jinak vyplněné diplomy. A dnes už
má univerzita nové, graﬁcky jednotné diplomy. Hodně času zaberou žádosti studentů, často
se jedná o komplikované případy, které vyžadují i právní posouzení. A také z fakult již
přicházejí hodnocení a návrhy na řešení, což mi usnadňuje rozhodování. Nejvíce žádostí se
však týká poplatků za nadstandardní dobu studia. Někdy je mi těch studentů líto, ale když
někdo studuje příliš dlouho a ještě s mizerným prospěchem, tak skutečně nevím, proč by
měl na úkor někoho jiného studovat zadarmo, když svoji státní dotaci již vyčerpal. Výjimky
dělám u studentů s dobrým prospěchem, jakož i u lidí v sociální nouzi. Studenti se však
většinou neobtěžují skutečně doložit potřebné doklady — žádost s konstatováním, že rodina
nemá peníze, skutečně nestačí.
To chápu. A jak vycházíte se studenty? Máte čas se s nimi sejít i mimo dobu
výuky?
Snažím se. V každém semestru jsem se spolu s prorektorkou pro studim setkal se studenty
na kolejích, abych se seznámil blíže s jejich problémy. Mrzí mě však, že se nepodařilo
odstranit jistou bariéru nedůvěry, která mezi studentskou a akademickou částí obce vyrostla
ještě ve starém režimu. Mnozí si na těch setkáních postěžují, ale když chci, aby své stížnosti
podali i písemně a případně se svědky, tak se stáhnou. O to více nechápu, že nevyužijí
pravidelných evaluací, které jsou anonymní — účast méně než 10 % studentů skutečně nic
neřeší. Setkávám se i se studenty, kteří se snaží zorganizovat nějaké akce, a už je to majáles, sportovní den, různé umělecké akce, besedy a podobně. Jenže rektorské volno na tyto
akce využívá drtivá většina studentů k tomu, že si udělají osobní volno. Nechápu, proč se
více nesnaží o identiﬁkaci se svojí alma mater. Když jde v průvodu majálesu asi 50 lidí
z téměř 8 tisíc, tak je mi organizátorů akce fakt líto… Ostatně Akademický den na začátku
října navštívilo zhruba 30 studentů — a to jsem každému poslal osobní mail s pozvánkou.
Fakt tomu nerozumím…
Vidím, že Vás to dost otrávilo.
To tedy ano, i budoucích geografů z mé mateřské katedry tam bylo jako šafránu. Nu, bylo
to poprvé a mnozí možná nepochopili, že vysokoškolský život a univerzitní tradice jsou
i o něčem jiném než jenom o chození do školy, učení a zkoušení. Jsem optimista a věřím,
že na dalších akcích naší univerzity se počty studentů aspoň zdvojnásobí! Vždy jsme už
v 15. akademickém roce, který se na OU otevřel, a letos se snad podaří spojit sportovní
den a majáles do jedné velké akce.
Otázka na závěr. Co Vás čeká v nejbližších týdnech?
Musíme dotáhnout do závěrečné podoby Dlouhodobý záměr rozvoje OU na léta 2006-10
a předložit ho Akademickému senátu OU ke schválení, znovu a znovu budeme urgovat
úřady, aby konečně dokončily převod pozemků na Hladnově, aby se mohl dokončit zdejší
areál Přírodovědecké fakulty, v nejbližších dnech bude uzavřen audit využívání stávajících
budov OU, dokončíme převzetí správy areálu Zábřeh, kde kvestor zjistil velké nedostatky
u ﬁrmy, která byla za správu zodpovědná, čeká mě jednání s ředitelem Fakultní nemocnice
o konkretizaci další spolupráce, s prorektorem Přádkou poletíme na veletrh vzdělávání do
Vietnamu propagovat naši univerzitu a získat další zájemce o studium, propagace našeho
Centra pro výuku češtiny půjde i do dalších východoasijských zemí, abychom u nás výrazněji
zvýšili počet zahraničních studentů — důležitý ukazatel budoucích let pro ﬁnancování vysokých škol. A po návratu mě čeká inaugurace nových děkanů a mezi tím ještě tři konference,
abych nevypadl z dění ve svém oboru. Docela se těším.
Děkuji za rozhovor.

JIŘINA VEČEŘOVÁ

Ocenění obdrželi: MUDr. Jindřich Šajnar, CSc., Mgr. Jan Malura, Ph.D., doc.
RNDr. Marie Solárová, Ph.D., PhDr. Anna Schneiderová, CSc., RNDr. Petr Rumpel, Ph.D., prof. Mgr. Zdeněk Gola, Michaela Englišová, Martin Franek, Pavel
Hofírek, Bc. Petra Krupíková, Jan Nowak,
Mgr. Kateřina Lindnerová, Jan Šustek,
Mgr. Martin Šušla, Jiří Vodička a Bc. Ivona Závacká.
- JV -

„Barvy života“
Katedra školní a pedagogické psychologie představila formou semináře konaného
dne 6. 9. 2005 doposud nepublikovanou
metodu zjišování psychických procesů člověka, která je také rentabilní pomůckou
pro pedagogickou praxi. Aktuálně je využívaná především v Ústeckém kraji.
Seminář vedl její autor — Jiří Šimonek, který přítomné seznámil také s formou řešení vnitřních evaluací základních
a středních škol, uvedl i některé ze závěrů
longitudinálního výzkumu žáků a studentů
po roce 1989
Projektivní technika s pracovním názvem „Barvy života“ je snímatelná přes
počítač, za podpory internetu. Najednou
může být snímáno tolik žáků, kolik má
škola počítačů. Rentabilnost a výtěžnost
dosahuje kvality blížící se klinickému psychologickému vyšetření. Proto lze očekávat
nejen její rozšíření, ale také zisk velmi
cenných údajů o současné základní škole,
střední škole a rodinném klimatu. Standardizace techniky proběhla na velmi vysokém
počtu osob, lze tedy očekávat i výraznou
validitu.
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Konference očima
studentů
„Pořádání mezinárodních konferencí pro
nás už není pouhým zaměstnáním, je to také
náš koníček, “ uvedla studentka doktorského studijního programu Mgr. Bohunka
Durčáková, hlavní organizátorka mezinárodní konference Proměny systémů zajištění v Evropě a jejich důsledky pro sociální
práci (De- and re-construction processes
within different welfare regimes in Europe — Consequences for social work theory
and practice). Mgr. Durčáková dále říká:
„Odměnou za téměř celoroční každodenní
práci spojenou s organizováním konference
jsou pro nás především nové zkušenosti, které získáváme, a rovněž jedinečná možnost
navázat osobní kontakty s významnými kapacitami v oboru sociální práce.“ O mnoho
úkolů spojených se zajištěním ubytování,
stravování, dopravy, kulturního programu
účastníků konference a dále se zajištěním propagačních materiálů, komunikace
s médii a bezvadného technického zázemí
se s Mgr. Bohunkou Durčákovou podělily
studentky doktorského studijního programu
Sociální práce a sociální politika Mgr. Kateřina Pavlisková a Mgr. Magdalena Vašíková, studentka 5. ročníku magisterského studijního programu Sociální práce se
zdravotnickým proﬁlem Marie Bednárková
a další zaměstnanci Zdravotně sociální fakulty, především Pavla Nemethová.
K úspěšnému průběhu konference vydatnou měrou přispělo devět studentů 5.
ročníku oboru Sociální práce se zdravotnickým proﬁlem. Tito studenti dostávali
nejrůznější úkoly a účastnili se také workshopů, v jejichž průběhu tlumočili přednášky jednotlivých účastníků a přesvědčili
tak o svých výborných jazykových znalostech. Podle slov studentů 5. ročníku byla
práce spojená s organizováním konference
náročná, ale zároveň jim přinesla mnoho
nových zkušeností a především možnost
setkat se s významnými osobnostmi evropské sociální práce a příležitost diskutovat
s těmito osobnostmi jak o teorii sociální
práce, tak o problémech, které přináší
praxe sociální práce. „Považuji za podnětné,
když se odborníci a studenti z různých zemí
Evropy mohou setkat a diskutovat o svých
zkušenostech, poznatcích a názorech, které
se týkají klíčových otázek z oblasti sociální
práce,“ uvádí Jana Taberyová, studentka 5.
ročníku.
Konference se účastnili také studenti
ostatních ročníků oboru Sociální práce se
zdravotnickým proﬁlem, kteří ocenili především odborné diskuse malých skupin
účastníků, jež probíhaly v rámci jednotlivých workshopů.
Závěrem bych ráda poděkovala všem,
kteří se na organizování konference po-

Proměny systémů zajištění
v Evropě a jejich důsledky
pro sociální práci
Ve dnech 24.—28. září 2005 pořádala katedra sociální práce Zdravotně sociální
fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci
s Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt (SRN), University of Kuopio (Finsko), Canterbury Christ Church University (Velká Británie), Catholic University
of Lille (Francie) a University of Hertfordshire (Velká Británie) mezinárodní
konferenci s názvem De- and re- construction processes within different welfare regimes in Europe — Consequences
for social work theory and practice.
Účastníci konference se zabývali nejnovějšími trendy ekonomického vývoje a sociální
politiky, které mají přímý dopad na oblast sociální práce. Konstatovali, že ve všech
zemích bývalé západní i východní Evropy dochází ke dramatickým proměnám sociálního
zajištění, a to v úzké souvislosti s krizí sociálního státu. V souvislosti s těmito trendy
vyslovovali odborníci z mnoha vyspělých zemí opakovaně obavy z toho, že předobrazem
dalšího vývoje se stává právě Východ se svými prohlubujícími se problémy a rostoucím
ﬁnančním deﬁcitem.
Diskutovalo se o tom, že v této situaci je nutno čelit dvěma vzájemně spjatým procesům. Na jedné straně je to pokračující sociální exkluze velkých skupin obyvatelstva, která
úzce souvisí s fungováním tržní ekonomiky v podmínkách globalizace. Systém produkuje
stále více lidí, kteří nejsou schopni vlastními silami se do něj integrovat.
Na sociální práci je tak přenášena stále větší zodpovědnost, a to v situaci, kdy podmínky pro její fungování se výrazně zhoršují. Narůstající tlak na „ekonomizaci“ veřejného
sektoru se projevuje snahou vytvořit ze zmírňování sociálních problémů jen další tržní
příležitosti. Sociální pracovníci, kteří byli vždy v minulosti motivováni k tomu, aby pomáhali potřebným, mají být radikálně přeorientováni na péči o zeštíhlování prostředků pro
lidi v obtížných životních situacích. Sociální práci tak hrozí, že se stane vědou o tom,
jak uprostřed bohaté společnosti šetřit na těch nejpotřebnějších. Byly diskutovány silně
problematické důsledky tohoto posunu v rovině sociální, politické i etické.
Účastníci konference promýšleli tyto výzvy jak v jejich dopadu do roviny teorie,
tak v souvislosti se vzděláváním budoucích sociálních pracovníků. Mezi účastníky z 15
zemí Evropy jednoznačně převládal názor, že současná krize sociálního státu znamená
mnohem více než jen problém vyrovnanosti státních rozpočtů. Zmíněné trendy ohrožují
základní hodnoty evropské kultury. Jednání konference tak výrazně překračovalo oblast
jediné disciplíny všude tam, kde diskutovalo možnosti obrany tradičních evropských hodnot, jejichž zachování je nezbytnou podmínkou smysluplného sjednocování Evropy.
Díky dobrému jménu pořádajícího pracoviště v oblasti výzkumu a vzdělávání v sociální
práci v Evropě se podařilo jako hlavní referenty a vedoucí workshopů získat evropské odborníky, prof. Lorenze z Itálie, prof. Hamburgera, prof. Singa, prof. Bauma z Německa,
prof. Hämäläinena z Finska a prof. Littlechilda a prof. Lyonse z Velké Británie. Mezi
další pozitiva konference lze počítat i to, že se konference zúčastnili studenti, a to jak
v průběhu plenárních zasedání, tak i aktivním vystoupením ve workshopech. V průběhu
konference byla pro účastníky k dispozici publikace s příspěvky hlavních
referentů i s příspěvky z některých
workshopů, kterou vydalo německé
nakladatelství ISIS Eichstätt. Velký
podíl na úspěchu konference, který už lze dokumentovat děkovnými
dopisy účastníků konference, měli
organizátoři — studenti doktorského
studijního programu a magisterského studijního programu katedry sociální práce Zdravotně sociální fakulty
v Ostravě.
OLDŘICH CHYTIL, JAN KELLER

Nová rubrika Listů
Filozoﬁcká fakulta přináší čtenářům Listů novou rubriku s názvem ZE ZÁPISNÍKU NAŠICH
ZAHRANIČNÍCH STÁŽISTŮ. Jsou letos dva a vzdáleni jsou od sebe tisíce kilometrů:
PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D., z katedry ﬁlozoﬁe FF OU získal Fullbrightovo stipendium
a bude po celý akademický rok pobývat na americké univerzitě v Novém Mexiku; Mgr. Igor
Jelínek, „čerstvý“ absolvent studia angličtiny a ruštiny a asistent katedry slavistiky, bude po
celý akademický rok studovat a zároveň učit češtinu na ruské Státní univerzitě v Petrohradě.
Každý měsíc Vám, čtenářům Listů, oba sdělí své zážitky z míst svého pobytu. Těšte se!
EVA MRHAČOVÁ

Zápisky z Petrohradu (1)
Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Igor Jelínek a působím na katedře slavistiky,
oddělení rusistiky Ostravské univerzity… Tak se te představuji ruským bohemistům na
petrohradské univerzitě. Od 21. září tu totiž pracuji jako český lektor vyslaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Získat toto prestižní místo mi pomohla zejména smlouva o spolupráci, kterou v roce 2000 uzavřela petrohradská univerzita s naší
univerzitou. Když jsem se před dvěma lety nostalgicky loučil (ve svém příspěvku pro
Listy OU) s tímto překrásným městem, netušil jsem, jak brzy se mi poštěstí ho znovu
navštívit. Je to pro mě obrovská příležitost nejen se zdokonalit v ruštině, ale také získat
cenné pedagogické zkušenosti, navázat kontakty s petrohradskou katedrou a v neposlední řadě také shromáždit materiál pro svou disertační práci.
Petrohrad mě přivítal slunečným a na zářijové období nezvykle teplým počasím. Toto
vstřícné gesto jsem přijal opravdu vděčně a rád. První týden byl pro mě dosti náročný,
protože jsem se musel seznámit s řadou nových věcí (navzdory svým zkušenostem získaným na stáži v r. 2003) a také se smířit se skutečností, že neuvidím Českou republiku
a vše s ní spojené až do konce června, kdy můj pracovní pobyt končí. Kolegové na zdejší
katedře jsou moc milí a ochotní. Horší je to s technickým vybavením (počítače, internet),
ale není to neřešitelný problém. Studentů je poskrovnu, osmi- až desetičlenné skupinky.
Zato se v takových skupinkách výborně pracuje. Spolupráce s českým konzulátem je také
dobrá a jednání jeho pracovníků velmi vstřícné.
Dva střípky ze života v Petrohradě:
Na Něvském prospektu jsem si koupil ve stánku pirožek a paní prodavačka neměla
nazpět. 60 kopejek (asi 50 haléřů). Mávl jsem nad tím rukou. Ona však obětavě nabídla,
že si mě „pro příště“ bude pamatovat. V pětimilionovém městě. Ti Rusové musí mít ale
pamě! Gesto to bylo ale velmi milé.
Dozvěděl jsem se, že v Rusku je velmi populární český ﬁlm Ples požárníků. Trvalo
mi dlouhou dobu, než jsem pochopil, že se jedná o funkční překlad názvu Hoří, má
panenko, tedy Bal požarnikov. Překladatel do češtiny si bohužel zapomněl dohledat, jaký
je původní český název, a doslova jej zpětně přeložil. A celkem se to ujalo. Veselé.
IGOR JELÍNEK

¡Qué viva la fiesta!
V roce 1680 se usedlí pueblané spojili se svými nepřáteli, Navahy a Apači, a vyhnali
Španěly z Nového Mexika. Povstalci pod vedením pueblana jménem Zralá dýně pobili
asi čtyři sta usedlíků, mezi nimi i většinu františkánských mnichů, pobořili misijní kostely
a vydrancovali vesnice. Tak skončilo prvních osmdesát let španělského osídlení v této části
světa. Indiáni tuto událost nazývají „Pueblo Revolt“, potomci Španělů však preferují „Great
Massacre“. A už to bylo jakkoliv, jisté je, že po vyhnání Španělů Navahové a Apači na
své nedávné spojenectví s pueblany rychle zapomněli a začali plundrovat jejich vesnice do
té míry, že se zoufalá delegace pueblanů vypravila do Mexika s žádostí o ochranu španělské armády před barbarskými kočovníky. V roce 1692 tedy španělský šlechtic generál Don
Diego de Vargas přivedl novou skupinu usedlíků a ti již v Novém Mexiku natrvalo zůstali.
Právě tuto událost připomíná ﬁesta, která se každoročně pořádá počátkem září v Santa
Fé, hlavním městě státu. Je to oslava hispánské identity ve světě, v němž vládnou Anglos
a v němž také díky štědrým vládním dotacím a zvláštním daňovým privilegiím začínají
mít stále větší vliv dřívější páriové, indiáni. Městem prochází historický průvod v čele
s Vargasem, v závěsu jedou alegorické vozy (téměř prvomájové). Vedle Vargase a královny
ﬁesty sklízejí největší potlesk městští policisté, kterých si na rozdíl od jedné středoevropské
země, která si nepřála být jmenována, místní lidé skutečně váží. Mariachi vyhrávají před
guvernérským palácem, nejstarší veřejnou budovou v USA, a davy lidí se procházejí mezi
přízemními domy z nepálených cihel pomazaných hlínou (a jejich moderními napodobeninami) a pojídají tamales, burritos, tacos a jiné pikatní mexické lahůdky. Ztraceni v davu
jdou dva blon áci se spálenými nosy i jazyky a občas přispějí svou troškou do mlýna:
PŘEMYSL MÁCHA, TOHO ČASU PČEMSIL MAČA
„¡Qué viva!“

díleli! Doufám, že budeme mít příležitost
pořádat další mezinárodní konference, které budou neméně úspěšné, a již dnes se
upřímně těším na setkání s lidmi, se kterými jsme během konference navázali a už
profesní, či osobní kontakt.
MAGDALENA VAŠÍKOVÁ

Sjezd patologů
a histologických laborantů
Ústav patologické anatomie Zdravotně
sociální fakulty Ostravské univerzity byl
pověřen Společností patologů ČSL Jana
Evangelisty Purkyně organizací 13. sjezdu
českých a slovenských patologů s mezinárodní účastí a 13. sjezdu České společnosti
histologických laborantů.
Sjezd se konal v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 14.—16. 9. 2005. Jednání se
zúčastnilo přibližně 300 odborníků z České
a Slovenské republiky, dále hosté z Anglie, Německa a Rakouska.
Zahájení sjezdu se zúčastnili členové
čestného předsednictva - starosta města
Rožnova pod Radhoštěm pan RNDr. Václav Mikušek, zástupce Ostravské univerzity prorektor doc. RNDr. Dalibor Dvořák,
CSc., předseda Společnosti slovenských
patologů prof. MUDr. udovít Danihel, PhD., předseda slovenské sekce IAP
prof. MUDr. Lukáš Plank, PhD., předseda
Společnosti českých patologů prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., čestný člen
Společnosti českých patologů prof. MUDr. Rostislav Ko ousek, DrSc., a vedoucí Ústavu patologické anatomie ZSF OU
doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
V rámci slavnostního zahájení bylo prof.
MUDr. Rostislavu Ko ouskovi, DrSc.,
předáno ocenění — Čestný člen společnosti
JEP.
Obsahová náplň sjezdu byla polytematická, zaměřená do oblasti nádorových
onemocnění a speciálních laboratorních
metodik.
Účast byla zajištěna předními odborníky
v oboru patologie, přednosty univerzitních
ústavů, krajských a okresních oddělení, lékaři a laboratorními pracovníky v zastoupení téměř všech pracoviš z České a Slovenské republiky.

Jednání probíhalo v přednáškových prostorách Hotelu Relax a v areálu Valašského muzea v přírodě ve stylovém prostředí
Janíkovy stodoly.
Zahraniční hosté, MUDr. Milena Lesná
z Dorsetu, prof. Dr.med. Gerhard Seitz
z Klinikum Bamberg a přednosta Ústavu
Jakob Erdheim Institut prof. Dr. Walter
Ulrich z Vídně, přednesli velmi zajímavá
sdělení, která obohatila odborný program.
Z předních odborníků z České republiky
zaujala přednáška prof. Povýšila s názvem
Histologie a patomorfologie normální, osteoartritické a transplantované kloubní
chrupavky a dále přednáška prof. Šteinera
s názvem Plicní žíly a ﬁbrilace síní. Odborný program představoval 55 přednášek
a 22 posterů. Ústav patologické anatomie
ZSF OU přispěl do odborného programu
3 přednáškami a 2 postery.
Vedle odborného programu bylo jednání obohaceno účastí 19 ﬁrem, které
prezentovaly speciální laboratorní materiál, přístrojovou techniku a také odbornou
literaturu.
Společenská část, která vhodným způsobem doplnila odborný program, byla
spojena s návštěvou Valašského muzea
v přírodě, dále s návštěvou muzea Tatry
JH
Kopřivnice a města Štramberka.

Vokální soubor Adash šíří
slávu naší univerzity
Jistě si vzpomenete na články v Listech
z akademického roku 2003/2004, kde se hovořilo o tom, že soubor Adash vedený docentem Tomášem Novotným byl pozván do
Prahy, aby vystoupil v Parlamentu ČR (prosinec 2003) a na Mezinárodním hudebním
festivalu Pražské jaro (červen 2004). Nyní
sklidilo toto unikátní těleso další vavříny…
V Praze končí v krátké době svou diplomatickou misi Jeho Excelence velvyslanec státu Izrael pan Arthur Avnon. Při
této příležitosti pořádal pan velvyslanec
slavnostní koncert, na nějž pozval velvyslance akreditované v naší republice, ministry české vlády včetně premiéra i představitele našich zákonodárných sborů.
Program koncertu byl jediný — vystoupení vokálního souboru Adash z Ostravské
univerzity! Všichni pozvaní hosté obdrželi
od izraelského velvyslanectví krátké poví-

Prorektoři bilancují
Doc. PaedDr. Iva MÁLKOVÁ, Ph.D.
prorektorka pro studium a vzdělávání
Jak vypadala první polovina funkčního období pro prorektorku pro studium
a vzdělávání?
Musím říct, že to byla doba intenzivní práce. Znamenalo to skloubit práci badatelskou, roli
učitelskou (snažím se neoslabovat svou prací pro univerzitu vlastní katedru, takže si plně
držím docentský úvazek se všemi povinnostmi) s dosud neznámými povinnosti, které jsou
spojeny s postem prorektorky pro studium a vzdělávání, pro oblast, která je určující pro
každou vysokou školu.
Které z kroků považujete ve své dosavadní činnosti za úspěšné?
Vím, že je třeba zvládnout odpově co nejstručněji, takže budu téměř heslovitá.
— Podařilo se připravit a na MŠMT zaregistrovat jednotný Studijní a zkušební řád Ostravské
univerzity, stejně jednotně byly senátem schváleny a následně ministerstvem zaregistrovány
Stipendijní řád, Řád přijímacího řízení, Disciplinární řád.
— Připravili jsme právní, technické i organizační zázemí pro vyplácení ubytovacích stipendií
— se shodnými podmínkami pro všechny posluchače OU. Vyplácení bude řízeno univerzitně, veliký podíl na přípravě mají pracovníci CIT, velké zatížení čeká studijní oddělení
jednotlivých subjektů OU. (Ke jménům se dostanu v závěru).
— Podařilo se v koordinaci se všemi studijními odděleními jednotlivých fakult a IpUSu,
opět ve spolupráci s CITem, připravit podmínky pro implementaci Dodatku k diplomu
(Diploma Supplement) mezi doklady, které budou vyprovázet naše absolventy. Při této
příležitosti jsme ve spolupráci s PhDr. Eliškou Čabalovou zpracovali novou graﬁckou
podobu vysvědčení, diplomů i Diploma Supplement.
— Podařilo se zvládnout restrukturalizaci učitelských programů — čekáme na podání a schválení poslední části NMgr. programů na FF a Bc. i NMgr. programů na PdF.
— Nastartovali jsme do nové podoby evaluaci — hodnocení výukového procesu ze strany
studentů. Novou podobu (po ZS) studenti příliš neakceptovali, věříme, že po LS s námi
budou studenti spolupracovat více.
— Pravidelně jsme s panem rektorem zavítali na studentská shromáždění, kde jsme odpovídali
na otázky studentů, vysvětlovali jsme kroky vedení univerzity zvláště ve studijní oblasti.
— Zprovozňujeme, se všemi vstupními problémy, systém AKROS, který slouží ke generování
akreditačních spisů z informačních systémů OU.
Jako poslední ve výčtu, ale je to podmínka úspěšných kroků v mé práci prorektorky, je
velmi dobrá komunikace s těmi složkami — na fakultách, IpUSu, na CITu, - které vstupují
do procesu organizace a zabezpečování studia a vzdělávání na OU. Pravidelně — první pátek v měsíci — se schází Studijní komise, jejíž složení bylo rozšířeno; vedle proděkanek pro
studium byli do komise přizváni také zástupci jednotlivých studijních oddělení. Jsem si jistá,
že se vylepšily vztahy, že se nám daří vidět jevy mnohem komplexněji, vyříkat si mnohé
a zkoordinovat postupy napříč univerzitou ještě před vyhlášením, předložením dále.
Chci jmenovat ty spolupracovníky na OU, bez kterých by se mi nedařilo podmínky pro
studium na OU proměňovat, a domnívám se, že zkvalitňovat (řadím podle abecedy a bez
titulů): „moje“ referentka Radmila Černá; Dana Kričfaluši, Hanka Sochorová, Ria Vašutová,
Renáta Vávrová — „moje“ proděkanky, a pánové Dušan Foltýn a Marek Sibinský z IpUSu;
zástupci studijních oddělení: Helena Böhmová, Rosa Černý, Dáša Milatová, Natálka Šimonková i paní Julinková a Šolonková z IpUSu; Robert Bohoněk, Tomáš Kamrád, Jiří Šimonek,
Jaroslav Švehlák z CITu.
Jsou oblasti, kde jste byla bezradná?
Nevím, jestli právě bezradná… Je řada věcí, které promýšlím a jejichž čas teprve přijde.
Jsou dvě oblasti, v nichž zatím narážím hlavou do zdi. Nedaří se stále najít komunikační
kanál, kterým by přitékaly informace ke studentům tak, aby je opravdu vnímali, aby na ně
reagovali. Zkoušíme informace v Listech, plakáty, občasné nástěnky, e-maily, webové stránky.
Te jsme vsadili na Portál, na osobní stránky každého studenta. Důležitý úkol pro druhou
polovinu funkčního období, který se zatím nezdařil, se týká celoživotního učení. Chtěla bych
přesvědčit univerzitu, že by bylo přínosem vystoupit (podle mého názoru) z jakéhosi stereotypu, že se musíme dostat na progresivnější platformu.

Ing. MUDr. Miroslav PŘÁDKA, Ph.D.
prorektor pro vědu, uměleckou činnost a zahraniční vztahy

PŘED

VYSTOUPENÍM V SENÁTU

Jak hodnotíte své dosavadní působení ve funkci prorektora?
Především úvodem - hodnotit mne musejí jiní. Ale Vaše otázka zřejmě směřuje k průběžnému hodnocení činnosti úseku vědy, umělecké činnosti a zahraničních vztahů na naší
univerzitě, tedy řekněme k přehledu aktiv a pasiv.

Pokusím se shrnout aktiva v heterogenní oblasti, jakou věda, umělecká činnost a zahraniční
vztahy představují.
Určitě můžeme být spokojeni s intenzitou a charakterem zahraničních kontaktů naší univerzity včetně mobilit studentů a akademických pracovníků. Zcela dominujícím programem
v tomto směru je SOCRATES/ERASMUS, díky němuž realizuje stáže značný počet studentů
a akademických pracovníků. Při srovnání jednotlivých vysokých škol v ČR se dostáváme
v intenzitě tohoto programu v akademickém roce 2005/2006 do první čtvrtiny pořadí. I jiné
programy mezinárodní spolupráce běží na dobré úrovni, mohu však podotknout, že bychom
měli více využívat mezivládní stipendia.
Umělecká činnost na naší univerzitě, a už jde o umění hudební či výtvarné, má vynikající
renomé; nastává určitě čas zamyslet se nad skutečností, zda organizační forma Institutu
pro umělecká studia (IpUS) je dostatečná a vyhovující pro umělecké aktivity s vynikajícími
výsledky. Transformace IpUS na fakultu je podle mého názoru na pořadu dne a věřím, že
se ji v dohledné době podaří realizovat.
V rámci publikační činnosti se podařilo oživit reprezentativní Edici UNIVERSUM, která se
během loňského a letošního kalendářního roku rozšíří o celkem pět hodnotných titulů. Zde
musím poděkovat předsedkyni Ediční rady UNIVERSA prof. PhDr. Svatavě Urbanové, CSc.,
bez níž si činnost této edice vůbec nedokáži představit. Složitější je situace v oblasti vědecké
a výzkumné činnosti…
Tedy také nějaká „pasiva“?
Nikoli. Málo doceňujeme skutečnost, že výzkumný záměr řešený na Ostravské univerzitě
(projekt „Logické a algebraické metody pro zpracování informací zatížených neurčitostí a jejich použití ve fuzzy modelování“, řešitel prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.) byl i v nelítostné
konkurenci hodnocen na stupni „A“, a tak jsme se zařadili mezi malý počet vysokých škol,
které takto kvalitní projekt vůbec mají. Tím ovšem nezastírám skutečnost, že zatímco v roce 2004 bylo na OU řešeno a úspěšně ukončeno celkem devět výzkumných záměrů, nyní
máme jediný.
Dalším významným aktivem v oblasti vědy a výzkumu je stávající zapojení do projektu výzkumného centra; navíc v těchto dnech se chystají další podobné projektové žádosti. Kromě
toho Ústav pro regionální studia OU čerpá na určitou vymezenou vědeckovýzkumnou činnost
prostředky z mimořádné ministerské dotace podle tzv. ukazatele „M“.
Přestože tedy v kalendářním roce 2005 celkový objem ﬁnančních prostředků na vědu a výzkum na OU v absolutních číslech neklesá, musíme se zřejmě už provždy smířit s novým
přístupem poskytovatelů ﬁnančních prostředků na vědu a výzkum. Podporu získají pouze vynikající projekty, průměrné nebo dokonce podprůměrné aktivity nebudou podporovány. Stejná
situace už dávno nastala u projektů mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu.
Co v této souvislosti chystáte do budoucna?
O naše zahraniční vztahy a uměleckou činnost obavy rozhodně nemám. V oblasti vědy
a výzkumu se však musíme zamyslet nad zaměřením jednotlivých vědeckovýzkumných činností tak, aby byly co nejvíce v souladu s prioritami Národní politiky výzkumu a vývoje
II, protože pouze projekty korespondující s prioritami tohoto dokumentu budou ﬁnančně
podporovány.
Musíme implementovat principy procesního řízení do oblasti vědy a výzkumu a s tím související provedení reorganizace referátu vědy v rámci rektorátního úseku.
Musíme zefektivnit účinek ﬁnančních prostředků na vědu v rámci celouniverzitního rozpočtu
i v rámcích rozpočtů jednotlivých fakult.
Musíme se zamyslet nad organizací vydavatelské činnosti.
Musíme zlepšit systém podpory mladých a začínajících pracovníků ve vědě a výzkumu.
Musíme… Zkrátka je třeba učinit mnoho nových a možná i bolestivých kroků, abychom
v těžké konkurenci na poli vědy a výzkumu lépe obstáli. Nechte se tedy překvapit.
ZA

ROZHOVOR DĚKUJE

JIŘINA VEČEŘOVÁ

Byl spuštěn program TEP
— aneb nabízíme možnosti…
TEP je program pohybových aktivit Ostravské univerzity, který nabízí ZDARMA v zimním semestru všem zaměstnancům a studentům možnost ovlivnit pravidelným pohybovým
režimem své zdraví a životní styl.
Název programu TEP je tvořen zkratkou slov Tělo - Energie - Pohyb, která vyjadřuje
rovnováhu vztahu mezi tělesnou schránkou člověka, formami jeho vnitřní energie a pohybem jako nezbytné součásti života.
PROČ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA REALIZUJE „TEP“?
Zadýcháváte se, když jdete do schodů? Jste unavení, když doběhnete tramvaj? Sedíte

dání o tomto unikátním vokálním souboru, kde se samozřejmě hovořilo i o tom,
že soubor vznikl a působí pod vedením
doc. ThDr. Tomáše Novotného na Ostravské univerzitě.
Koncert se konal pod záštitou předsedy
Senátu České republiky MUDr. Sobotky
ve čtvrtek dne 29. září a uváděl jej papežský nuncius akreditovaný v Praze.
Soubor (jak jinak) sklidil obrovský aplaus.
Více vám o něm řekne jeho přímá účastnice…
Blahopřeji panu docentu Novotnému
i celému souboru, který se stal rodinným
stříbrem Ostravské univerzity a zaslouží si
všestrannou podporu a úctu.
DOC. DR. EVA MRHAČOVÁ,

DĚKANKA

FF OU

Adash zpíval v Praze
Náš koncert se konal v hlavním koncertním sále Valdštejnského paláce v Praze. Večer zahájili svými proslovy předseda Senátu ČR MUDr. Přemysl Sobotka
a prezident diplomatického sboru v Praze,
papežský nuncius Diego Causero.
Poté, co členky souboru se svým sbormistrem doc. Tomášem Novotným vstoupily o půl osmé na scénu, tlumeným světlem
sálu se rozezněly tóny úvodní hebrejské
písně Sisu et Jerušalajim. Jedna známá
skladba střídala druhou, na řadu přišla
dojemná píseň o loučení a radostné budoucnosti Izraele Bashana haba'ah, lyrická
Jerušalajim šel zahav i hluboké starodávné
Simeni. Jen z oblíbených jidiš písní mohla
zaznít pouze jedna. Jazyk středoevropských
židů totiž izraelští židé považují za komunikační prostředek ponižovaných diasporních
Židů, a byl tak společensky devalvován.
Přesto měla jidiš píseň Rumenje, v níž se
zpívá o krásách Rumunska, tradičně veliký
úspěch, a to i u rumunského velvyslance.
Ohlas hostů po závěrečném přídavku
a několikerém srdečném poděkování pana
velvyslance byl nevídaný. „Snad nikdy jsem
během jedné hodiny nevyslechl tolik komplimentů a nedostal tolik nabídek k vystoupení
jako při rautu po koncertě,“ líčil své dojmy
docent Novotný.
K nejatraktivnějším patří opětovné pozvání do Senátu ČR, pozvání koncertovat
v San Francisku či návrh, aby Adash doprovázel našeho premiéra při jeho prosincové
MARKÉTA RADOVÁ
státní návštěvě Izraele.

MINISTR SVOBODA
SOUBORU ADASH

V ROZHOVORU S ČLENKAMI

Dvě blahopřání novému
děkanovi Pedagogické
fakulty OU
aneb Výjimečný týden v životě
PhDr. Josefa Malacha, CSc.
První blahopřání se vztahuje ke dni
29. září 2005. Toho dne PhDr. Josef Malach úspěšně obhájil před vědeckou radou
Pedagogické fakulty Univerzity Konštantina Filozofa v Nitře svou habilitační práci
na téma Aktuální problémy teorie a praxe
pedagogického hodnocení. V přednášce, jejíž téma bylo vědeckou radou univerzity
v Nitře doporučeno, se Josef Malach zabýval „vzdělávací politikou jako vědecko-pedagogickým problémem a její realizací
v podmínkách krajů a škol“, tedy problémem, který my, pedagogové, považujeme
za potřebné sjednocující východisko a elementární předpoklad naplňování obecného
cíle výchovy. Josef Malach předložil ke své
habilitaci rovněž rozsáhlý seznam publikační a vědecké činnosti v oblasti, kterou vystudoval na Filozoﬁcké fakultě Masarykovy
univerzity v Brně, tedy v pedagogice. Publikoval tři monograﬁe, 36 vysokoškolských
učebnic, 30 vědeckých studií v domácích
odborných časopisech a sbornících a 7
vědeckých statí v zahraničních odborných
časopisech. Blahopřejeme novému panu
docentovi!
Druhé blahopřání se vztahuje k 3. říjnu 2005. Toho dne ocenil Akademický
senát Pedagogické fakulty Ostravské univerzity tvořivé aktivity i lidské vlastnosti
novopečeného docenta PhDr. Josefa Malacha, CSc., a zvolil jej na příští období
děkanem této fakulty.
Milý Josefe, známe Tě dosti dlouho.
Vážíme si Tvé pracovitosti, koncepčnosti
a zejména velmi pěkného vztahu k lidem,
ke studentům prezenčního i kombinovaného studia, s nimiž v posledním pětiletí
především pracuješ. Přejeme Ti, aby se
Ti práce dařila a aby Ti sloužilo zdraví.
S naší podporou můžeš počítat.
ZA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PDF OU
— DOC. PHDR. JOSEF MRHAČ, CSC., ŘEDITEL

dlouhé hodiny v lavicích nebo u počítače a přitom nechodíte sportovat? Nemáte čas na
pravidelné sportování, protože vždy je něco důležitějšího? Chtěli byste sportovat, ale na
sport nemáte peníze? Nejlepší pohyb je sledovat sport v televizi? Snažíte se zhubnout
zázračnými náplastmi? V případě, že odpovědi na některé tyto otázky jsou ANO, můžete
si být téměř jistí, že zdravotní komplikace na sebe nenechají dlouho čekat. Proto Vám
Ostravská univerzita nabízí možnost, jak těmto komplikacím předejít...
TEP je členěn na 4 základní programy: GO, EFFECT, FUNNY a HEY. Každý sleduje jiný cíl a nabízí všem uživatelům pohybové aktivity, které přispívají k naplňování
tohoto cíle. Nedílnou součástí programu TEP, kterou mohou všichni zájemci o program
využívat, je i nabídka DIAGNOSTIKY tělesné zdatnosti. Diagnostikou rozumíme stanovování konkrétních ukazatelů zatížení, které poskytují informace o úrovni fyzických předpokladů pro zvolenou pohybovou aktivitu. Na základě těchto předpokladů Vám může
být v případě Vašeho zájmu vytvořen a doporučen individuální pohybový program.
Představujeme jednotlivé programy
Program GO
Cílem programu je nabídnout takové aktivity, které svým charakterem mohou v případě správného a pravidelného provádění ovlivnit rozvoj, popř. udržování pohybových
schopností, tzn. síly, rychlosti a vytrvalosti. Jde o aktivity, které jsou prováděny převážně
s vyšší intenzitou zátěže, tzn. v oblasti submaximální zátěže. Do programu jsou zařazeny
např. tyto sporty: squash, horolezecká stěna, futsal, volejbal, cycling (alternativa spinningu) apod.
Program EFFECT
Smyslem programu je nabídnout jeho uživatelům takové aktivity, které v případě správného a pravidelného provádění ovlivňují formování postavy, nápravu svalových dysbalancí a inicializují úbytek váhy. Aktivity se tedy soustředí na posilování atrofovaných
a protahování zkrácených svalů. Jde o aktivity převážně vytrvalostního charakteru ve
střední intenzitě zátěže. Program nabízí např. jógu, kalanetiku, pilates, ﬁtness centrum,
regeneraci, plavání atd.
Program FUNNY
Cílem programu je především zábava, relaxace a společenské kontakty. Půjde především
o jednorázové aktivity, popř. společenské akce pohybového charakteru. Intenzitu zátěže
si volí jeho uživatelé samostatně a na základě individuálního pocitu. Jednotlivé akce
budou postupně nabízeny. Jednou z nich bude i sportovní den na jaře 2006.
Program HEY
Nabízí zájemcům možnost rozvoje stávajících, resp. výuku některých nových pohybových
dovedností. Předpokládá se, že zájemci o tyto aktivity budou vybranou aktivitu s ohledem na didaktický postup výuky navštěvovat pravidelně. Intenzita zátěže je úměrná typu
výuky zvolené pohybové aktivity. Prozatím nabízíme výuku golfu, basketbalu a plavání,
na zimu připravujeme výuku snowboardingu a lyžování. Další výukové programy budou
dále přibývat.
Všechny výše uvedené nabídky a další podrobnější informace naleznete na internetových stránkách programu TEP. Adresa www.osu.cz/tep
SRDEČNĚ
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FACTORY WORKSHOP —
Ostrava září 2005
Začátkem září letošního roku proběhl v Petřvaldu u Ostravy workshop digitálního tisku,
který ve spolupráci s Institutem pro umělecká studia Ostravské univerzity pořádala ﬁrma
FACTORY. Bylo to pracovní setkání umělců z České republiky, Slovenska a Polska,
kteří ve své tvorbě využívají technologii digitálního tisku. Autoři nebyli nijak omezováni
tematicky, již předem se předpokládal individuální přístup k tématu i obsahu graﬁk.
Technologické zázemí, materiál pro tisk a výstavní prostory pro prezentaci výsledků
workshopu poskytla fa FACTORY. Každý účastník workshopu měl k dispozici k potisku
20 m2 papíru nebo jiného materiálu. Prvního ročníku této výtvarné akce se zúčastnili
pedagogové z Fakulty umění Slezské univerzity v Katovicích, pracoviště v Těšíně — Eugeniusz Delekta, Małgorzata Łuczczak, Leszek Zbijowski, z Vysoké školy výtvarných
umění v Bratislavě — Ivan Csudai Stankoci, Pavol Choma a pedagogové z Institutu pro
umělecká studia Ostravské univerzity — Eduard Ovčáček, Zbyněk Janáček, Pavel Noga
a Marek Sibinský.
Worshop digitálního tisku chtěl upozornit na graﬁckou technologii, která se již pevně zabydlela v prostředí komerční graﬁky a reklamy a která je čím dál více využívána

ÚČASTNÍCI

WORKSHOPU V TISKÁRNĚ

FACTORY,

KDE WORKSHOP

BÍHAL

tovat se situací v nejbližším zahraničí. Proto byli
přizváni umělci z Polska
a Slovenska. Přestože žijeme v době globálního
přenosu informací, je
osobní setkání stále nenahraditelné. Doufáme,
že se nám podaří zorganizovat další ročníky
workshopu také v příštích letech. Výtvarná díla
vzniklá na tom letošním
budou širší veřejnosti
představena na výstavách
v oﬁciálních výstavních
síních v Ostravě, v Bratislavě i Těšíně.
NĚKOLIK
PAVEL NOGA

ve „volné“ tvorbě. Tato
technologie v České
republice přitom dosud nemá (nebo o tom
nevíme) žádný tvůrčí workshop, přestože
na oﬁciální každoroční
přehlídce české graﬁky
„Graﬁka roku“ v Praze na Staroměstské
radnici se můžete rok
od roku setkávat s čím
dál větším počtem tisků
vytvořených digitálním
způsobem.
Pro
organizátory
FACTORY
WORKSHOPU
bylo
zajímavé
PROtyto zkušenosti konfron-

VYTIŠTĚNÝCH GRAFIK V IMPROVIZOVANÉ INSTALACI ZÁVĚREČNÉ

VERNISÁŽE V PROSTŘEDÍ FIRMY

S Martinou Bačovou o mistrovských kurzech v USA
Martina Bačová, studentka oboru Hra na housle ze třídy
prof. Zdeňka Goly na Institutu pro umělecká studia OU, se ve
dnech 19. 6.—30. 7. 2005 zúčastnila 21. ročníku festivalu a v jeho rámci masterclasses „Encore School for Strings“ na Cleveland Institute of Music (CIM) v Hudsonu, USA.
Mohla se ho zúčastnit díky stipendiu nadace AEF — American Endowment Foundation, které zahrnovalo studijní a pobytové náklady. Cestovní náklady jí pomohl uhradit Moravskoslezský kraj.
Co Martině pomohlo získat stipendium AEF? „K žádosti
jsem musela přiložit nahrávku. Po konzultaci s panem profesorem jsem se rozhodla pro několik skladeb, mj. pro Issayovu Baladu pro sólové housle a Máchovu Elegii pro housle a klavír.“
O festivalu na CIM a jeho mistrovských kurzech nám Martina řekla: „Ředitelem festivalu „Encore School for Strings“ je ředitel CIM prof. David
Cerone. Měla jsem velké štěstí, že právě on a jeho paní Linda Sharone Cerone mě na
kurzech učili. Bylo tam asi 150 účastníků ve věkovém rozmezí 8—28 let. Někteří byli z Curtis
Institute, někteří z Colburn School for the Performing Arts v Los Angeles, jiní ze slavné
Julliard School v New Yorku, z Manhattan School of Music apod. V minulosti tento festival
a jeho masterclasses navštívily například také Hilary Hahn a Sarah Chang.“
O zážitcích přímo z místa kurzů nám Martina psala ve svých e-mailech:

Mezinárodní bryologicko-lichenologické dny
Tradiční setkání našich a zahraničních
bryologů (mechaři) a lichenologů (lišejníkáři) proběhlo letos 22.—25. září na Čeladné v Beskydech. Pořádající institucí byla
tentokrát katedra biologie a ekologie PřF
OU Ostrava. Akce se zúčastnilo 29 botaniků z řad našich i zahraničních odborníků,
ale také studenti vysokých škol.
Ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy byly každý den pořádány celodenní
terénní exkurze na atraktivní lokality. Cíl
takových exkurzí je hned dvojí. Především
jde o to, prozkoumat dosud neprobádané
území a přinést tak nové poznatky o výskytu mechorostů a lišejníků. Nezanedbatelný význam je však také pedagogický,
nebo se zde studenti setkávají s našimi
i zahraničními předními odborníky na danou problematiku a získávají tak cenné
zkušenosti. Večerní program byl tvořen
přednáškovými bloky, v nichž referující
představovali výsledky svých vědeckých aktivit na poli bryologie a lichenologie.
Exkurze přinesly řadu nových biologických poznatků a objevů. Bylo nalezeno
mnoho velmi vzácných a ohrožených druhů mechorostů i lišejníků; některé řazené
do sítě ochrany přírody nazvané NATURA
2000 — př. mech šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) — viz foto.
Pracovní úspěchy v terénu a zajímavost
přednášek byly umocněny i krásným podzimním počasím, a tak lze akci hodnotit
jako velmi úspěšnou.
Tato bryologicko-lichenologická setkání
probíhají pravidelně 2x ročně již od roku
1988. Příští rok předáváme organizační
štafetu kolegům z Masarykovy univerzity
v Brně a přejeme šastnou ruku při výběru lokalit a hojnou účast!
RNDR. VÍTĚZSLAV PLÁŠEK, PH.D.
KBE PŘF OU OSTRAVA

Sanskrt na ﬁlozoﬁcké
fakultě!
Filozoﬁcká fakulta rozšířila v předcházejícím akademickém roce podstatně svou
nabídku studia lektorských jazyků. Nabídli jsme studentům arabštinu, čínštinu, japonštinu a romštinu. Zájem předčil naše
očekávání — přihlásilo se tolik studentů,
že jsme museli otevřít výuku vždy ve dvou
skupinách. Máme radost z toho, že zájem
o tyto jazyky trvá i v tomto roce.
V novém akademickém roce rozšiřujeme nabídku exotických jazyků o jazyk
další — o sanskrt. Pro výuku jsme získali
Mgr. Pavlu Vjaclovskou, „čerstvou“ absolventku jednooborového studia sanskrtu na
Filozoﬁcké fakultě Univerzity Karlovy. Toto
studium se otevírá na UK jedenkrát za pět
let a absolventů je málo. (Pavla Vjaclovská
nám řekla, že v ročníku začalo studovat
deset studentů a absolvovali — dva.) Máme
velkou radost z toho, že i o studium tohoto velmi obtížného starobylého jazyka,
který je více než dva tisíce let užíván
jako vznešený jazyk staroindické literatury
a vědy, projevili naši studenti zájem, a že
jsme tudíž mohli otevřít jednu výukovou
EVA MRHAČOVÁ
skupinu.

29. června: Jsem šastná, že zde mohu být a studovat. Je to
velká příležitost. Mám mnoho práce a vzhledem k tomu, ze
jsem odjížděla nemocná, je to zkouška mé výdrže.
Minulý týden, hned po příletu, jsem předehrávala něco
ze svého repertoáru. Studuji u Mr. a Ms. Ceronových, kteří
jsou velkými osobnostmi a studovali u světoznámého houslisty a věhlasného houslového pedagoga Galamianna. Mr.
David Cerone je zde direktorem.
Tento týden ve čtvrtek mám „1. koncert ve Spojených
státech“. Myslím, že je dost důležitý a také je brán jako
velká událost ENCORE - to je název těchto masterclasses.
Jsem zdravě nervózní a doufám, že předvedu to nejlepší ze
sebe.
Doufám, že to nebude znít příliš namyšleně, ale velcí
profesionálové mi řekli tolik krásného, že mám pocit, že
to ani nemůže být pravda. Snažím se pracovat 8—9 hodin
denně, když je to možné.
Naše centrum je v univerzitním městečku. Mám nádherný
pokoj v zahradní vile, kde můžeme cvičit od sedmé ráno do
jedenácté večer. Je to ta nejlepší koncentrace, jakou jsem
kdy zažila! Těším se, až si o tom popovídáme. Skutečně
velká inspirace a zkušenost.
1. července: Koncert dopadl GREAT, lidé vstávali a křičeli bravo!! Jsem strašně šastná!
I proto, že jsem hrála Janáčka, že byl tak velkolepě přijat a pochopen.
Děkuji Bohu, že mám většinou štěstí na úžasné lidi.
Děkuji za pozdravy. Až budu klidnější, a ne tak šíleně „přešastná“, napíši víc.
6. července: Ono to vyznívá, že jsem tady jediná zářící hvězda, ale tady je spousta hvězd.
Zde se právě soustře ují muzikanti od těch nejtalentovanějších malých zázračných dětí až
po vyzrálé hudebníky jdoucí po cestě téměř už profesionální. Člověk má šanci mnohému
se přiučit. Mám radost, mám skutečnou radost, že lidi mi ještě několik dní po koncertě
sdělovali své dojmy a nadšení.
10. července: Director David Cerone mi oznámil, že budu hrát na dalším koncertě. Mám
velkou radost... velkou.

MGR. PAVLA VJACLOVSKÁ
BOHA GANESHE

SE SOCHOU SLONÍHO

Slavnostní otevření
Ústavu ošetřovatelství
a managementu
ve zdravotnictví
Dne 19. září 2005 otevřel slavnostně
děkan Zdravotně sociální fakulty doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., rekonstruovanou budovu Ústavu ošetřovatelství
a managementu ve zdravotnictví v areálu
Ostrava-Zábřeh. Do této doby byla pracoviště ústavu rozmístěna ve dvou lokalitách
— v budově ZSF na ulici Fráni Šrámka
v Mariánských Horách a v bývalé budově
ředitelství Fakultní nemocnice v Zábřehu
na Syllabově ulici. Rekonstrukcí, která probíhala od června 2004, získala Zdravotně sociální fakulta nové výukové prostory
— rozšířenou počítačovou učebnu, tři odborné laboratoře ošetřovatelství a tři nové
posluchárny. Vedení ZSF a UOM děkuje

11. července: Co se koncertu a informací o něm týká, omlouvám se, nenapsala jsem
podrobnosti, protože je budu vědět až po zítřejší hodině. Vím, že se panu Ceronovi
ohromně líbí Máchova Elegie, takže počítám s jejím provedením.
Moje pianistka je vynikající, Anitta Pontremolli korepetuje na CIM - Cleveland Institut of Music, vybral mi ji pan Cerone. Ohromně mezi námi fungovala nonverbální
komunikace na pódiu při posledním koncertu.
Koncerty jsou zde jak závěrečná exhibice po soutěži. Včera tady provedli studenti
Schönbergovu „Zjasněnou noc“, bylo to neuvěřitelné. A před tím vystoupil David Cerone
s tím, že tato skladba na návrh účinkujících bude věnována obětem teroristického útoku
v Londýně. Zahráli to úžasně.
Program je tady opravdu pestrý. Kromě toho, že je zde posilovna a bazén, organizují
se výlety — kanoistika, nákupy, kino, koncerty festivalu Kent Blossom... Je toho hodně.
Tím, že bydlím ve vile pro „už dospělé“, alespoň věkem, mám tady kamarádky, s kterými občas vyrazíme na různé akce. Kolegyně Sue má tady auto, takže není problém
kamkoli vyjet. Chystám se na nějaký koncert Cleveland orchestru, zajímá mě to ve všech
směrech.
Poznala jsem tady dost zajímavých lidí a mám o to větší radost, že si rozumíme,
třebaže angličtina není mou mateřštinou. Všude je to o lidech....
Mě nakonec v pátek odvezli do nemocnice, tam jsem si poležela tři hodiny, museli mi
dát kapačku, protože zdravotní sestra neodhadla situaci a já byla totálně dehydrovaná,
neschopná ničeho. Ale na druhou stranu zas tato příhoda nejednou pobavila mé přátele.
O tom Vám budu někdy povídat.
12. července: „Hot news“: director David Cerone určil termín koncertu: 21. 7. 2005—
WCLV live broadcast on 104.9 FM! Budete mi držet palce, vi te?
14. července: Právě jsem hrála na mém Class-studiu, komentáře byly krásné, myslím, že
mě mají rádi... myslím, že by bylo hodně zajímavé dozvědět se i od dalších studentů OU
z jiných oborů jejich prožitky, zkušenosti ze stáží...
Včera jsem si byla zacvičit v posilovně a zaběhat, člověk se cítí úžasně vitálně. Běhat
jsem šla pozdě večer a tra byla uzavřená. Běžela jsem tedy po lesní stezce a najednou

tři metry přede mnou překrásná laň. Byl to úžasný zážitek. Velké svítící oči, ladnost...
Víte, že jsem byla ráda, že tra byla toho večera zavřená?
A tak je to asi se vším, když má člověk pocit, že ztrácí nebo že ztratil, nachází
mnohem víc...
19. července: Právě jsem se vrátila z knihovny. Koncert se blíží, práce narůstá, čas
plyne tak rychle, že sotva vstanu a něco udělám, už je večer. Potřebovala bych asi tak
třicetihodinové dny... Nemáte taky někdy takový pocit? Což je také důvod, proč píši
teprve nyní.
Posílám Vám s pěkným pozdravem též fotku ze svého CD. Byla jsem na koncertě
Cleveland Philharmony. Hrají úžasně, vynikající koncertní mistr. Jsem ráda za tento
zážitek.
Čeká mě toho tolik po návratu, zatím si ještě nedovedu představit, jak zvládnu teoretické zkoušky, jak se ukotvím zpět v Ostravě...
Čekají mě též velmi příjemné věci, jako jsou četné koncerty až do Vánoc a s různými
programy. Na to se těším.
20. července: Dnes jsem měla velmi náročný den, cvičení, zkoušky různých programů,
cvičení, hodinu, Studio-Class... Ale viděla jsem v očích pana Ceroneho slzy, tak si myslím, že to bylo dobré...
Pak jsem si šla na hodinu zacvičit do posilovny, abych taky něco udělala pro tělo,
pokud to jen časově jde, chodím každý den. A pak rychle večerní koncert. Zaujal mě
nesmírně, nesmírně muzikální jedenáctiletý chlapec. Hrál Vitaliho, ohromné, tolik emocí,
muziky a citu pro tón, to se málokdy slyší u tak malých zázračných dětí. Ale tady je
takových mnoho. Též na jednom koncertě vystoupil čtrnáctiletý chlapec s Paganiniho
Koncertem D dur — úžasné, úžasné. Oba jsou ze třídy pana Ceroneho.
Myslím, že si dám ještě hodinku cvičení a půjdu spát. Jsem tak unavená, že mám
pocit, že do té postele nedojdu. Někdy tady třeba celé noci nemůžu usnout, všechny
ty emoce, zážitky... A to je pak strašné, když se to opakuje, člověk nemůže normálně
fungovat. Před ENCOREm jsem měsíc nespala, zařizovala, byla nemocná, a tady takový
zátah. Ale to se vše zvládne.
22. července: Koncert opět GREAT!!! Moji učitelé byli nadšeni. Ostatní profesoři neméně. Posílám „pokoncertní“ fotky.
Pan David Cerone mě objal tak, že má na pravém rameni košile ještě velmi, velmi
viditelný otisk mé rtěnky. Doufám, že to půjde vyčistit. Ale byl velmi nadšený, políbil
mě na tváře a to on nedělá. A též jeho žena byla nadšená.

ZLEVA: DOC. HORÁČEK,
MUDR. PŘÁDKA

DOC.

JAROŠOVÁ

A
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touto cestou všem pracovníkům, kteří se
na stěhování v posledních srpnových dnech
podíleli.
DOC. PHDR. DARJA JAROŠOVÁ, PHD.
VEDOUCÍ UOM

Vzácná návštěva na FF OU
Dne 19. září navštívily katedru romanistiky a vedení FF dvě představitelky španělského velvyslanectví v Praze — paní Victoria Gonzáles Román, rada velvyslanectví, a paní Angela Fernándes, přidělenkyně
pro záležitosti školství. S děkankou fakulty
a s vedoucí oddělení hispanistiky katedry
romanistiky Mgr. Janou Veselou projednaly
všechny otázky budoucí těsnější spolupráce.
DOC. PHDR. EVA MRHAČOVÁ
DĚKANKA FF OU

29. července: Tak už jen navštívím poslední koncert, uděláme nějaké snímky, vyměníme
si kontaktní adresy a už musím opustit toto překrásné místo... Posílám Vám opět nějaké
fotograﬁe. Na druhou stranu budu mít vzrušující cestu zpět, autem do Bostonu, pak do
New Yorku a tam prožiju dva dny, abych poznala toto city.
JAN GROSSMANN

Turecko 2005 — 2. část
Středozemní moře vítá v délce 1500 km svou velebností, klidem a nedohledným obzorem
azurově modré vody dnes jako před tisíciletími všechny, kdo chtějí poznat jeho krásu
a pochopit strategický význam jeho přístavů, do nichž vplouvaly foinické lodě s náklady
indického zboží a množstvím odborných poznatků, které byly poté zpracovávány Řeky.
Zde takto vznikal před mnoha tisíciletími první most, po němž šly nejstarší kulturní
proudy z Orientu do egejského světa.
Vjíždíme do starověké Lýkie. Etnogeneze Lýků je dodnes značnou záhadou — jejich
velká část přišla podle Hérodota z Kréty. Byl to národ vynikajících námořníků a navigátorů, stejně jako suchozemských vojáků — nacházíme je ve staroegyptském vojsku
na počátku 1. tisíciletí př. n.l. Navštívili jsme Xanthos s krásně zachovalými skalními
hrobkami, jejichž architektura je stále značným odborným problémem. Typ lýkské hrobky,
např. tzv. hrob harpyjí z 5. stol. př.n.l., dokumentuje víru Lýků, že ptačí démoni vynesou
mrtvé pohřbené v horních částech hrobek do nebe.
Z vysokých skalních útesů sjíždíme serpentinami a při pohledu do nepřístupných,
panensky čistých vod hlubokých zálivů tajíme dech. Zastavujeme se v Myře, významném
antickém městě-přístavu se skalními hroby a překrásným divadlem. Působil zde dětmi
každoročně 6. prosince očekávaný Mikuláš. Je to nepochybně historická postava, biskup
v rané křesanské obci, který šířil ty nejkrásnější myšlenky pomoci bližním a sociálně
potřebným; rovněž datum 6. 12. se váže v první polovině 4. stol. n.l. k určité události.
Lýkské hrobky s nápisy a věštbami nás provázejí v další cestě přes Finike, kolem míst,
v nichž dodnes hoří ze země vyvěrající plyn, který Homér nazval Chimérami polykajícími oheň.

Dobré rady s. r. o.
2. Na výchovu nikdy pozdě!
Za totality se říkalo, že každý má nějakého estébáka. Já říkám, že bez ohledu
na politickou situaci každý máme svého
kritika. Mým kritikem číslo jedna je moje
máma. Stále se mi snaží vnutit nějakou
zaručenou radu do života, o průběžných
drobných poznámkách a připomínkách ani
nemluvě. Přestože nesu na zádech pátý
křížek a sama rok co rok výchovně působím na desítky studentů, nevzdává to se
mnou. Mí známí už vědí, jaký si přeji na
náhrobní desce nápis: „Umřela poučená!“
Byla by škoda tuto důležitou skutečnost
lidstvu zatajit.
Kdosi mi vyprávěl o starší ženě, která
svého manžela posílala za nákupy a sama
si doma na mapce města a se stopkami v ruce značila pomocí vlaječek body,

v nichž by se podle jejího odhadu mohl
průměrně trénovaný důchodce zrovna nacházet. A běda, když se pak manžel někde opozdil! Z něčeho takového sice moji
mámu nepodezřívám (nikdy jsem doma ani
vlaječky, ani stopky neviděla), ale pravda
je, že časový odhad má dobrý.
Jednou jsem byla v ordinaci svého obvodního lékaře, když mu v průběhu vyšetřování na stole zazvonil telefon. Doktor
zvedl sluchátko. Pozorovala jsem ho, jak
mlčky zcela nechápavě naslouchá nějaké
ženě, po notné době konečně váhavě promluvil: „Nooo, ano, je tu paní Bogoczová.“
Nevěřícně se na mne podíval a se slovy
„To je pro vás“ mi předal sluchátko. Sama
jsem z toho byla na rozpacích, ale důvěrně
známý hlas mě přivedl k pořádku. „No, to
jsem já,“ pravila poněkud podrážděně paní
Bogoczová starší, „co to je, prosím tě, za
mamlasa, ten doktor!? Já mu vysvětluji, že
ti chci jenom říct, že se máš cestou stavit
u řezníka a koupit nějaké maso pro kočku…“ Marně jsem se snažila rukou ztlumit
hlasitý hovor, rudnouc až za ušima. Lékaři
jsem se posléze začala zmateně omlouvat,
ale po několika nesouvislých větách jsem
to vzdala. Stejně byl ve věku, kdy lze předpokládat, že by už také za sebou nějakou
tu výchovu mohl mít.
Jenže s výchovou je to někdy těžké. Navíc, míjí-li se účinkem. Kdo jiný by o tom
mohl vyprávět, když ne my, pedagogové!
Jen si vzpomeňte na nezvedeného Pepíčka
ze série vtipů o učitelkách, kterému kupodivu národ fandí. Ani u sebe si nejsem
jistá tím, kdo koho vlastně vychovává: zda
já studenty, nebo studenti mne. Pochopila
jsem např., že chci-li od studentů, aby
své znalosti prokázali v testu, musím počítat s tím, že následující víkend strávím
opravováním. Vyhodím-li (lidově řečeno)
někoho od zkoušky s doporučením, aby se
připravil lépe, nezbývá mi nic než ho ještě
alespoň jednou vyslechnout, a už má co
říct, nebo nemá. Tak to prostě chodí, tak
to zkrátka je. Každý holt má nějakého kritika a každá doba má nějakou evaluaci…
IRENA BOGOCZOVÁ

Moje zkušenosti
z Krakowa
Díky ﬁnanční podpoře řešitelek transformačního a rozvojového projektu, proděkanky pro studijní a pedagogickou činnost
PřF doc. PaedDr. Dany Kričfaluši, CSc.,
a prorektorky pro studium a vzdělávání
doc. PaedDr. Ivy Málkové, Ph.D., jsem se
i letos mohla zúčastnit výroční konference EAIE, která proběhla v Krakově ve
dnech 14.-17. září 2005 pod názvem: „Internationalising higher education: a priority
for the enlarged Europe“. Konference se
konala v prostorách Jagellonské univerzi-

Směřujeme do starověké Pamfýlie a do nejkrásnějšího zálivu
Středozemního moře, jemuž vévodí Phaselis a jehož výborné klima
je chráněno pohořím Tauros. Vlny
řeckých kolonistů sem přicházejí
již ve 12. stol. př.n.l. Nedohledné
dálky tyrkysově zbarveného moře
a překrásné západy slunce sem lákají turisty z celého světa a podněcují představivost o době, kdy
zde apoštolové Pavel a Barnabáš
šířili křesanské myšlenky nového
pohledu na člověka a jeho mísANAMUR — KŘIŽÁCKÝ HRAD
to na Zemi. Pavel byl výborným
znalcem tehdejších národů a pro svá vystoupení volil místa velkého soustředění chudiny
hlavně v přístavech s většinou řeckého obyvatelstva.
Velkým zážitkem byl v Kaşi (Anthphellos) výlet lodí k potopeným městům, která byla
na počátku našeho letopočtu zničena zemětřesením. Přes prosklené otvory ve dnu lodě
jsme hleděli do hlubin jako do snu, v němž obě potopená města znovu ožila.
Pokračovali jsme v cestě po Pavlových stopách až do míst nejstarší maloasijské křesanské obce, do starověkého Perge. Sem přicházejí řečtí osadníci již kolem roku 1000 př. n.l.
mimo jiné. zde vybudovali divadlo pro 14 000 sedících diváků a stadion pro 12 000 lidí.
Nádherný Artemidin chrám, o němž píše Cicero i Strabón, se však dodnes nenašel. Ve 3.
stol. př.n.l. zde žil vynikající matematik Apollonios z Perge, který dále rozpracovával matematické principy babylonsko-asyrské školy. V tureckém období proslulo město výrobou
koberců. Dlouho se předpokládalo, že právě Turci jsou vynálezci koberců, jejichž výroba
se stala vysoce uměleckým odvětvím, rozvíjejícím se po staletí na ohromném území od
Balkánu po Čínu. Dnes přesvědčivě víme, že koberec se zrodil u Hunů a chránila se jím
jurta — obydlí kočovných pastevců v oblastech velkých písečných bouří na pokraji Gobi.
I římské období v prvních stoletích našeho letopočtu bylo dobou hospodářské prosperity těchto středomořských měst a dobou značných investic do architektury. Byla to
opět hlavně divadla, mezi nimiž divadlo v Aspendu překvapuje svou velikostí: jevištní
budova měřila 30 m a cavea pojala 20 000 diváků. (Tajemství skvělé starořecké akustiky
v divadlech i odeonech zůstává dodnes nerozluštěno.) Známé je divadlo v Side, jehož
orchestra byla současně vodní nádrží, na níž kdysi závodily lodě. Do města vedlo 49
akvaduktů, z nichž mnohé jsou zachovalé dodnes.
Šla staletí a římská vojska vystřídali další vládci; až sem došel ve 3. křižácké výpravě
císař Fridrich Barbarosa, který se zde v r. 1190 v blízkosti Anamuru nedaleko překrásného Silifke utopil. Tři měsíce šla s nejrychlejším poslem zpráva o jeho smrti z těchto
míst do Německa.
A jsme ve starověké Kilikii, jejímž přístavům vévodil bezkonkurenční Tarsos. Pobýval
zde Caesar s Kleopatrou a v 2. stol. n.l. zde byl místodržitelem Cicero. Nás zajímala
hlavně místa spojená s výraznou postavou křesanského hnutí — a tou byl Pavel z Tarsu.
Narodil se zde v rodině, která měla již na počátku 1. st. římské občanství. Byl a zůstává
záhadným celou svou bytostí a životem, pronikavě však rozuměl významu křesanského
monoteismu pro další vývoj římského světa. Dvě ze svých misijních cest v letech 46—62
n.l. započal právě v Tarsu. Obdivovali jsme, jak decentně udržují Turci Pavlovu studnu
a další křesanské památky na územní města.
Pro mnohé z nás bylo
velkým přáním navštívit biblický Cháran nedaleko turecko-syrských hranic, v němž
se měl podle starozákonní
informace zastavit na počátku 2. tisíciletí př.n.l. na cestě z mezopotámského Uru
bájný Abrahám. Odborný
výzkum v současnosti již
pokročil tak daleko, že lze
s určitostí hodnotit Abraháma jako historickou osobu.
Pocházela odtud i Rebeka,
Izákova nevěsta. Cháran,
což v akkadštině znamená PERGE

XANTHOS — DVOJJAZYČNÝ SLOUP (ŘEČTINA
NA), PŮVODNĚ MNOHEM VYŠŠÍ

rozcestí, leží na řece Balih a nachází se
skutečně na rozcestí velmi frekventovaných dálkových obchodních cest z Ninive do Aleppa; asyrští kupci velmi dobře
rozuměli jeho strategickému významu.
Jeho asyrská matematicko-astronomická
škola přetrvala dlouhá staletí — i náš
Konstantin (Cyril) byl jejím pokračovatelem a stoupencem. Byli jsme nesmírně
překvapeni, že dnešní obyvatelé městečka jsou Arabové, ne Turci, a mluví se
zde iráckým dialektem arabštiny. V nejhlubším tichu horké noci přestala existovat současnost a v tomto pohádkovém
světě tisíciletí byl jen měsíc a hvězdy,
předjitřní strážci toho, čemu říkáme čas.
Již v šest hodin ráno jsme fotografovali místa, v nichž budoucí archeologický
výzkum doplní a upřesní to, co napověděla bible.
Čekala nás ovšem další zajímavá část
+ LÝKŠTI- cesty: byli jsme na prahu Kurdistánu…
DOC. PHDR. VLASTIMILA ČECHOVÁ, CSC.

Bezpečnost IS — Krok 2
Brouzdejte internetem
bezpečněji
V předešlém vydání Listů Ostravské univerzity jsme učinili první pomyslný krok, který
nás posunul blíže k bezpečnějšímu využívání informačních technologií a již v práci na
naší univerzitní půdě, nebo v domácím prostředí. S pomyslnou lupou v ruce jsme se
důkladně „podívali na zoubek“ bezpečné tvorbě hesel a také způsobu, jak se k těmto
heslům chovat. Dnes učiníme další krok a podíváme se na způsoby bezpečného brouzdání/surfování v internetových vodách. Skočte si tedy pro plavky a za deset minut se
setkáme před dalším odstavcem.
Internet sloužil v době svého zrodu k výměně skromných informací jen několika málo
počítačů. Dnes je internet dynamicky se rozvíjejícím fenoménem, který dokáže překročit
svou hranici během jedné hodiny. Myslím, že s klidným svědomím mohu říci, že dnes
na internetových stránkách každý z nás nalezne vše, co potřebuje. Internetové stránky ve
většině případů obsahují užitečné informace a programy, někdy však mohou obsahovat
viry, klamavé informace usnadňující krádež citlivých informací o vaší osobě, nelegální
programy, ﬁlmy i hudební soubory. Bohužel dnes mnoho lidí hekticky a bez rozmyslu
„kliká“ na jeden internetový odkaz za druhým a nevěnují dostatečnou pozornost stránkám, které navštěvují. Prohlížení a používání takového zpochybnitelného obsahu může
mít za následek i právní postih. Příkladem může být nelegální získání a využívání programového vybavení. Nechci vás nijak strašit, ale je dobré si uvědomit a nezapomínat,
že internet není bezpečný. CIT však využívá a vyvíjí různé prostředky, které umožňují
zdokonalovat vaši ochranu. Proto využívejte všechny dostupné prostředky na ochranu
svých údajů a komunikace.
Pamatujte, že každá akce, kterou provedete, každá stránka, kterou na internetu navštívíte, zanechává stopy. Tyto „elektronické stopy“ mohou být použity bez vašeho vědomí
k vytvoření proﬁlu vašeho typu osobnosti a vašich zájmů a k možnému napadání vašeho
počítače.
Kvůli podvodnému obsahu můžete být snadno zlákáni k návštěvě falešné webové
stránky. Obsah takové stránky se vás obvykle pokouší přimět k provedení některé z nebezpečných akcí. Tyto pokusy se stávají stále častějšími a jsou stále obtížněji zjistitelné.
Proto byste měli být obezřetní a pečlivě si zkontrolovat stránky, které navštěvujete,
a zvážit akce, které se na nich provádějí.
Hackeři a autoři virů vás mohou nalákat na svoje podvodné webové stránky, kde můžete být trikem zlákáni ke stažení škodlivého počítačového viru nebo k zadání citlivých
osobních údajů. K tomu může dojít prostřednictvím e-mailové zprávy, která se vás pokusí
různými argumenty přesvědčit, abyste „klikli“ na uvedený odkaz, který ve skutečnosti

ty, jedné z nejstarších univerzit v Evropě,
kterou založil král Kazimír Veliký v roce
1364. Hlavní konferenční centrum Auditorium Maximum bylo nově otevřeno právě
pro konferenci EAIE. V úvodu promluvili odstupující rektor Jagellonské univerzity a prezidentka EAIE. Poté vystoupil
s přednáškou na téma „European Integration’s dilemmas and education“ prof. Bronislaw Geremek, mj. bývalý poradce L.
Wałęsy. Po zahájení jsme se přesunuli do
Národního muzea, kde následovala recepce.
Měli jsme možnost objevit kouzlo krakovského náměstí. Koňské povozy, rozličné obchůdky a krámky s drahými kameny nebo krásně svázanými květinami
byly půvabné. Také jsem si prošla známou
část Krakova — židovskou čtvr Kazimierz,
a královský hrad Wawel. Nenechala jsem
si ujít ani Čartoryjské muzeum, kde visí
kromě jiných obrazů dva z nejslavnějších —
Leonardo da Vinci: „Dáma s hranostajem“
a Rembrandt van Rijn: „Krajina s dobrotivým samaritánem.“ Pořadatelé konference
připravili pro zájemce ještě slavnostní večeři s tancem v královském hradě a jiné
zajímavé akce.

V letošním roce jsem si z programu vybrala tyto workshopy a semináře:
Workshop XIV: „Tools for the development
and management of an international ofﬁce“.
Přednášejícími byli pracovníci zahraničních
oddělení univerzit z Francie, Itálie, Velké
Británie a Holandska. Předávali nám své
zkušenosti z praxe ve vedoucích pozicích
v zahraničních kancelářích. Měli bychom
se zamyslet nad pozicí zahraniční kanceláře v rámci naší instituce a ujasnit si, jestli je to řídící, nebo servisní jednotka, tj.
jednotka, která rozhoduje, nebo realizuje.
Zahraniční kancelář by měla být jedním
ze základů dobrého jména instituce, měla
by vytvářet její image a měla by mít jistý
stupeň samostatnosti a nezávislosti. Díky
účasti na tomto workshopu jsem získala
knihu „Managing an international ofﬁce“,
v níž se dává návod k tomu, jak by mělo
fungovat zahraniční oddělení na univerzitě.
Workshop XVII: „National qualiﬁcations
frameworks and the overarching European
framework. Přednášející pracovali společně

v Boloňské pracovní skupině. Kolega Berg
z Kodaně nám představil knihu „A Framework for Qualiﬁcations of The European
Higher Education Area“, kterou je možné
zdarma získat na adrese: http://www.netboghandel.dk, nebo se dá stáhnout ze stránek: www.vtu.dk. Je zde popsán Boloňský
proces, kvaliﬁkační rámce, národní stupně,
kvaliﬁkační zajištění, doporučení pro země
EU. Všechna data a informace k Boloňskému procesu jsou obsažena v knize a na
CD-ROMu, které jsem si přivezla.
Seminář: „What’s new in the three Bologna
priorities: degree systems, quality assurance
and recognition?“ Přednášející informovali
o 3 prioritách: Degree system, quality assurance a recognition a vypracování EU
standardů a doporučení pro univerzity.
Zdůraznili, že prioritou pro univerzity by
měly být DS Label (Diploma Supplement
— Označení Dodatku k diplomu) a ECTS
Label — Označení Evropského kreditního
přenosového systému).
Seminář: „Bologna in the framework of
Lisbon“. Přednášející zdůraznili, že cílem
Lisabonské deklarace je zvýšit investice
do výzkumu, vytvořit atmosféru soutěže
s USA a Japonskem; tento interkontinentální aspekt Boloňské deklarace je často
přehlížen, protože mnozí z nás přemýšlejí
jen v intro-evropském aspektu. Motivovali
nás k tomu, abychom si zažádali o DS
a ECTS Label. Radili nám, co si máme
představit pod pojmem Learning Outcomes, tj. co bude student umět, když dokončí studia, nebo pokud absolvuje kurz,
co od něj můžeme očekávat. Vyučující na
univerzitách by měli stanovit cílové znalosti. V Bruselu se ví o univerzitách, které
mají dobrou pověst. Přejí si, aby ji získaly
i ty méně známé; hodnocení ale musí být
objektivní. Počínaje rokem 2005, musíme
ve vztahu ke studentům zvolit dobrou
strategii. Měli bychom se ptát: Jsme atraktivní pro zahraniční studenty? Budeme mít
ﬂexibilnější programy? Budeme bakalářská
a magisterská instituce, nebo jen magisterská? ECTS a DS Labely nám pomohou
k tomu, aby se naše instituce stala atraktivnější.
Seminář: ERASMUS after 2006: old wine
in new bottles?
Dozvěděla jsem se, že ERASMUS bude
hrát klíčovou roli v novém integrovaném
celoživotním vzdělávacím programu v letech 2007—2013. Kromě tradičních aktivit
budou nabízeny nové: zvláštní granty pro
magisterské studium, dlouhodobé mobility pro učitele, mobility pro administrativní pracovníky (administrativní pracovníci
a nepedagogičtí zaměstnanci budou moci
vyjíždět na zahraniční praxe).
Seminář: ECTS and Lifelong Learning (celoživotní vzdělávání)
Peter van der Hijden jako člen koordinační skupiny v Bruselu pro zajištění kvality
podrobně hovořil o ECTS Labelu a DS

směřuje na podvodnou webovou stránku.
Svoji bezpečnost na internetu můžete zvýšit, pokud zkontrolujete zabezpečení otevřené
internetové stránky ještě předtím, než odešlete jakékoli osobní informace. Používáte-li
k brouzdání internetem program Microsoft Internet Explorer, můžete si prostřednictvím
malé ikony s malým žlutý zámkem, která se nachází v pravém rohu okna tohoto programu, ověřit míru zabezpečení dané stránky. Tento symbol znamená, že webová stránka používá šifrování k zabezpečení jakýchkoli citlivých osobních údajů, které zadáváte
— např. číslo kreditní karty, rodné číslo, informace o platbě apod.
Jestliže máte jakékoli pochybnosti o odkazu, na který se chystáte přejít, neklepejte na
něj. Raději místo toho ručně napište adresu do adresní řádky svého internetového prohlížeče, nebo si zkuste ověřit, že je odkaz správný. Pamatujte, že nabídka, která vypadá
příliš dobře na to, aby byla skutečná, pravděpodobně taková není.
Je nad možnosti tohoto článku podrobně rozebrat všechna možná nebezpečí, která na
vás číhají, ale uvědomíte-li si onen fakt nebezpečnosti, pak tyto řádky svůj účel splnily.
Vždy stačí jen přemýšlet a být opatrný, stejně jako když usedám za volant nebo přecházím rušnou silnici. Pomalu se blíží konec roku a vánoční šílenství, jak já soukromě říkám,
se blíží, a proto se příště „podíváme na zoubek“ internetovým obchodům a podvodným
dárcovským e-mailům.
ING. PAVEL POMEZNÝ

Geologická exkurze
Ve dnech 8.—10. září 2005, v době, kdy
pomalu končí vysokoškolské prázdniny,
jsme jeli na nepovinnou geologickou exkurzi. Možná si klepete na čelo, pak ale věřte,
že škola může být i zajímavá, dokonce tak,
že si kvůli ní ukrojíte i kousek z prázdnin.
Všechno normálně a spořádaně. Mgr. Tomáš Rozehnal, známý svou ochotou a pílí
organizovat exkurze, několik studentů 2.
a 3. ročníku FGG, pár ostravských nadšenců—geologů a hydrogeologů… celkem 11
lidí. Zdálo se, že přijedeme na místo, posbíráme pár šedých kamenů do petrograﬁcké sbírky OU a zase pojedeme domů.
Naštěstí je šedivá jen teorie a praxe nám tentokrát hrála všemi barvami duhy. Území
jsme si vybrali tak krásné a pestré, že mu dokonce zakladatel české geologie profesor Jan Krejčí (1825-1887) věnoval vůbec první českou geologickou mapu. A kam
že jsme to vlastně jeli?
ŽELEZNÉ HORY
Železné hory tvoří okrajový výběžek Českomoravské vrchoviny. Na severu pozvolna
spadají do roviny Polabí. V roce 1991 byla na části Železných hor vyhlášena CHKO.
Krajina je zde pestrá, nápadná jsou hluboká údolí s kamennými potůčky, lesy i pole
v jedné ucelené, harmonické mozaice. Ta je doplněna dlouhou historií osídlení, táhnoucí se už od dob Keltů. Nechybí zde četné romantické středověké hrady, ale také
udržované zámečky a selské statky s barokními i rokokovými prvky. Relativně malá
oblast o rozloze kolem 284 km2 se může pyšnit jednou z nejsložitějších geologických
skladeb v Evropě (a mimochodem se severní Moravou a Slezskem patří svou pestrostí k republikovým geologickým pokladům).
Celá akce měla vynikající úroveň po všech stránkách. Vše vzniklo na podnět jednoho ze studentů Ostravské univerzity Honzy Jiráčka, který si plnil svou praxi u Vodních zdrojů Chrudim pod vedením takové kapacity, jakou je nepochybně RNDr. Daniel Smutek. Kombinace příjmení Rozehnal
— Smutek se potvrdila šastnou. Počasí
nám přálo. Ubytování, část dopravy a sobotní program nám zajistila správa CHKO
Železné hory v historické obci Nasavrky
nedaleko Chrudimi.
První den jsme projeli přes sto kilometrů
a navštívili několik zajímavých lokalit se zaměřením na proterozoikum, kambrium, ordovik, silur a devon. Druhý den byl ve znamení hydrogeologie, křídy a nasavrckého
plutonu a v kolech jsme měli asi 200 km.

Po oba dny se nám neúnavně věnoval RNDr. Smutek, který dovedl s nadšením
a vtipem sobě vlastním vykouzlit z obyčejných kamenů strhující drama starých Železných hor. A tak se vzorkovalo jedna báseň a každý si přišel na své — od amﬁbolitů
s vyrostlicemi pyritu přes slepence, nádhernou kvalitní opuku, dnes používanou k rekonstrukci historických památek, červené granitoidy nasavrckého plutonu až po vrstvy
bohaté na zkamenělé houby a jiné mořské bezobratlé….
Po večerech jsme se z horka kamenné Sahary léčili pivem v místní hospůdce Pod
Lípou. Zajímavé bylo povídání Ing. Kláta (ostravského báňského znalce), překvapivě
místního rodáka. V jeho vzpomínkách se potok Nadymač, ten den navštívený, měnil
z obyčejného hydrologického objektu na kouzelnou říčku jeho dětství, plnou pstruhů
a raků.
Druhý den jsme po několika hodinách strávených v autě zatoužili po malé procházce. Z Nasavrk jsme se vydali do nedalekého Hradiště obdivovat zůstatky keltského oppida. A protože se člověk nemá vracet stejnou cestou, naše zpáteční cesta
vedla okolo Křižanovické přehrady. Mezitím se pěkně setmělo a nás místo lesní cesty
pod přehradou uvítala asi 2 km dlouhá a uzoučká pěšina plná balvanů přímo podél
toku Chrudimky. Náročný terén i mizernou viditelnost jsme zdolali úspěšně, a nejen
že jsme se neztratili, objevili jsme i suové pole.
Sobota — třetí den naší výpravy — se nesla v poněkud jiném duchu. RNDr. Smutka
vystřídal RNDr. Jiří Hruška, CSc., a RNDr. František Bárta. Pod jejich vedením jsme
navštívili Sečskou přehradu se zříceninou hradu Oheb a řadu dalších lokalit, na kterých nám byla ozřejměna některá hydrogeologická, geologická, geomorfologická, ale
i historická tajemství Železných hor.
Snad můžu říci za všechny, že jsme odjížděli nejen s plnými batohy vzorků, ale
i s novými poznatky o vztazích a principech a hlavně s nově probuzeným citem ke
krajině, jejím krásám, problémům a historii.
Na závěr mi dovolte poděkovat vedoucímu katedry fyzické geograﬁe a geoekologie
doc. RNDr. Jaromíru Kaňokovi, CSc., za ﬁnanční podporu celé akce, Mgr. Rozehnalovi, RNDr. Smutkovi, RNDr. Hruškovi, RNDr. Bártovi a Mgr. Peřinovi, Vodním zdrojům
Chrudim a CHKO Železné hory za spolupráci a bezchybnou organizaci. Za cenné
příspěvky k tématu také Ing. Vašíčkové a Ing. Klátovi. A konečně, Honzo, díky za
tvou nevinnou zmínku, bez Tebe bychom nejeli.
ŠÁRKA BĚLUNKOVÁ

Studijní pobyt v Grazu
Na jaře roku 2004 jsme byly vybrány katedrou hudební výchovy PdF OU v čele
s doc. René Adámkem pro jednosemestrální studijní pobyt na KUG (Universität für
Musik und darstellende Kunst) v rakouském Grazu, a to v rámci programu SOCRATES / ERASMUS. Jednalo se o letní semestr (1. března — 30. června) 2005.
Poté, co jsme do Grazu dorazily a ubytovaly se v pronajatém studentském bytě,
vyhledaly jsme vedoucího Institutu hudební výchovy pana Wankera. Ten nás srdečně
přijal a uvedl do nového školního prostředí. Podle zájmu a možností jsme si vybraly
přednášky a semináře, které jsme pak po celý semestr navštěvovaly s ostatními
studenty: dějiny hudby, oborovou didaktiku, tanečně-pohybový seminář, sbor a individuální hodiny zpěvu a klavíru nebo ﬂétny. Kromě toho nám byl nabídnut pro ostatní
studenty institutu povinný Interdisciplinární projektový týden Seggauberg (týdenní
soustředění mimo univerzitu). Celý pobyt stál 200 Euro, což bychom si nemohly
dovolit, ale ÖH (Österreichische Hochschülerschaft) nám poskytlo ﬁnanční podporu
v této výši.
A tak jsme 12. 3. odjely s ostatními studenty z Grazu na zámek Seggauberg
(leží v blízkosti Leibniz), který dnes slouží jako hotel a kongresové centrum. Čekal
nás velmi nabitý a zajímavý program. Kromě přednášek a koncertů jsme navštěvovaly zvolené dva semináře: Stará hudba
a Dance. Dále byly k dispozici: Divadlo, Digitální hudba, Instrumentální skupina a Trash
percussion. V hodinách Staré hudby jsme
všichni společně hráli na rozličné středověké hudební nástroje, zpívali staré německé
písně, a to pod vedením profesora Striegela
z německého Mainzu. Těla jsme si pořádně
protáhli při náročných moderních tanečních
sestavách v semináři Dance, který řídila profesionální tanečnice. Jen účast na seminářích
nám zabrala většinu dne, zbytek času byl
věnován zkouškám smíšeného sboru všech

Labelu. ECTS se nyní stává důležitějším
pro celoživotní vzdělávání, než když se
začal používat jen pro mobility studentů.
Upřesnil termín pro podávání žádostí: 1. 3.
2006. Instituce, které to myslí vážně s tím,
co nabízejí pro studenty ve výuce, by tento
Label měly mít. Doporučil nám obracet se
na poradce, kteří by nám měli říci, zda
máme podat žádost letos, nebo až za rok.
Celá instituce by měla zpracovat všechna
data do katalogu. Dalším požadavkem EK
je, že kurz musí být zpracován v angličtině. Pokud DS Label získáme, bude to
vypovídat o kvalitě naší instituce.
Seminář: Three million ERASMUS students
by 2011: new challenges for higher education
institutions and national agencies.
Na tomto semináři se diskutovalo, zda je
toto číslo vůbec reálné naplnit, nebo zda
je to pouhá ﬁkce a přání Bruselu. Z Finska, Rakouska a Švýcarska zazněly rozdílné zkušenosti týkající se servisu a studia
zahraničních studentů a pak se rozproudila
živá diskuse o uzavírání a dodržování bilaterálních smluv.
Seminář: Implementing Bologna post-Bergen:
Trends IV outcomes and priorities for universities.
Opět se hovořilo o degree structure, recognition, quality assurance. Paní Wilson, generální ředitelka EUA (European University Association), informovala o prioritách
EUA od roku 2007: vysokoškolské vzdělávání a výzkum, sociální dimenze, mobility
a externí dimenze (spolupráce se zeměmi
mimo Evropu).
Na závěr shrnula, že další setkání ministrů bude v květnu 2007 v Londýně.
Všechny informace týkající se Boloňského
procesu najdete na: http://www.eua.be.
EAIE konference končila slavnostním
večerem. Nově zvolený rektor Jagellonské
univerzity poděkoval za účast. Rektor švýcarské univerzity pozval všechny na příští
konferenci EAIE, která se bude konat na
basilejské univerzitě.
Co jsem si přivezla z letošní konference kromě brožur, informací a kontaktů?
Měla jsem možnost prohlédnout si univerzitu a město. Uvědomila jsem si enormní
nárůst univerzit z Koreje, Turecka, Indonésie, Nového Zélandu. Každá univerzita má možnost prezentovat své programy
a lákat zahraniční studenty ke studiu. Je
zřejmé, že je dnes opravdu velká konkurence a boj o získání zahraničních studentů a jistě je důležité, aby i naše univerzita
našla svá speciﬁka a přinášela dobrý servis
jak pro studenty domácí, tak zahraniční.
Vím, že mě a mé kolegy Mgr. Rostislava
Černého a Radmilu Černou čeká společně
s prorektorkou pro studium a vzdělávání
doc. PaedDr. Ivou Málkovou, Ph.D., která
nás delegovala do tohoto týmu, mnoho
práce. Budeme se snažit o to, aby OU
požádala o Diploma Supplement Label.
IVANA SCHMEJKALOVÁ, PDF OU

Vokální soubor
Adash
(interpretující hebrejské písně)
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Anotace:
Učební text má primárně posloužit studentům distančních i prezenčních forem
vysokoškolského studia všech pomáhajících oborů, kteří se potřebují obeznámit
s nejdůležitějšími poznatky, které vyplývají z problematiky psychické regulace
chování člověka v náročných, krizových,
či stresových životních situacích, pro které autor razí souhrnný název emergentní
psychologie.
Hodnotu přehledově koncipovaného
textu zvyšuje skutečnost, že v něm autor
využívá některých základních principů
programovaného učení. Text je didakticky strukturován, obsahuje klíčová slova,
přípravné i kontrolní úkoly, odkazuje na
reprezentativní bibliograﬁi.
Učební text je věnován relevantním teoretickým a typologickým aspektům psychických krizí, přehledu základních forem
a metod krizové intervence i podrobnější charakterizaci základních aspektů krizí
individuálních a skupinových včetně krize manželské a rodinné. Zvláštní pozornost autor věnuje také tematice krize
suicidální a některým modelům sebevražedného chování.

studentů pod taktovkou sbormistra Oberedera. Závěrečný večer byl určen prezentaci
programů jednotlivých skupin.
Po návratu do Grazu se pokračovalo v normálním průběhu školního vyučování,
jehož způsob v některých předmětech připomíná spíše středoškolský než vysokoškolský. Například Oborová didaktika se zpočátku řídila heslem škola hrou. Naproti
tomu Dějiny hudby byly pojaty odborně a podrobně. A individuální hodiny vyžadovaly
pečlivou přípravu z týdne na týden.
2. a 3. června jsme dokonce vystoupily na dvou koncertech velkého stočlenného
sboru, jehož zkoušky vedl vídeňský sbormistr J. Prinz. Repertoár se skládal z dvanácti celosvětových skladeb různých žánrů a období.
Avšak nejen školou je člověk živ. Ve volném čase jsme samozřejmě objevovaly
krásy historické části města, vyšplhaly na zdejší kopce, navštívily rakouský skanzen
a dokonce zhlédly i muzikál Jesus Christ Superstar v místní Opeře.
Pobyt se vydařil a určitě bude na co vzpomínat.
KATEŘINA ZAJÍCOVÁ, STUDENTKA 2. ROČNÍKU PDF, OBOR UČITELSTVÍ PRO 2.STUPEŇ ZŠ, HV-NJ
ŠTĚPÁNKA OBADALOVÁ, STUDENTKA 2. ROČNÍKU FF, OBOR UČITELSTVÍ PRO SŠ, HV-NJ

ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTU 12. díl
Motto: „Carpe diem“
Vážení čtenáři Listů, od září loňského roku jste mohli na stránkách našeho univerzitního časopisu číst rozhovory s významnými absolventy naší alma mater. Snažila jsem se
vybírat osudy nejzajímavější. Představila jsem Vám paní Zdenu Karky, honorární konzulku ČR v Nepálu, Dr. Ladislava Špačka, mluvčího prezidenta Václava Havla a ředitele
Kanceláře prezidenta republiky, Dr. Lydii Romanskou, českou básnířku, prof. Jindřicha
Vybírala, významného historika architektury, Dr. Jarmilu Oršulíkovou-Messari, majitelku
cestovní kanceláře Pan Europ, Mgr. Petra Vaňka, vedoucího kanceláře hejtmana Moravskoslezského kraje, Mgr. Jitku Hřebačkovou-Al Far, provdanou do arabské země,
Mgr. Stanislava Zemana, obchodního ředitele GTS Praha, Mgr. Tomáše Černocha, stevarda Českých aerolinií, Mgr. Kateřinu Procházkovou, novinářku a lektorku českého jazyka v Pekingu, a Mgr. Ondřeje Kopu, zástupce šéfredaktora zpravodajství TV PRIMA.
Všechno to byly velmi silné a cílevědomé osobnosti, které dosáhly úspěchu v profesním
životě i cíle, který si předsevzaly.
Avšak velkého úspěchu dosáhlo i několik našich nejmladších absolventů, kteří už
celá svá vysokoškolská studia od prvního do pátého ročníku prožili na nově zřízené
Filozoﬁcké fakultě Ostravské univerzity, na své alma mater po ukončení studia zůstali,
dali se na vědeckou dráhu a na domácí půdě nebo na jiných univerzitách absolvovali
v předepsaném čase do osmi let po absolutoriu doktorské studium, obhájili doktorskou
práci a získali tak vědeckou hodnost Ph.D. Jsme na ně velmi hrdi a představujeme
čtenářům Listů jejich galerii:
Mgr. Ireneusz Hyrnik, Ph.D., abs. 2000, věd. hodnost získal 2005 v oboru Polský jazyk;
PhDr. Jan Vorel, Ph.D., abs. 1999, věd. hodnost získal 2005 v oboru Dějiny ruské literatury,
Mgr. Jana Brňáková, Ph.D., abs. 1998, věd. hodnost získala 2005 v oboru Románské
jazyky;
PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., abs. 1998, věd. hodnost získal 2003 v oboru Hosp. a sociální
dějiny;
Mgr. Petr Hrtánek, Ph.D., abs. 1998, věd. hodnost získal 2003 v oboru Filologie — Čes.
literatura;
Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D., abs. 1997, věd. hodnost získal 2002 v oboru Dějiny české
literatury;
PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D., abs. 1996, věd. hodnost získal 2001 v oboru Hosp. a sociální dějiny;
Mgr. Jan Malura, Ph.D., abs. 1994, věd. hodnost získal 1999 v oboru Česká literatura.
Tři naši absolventi samostatné Pedagogické fakulty v Ostravě, předchůdkyně
Filozoﬁcké fakulty OU, již obhájili na domácí půdě nebo na jiných univerzitách habilitační práci a získali tak titul docenta:
Doc. PhDr. Stanislav Kolář, Ph.D. (habilitace v r. 2005 v oboru Anglická literatura),
Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. (habilitace v r. 2004 v oboru Dějiny české literatury),
Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Dr. (habilitace v r. 2002 v oboru Polský jazyk).
Všichni tito mladí vědecko-pedagogičtí pracovníci, z nichž většina se může pochlubit
i solidní publikační činností, jsou novou generací Filozoﬁcké fakulty Ostravské univerzity.
Lze si jen přát, aby počet nových doktorů a docentů, ale i profesorů rychle rostl.

Eva Mrhačová

Růžovými brýlemi Miriam Prokešové
Pojme se spolu podívat na svět růžovými brýlemi. Není třeba přece stále jen kárat a lamentovat a smutnit.
Svět, lidé, společnost, všechno je krásné, vše je v pořádku, je tak, jak má být. Všude, nejen ve školství.
Nasame si růžové brýle a hned nám bude lépe.
Tak co, už je máte? Už jste si je během několika málo chvil stačili nasadit?
A nepadají z nosu? Skutečně ne? Pečlivě to zkontrolujte, jedině totiž tak, v jejich bezpečí, můžeme dále pokračovat.
Svět kolem nás je naprosto spravedlivý. Každý má jen to, co si zaslouží. Každý z nás si je vlastního štěstí strůjcem.
Všichni jsme na svých místech jen svou vlastní zásluhou, díky svým vlastním kvalitám, schopnostem a dovednostem.
Konkurzy a přijímací řízení (pozor, kamkoliv!) — tedy i na místa odborných asistentů nebo ke studiu doktorátů, prostě všude,
nejsou nikdy předem domluvené, jsou podle pravidel a jsou čisté a spravedlivé. Neexistuje žádná protekce — a když ano,
je to jen cestička k ochraně. Poskytovat protekci v podstatě znamená ochraňovat. A my jsme přece hodní lidé,
rádi tuto ochranu poskytneme „bezmocným“, kteří jednou budou mít moc a budou nám vděční. Vlastně to v dnešním světě
ani jinak nejde — dělají to tak všichni a všude a je to tak krásné, skvělé, je to humánní a je to super. Máme nač být hrdí.
Hlavně na sebe. Je hezké si takto pomáhat. Protože pomáháme jen těm nejlepším, nejschopnějším, podle svého vlastního
uvážení a rozumu. Jen by neměli mít příliš nápadné jméno, třeba naše — pak už to zavání korupcí a je to zavádějící.
Co na tom, „chránit“ bychom měli právě své nejbližší — od toho na tomto světě přece nejvíce jsme, ale to je pak možná
i více vidět na ty „bezejmenné“. A možná i na nás samotné. A to může být nebezpečné! Někdo by mohl říci,
že nejsme tak čistí, tak krásní, tak nepokrytečtí, — a co více, někdo by si dokonce mohl sundat své růžové brýle
a zpříma se podívat naší pravdě do očí! Jejda, co by viděl?
Nestane se to. Všichni jsme totiž tak nějak více či méně někomu vděční.
A svět je krásný. Nebojte. Je tak, jak má být. Sami jsme si to tak zařídili.
A nakonec — růže v růžové zahradě i bez brýlí krásně voní. Ale díky naší péči, díky naší „ochraně“ dnes již dokonce
i v kteroukoliv roční dobu.
Jediný problém je v tom, že by možná kvetly i bez té naší péče.
A možná přirozeněji, čistěji a krásněji.

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
Český ﬁlm do roku 1948
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.

Slunečnice studentům
J 8. listopadu — Monty Python a svatý grál
(Terry Jones, Terry Gilliam, VB, 1975, 91 min.)
Nejen Brownův Robert Langdon se vydal hledat svatý
grál. Strastiplná cesta krále Artuše a jeho rytířů v interpretaci Monty Pythonů však nemůže skončit nalezením
grálu.

J 15. listopadu — Druhý příchod?
Karel Pavlica, Ostrava, 2005, 75 min.
Obnovená premiéra studentského ﬁlmu. „Mravenečník velký patří mezi chudozubé spolu s lenochody a pásovci.
Jeho domovem je Střední a Jižní Amerika. Je výborným
plavcem, raději se však pohybuje na suchu...“ Mystiﬁkační
polodokument; studenti OU před i za kamerou (Karel
Pavlica, Jiří Blažek, Martin Liška, Honza Gavelčík, David
Mareček aj.). www.druhyprichod.site.cz

J 22. listopadu — Jeden svět: Příběhy bezpráví
- komunistické Československo
Filmový dokument: Hitler, Stalin a já
(Helena Třeštíková, 56 min. 2001 + beseda s hostem)

Uzávěrka dalšího čísla je v pátek 4. listopadu 2005 do 10.00 hod.
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Letos o prázdninách vystavovali studenti ateliéru kresby Institutu pro umělecká
studia své práce v prostorách Moravskoslezského krajského hejtmanství.

