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Adash vystoupil
s ﬁlharmonií —
posluchači nadšeni
Členky dívčího vokálního souboru Adash se svým uměleckým vedoucím Tomášem
Novotným nedávno vyzkoušeli zcela nový
typ spolupráce. 3. února vystoupili v Hradci Králové na společném koncertě s tamní
ﬁlharmonií. Úspěch byl veliký.
„V noci po koncertě mi volali nějací lidé,
že prý nemohou spát. Že prý koncert byl
tak ‚nádherný a dojemný‘ a jim ještě pořád
zní v uších hudba Adashe a ﬁlharmoniků,“
prozradil Tomáši Novotnému ředitel královéhradecké ﬁlharmonie. Nadšené díky vyjádřil uměleckému vedoucímu Adashe i izraelský velvyslanec v České republice pan
Arie Arazi, pod jehož záštitou se koncert
v rámci letošního Roku s židovskou kulturou konal. Děkovali členové ﬁlharmonie
i zcela cizí lidé, kteří si přišli po koncertě
koupit CD Adashe. Co bylo na koncertě
zvláštního, že všechny tak dojal?
Začátek zcela běžný — po nástupu členů Filharmonie Hradec Králové vstoupil
na pódium dirigent. Avšak ne ten stálý, dirigovat bude docent Tomáš Novotný.
Pro tento večer se rozhodl spojit několik
svých dovedností — kromě řízení orchestru
vedl pěvecký sbor a také uváděl každou
skladbu zasvěceným výkladem. To on zprostředkoval kontakt mezi sborem, orchestrem a obecenstvem. Filharmonici zahájili
předehrou oratoria Abraham a Izák Josefa
Myslivečka. Dvě orchestrální skladby pak
proložily dva sólové kusy z téhož oratoria,
v nichž jako sólistky vystoupily dvě členky
pěveckého souboru Adash — Kamila Ševčíková, studentka čtvrtého ročníku Institutu
pro umělecká studia Ostravské univerzity,
a absolventka téže školy Yvona Jurčíková.
Po bohatém orchestrálním projevu se
kvalita zvuku v sále uniﬁkovala, z lóže zazněly první konkrétní tóny písně Lecha
dodi sólistky Kamily Zbořilové. Posluchači budou mít vzápětí možnost vnímat židovskou hudbu v její sborové i nástrojové
podobě. Adash zazpívá starou milostnou
píseň v hebrejštině (Simeni), odváže se při
svatební jidiš písni (Rumenje), interpretuje
skladby tradiční i zcela nové. Snad ještě
typičtější židovskou atmosféru pocítí diváci
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Ohlédnutí za výstavou
publikací z produkce OU
V rámci oslav
15. výročí vzniku
Ostravské
univerzity v Ostravě proběhla ve
dnech 20. února až 3. března
2006 v prostorách ústřední budovy Univerzitní
knihovny
OU
výstava publikací
z produkce OU.
Reprezentativní
výstava publikací
vydaných
především v letech
2001 až 2005
volně
navazuje na obdobnou
REKTOR DOC. BAAR A DĚKANKA FF OU PŘI SLAVNOSTNÍM ZAHÁJENÍ VÝSTAVY
výstavu, mapující
díla vydaná v rozmezí prvních 10 let existence univerzity, tj. 1991 až 2001.
Účelem letošní výstavy bylo představit v souhrnném přehledu všechny typy periodických i neperiodických publikací, které jednotlivé fakulty v průběhu posledních pěti let
vydaly
vlastním nákladem,
a samozřejmě
také publikace z prestižní
celouniverzitní
edice Universum. Mezi zhruba 550 vystavovanými tituly
byly nejpočetněji zastoupeny vysokoškolské učebnice
a skripta, velký
prostor byl věnován jednotlivým vydavatelským řadám
Sborníků prací
a Spisů Ostravské univerzity. V rámci periodických publikací byla představena čísla odborného mezinárodního časopisu Acta Mathematica Universitatis Ostraviensis a dále
seriálu Listy Ostravské univerzity, aktuálně informujícího o dění na univerzitě.
Výstavu publikací z let 2001 až 2005 zarámoval soubor více než 50 děl z let 1991 až
2006, které jsou odbornou veřejností ceněny nejvýše, pokud jde o kvalitu obsahu i vynikající výtvarné zpracování. Punc nejvyšší kvality tohoto prestižního vzorku odborných
publikací dali osobnosti — děkani a příslušní proděkani fakult, kteří se laskavě spolupodíleli na jeho sestavení.
Na druhé straně výstava dokumentů evidovaných univerzitní knihovnou nemohla být

a také nebyla
věrným odrazem veškeré
literární produkce Ostravské univerzity.
Knihovna
je
živý organismus a i v průběhu výstavy
byly
mnohé
předem vytipované dokumenty vázány
v absenčních
výpůjčkách
uživatelů služeb knihovny.
Přesto se lze
domnívat, že
výstava byla důstojnou manifestací kvality výuky a vědecké i umělecké tvůrčí činnosti
pracovníků univerzity. Poměrně vysoká návštěvnost a zájem pedagogických, vědeckých
a uměleckých pracovníků univerzity, studentů a také odborné i laické veřejnosti zhlédnout díla vydaná Ostravskou univerzitou je toho dokladem.
ŘEDITELKA

MGR. JARMILA KRKOŠKOVÁ
UNIVERZITNÍ KNIHOVNY OU

při rytmické skladbě Sher nástrojového seskupení Adash Klezmer Ostrava. V závěru
se dynamika vystoupení opět ztiší — za nástrojového doprovodu uzavřou druhou část
večera mírné, přesto koncentrované tóny
písně Od jiššama, ještě podtržené taneční
choreograﬁí.
První slova skladby Ose šalom uvede
nástrojová předehra — to už se na jevišti
objevili všichni interpreti večera. Zmíněné
Ose šalom a svatební Venizke, které do
sborově-orchestrální podoby převedl Tomáš
Novotný, a další tři židovské písně v úpravě hudebního skladatele Edvarda Schiffauera měly největší úspěch. Skladba Ani
maamin s až ﬁlmově efektním hudebním
doprovodem vyvolá v sále působivou atmosféru zvláště poté, co docent Novotný
odkryje posluchačům její původ — složil ji
jeden z Židů při cestě do koncentračního tábora. A hned je tu kontrast — jako
radostná oslava života vyzní dvě svatební
písně - Venizke a Hava Nagila. Hladina
endorﬁnů stoupá a diváci si vyslechnou
slavnou píseň Jidiše Mame v podání Barbory Baranové. Za tónů harfy, postupně
doplněné smyčci a ostatními nástroji, zazní
závěrečné Halleluja. Pak se strhne potlesk
— nečekaný. Diváci tleskají jako diví, nechtějí účinkující pustit z pódia, ti musí dvě
skladby přidat…
Proč tak veliký úspěch? Můžete posoudit sami — koncert by se snad, možná,
měl do konce roku ještě opakovat. Možná
i v Ostravě.
MARKÉTA RADOVÁ

Edice Universum se opět
rozrostla

KALENDÁRIUM OSLAV
HLAVNÍ AKCE
Duben
Divadelní představení opery
MADAMA BUTTERFLY
ve středu 19. dubna 2006 v 18.30 hodin
Divadlo Antonína Dvořáka

V pátek 10. února 2006 byl v knihkupectví Ostravské univerzity při slavnostním
křtu přivítán na svět nový přírůstek edice
Universum, publikace Hudba jako inspirace poezie dr. Radomila Nováka z katedry
českého jazyka a literatury s didaktikou
PdF Ostravské univerzity. Radomil Novák
nezapře, že již od svých vysokoškolských
studií soustavně spojuje své dvě životní
lásky — literaturu a hudbu. Připomeňme,
že je absolventem oboru český jazyk a literatura, hudební výchova a sbormistrovství
a že se vztahem mezi hudbou a poezií
dlouhodobě profesně zabývá.

Publikaci přivítala na svět profesorka
S. Urbanová a zdůraznila, že nový svazek
edice Universum představuje ideální propojení kvalitního odborného obsahu se stejně kvalitním graﬁckým zpracováním, jehož
autorem je docent Z. Janáček. Přejeme
publikaci dr. R. Nováka hodně úspěchů,
zájem odborné veřejnosti a mnoho vnímavých čtenářů, pro něž je hudba a poezie
zdrojem obohacujícího poznání.
IVANA GEJGUŠOVÁ

Únor na FF OU

Dne 14. února byla v galerii Na Půdě
zahájena výstava fotograﬁí slavného fotografa Jindřicha Štreita. Úvodní slovo pronesl prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, děkan
Filozoﬁcko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity v Opavě.

Dne 22. února vystoupil v děkančině
cyklu Setkání s osobností režisér Radovan
Lipus s přednáškou Scénologie Ostravy.
Na katedře anglistiky a amerikanistiky
se v měsíci únoru konaly v rámci Měsíce
černošského dědictví tři významné akce:
20. 2. — přednáška Mgr. Martina Kováře: Kulturní vazby subsaharské Afriky a Severní Ameriky — minulost a současnost;
22. 2. — promítání videoﬁlmu The Color Purple; průvodce ﬁlmem: Mgr. Karla
Šimčíková, Ph.D;
28. 2. — přednáška Dr. Ahanonu Kelechi Ajumola: The End of Poverty in
Africa.
EVA MRHAČOVÁ

Znaková řeč — nový
výběrový předmět na FF
Nabídka výběrových předmětů na Filozoﬁcké fakultě je tak bohatá, že i velmi náročnému
studentovi splní jeho přání vzdělat se v určité oblasti humanitních věd, která jej zajímá.
Náš soubor čítá 230 kurzů z oblasti ﬁlozoﬁe, světových literatur, lingvistiky teoretické
i praktických jazyků, výtvarného umění, dějin architektury, z oblasti náboženství, historie,
politologie, sociologie, psychologie, translatologie, kultury a reálií nejrůznějších zemí.
V tomto zajímavém souboru, který byl iniciován, rozvíjen a pěstován od samého vzniku
fakulty, nabízíme studentům celé duševní bohatství učitelů ﬁlozoﬁcké fakulty.
Možnost vybírat si z tohoto bohatství mají studenti naší fakulty, ale i studenti všech
ostatních fakult Ostravské univerzity a máme radost, že této možnosti využívají.
V loňském roce jsme nabídku rozšířili o sanskrt (psali jsme o tom v Listech) a o další
zajímavý kurz — znakovou řeč. Zařazením tohoto kurzu sledujeme nejen linii vzdělávací,
ale i linii humanizační a naplňujeme tak novým obsahem ideu, kterou si naše fakulta
vetkla do svého štítu na samém počátku své existence.
Znakové komunikaci sluchově postižených je ve světě věnována značná
pozornost. U nás v Česku byl tento
problém zcela pomíjen (slovní spojení
„znaková řeč“ nenajdete dokonce ještě ani v moderní encyklopedii Diderot). Ze všech těchto důvodů jsme se
rozhodli, že se připojíme k těm, kdo
se nějakým způsobem snaží o odstraňování sociální izolace sluchově
postižených, a že soubor volitelných
předmětů obohatíme o praktický kurz
znakové řeči.
Ne všichni možná vědí, že pouhých sedm let (od 1998) u nás platí
zákon o znakové řeči, který interpretuje znakový jazyk jako přirozený
a plnohodnotný komunikační systém neslyšících (tedy lidí se ztrátou sluchu od narození
nebo do věku 2-4 let, kdy se rozvíjí mluvená řeč), jako jazyk tvořený speciﬁckými vizuálně pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou,
pozicemi hlavy a horní části trupu.
Myšlenka vyhlásit kurz znakového jazyka jako výběrový předmět, která nás napadla
zhruba před rokem, se setkala s nečekaným zájmem studentů. Přihlásili se mladí zájemci
ze všech fakult univerzity, především oborů sociální práce, vychovatelství, speciální pedagogiky, ale i studenti ﬁlozoﬁe nebo informatiky. Znakový jazyk bohužel nelze vyučovat ve
větším počtu, a tak jsme museli otevřít dvě skupiny. V novém akademickém roce jsme
otevřeli kurz i pro začátečníky, i pro pokročilé. Studenti si osvojují prstovou abecedu,
učí se základním tématům konverzace ve znakovém jazyce, mají také možnost navštívit
dvě organizace neslyšících v Ostravě, setkat se s neslyšícími lidmi a otestovat si nabyté
vědomosti a dovednosti.
Zájem studentů nás velmi těší. Věříme, že v budoucnu vše, co se v těchto kurzech
naučí, zúročí v praxi, tj. že se připojí k těm, kdo pomáhají neslyšícím nacházet pevné
a bezpečné místo ve společnosti, a přispějí tak svou „částečkou“ k humanizaci našeho
EVA MRHAČOVÁ, MARIA VAŠUTOVÁ
regionu.

Úspěch studenta IpUS OU
Jiří Vodička, student 4. ročníku Institutu pro umělecká studia OU, houslista ze
třídy prof. Zdeňka Goly, dosáhl dalšího pozoruhodného úspěchu.
Jeho nahrávka byla vybrána mezi 11 rozhlasovými záznamy mladých hudebníků
z celé České republiky, aby reprezentovala Český rozhlas na mezinárodní soutěži
„NEW TALENT“.
Poděkování a blahopřání patří také klavíristce, odborné asistentce Institutu pro
umělecká studia Mgr. Radaně Foltýnové, která se na nahrávce rovněž podílela.
DUŠAN FOLTÝN

Proč jsme uznáváni v zahraničí?
Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity (ZSF OU) nabízí ke studiu prozatím sedm bakalářských programů, jeden pětiletý magisterský obor; absolventi některých bakalářských oborů mohou ve studiu pokračovat
navazujícím dvouletým magisterským studiem. Pětileté magisterské studium garantuje katedra sociální práce.
„Katedra byla založena v roce 1995 v souvislosti s akreditací
oboru sociální práce se zdravotnickým proﬁlem,“ uvádí nás do
problematiky PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., vedoucí katedry
a proděkan fakulty. „V čele katedry stál tehdy profesor Stanislav
Hubík, který vedl tým dalších čtyř pedagogů-odborníků včetně
mne.“
Rozvoj vysokého školství v oblasti sociální práce v České
republice, která měla v tomto oboru už tradici, začal po roce
1990. Základy oboru se začaly v bývalém Československu jako
v jedné z prvních evropských zemí budovat už po roce 1945,
a to na vysokých školách v Praze a v Brně. Bohužel po roce
1953 vysokoškolská pracoviště zanikla a dále se obor sociální
práce realizoval z dnešního pohledu pouze na vyšší odborné
úrovni. Pokusy vrátit obor sociální práce do úrovně vysokoškolského vzdělání, které byly iniciovány v letech sedmdesátých
a osmdesátých, se dočkaly naplnění až ve výše zmíněném roce
1990.
„Stalo se tak na univerzitách v Praze, Olomouci a v Brně,“
upřesňuje PaedDr. Chytil a dodává: „Na Slovensku to byla
univerzita Komenského v Bratislavě.“
Ostrava nechtěla zůstat pozadu
„V roce 1993 mě oslovil tehdejší proděkan nově vzniklé ZSF
OU docent Zdeněk Fišer s nabídkou participace na programu
zdravotně sociální a geriatrická péče. Neodmítl jsem a začal na
fakultě externě učit,“ vzpomíná dr. Oldřich Chytil.
Pak věci začaly mít spád. V roce 1994 požádal tehdejší
rektor Ostravské univerzity profesor Jaroslav Hubáček doktora
Chytila, aby připravil podmínky pro akreditaci oboru magisterského studijního programu v sociální práci. „Přizval jsem
ke spolupráci další kolegy z olomoucké univerzity, a tak se tedy
začala psát novodobá historie naší katedry. Směřovali jsme naše
úsilí k tomu, aby absolventi katedry měli daleko širší uplatnění
než absolventi oboru sociální práce, a to tak, že budou mít
možnost pracovat i ve zdravotnictví. Tím, že jsou schopni komunikovat s lékaři a zdravotníky vůbec, vzrostla jejich autorita.
Díky nezměrnému úsilí několika jedinců vznikl unikátní a jediný
studijní obor v České republice: Sociální práce se zdravotnickým
proﬁlem. Dodnes v této souvislosti oceňuji osvícenost pana rektora Hubáčka.“
Pomoc a podpora ze zahraničí
Ostravská univerzita a její Zdravotně sociální fakulta si za
svou podporu rozvoje magisterského studijního programu sociální práce se zdravotnickým proﬁlem zaslouží velké uznání.
Aktivity doktora Chytila a jeho spolupracovníků však neušly
pozornosti ani v zahraničí, které nabídlo rovněž svou pomoc
— a významnou.
„Velice citlivě jsme vnímali podporu Zdravotně sociální fakulty
OU, třebaže se na její existenci — hlavně v počátcích — dívali
kolegové z ´kamenných univerzit´ skepticky. Ale pak docházela
pozvání z Rakouska a Německa, abychom se přijeli vzdělávat
a získávat zkušenosti v tomto oboru. To bylo povzbuzení a potvrzení toho, že jsme se rozhodli správně a že náš obor má perspektivu!“ vzpomíná doktor Chytil. „Dnes naši kolegové a přátelé
v zahraničí možná i závidí, jak se nám podařilo akcelerovat
rozvoj zvoleného vysokoškolského oboru. V Rakousku např. totiž
stále obor sociální práce nepronikl na univerzity, ale zůstal pouze

na úrovni vyššího odborného vzdělání. Proto se domnívám, že
Ostrava se může cítit polichocena tím, že když se v zahraničí
mluví o vzdělávání v oboru sociální práce v České republice,
tak se tento pojem identiﬁkuje se Zdravotně sociální fakultou
Ostravské univerzity.“
Dalším uznáním kvality ostravského vysokého školství je
řada pozvání, aby naši pedagogové přednášeli v zahraničí.
A jsou to nejen profesionální setkání, ale řada z těchto oﬁciálních kontaktů přerostla v osobní přátelství, což je živná půda
pro další vzájemné poznávání národních speciﬁk a posilování
autority i důvěry v osobnosti, které nás v zahraničí prezentují.
Renomé katedry sociální práce se zdravotnickým proﬁlem ZSF
OU potvrzuje rovněž skutečnost, že má uzavřeno více než 30
partnerských smluv s podobnými pracovišti z celé Evropy.
Naši studenti se nemusí stydět
„Když se našich studentů na závěr studia ptám, jak byli v jeho průběhu spokojeni, odpovídají: Získali jsme široké společenskovědní i zdravotnické vzdělání, které nám zaručuje praktické
uplatnění v mnoha oborech,“ říká doktor Chytil a pokračuje:
„Nedávno jsem potkal naši absolventku, která pracuje pro britskou ﬁrmu zkoumající účinnost léků. V rozhovoru jsme se dotkli
jejího studia na naší fakultě a mladá dáma, po dvou letech od
absolutoria, konstatuje: Nebyla jsem spokojena s tou části studia,
která je spojena s medicínou. Dnes jsem za to vděčná, protože
mě právě toto živí — a dobře!“
Studenti katedry to nemají lehké už od prvního ročníku,
kdy musejí čerpat ze zahraniční literatury. Díky velkému tlaku,
jemuž jsou vystaveni od prvních dnů, však rychle vyzrávají.
Kvalitu vzdělání absolventů oceňují zaměstnavatelé, kteří tvrdí,
že ihned po nástupu do zaměstnání jsou schopni pracovat
zcela samostatně.
„Uplatnění těchto odborníků je v praxi skutečně velmi široké.
Od odborů sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany na
komunální úrovni, školských zařízení, dětských domovů, dětských
výchovných ústavů, přes zdravotnická zařízení, kojenecké ústavy,
vězenství, probační a mediační službu, dále v nestátních zařízeních, jako jsou charita a diakonie,“ zdůrazňuje dr. Chytil.
Při výměnných pobytech studentů a pedagogů je zřejmé, že
i v zahraničí si svými znalostmi dokázali získat patřičné renomé. Na druhé straně také do Ostravy přijíždí řada studentů
nejen z evropských zemí, což potvrzuje, že jsme pro zahraničí
přestali být zemí druhořadého významu. Za tím vším je nutno
vidět cílevědomou práci těch, kdo stáli u zrodu Zdravotně
sociální fakulty OU a pracovali na rozvoji perspektivních studijních oborů.
Zásluhy doktora Oldřicha Chytila o rozvoj vysokoškolského
vzdělávání v oboru sociální práce se zdravotnickým proﬁlem,
a to i z pohledu vysokého školství v zahraničí, byly po právu
oceněny u příležitosti jeho šedesátin v roce 2005, kdy pět evropských univerzit (Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt
(Germany), University of Kuopio (Finland), Canterbury Christ
Church University (Great Britain), Catholic University of Lille
(France) and University of Hertfordshire, dept. of Social,
Community and Health Studies (Great Britain)) uspořádalo
na jeho počest mezinárodní konferenci, která se uskutečnila
v Ostravě.
ŠTĚPÁN NEUWIRTH

Přednášky o komunitní
ekonomice
Koncem února navštívila na pozvání
katedry sociální práce Zdravotně sociální
fakulty naši univerzitu profesorka Susanne Elsen z Fachhochschule München,
která se dlouhodobě zabývá problematikou komunitní ekonomiky v kontextu
sociální práce.
Studenti tak měli během dvou dnů
možnost vyslechnout přednášky o tlaku
silně neoliberální ekonomické globalizace na různé lokální společnosti a příkladech reakcí lokálních komunit na tuto
situaci. Susanne Elsen působí již několik let v Argentině, která byla v roce
2001 postižena těžkou ekonomickou krizí
s drtivým dopadem zejména na střední
vrstvy obyvatelstva. Díky znalosti tamního prostředí proto například popisovala,
jak se lidé po počátečním chaosu, způsobeném pádem měny a uzavřením bank
a obchodů, začali sami spojovat s cílem
stabilizovat situaci ve snaze přežít, aniž
by se museli věnovat kriminálním aktivitám. V těžké situaci se tak postupně
začaly realizovat v rámci lokálních iniciativ poměrně funkční alternativní ekonomické modely a formy spolupráce, např.
zavedení tzv. alternativní, resp. komplementární měny, která sloužila jako efektivní náhražka za tradiční státní měnu,
přičemž ztrácela na hodnotě, pokud nebyla delší čas v oběhu, čímž stimulovala
dynamiku ekonomiky.
Dalším tématem přednášek pak byla
například i privatizace vodních zdrojů a vodovodních sítí, zdravotnických
a vzdělávacích institucí, ale také příklady pomoci chudým spojené s podporou
rozvoje jejich konkrétní lokality.
Zajímavé (v našich médiích či knihovnách zatím nepříliš dostupné) informace profesorky S. Elsen potvrdily stále
jasnější tezi, že sociální práci je nutné
v kontextu problémů 21. století vnímat
jako obor interdisciplinární, a to bez
možnosti zcela opomíjet sociálně-politické, resp. ekonomické souvislosti sociálních problémů jednotlivce či skupiny.
Návštěva Sussane Elsen tak mohla být
zajímavá nejen pro posluchače oboru
sociální práce, ale také pro studenty
sociální geograﬁe z Přírodovědecké fakulty OU a ostatně pro všechny, kteří
se zajímají o sociální otázku v nejširším
slova smyslu, protože podle slov paní
profesorky se lidé v případě krize bu
spojují, nebo spolu bojují. Jedním z úkolů sociální práce (ostatně je možné doplnit, že každého sociálně odpovědného
jedince) je tedy napomáhat tomu, aby se
lidé spojovali.
Susanne Elsen na závěr své návště-

Bloková výuka rozšiřujících
kurzů v teorií vzdělávání
ve fyzice
Ostravská univerzita spolu se Západočeskou univerzitou v Plzni a Univerzitou v Hradci
Králové se podílí na doktorském studiu Teorie vzdělávání ve fyzice. Univerzity uzavřely
smlouvu, ve které nabízejí volitelné kurzy dalším fakultám formou týdenního soustředění.
A právě první společná týdenní bloková výuka studentů 2. ročníků tohoto doktorského
studia se uskutečnila 20. 2. do 24. 2. 2006. Výuku zajišovala katedra fyziky na Přírodovědecká fakultě Ostravské univerzity.
Výuky se účastnilo patnáct studentů, devět z OU a šest ze Západočeské univerzity
v Plzni. „Soustředění“ oﬁciálně zahájila prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc., garant doktorského studia, a vedoucí katedry fyziky doc. RNDr. Ladislav Sklenák, CSc. V úvodu popřáli studentům hodně studijních úspěchů a hlavně získání nových přátel z obou univerzit.
Týdenní program začal tutoriálem Projektování vzdělávání fyziky pro e-learning, který
vedl PaedDr. Jiří Pavlíček. Studenti se dozvěděli, jak mají správně a efektivně vytvářet
prezentace pro e-learning a jak co nejefektivněji využívat učební jednotku k tomu, aby si
posluchači odnesli co nejvíce informací.
Seminář Počítačem podporovaná výuka a experimenty ve fyzice vedl Mgr. Libor Koníček. Doktorandi byli seznámeni s českým měřicím systémem ISES, se slovinským systémem CMC-S3, který byl vyvinut v mezinárodním projektu Leonardo da Vinci Computerised laboratory in science and technology teaching (Počítačem podporovaná laboratoř pro
vyučování přírodovědných a technických předmětů) a s holandským systémem IP-Coach.
Na základě praktických ukázek se studenti dověděli, jak lze těchto systémů využít ve
vyučovacích hodinách fyziky tak, aby žáky práce zaujala a zároveň si nenásilnou formou
zapamatovali a utřídili fyzikální zákonitosti a vztahy daného tématu již během samotného
měření. Potom následovala práce skupin, ve které účastníci semináře navrhovali a připravili úlohu, ve které těchto systémů využili. Návrh úlohy obsahoval pracovní list pro žáka
a také pokyny pro učitele s typickými výsledky experimentu a s doporučeními k jeho
snadné realizaci. Tento seminář byl ukončen poslední den prezentacemi prací vytvořených
jednotlivými skupinami doktorandů. Při zpracování návodů úloh a instrukce pro učitele
využívali všech poznatků, které se dozvěděli od PaedDr. Jiřího Pavlíčka. Motivace v úlohách pro žáky byly velmi různorodé, od levitující kočky až po skokana bungee.
Neméně zajímavé byly i hodiny prof. Eriky Mechlové. Studentům fyziky ani nemusíme
říkat, že přednášky byly interaktivní a studenti využívali skupinového vyučování, ve kterém
diskutovali o různých problémech, které přináší jejich učitelské povolání.
Je nutno dodat, že se studenti neseznamovali jen v prostorách univerzity, ale zašli se
také podívat na Stodolní ulici. Většina z nich si Stodolní představovala jako „doupě“ lidí
pochybné pověsti, a když se přesvědčili, že tomu tak není, značně si oddychli. Poznali, že
sdělovací prostředky přece jen přehánějí.
Při pátečním slavnostním ukončení prezentovali studenti OU dosavadní výsledky svých
doktorských prací. Všechny přednášející musíme pochválit za jejich zajímavé příspěvky
a měli bychom dodat, že udělali kus práce. Popřejme jim hodně píle a prostor, aby mohli
LIBUŠE KUBINCOVÁ, LIBOR KONÍČEK
své práce dokončit.

PROF. E. MECHLOVÁ

PŘI PŘEDNÁČCE

Dobré kontakty našich
a německých patologů
Německá sekce Mezinárodní akademie patologů (IAP) pořádá každoročně odborná
sympozia, na jejichž organizaci se podílí univerzita v Bonnu. Díky tomu je garantován
rozvoj vzdělanosti v oboru patologické anatomie v rámci střední Evropy. Účastníky sympozia, jejichž počet se každoročně pohybuje od 700 do 1000, jsou také německy mluvící
patologové z České republiky, Slovenska, Rakouska, Maarska a Polska.
„Letos se sympozia v Bonnu
zúčastnilo 5 českých patologů,
kteří spolu s kolegy výše vyjmenovaných zemí tvořili skupinku asi
30 zahraničních odborníků,“ říká
doc. MUDr. Jaroslav Horáček,
CSc., proděkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity a vedoucí Ústavu patologické anatomie, který se jednání
v Bonnu zúčastnil už po desáté.
„Sympozium proběhlo ve dnech
DOC. J. HORÁČEK (PRVNÍ ZLEVA) SE SKUPINOU ČESKÝCH PA17. až 19. února,“ upřesňuje do- TOLOGŮ VE CHVÍLI ODPOČINKU.
cent Horáček.
Německo věnuje kontinuálnímu vzdělávání lékařů velkou pozornost. Německá sekce
IAP, jež vznikla díky iniciativě devatenácti německých patologů v čele s prof. Dr. Herwigem Hamperlem v roce 1964, má své základy již v roce 1897, kdy Rudolf Virchow
založil Německou společnost pro patologii, jejímž hlavním úkolem byl rozvoj vědy a výzkumu v tomto medicínském oboru.
„Významnou úlohu sehrál pro české patology prof. Dr. Vladimír Totovic, původem z bývalé Jugoslávie, který byl od roku 1972 vedoucím sekretářem společnosti. Velmi příznivě
ovlivnil vstup české divize mezinárodní IAP do odborných kontaktů se Spolkovou republikou
Německo. Osobně velmi oceňuji angažovanost profesora Totovice, díky níž jsme získali
ekonomickou podporu, která umožnila řadě českých a slovenských patologů podílet se na
vzdělávacích programech v Německu. Neméně záslužné je jeho úsilí, s nímž vytvářel velmi
dobré kontakty mezi představiteli české a německé patologie, které přetrvávají i po smrti
pana profesora v roce 1997,“ vzpomíná proděkan Horáček.
Sympozium je vždy zaměřeno na aktuální problémy v oboru patologie. Letošní témata byla věnována
onkologii,
gynekologické
cytologii a iatrogenní patologii se zaměřením na nežádoucí účinky léků a dále
patologii mléčné žlázy.
„Na
obsahové
náplni sympozia se vždy podílí
špičkové německé univerzity
za účasti klinických lékařů.
Je nutno vysoce ocenit pečSOUČÁSTÍ SYMPOZIA BYLA KRÁTKÁ ODPOČINKOVÁ ZASTAVENÍ NA KUL- livost, s jakou organizátoři
připravují odborné prograTURNÍCH AKCÍCH.
my,“ zdůrazňuje docent Horáček. „Témata přednášek vycházejí z praxe ústavů, které se danou problematikou zabývají.
To, že přednášejí uznávané osobnosti, je zárukou vysoké kvality. Co bych chtěl zdůraznit,
je skutečnost, že ačkoliv sympozium není povinné pro praktické lékaře, jejich účast je vysoká, protože každý praktický lékař v Německu bere své povolání velmi vážně a odpovědně,
z čehož vyplývá snaha držet krok s vývojem medicíny a tím si také budovat renomé,“
zdůrazňuje docent Horáček. „Bohatý je nejen odborný, ale i společenský program. Mohu
však potvrdit, že účastníci sympozia využívají i kuloárních setkání k odborným diskuzím
o zajímavých tématech. Dostupná je také odborná literatura, účastníci si domů odvážejí
skripta se souhrnem přednášených materiálů, k dispozici jsou rovněž histologické preparáty.
Tato setkání jsou dobrým podnětem k úvahám, k jakým zlepšením by bylo možno dojít
v systému vzdělávání českých lékařů,“ uzavírá proděkan Horáček.
ŠTĚPÁN NEUWIRTH

vy nabídla studentům možnost studia
na Fachhochschule München a vedení
diplomových prací. Za velmi potěšující
skutečnost lze označit příslib zopakování její návštěvy i v příštím akademickém
roce.
MICHAL TROUSIL
(POSLUCHAČ DOKTORSKÉHO
STUDIJNÍHO OBORU SOCIÁLNÍ PRÁCE)

Koncertní a pedagogické
působení učitelů
v Jižní Koreji
Na pozvání univerzity v Pyongtaek
a dalších uměleckých institucí Jižní Koreje
působili učitelé Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity — prof. Vítězslav
Kuzník, prof. Rudolf Bernatík a doc. Jan
Hališka spolu se zpěvákem Klemensem
Slowioczkem jako vedoucí interpretačních
hudebních kurzů v Soulu, Incheonu, Busonu a dalších velkých centrech. V průběhu
15 dnů přednášeli pro desítky studentů
v oborech klavír, housle, violoncello a sólový zpěv. Zájem byl nebývalý — denně
6 hodin individuální výuky talentovaných,
velmi snaživých a disciplinovaných studentů
v oblasti evropské klasické a romantické
hudby. Kurzy sledovali i učitelé posluchačů. Řada z nich prošla studiem hudební
interpretace v Evropě — Německo, Francie
a Rakousko. Většina velmi oceňuje také
českou hudbu, zvláště Smetanu a Dvořáka, kteří byli na programu našich koncertů v Koreji. Velké a plné koncertní sály
a vděčné publikum nám vytvářely dobrou
atmosféru k interpretaci. Bezprostřední
kontakt s Korejci nám umožnil poznat jejich školské systémy, úroveň jejich vzdělání
a obrovský pokrok ve vytváření moderního
státu.
Kontakty budou pokračovat interpretačními kurzy korejských studentů v Ostravě
na univerzitě i dalšími kurzy našich učitelů
v Jižní Koreji.
PROF. RUDOLF BERNATÍK

Kontaktní centrum
Perspektiva informuje
Není tomu tak dávno, co byla stávající nabídka služeb Moravskoslezského kraje v oblasti podpory pracovního uplatnění
osob se zdravotním hendikepem obohacena
službami Kontaktního centra obecně prospěšné společnosti Perspektiva se sídlem
v centru Ostravy, které zahájilo svůj provoz
1. 6. 2005.
Hlavním cílem a posláním tohoto poradenského centra je pomáhat osobám
s jakýmkoli zdravotním omezením zvyšovat
možnosti uplatnění na trhu práce. U této
skupiny osob se kumulují rizikové faktory vedoucí k rozsáhlému spektru problémů
a následnému společenskému vyloučení,
čímž klesá jejich hodnota na trhu práce
a šance těchto osob na získání pracovního
místa a zlepšení životní situace. Řešení si
vyžaduje dlouhodobější podporu a systematickou pomoc. Tu se jim snažíme nabídnout
poskytováním služeb právě v našem kontaktním centru.
V rámci individuálního přístupu pomáháme jako sociální poradci sestavit společně
s uživatelem individuální plán, jehož součástí je jak vzdělávání, tak budování sebevědomí a motivace, a to především pomocí
motivačně-vzdělávacích kurzů.
Důležitým dopadem naší činnosti je snaha o obecné zlepšení kvality života uživatelů
našich služeb. Získání práce zprostředkuje
jejich sociální integraci, umožní zvýšení životní úrovně a zbaví je sociálního stigmatu
způsobeného dlouhodobým zařazením mezi
nezaměstnané osoby.
Naše níže uvedené aktivity jsou určeny
nejen lidem bez práce, ale také všem ostatním OZP (=osobám se zdravotním postižením), které již pracují nebo se ucházejí
o zaměstnání a dostávají se do tíživých situací vyžadujících podporu či aktivní pomoc.
l Pomoc sociálního pracovníka s naplňováním
individuálního plánu, s nalezením a získáním pracovního místa na trhu práce.
l Sociální a pracovní rehabilitace — při její
realizaci je uživatelům poskytnuta šance
na opětovné získání ztracených pracovních návyků.
l Motivačně—vzdělávací kurzy — jedná se
o skupinové a individuální programy,
které slouží k podpoře a získání dovedností a znalostí potřebných k uplatnění
na otevřeném trhu práce.
l Sociální a pracovněprávní poradenství —
cílem této aktivity je ochrana zájmů jednotlivých uživatelů služeb v konkrétních
záležitostech a při překonávání těžkých
životních období. Nabízíme individuální možnosti řešení problémů především
v oblasti sociálněprávní problematiky
a sociálních vztahů, jednání se státními
institucemi, zvyšování míry sociálních

Zahrádky mého otce
Od počátku šedesátých let si Eduard Halberštát našel několik pro něj nosných témat,
jimž se věnuje s přestávkami a proměnlivou intenzitou dodnes. Patří sem Ostravská série, Komprese, Hasičská družstva, Zahrádky, Tváře a jiné. Pro výstavu v Galerii Magma
vybral práce ze sérií
Zahrádky mého otce
a Hasičská družstva.
Náměty k obrazům
mu poskytují dostatek
prostoru, aby jejich
prostřednictvím mohl
posouvat získanou zkušenost i reagovat na
některé měnící se situace světa, ve kterém
žijeme. Zahrádky mého
otce vycházejí z reality.
Postupně však dovolují,
díky důvěrné znalosti
prostředí, odpoutat se
od modelů a jeho lokální barevnosti a pracovat volně s formou a její proměnou. Hasičská družstva mají
počátek ve druhé polovině šedesátých let a opět v nich sehrály svoji roli zážitky z klukovských časů. Ovlivnila je také výstava Marcela Duchampa ve Špálově galerii v Praze,
připravená Jindřichem Chalupeckým na
jaře 1968. To vše na pozadí tragických
událostí tohoto roku a vzniku mezinárodní tvůrčí skupiny Équipé des Pompiers.
Hasičské družstvo je od začátku určeno konceptem a realizováno v různých
technikách, malbou, kresbami, graﬁkou,
ilustrací, objekty a doteky s virtuální realitou. Z poslední doby je soubor obrazů
a kreseb Pocta New Yorku, reprezentovaný na výstavě v Magně asambláží Návrat
hasičského družstva. Výstavu připravil kurátor galerie Ing. Jan Šmolka.
Eduard Halberštát studoval na AVU
v Praze (prof. Jan Smetana, doc. Jiří John) a na École des Beaux-Arts de
Paris (prof. Jacques Yanjel, prof. Pierre
Alechinsky). Je členem výtvarného odboru Umělecké besedy a Asociace volné graﬁky v Praze. Svými pracemi je
zastoupen v Národní galerii a v dalších
veřejných a soukromých sbírkách v České republice a v zahraničí. Žije a pracuje v Ostravě a v Ústí nad Orlicí.
N. N.

Pozor na poplašné
elektronické zprávy
Jsem si celkem jistý, že každý z vás už někdy slyšel o tzv. letadlových dopisech. Jen
zalovte ve své paměti a vybavte si osmdesátá nebo devadesátá léta, kdy občas někdo
rozjel „letadlo“ — poslal několika svým známým dopis, ve kterém vyzval k jeho opsání
a rozeslání dalším svým známým. Rozesláním dopisů si dotyčný měl zajistit štěstí, lásku
nebo i bohatství. Bohatství měl dotyčný získat v hrách stejného typu — jen místo dopisu
svým známým jste měli zaslat peníze lidem, kteří vám dopis zaslali. Že něco takového
nefunguje, víme asi všichni.
V dnešním internetovém světě se tyto dopisy vrátily, ovšem v nové, raﬁnovanější
podobě. Rozeslat několik elektronických dopisů všem známým je dnes otázkou jednoho
„kliknutí“ myší.

Falešná zpráva, kachna, podvod
Ve vaší elektronické schránce, a je jedno, jestli jde o schránku
univerzitní nebo soukromou, se objevují e-maily slibující štěstí,
lásku, ﬁnanční nezávislost, zaručené sexuální úspěchy a podobné nesmysly. Tohle vše za takovou maličkost — odešlete e-mail
do několika minut po přečtení alespoň patnácti (čím více, tím
lépe) svým známým. V případě, že výzvu budete ignorovat, pak
do 10 minut minimálně onemocníte, přijdete o peníze a třeba
i umřete.
Novým druhem takovýchto e-mailů, jejichž vznik umožnil internet, je varování před novým virem. Každý chce být přece upozorněn na případné nebezpečí. Že se podobné e-maily většinou
nezakládají na pravdě a jen zbytečně straší, o tom snad není třeba diskutovat. Antivirové
ﬁrmy stejně jako univerzitní správci (CIT) mají mnohem lepší a spolehlivější metody, jak
informovat o novém viru, než je dobrovolná sí uživatelů.
Dalším novým druhem „řetězových“ e-mailů je žádost o pomoc. Většinou začíná
srdceryvným popisem zdravotní situace malého chlapce z rozvojové země, který nutně
potřebuje krev skupiny XY. Než takou zprávu tupě pošlete na všechny světové strany,
zkuste se zamyslet …
Nebezpečí nehrozí, jen hloupost vítězí
Takovýmto „řetězovým“ nebo v případě virů „poplašným“ e-mailům se odborně říká
hoax (z. angl. hoax — kachna, fáma, podvod). Rozesílání takových e-mailů je sice hloupé,
ale většinou neškodné. Riskujete maximálně to, že vám kolega, který stejný dopis dostal
dnes již po patnácté, přijde osobně „rázně vysvětlit situaci“.
Rozesílání falešných e-mailů obvykle zničí vaši pověst. Kolegové obvykle vědí, že se
jedná o fámu, a jistě si o vás svůj úsudek poopraví. Jak se podobnému trapasu vyhnout?
I na českém internetu existuje server, který se na podobné záškodnictví specializuje.
Najdete jej na adrese www.hoax.cz. Pokud tedy dospějete k názoru, že s tímhle e-mailem, který kromě vás má dostat většina vašich známých, asi nebude něco v pořádku,
nakoukněte na tyto stránky. Objevíte-li tam nějaký podobný text, stali jste se obětí
internetového falešného e-mailu. Pro radu se samozřejmě můžete obrátit i na HelpDesk
CIT, konkrétně na adresu secure@service.osu.cz.
V článku byla využita literatura: Doseděl, T. 21 základních pravidel počítačové bezING. PAVEL POMEZNÝ
pečnosti. CPBooks, 2005. Internetová adresa www.hoax.cz.
CIT, BEZPEČNOST IS/I

ZE ZÁPISNÍKU NAŠICH ZAHRANIČNÍCH STÁŽISTŮ
Campus Blues
Přecházím University Blvd. a z ruchu města se nořím do nitra univerzity. Cestou se
vyhýbám autobusu, který zdarma přepravuje studenty po obvodu kampusu. Jako první
míjím pueblanskou kivu z nepálených cihel, která slouží jako jeden z místních studentských klubů. Mohutné topoly a staré pokroucené borovice stíní chodníky lemované
barevnými keři a záhony pestrobarevných krokusů. Nalevo stojí kaple podobající se
misijnímu kostelu, napravo budova připomínající haciendu s patiem, kousek dál stará
španělská pevnost a další budovy vyrůstající z tradice, barev a materiálů zdejší země.
Každá z nich nese jméno člověka, který se významně zapsal do historie univerzity. Je
právě přestávka a všude je plno lidí, chodců, cyklistů, bruslařů i skateboardistů. Beru
to přes trávník kolem slunících se, studujících a ﬂirtujících studentů směrem k rybníku,
kde si na chvíli sedám a pozoruji ryby a želvy, které se snaží vyhnout divokým kachnám
plujícím po hladině. Šumění vodopádu a tříš vodotrysku třpytící se na slunci na moment odvádějí mou pozornost od pracovních povinností. Zvedám se a jdu dále. Naproti
mnohapatrové centrální knihovny míjím obrovskou budovu stavovské unie studentů. Je
v ní kino, kadeřnictví, několik restaurací, počítačové učebny, posilovna, banka, keramická
dílna a spousta studoven. Pokračuji kolem divadla, koncertních síní a výstavních sálů
do sportovního areálu s bazény, posilovnami a tělocvičnami. Ty jsou volně přístupné
všem studentům a zaměstnancům univerzity. Než se nořím do bazénu, krátce se dívám
zasklenou stěnou na velké travnaté hřiště, kde si studenti přišli po výuce zahrát fotbal
nebo jen tak zaběhat. Za hřištěm stojí koleje a za nimi se zdvihají hory, červenající se
v záři zapadajícího slunce. V dálce na obzoru se mihotají podivné, napůl známé, napůl
zapomenuté obrazy. Mám halucinace, nebo je to jen fata morgána? Zdá se mi, jako bych
v nich chvílemi rozpoznával Budovu D. Nebo to snad byla Budova E?
PŘEMYSL MÁCHA

dovedností apod. Intenzita a časový rozsah poradenství a pomoc v prosazování
zájmů vycházejí z individuálních potřeb
uživatele.
l „Burza práce“ — na základě systematického a opakovaného procházení nejrůznějších zdrojů a vyhledávání informací
pomocí stránek ÚP, Internetu, inzertních
novin a spolupracujících ﬁrem zpracováváme a průběžně aktualizujeme nabídky
pracovních příležitostí v tzv. Databázi
volných pracovních míst pro OZP, která
obsahuje podrobný popis jednotlivých
pracovních míst a veškeré důležité informace podmiňující úspěšný vstup do
pracovního procesu. S konkrétní nabídkou uživatele pravidelně seznamujeme
při návštěvách v našem centru.
l Semináře pro zaměstnavatele — formou
seminářů jsou zaměstnavatelé informováni o problematice zaměstnávání OZP.
Předcházíme tak případným negativním
postojům k těmto osobám a k jejich
zaměstnávání a pomáháme překonávat
předsudky vůči OZP, neinformovanost
a nezájem zaměstnávat tyto osoby. Je
to účinná metoda, jak je možno systematicky pracovat na vytváření vhodných
podmínek pro vznik nových pracovních
míst a úspěšné zapojení takto hendikepovaných lidí do zaměstnání.
Jelikož se nám nepodařilo získat dostatečné množství ﬁnančních prostředků pro
navazující projekt, od 1. dubna 2006 bohužel na delší čas přerušujeme naši činnost.
Do této doby však velice rádi pomůžeme
a poskytneme pomoc a jakoukoliv radu.
MGR. MARKÉTA GRECMANOVÁ

Neobyčejné setkání
Petr Grabovský, posluchač 2. ročníku
Institutu pro umělecká studia, houslista ze
třídy prof. Vítězslava Kuzníka, si pozval
svoji kolegyni Sophii Kirsanovou z Lotyšska ke společnému vystoupení v aule
Ostravské univerzity. Oba se znají z letního mezinárodního orchestru v Pommersfeldu v Německu, kde střídavě hrají jako
koncertní mistři. Recitál se uskutečnil 28.
února v Ostravě. Program koncertu tvořily
virtuózně nejnáročnější houslové skladby
(Ysayeovy 2 sólové sonáty, parafráze aj.)
a společné vystoupení v sonátě M. Spisaka. Oba dvacetiletí umělci mají znamenitou
techniku, krásný tón a samozřejmě vysokou interpretační úroveň. Petr Grabovský
je ve své hře zřetelně dramatický a dravý.
Sophia Kirsanova inklinuje více k melodice a hudební poetičnosti. Oba výkony spojuje výrazný smysl pro stylovou interpretaci
a pochopení formového ztvárnění.
Institut pro umělecká studia připravuje
v nejbližší době vzájemné výměnné koncerty
s Hudební akademií ve Wroclawi a v Katowicích.
PROF. RUDOLF BERNATÍK

SUS OU hledá
studentské
kapely na majáles, který
se koná 26. 4. 2006
v podhradí Slezskoostravského hradu. Máš-li chu
zahrát si se svou kapelou před
velkým publikem, neváhej a přihlas se na adresu: sus@osu.cz
Kdo by měl být králem majálesu? Kdo se bude rvát za studenty? Napiš nám své návrhy na
adresu: sus@osu.cz.

Digitalizace v praxi
Středeční odpoledne 22. února 2006
bylo na ústavu zobrazovacích metod zasvěceno digitalizaci v radiologii. Přednášku
Digitalizace v praxi přijel budoucím radiologickým asistentům přednést Bc. Marek
Novák z Fakultní nemocnice v Olomouci,
kde již s digitální radiograﬁí mají své zkušenosti.
Jelikož se v současné době stále více
rozšiřuje a v praxi rozbíhá digitalizace
konvenční radiologie, není divu, že si tuto
přednášku nenechal ujít téměř žádný ze
studentů oboru Radiologický asistent. V jejím průběhu měli všichni přítomní možnost
blíže se seznámit se systémy a technologiemi nepřímé (CR-Computed Radiography) a přímé (DR-Direct Radiography)
digitalizace. Bc. Novák všem přítomným
neopomněl představit systém PACS, jehož hlavním úkolem je ukládání, ochrana
a přenos digitálních obrazových dat. Dále
nás v rámci studie zpracované v Olomouci obeznámil s dalšími výhodami a riziky,
které plynou z praxe na pracovišti.
Snad všichni studenti se v průběhu studia setkal minimálně s pojmem digitální
radiograﬁe, jejími výhodami a nevýhodami.
Někteří se o tuto problematiku zajímají
hlouběji. Kdokoli mohl v rámci diskuse
položit otázku, která mu byla zodpovězena.
Závěrem děkujeme pedagogům ÚZM
za organizaci akce tohoto typu, ale i mnoha jiných, které se již uskutečnily nebo se
teprve chystají.
1.

ROČNÍK,

RADIOLOGICKÝ

MIROSLAV SMĚŠNÝ,
ASISTENT ZSF OU

Zápisky z Petrohradu (6)
Při koupání jsem si lokl vody. To je dost závažná věc. Hlavní příznak — akutní průjem
— se sice zatím nedostavil (Velká škoda. Já se tak těšil!), ale to neznamená, že jsem
mimo nebezpečí. A to právě kvůli parazitovi, který se usídlil ve zdejších vodách a latinsky slove: giardia lamblia. Místní jsou proti tomuto drobečkovi imunní, ale co my
ostatní? Za ten necelý půlrok si můj organizmus už jistě zvykl na leccos, ale co se týče
vody, tak piji pouze pramenitou. Tahám ji k sobě do bytu z blízkého krámku v šestilitrových plastových lahvích. Nevěřím místním „zaručeně spolehlivým ﬁltrům“. Starousedlíci
se o obsahu těchto lahví při srovnávání s „vodou z kohoutku“ vyjadřují slovy:„Tóže sámoje.“ Tak nevím. Při nejhorším budu třikrát denně po dobu čtrnácti dnů brát lék zvaný
Trikapol a ten už s tím bičíkovcem zatočí. Potom teprve budu moci k caesarovskému
Přišel jsem, viděl jsem… přidat i slůvko přežil jsem… Te vážně.
Začal „druhý“ semestr. Tak se mu tady na SPbGU říká. (V Brně mu zas říkají jarní,
tak kdo se v tom má kruci vyznat!). Mám za sebou měsíc strávený v kulturním duchu.
Byl jsem: v Petropavlovské pevnosti (Vyfotil jsem si hrob Petra Velikého, který byl údajně jen o 9 cm vyšší než já!), v Ermitáži (letos poprvé), v posledním Puškinově bytě na
Mojce, a to zrovna 10. února, v den 169. výročí jeho úmrtí (Ta atmosféra a doprovodné
akce! Silný zážitek.), na koncertě klasické hudby v Petrohradské státní ﬁlharmonii (Velký
sál — Bal´šoj zal — byl velkolepý, s výbornou akustikou, ale ansámbl mě pranic nezaujal.),
v Bal´šom dramatíčeskom těatrě na Marii Stuartovně podle Schillerovy literární předlohy
(Celkem dobře zahrané, ale nemělo to duši.) a v kině na novém ruském ﬁlmu Svóloči
(Parchanti). Asi nejvýše bych hodnotil „seanci“ (jak tady říkají představení) v kině. To
jenom proto, že Ermitáž jsem navštívil „už“ počtvrté. Je to ukrutně málo, ale prvotní
nadšení už je to tam. Film Svóloči se odehrává v roce 1943 a vypráví o skupině nezletilých chlapců, kteří byli opakovaně trestáni za vraždy, krádeže apod. Jsou umístěni
do zvláštního tábora vysoko v horách, kde je tým instruktorů cvičí v boji proti fašistům
a po absolvování výcviku jsou nasazeni… Doporučuji vaší pozornosti. Na shledanou za
měsíc.
IGOR JELÍNEK

Smysl pedagogické teorie
Ohlédnutí za státní zkouškou
„Účelem pedagogiky je být normální
vědou,“ píše jistý pan profesor ve své vyčerpávající monograﬁi. Naši ostravští pedagogové tuto snahu o bytí normální a nebytí nenormální trochu polidštili, když účel
(a tedy i cíl) nasměrovali na všestranný
a harmonický rozvoj každého jedince. Na
dnešní mládeži je to vskutku vidět. Dala
by se rozvést ﬁlozoﬁcká debata na téma
„normální a nenormální věda“, tu ale přenechme ﬁlozofům výchovy.
Učitel je podle jedné deﬁnice „subjektem vyučovacího procesu“, s kolegyní učící na romské škole jsme však došly po
kratší diskusi k závěru, že učitel je spíše
objektem. Její poněkud neukáznění a zdivočelí žáčkové totiž ze všech svých učitelů
dělají objekt své zábavy — pokud je ovšem vůbec berou na vědomí. Tím pádem je
zavržena další moudrá deﬁnice z úžasných pětidílných skript naší univerzity, že „učitel
je ve vyučování rozhodujícím činitelem“. Manipulace s pojmy subjekt a objekt však
pokračuje v širokou škálou dalších deﬁnic, například, že „žák není jen objektem, ale
i subjektem výuky“.
Doufejme, že na jiných školách je tomu trochu jinak, učitel je subjektem a školáčci
subjektem i objektem výuky a jejich učitelé aplikují v praxi životně důležitý poznatek,
že „vzdělání je soustava vědomostí, návyků a dovedností, osvojených poznatků a činností“. Ale pozor, poctiví pedagogové, berte na vědomí, že „nadměrné požadavky
vedou k poškození tělesného a duševního zdraví žáků!“ Takový subjekt i objekt zároveň musí dávat pozor a vnímat. Vášnivá snaha deﬁnovat vše, co lze i nelze, vedla
k deﬁnici, že „vjem je produkt vnímání“. K tomu musím dodat, že každý pedagog
nebo alespoň pedagogický teoretik musí mít osvojeny základy české lexikologie, aby
se v příponíách -ní, -ání, -ce, -ost aj. neztratil.
Každý učitel i žák by měli mít svůj režim. Napadlo vás někdy deﬁnovat režim? Pedagogiku ano, a to vskutku promyšleně, nebo „režim je promyšleným uspořádáním času“.

Dalším objevem je, že „učebnice jsou zřejmě hlavním zdrojem, který učitelé používají pro plánování výuky“. Děkujeme vám, pedagogové, bez vás bychom to opravdu
nevěděli a místo učebnic bychom málem byli použili něco jiného!
Abychom dosažení svých cílů mohli zjistit, musíme je diagnostikovat klasiﬁkací, což
je „komentovaná forma vyjádření hodnotícího soudu o výkonu“. Když sdělím svým
studentům, že se takto hodlám vyjádřit o diagnostickém stavu jejich výkonu, možná
na ně udělám velký dojem vědeckosti, ale spíše je vyděsím a demotivuji.
Nejsložitější je ovšem deﬁnice školy, zabere několik řádků, jen abychom se dozvěděli, že je to instituce, kde se žákům zprostředkovávají vědomosti a dovednosti,
které jim umožní samostatné životní činnosti v rámci společenského uspořádání
atd. Ale objevem je, že školy se „nacházejí nezávisle na střídání žáků a učitelů na
jednom místě“. Pravidlo co nejsložitěji říci samozřejmé se opět podařilo použít! Ale
co kdyby měla škola nožičky a chodila ráno po Ostravě? Školáci i učitelé by do ní
naskočili — všichni by si ušetřili cestu městskou hromadnou dopravou — a odpoledne
by škola své osazenstvo zase vysadila na místě potřebném? Co kdyby nedej bože
učitelé v jednom místě vyhynuli a škola se musela přemístit se vším všudy do jiné
části města? Ach, až te jsem pochopila: deﬁnice školy je nadčasová — a týká se
tedy i daleké budoucnosti. Další úvahy o časoprostorové dimenzi pedagogiky raději
nechávám být.
A na konec něco pro vysokoškolské pedagogy: „Přednáška má být hlubokým
intelektuálně emotivním prožitkem pro studenta“. Prosím, tím se řite, pokud vám na
vašich objektech a současně subjektech trochu záleží. Vždy kde jinde než na naší
drahé alma mater bychom takový prožitek mohli prožít? A používejte přitom rozsáhlou
sbírku materiálně didaktických pomůcek (včetně pravítka a pastelek!) a bute dostatečně kreativní, aby z nás vznikly opravdové, všestranně rozvinuté kreatůůůry.
Po krátkém zamyšlení nad pedagogickými tezemi o tom, co je škola, učebnice,
učitel a žák, režim aj., jsem došla k nové deﬁnici pedagogiky jakožto vědy z hlediska
normálnosti.
Pedagogika je normální vědou, protože se (stejně jako ostatní normální vědy) snaží
co nejsložitěji deﬁnovat a popsat samozřejmé. Pedagogika jako teoretická věda je
posedlá deﬁnovat možné i nemožné, bez ohledu na účel a smysl.
Omlouvám se všem teoretikům — nechci jejich deﬁnice zesměšnit, jen poukázat
na jistou absurditu a zvláště nepoužitelnost v pedagogické praxi. Nikde jsem ve
skriptech nenašla to nejdůležitější, kromě jedné skromné příručky (Osobnost učitele
aneb Ten, který miluje), jejíž autorce s obdivem a úctou děkuji za cenné rady do
praxe. Pokud nemáte děti rádi, nelezte do školství. Kupodivu v seznamu doporučené
literatury na státní zkoušku z pedagogiky tato knížečka není.
-SWM-

Irské poznámky
Evropská unie a Ministerstvo školství každoročně odsypává ze svých pokladen
na zvláštní hromádku. Ta se dělí na ještě menší, které se pak zametou a několika
šastným studujícím, po měsících vyplňování všemožných formulářů, vsypou do kapsy
a jejich alma mater jim ukáže směr, na které zahraniční univerzitě se mají hlásit jako
Socrates-Erasmus student/ka.
Socrate! Erasme! Kam jdete?
Byla jsem nasměrována na severozápad za břehy kontinentální Evropy, na ostrov,
kterému se pro jeho typickou barvu říká smaragdový. Do univerzitního městečka
kousek od Dublinu, kde počet studujících převažuje nad počtem místního obyvatelstva. Bydlím přímo v univerzitním areálu, tzv. campusu. Univerzita se tak stala mým
současným světem, kde se dny neskutečně předbíhají a dřívější poznatky stávají
relativní.
Studium v poklidné zeleni
Přednášky zde trvají hodinu. Tedy formálně, protože v řadě již čeká jiný předmět.
Formálně tu neexistují přestávky. Jenže… Irové mají velice neformální vztah k času.
Všimla jsem si, že jsem jediná, kdo ve světě univerzitního campusu spěchá a kontroluje si hodinky. Zato nejsem jediná, kdo chodí pozdě. Tedy formálně ovšem. Věřte, že
pokud si myslíte, že jdete pozdě, není tomu tak. Chvíli trvá, než se studenti sejdou,
než se dostaví i vyučující, úspěšně nainstaluje svůj notebook, rozjede přednášku
a všichni se naladí na stejné téma. Protože s největší pravděpodobností hrozí stejný
scénář v další hodině, končí se o několik minut dříve, kdyby náhodou někdo chtěl
být dochvilný. Ale jak se říká, ne tak na kvantitě jako na kvalitě záleží. Studium je
tu velice podnětné.

Dobré rady s. r. o.
Březen — za kamna vlezem?
Časté oblevy, Den žen, svátek Josefa, schvalování rozpočtu v univerzitním
senátu či oslavy Dne učitelů — nesporné
to důkazy, že jaro je tady!
Na jaře je pozitivní už samotné zjištění, že jsme se jej dožili. Protože víte,
co se taky říká: Marec — poberaj sa,
starec! A jakým že se to má směrem
„pobírat“ (že to není do poštovní spořitelny pro důchod), je všem jasné. Na
jaře je výhodou i to, že pro chronickou,
celoroční lenost máme najednou objektivní omluvu.
Jarní únavě je však možné předejít
důkladnou očistou organismu. Nedávno
jsem takovou v rámci kolonoskopického
vyšetření v městské nemocnici na Fifejdách absolvovala a musím uznat, stojí to
za to! Odměnou vám bude dramatická
barevná podívaná na monitoru přístroje,
jehož druhý konec vám zbytky stolice
proniká stále hlouběji do střev. Tomu
říkám reality show!
Ale není úklid jako úklid. Nastane-li
ten jarní, dejte si pozor, abyste nedopadli jako jedna nejmenovaná paní docentka
z historie, odbornice na starověk, která
si poznávací exkurzi do Turecka celou
zimu pečlivě připravovala na lístečcích
uložených v krabicích od bot ve své pracovně a která pak na jaře zásluhou horlivé uklízečky o všechno přišla.
Jaro vyvolává i příjemnější konotace.
Např. jarní vzplanutí. Je lepší podlehnout tomu milostnému než usnout u hořící svíčky, od které vám může vzplanout
drdol, případně celý byt. Do léčby popálenin či tahanic s pojišovnou by se jistě
nikomu nechtělo.
A co takhle jarní kolekce? Čtenářky
jistě tuší, že nemám na mysli zvětralé čokoládové ﬁgurky od Vánoc. Anebo
jarní střih… Ten by měl být výsledkem
dobrovolného rozhodnutí, nikoli skutečnosti, že vám vaše dítě dotáhlo domů
odkudsi vši.
A co do plavek, už hubnete? Pokud
ne, můžete zkusit módní dietu podle
krevních skupin. Ne, nebojte se, že vám
zakáže všechno, co vám chutná! Např.
pro moji skupinu A jsou sice maso,
brambory a výrobky z pšeničné mouky
téměř jedovaté, ale naštěstí mi velmi
prospívá sezamové semeno a lopuch
a to už je, jak sami uznáte, pro přípravu
jídelníčku docela dobrý základ.
Jaro je tady!! Tak nikam nezalézejte
a puste se do intenzivní práce. Třeba
to tentokrát k něčemu bude. A když ne,
tak se alespoň zahřejete!
- IB -

Pedagogické kalendárium
1. 2. 1996 zemřela prom. ped. Eliška Jurnečková, krajská logopedka KÚNZ v Ostravě, externí učitelka speciální pedagogiky, autorka učebnice Logopedie (1986).
Spoluzakladatelka kurzů pro logopedické
asistenty z řad studujících učitelství 1. st.
ZŠ (1970—78).
2. 2. 1926 byl vydán dodatek k jazykovému
zákonu, v němž se pravilo: „jazyk československý je jazykem státním“. Dnes pro
nás nepochopitelné.
6. 2. 2001 zemřel prof. PhDr. Alois Knop,
CSc., spoluzakladatel Vyšší školy pedagogické v Opavě 1953, později proděkan Pedagogické fakulty v Ostravě, signatář 2000
slov. Musel opustit katedru českého jazyka
a literatury. Po roce 1989 se vrátil v rámci rehabilitace a byl členem Vědecké rady
OU.
12. 2. 1921 narozen prof. PhDr. František
Singule, CSc., zakladatel české srovnávací
pedagogiky. Několik přednášek měl u nás
na PdF po svém studiu v USA. Napomáhal rozvoji katedry pedagogiky na PdF UK
i u nás v Ostravě za vedení prof. Uhra.
15. 2. 1941 byl nacisty popraven za ilegální
činnost Emanuel Klíma, středoškolský profesor na Frýdecku a Ostravsku. Patří mezi
ty učitele, na které by se nemělo zapomínat. Byl by to pěkný námět na bakalářskou
práci na PdF.
15. 2 1976 zemřel ve Švýcarsku Přemysl
Pitter, křesanský pedagog a myslitel, zakladatel Milíčova domu v Praze na Žižkově, kde zřídil školu pro ohrožené děti.
V Ostravě působí ZŠ Přemysla Pittra. In
memoriam byl oceněn Řádem T.G. Masaryka.
21. 2. 1936 zemřel ve Frenštátě pod Radhoštěm prof. Robert Parma, znalec mnoha jazyků. Publikoval ve Věstníku Matice
opavské. Nasbíral 80 000 rodinných jmen,
ale nestačil je publikovat.
22. 2. 2005 zemřel prof. PhDr. Vladimír
Jůva, DrSc., vedoucí katedry pedagogiky na
FF MU v Brně; jeho dílo je obsáhlé. Zasáhl významně do teorie estetické výchovy,
dějin pedagogiky a srovnávací pedagogiky.
Podílel se na kvaliﬁkačním postupu mnoha
pedagogů i naší PdF OU. Vychoval pro
pedagogiku i svého syna, ten se zaměřuje
na muzeopedagogiku a didaktiku. Vděčně
vzpomínáme na jeho taktní a povzbudivý
vztah ke studentům.
27. 2. 1976 zemřel František Horečka, odb.
učitel a spisovatel. Patřil k zakladatelům
spisovatelské obce Koliba. Vydal básnické
sbírky, prozaická díla. Tematiku a inspiraci
čerpal z rodného Frenštátu, kterému byl
celý život věrný. Spolupracoval rovněž na
dějinách učitelstva severomoravského kraje.
Jeho dílo zhodnotil doc. dr. J. Urbanec.
VLADIMÍR KREJČÍ

UNIVERZITNÍ

CAMPUS

V hodinách sociální politiky věnované chudobě jsem si vypočítala, že žiji podle
stanovených norem pod hranicí chudoby. Ještě že jen formálně! O osobních poznatcích z hodin psychopatologie se raději nebudu rozepisovat, ale za zmínku rozhodně
stojí jedna konkrétní hodina.
Na pořadu dne byly fobie. Vyučující s bohatou praxí klinické psychologie nám
donesla ukázat svého domácího mazlíčka. Nejdříve nám zvířátko bylo představeno,
a kdo chtěl, mohl předem odejít. Učebna zůstala v původním počtu v očekávání,
co se bude dít. V koutě akvária se choulilo mláátko — Emma. Tarantule velká jako
lidská pěst. Hrdá majitelka, která si ji pořídila, aby se zbavila své arachnofobie, nám
vylíčila všechny potřebné údaje, aby nám více usazeným v židlích došlo, že my pro
toto stvoření s osmi chlupatýma nohama představujeme větší hrozbu. Vědomí nadřazenosti nás jaksi uklidnilo a od nejodvážnějších po ty ustrašenější jsme postupně
přistupovali ke skleněnému příbytku, abychom si jeho obyvatelku zblízka prohlédli.
Avšak dvě dívky se nehodlaly minizoologické prohlídky zúčastnit. Staly se tak středem
jakési terapie, kdy odpovídaly na otázky ostatních, kteří se z nich snažili vydobýt
jejich hrůzné pocity a přimět je k jejich překonání. Jedna dívka se odmítala na pavoučici vůbec podívat, ale v odpovědích zůstávala obdivuhodně otevřená. Druhá dívka se
ze své židle z dostatečné vzdálenosti znechuceně do akvária dívala, aby kontrolovala
každý pohyb uvnitř. Na výzvu skupiny sebrala všechnu svou odvahu a s kamarádkou za ruku se vydala k akváriu. Když došly blíže, na vteřinu se zahleděla, poté se
bleskurychle otočila a se slovy „ono to má tvář!” se dala na útěk.
Zkouška poslepu?
Čas se poněkud zabrzdil v době zkoušek. Dny se nedokázaly pořádně domluvit
na svém pořadí a vzájemně si dávaly přednost.
Pro tuto nevyhnutelnou nepříjemnost studentského života zde existuje celý odbor,
a to Examination Ofﬁce, jenž se dostává ke své plné vládě koncem každého semestru. Studentkám a studentům jsou zkouškové termíny přiděleny, nemají tak na
vybranou. Zkouškové období zabírá celé dva týdny semestru. Někteří nešastníci musí
zvládnout až deset zkoušek a není výjimkou, že jsou jim naplánovány dvě do jednoho dne. Protože studujících i zkoušek je mnoho, probíhají od rána do večera, od
pondělí do soboty, v největších místnostech univerzity, takže většinou v tělocvičnách.
Tam jsou do řad rozesety stovky stolků a v každé uličce sem a tam procházejí osoby
kontrolující každý nepřiměřený pohyb. Připadáte si, že tam sedíte a píšete za trest.
Někteří trestanci se učí celé své eseje nazpamě a modlí se, aby se jich některá
ze zkušebních otázek týkala. Tato strategie mnohým vychází, i když ani je nemine
moment překvapení po přečtení zadání.
Aby se předcházelo panickým záchvatům a totálním propadákům, vyučující ve
svých posledních hodinách shrnou odpřednášené kvantum, naznačí posluchačkám
a posluchačům jistý směr, aby nebyli chyceni do pavučin všech souvislostí, a někdy
jim, a už skrytě či otevřeně, odhalí v ten čas tolik cenné informace — znění otázek.
Ty jsou ovšem tak rozsáhlé, že i jejich příprava zabere nemálo času.

Tento systém zkoušení, při němž přednášející zůstává skryt a nemůže se jistě
dočkat, až bude doma na jídelním stole opravovat v několika verzích, co sám odpřednášel, a kde studentka či student je jen číslem uvězněným za svým stolečkem
a trémou, není zrovna hojným zdrojem historek. Jedna by tu přeci jen byla. Ještě
nějakou dobu se po univerzitě šířila.
V průběhu jedné zkoušky vypnuli elektřinu, studentkám a studentům bylo řečeno,
a dále pokračují v psaní. Čím více se smrákalo, tím hůř si viděli na špičku svých
propisek. Protože už bylo jasné, že elektřina v té části univerzity hned tak nenaskočí,
byli okamžitě povoláni všichni univerzitní zaměstnanci a zaměstnankyně, aby dohlédli
na bezchybný přesun ze šera do osvětleného kouta areálu. Bylo zakázáno jakkoliv
komunikovat a do čehokoliv nakukovat. Za přísných pravidel byli studenti ve dvou
skupinách po stovce převedeni do osvětlených prostor, kde jim bylo dáno dokončit
své myšlenky, pokud je ovšem někde cestou nevytratili. Jejich dvouhodinová zkouška
se tak natáhla na čtyři dobrodružné hodiny.
Ještě větší dobrodružství je však ono mnohotýdenní čekání na výsledky. Překvapení!?
JANA HAJDA

Jak být vědcem —
druhé pokračování
Ivana Čornejová
Když jsem před šesti lety stylizovala svůj článek nazvaný „Jak být vědcem“, vedly mne
k tomu důvody, které pobuřovaly mou mysl a smysl pro jistou spravedlnost. Jistě, nepokládám se za jedinou spravedlivou, která by mohla házet oním příslovečným kamenem.
To vůbec ne, mám jen za to, že jsem docela vnímavou pozorovatelkou všeho toho, co
se děje okolo mne. Proto mi dovolte, abych nyní rozšířila své původní sledování o nové
aspekty. Ještě dříve než tak učiním, musím poděkovat všem, kdo před uvedenými šesti
lety tak souhlasně a s pochopením reagovali na můj text, a to dokonce do té míry, že
byl přetištěn i v jiných časopisech.
Vlastně se nejedná ani tak o nové poznatky, jen o záležitosti, které jsou známé
v Evropě (i Severní Americe) již delší čas. Nicméně ve zmíněných oblastech západního
euroatlantického světa je přece jenom cosi odlišného — funguje tam systém elementární
státní administrativy, včetně oblastní kultury, či alespoň do jisté míry organizovaný systém školství a vědy. U nás, navzdory všem proklamacím, takový systém nefunguje, nebo
funguje jen velice špatně. I proto je otevřen bezbřehý prostor pro využívání, zneužívání
a kořistění z grantů a jiných podobných zdrojů. Zatímco v jiných státech tradičních
demokracií jsou granty syceny i ze sponzorských aktivit soukromých subjektů nebo korporací, u nás jde téměř vše na vrub státu (odhlížím tu od zvláště lukrativních grantů
Evropské unie). A tak jedna a táž státní kasa živí prostřednictvím řádných výplat své
úředníky, učitele, vědce a jinou podobnou čeládku a současně těm, kdož jsou schopni
vyplnit jisté formuláře (nebo si na to zjednají odborníka či specializovanou agenturu),
přispívá i na „nadstandard“ za pomoci grantu.
Nebo současný vědec už není individualitou, ale člověkem týmovým. Jen sám samotinký může sáhnout po grantu, který mu vynese zisk, ale ne zas tak enormní vědecký
věhlas. Cení se práce týmová a ještě více je hodnocena spolupráce mezinárodní. Spolupráce mezinárodní a pak už dříve žádaná kooperace meziooborová, neboli interdisciplinární a vůbec všelijaká jiná podobná, hlavně zamlžená pseudoodbornou terminologií.
Není důležité cokoliv napsat, ale především vše vykazovat. V dotaznících na pracovišti,
kde vědci dokládají, co za dané období (nejčastěji kalendářní rok) vybádali a napsali, se
vykazuje v podstatě podle zažitých a nyní i částečně zastaralých zvyklostí vše — jakákoliv
vytištěná stránka či text odevzdaný do tisku. Podobným způsobem (jinak to ani není
v lidských silách možné) vědci dokumentují svou činnost i v grantové zprávě. Grantové
„výstupy“ („výstup“ ve smyslu intelektuální práce — jak odporné slovo může stvořit mysl
úředníka!) musí být do velké míry totožné s vlastní náplní práce, ale vykazují se dvojmo
či trojmo. Zatímco honorář za knihu, resp. studii či článek, je odměnou za odvedenou
práci, grantových peněz může zvláš šikovný vědec využít i za „nepráci“!
Od dob, kdy tento systém grantů a později i výzkumných záměrů vstoupil v platnost,
mne trápilo a zajímalo nemálo problémů: Je možné, aby jeden a tentýž subjekt intenzivně pracoval na několika projektech? Je možné, aby vědecký ústav, jenž byl zřízen
kvůli badatelské práci v určité oblasti, musel permanentně dokazovat své opodstatnění
v cyklicky se opakujících stupidních prověrkách a hájit své místo na slunci pomocí tzv.
vědeckých záměrů? Kdyby ten, kdo o daných záležitostech rozhoduje, uvažoval alespoň

Školství a pedagogika
v únoru
Únor je vždy přelomem školního roku.
Na téměř všech základních, středních
i vysokých školách končí polovina práce
učitelů i žáků a studentů. Maturitní ročníky si navíc podávají žádosti, kam chtějí na vysokou školu a kde budou muset
projít přijímacími zkouškami. Kdyby to
nevyšlo, tak raději na více oborů, kolik
že je to peněz za poplatky? A jak vypadají ty přijímací testy? To nikdo neví, jen
ﬁrma Scio, která testy vyhodnotí a udělá
červenou čáru. Vzpomínám, jak to bylo
za nás před šedesáti lety. Jedno je stejné,
rodiny i jejich ratolesti to prožívají různě,
radí se, přemýšlejí a nakonec se rozhodnou a třeba poslední den přihlášku, nebo
přihlášky podají.
Naše reformní úsilí přistoupí do druhého kroku. Učitelé i žáci si budou zvykat
na změny, které by měly být k lepšímu,
ne k horšímu pro naši vzdělanost. V Praze se 23. 2. 2006 konalo setkání účastníků
kulatého stolu ke vzdělávací politice. Mělo
název „Bílá kniha po pěti letech a co
dál?“ Pořadateli těchto čtvrtků je Pedagogická fakulta UK a Stálá konference
asociací ve vzdělávání v Praze. Informace
z jednání najdete na adrese: www.skav.cz
nebo www.ucitelske-listy.cz. Problémy jsou
při zpracovávání školních vzdělávacích
programů. Naše Pedagogická fakulta OU
má připraveny výsledky výzkumů za posledních devět let, které jistě pomohou
vytvořit podmínky k tomu, aby se tyto
programy naučili zpracovávat i studenti
našich učitelských oborů. Bude to jistě vyžadovat změny v učitelské přípravě. Také
ovšem vytvoření podmínek, aby absolventi
neutíkali do jiných profesí.
Pedagogická fakulta OU bude hodnotit v následujícím období své postavení v rámci vývoje 15 let celé univerzity.
Sama ovšem vzpomněla předloni 40. výročí své existence, má tedy oproti ostatním fakultám náskok? O tom pochybuji,
ale jiné pedagogické fakulty (Praha, Brno
a Olomouc) mají svou historii šedesátiletou (1946).
Všimněme si nyní krátce, jaké problémy se po uvedených letech v pedagogice dostávají do popředí. Tyto problémy
souvisejí se změnami ve společenském
dění. Přibývá dětí s defekty chování, mnozí rodiče jsou zoufalí a stěžují si, že je
děti neposlouchají a dělají si, co chtějí.
Výsledkem je zvyšující se kriminalita nedospělců. Jakou garanci poskytuje škola
na terapii mravně narušené mládeže? Má
k tomu učitel profesní kompetenci? Měl
by mít, měl by rodičům poradit včas, co
a jak udělat, aby nedošlo k závažným
mravním deliktům. Škola se nikdy nezba-

ví této zodpovědnosti, a proto je nutné
učitele na tuto zodpovědnost připravit. Na
vysoké školy se stále hlásí větší počet, než
jsou kapacitně připraveni přijmout, přijímací zkoušky jsou proto nutností. Avšak
rozdíly mezi maturanty z gymnázií a maturanty ze SOŠ a SOU jsou podstatné.
Volá se proto po zvýšení počtu gymnázií,
ale kterých? Osmiletých, šestiletých, nebo
čtyřletých? Nebo snad soukromých? Je to
problém nejen ekonomický, ale také pedagogický a psychologický. Nedostatečná
vnitřní diferenciace na ZŠ je nahrazována
diferenciací vnější, není to z hlediska pedagogického tendence zdravá. Ve vyspělých zemích již je tato diferenciace odstraňována, nebo ztěžuje profesní rozložení
pracovních sil v jednotlivých sférách společenského vývoje, včetně ekonomického
rozvoje.
Závažným problémem je v souvislosti
s reformou našeho školství příprava učitelů a školského personálu vůbec. Pedagogické fakulty se budou muset strukturovat
jinak, nebo v nich zaostává akreditace
nových oborů, zajišujících návaznost směrem k magisterským a doktorandským
oborům. Pedagogická věda musí získat
větší prostor a personální zajištění oboru.
Podceňování toho problému neposune výrazněji kvalitu učitelských oborů. Je ovšem
třeba dlouhodobé rozvahy, proto chválím
rozhodnutí, že děkani fakult budou mít
o rok prodloužené funkční období.
VLADIMÍR KREJČÍ

Olympiáda končila na Bílé
25.—26. 2. 2006 proběhlo v Beskydách
na Bílé Mezinárodní akademické mistrovství České republiky a Evropský univerzitní pohár FIS UNI v alpském lyžování.
Poprvé v mnohaleté historii bylo pořádání těchto významných závodů přiděleno
lyžařskému středisku v našem regionu.
Závody se uskutečnily v areálu lyžařského oddílu SKI VÍTKOVICE BÍLÁ na
Bílé. Vedle uvedeného lyžařského oddílu se významnou měrou na úspěšné
organizaci podílela také katedra tělesné
výchovy. O významu a rozsahu závodů
vypovídá také startovní listina. Na start
slalomu a obřího slalomu nastoupilo 200
závodníků (130 mužů a 70 žen) z 9 států (zastoupeny byla dokonce i Austrálie
a Velká Británie).
Naše univerzita se neztratila ani na
poli sportovním. Student třetího ročníku
oboru TV ONDŘEJ KRUPA vybojoval
mezi akademiky ČR bronzovou medaili
ve slalomu. Jeho třetí místo považujeme
za velký úspěch, nebo poslední medaili
jsme získali v 80. letech minulého století.
PHDR. PETR KUTÁČ, PH.D.
GARANT LYŽOVÁNÍ

trochu logicky, pak by musel usuzovat zhruba takto: Pokud byl ústav zřízen k jistému
schválenému zaměření, pak už to byl „vědecký záměr“. Má tedy ten papírově vynucovaný
„vědecký záměr“ původní určení dublovat, rozmnožovat, nebo negovat? Samozřejmě, že
všechny připomenuté alternativy jsou hloupé a zavrženíhodné, nicméně ony dvě první
vzpomenuté možnosti jsou žádoucí a vyžadované.
Všechno by mohlo působit i jistým způsobem komicky, kdyby podobnými nejapnými
způsoby neodplývala spousta peněz, které se mohou ztrácet (ne snad přímými krádežemi
či podvody), ale ve zmatku nepřehledného soukolí administrativy na různých stupních.
A proto se ptám: neplýtvá se takto těmi penězi, které by bylo možné vyplácet vědcům
a vysokoškolským učitelům na mzdách, jež by měly být odstupňovány podle naprosto
přehledných kritérií — kvaliﬁkace, odborná činnost, publikační činnost, výzkum etc.
Samozřejmě, že píši pro časopis Dějiny a současnost, samozřejmě, že je mi nejbližší
problematika humanitních oborů. Žel velmi podobná tristní situace panuje i v technice
a vědách přírodních. I když tito kolegové mají výhodu v tom, že jejich práce mohou
být citovány v tzv. impaktovaných časopisech, do kteréžto kategorie my čeští, moravští,
slezští (ale podobně i slovenští) „humáni“, jak nám říká středoškolská mládež, nemůžeme
dosáhnout.
Ach, ta citovanost. Laický pozorovatel zvenčí by těžko uvěřil, že pravý moderní vědec
musí nejen sám tvořit (ale to je spíše nepodstatné), vykazovat svou produkci, ale i sledovat, kdo, kde a kdy jej citoval. Už před lety jsem připomněla, že v tomto případě
doporučuji učencům napsat co největší blábol, pak dosáhnou ve výtkách kolegů i největší
citovanosti. Nedosti na tom. Domnívala jsem se, že nemohu vymyslet v oboru výzkumu „vědeckosti“ nic nového. Jak jsem se mýlila! Věřil bys, laskavý čtenáři, že existují
takoví profesoři, kteří nejen že bezostyšně tyjí z prací svých diplomantů, doktorandů
a mladých spolupracovníků, ale že také vedou své fámuly k tomu, aby při korekturách
doplňovali do článků jiných učenců vědecké odkazy na vlastní práce! To pak narůstá
index citovanosti!
Jestliže jsem se v předešlé stati z roku 1999 uchylovala k (rádoby) vtipným hyperbolám, protože mne pseudovědecké manýry iritovaly i vyvolávaly záchvaty smíchu, nyní
už mi smích doslova tuhne na rtech. Průměr a rutina se stávají žádoucí, podprůměr
a zběhlost ve vyplňování formulářů přináší největší úspěchy — odborné, ale i ﬁnanční.
Peníze získávají ti, kteří se zaváží, že sestaví nějaký „projekt“, lhostejno zda úspěšný nebo
propadák, peníze získávají ti, kteří zvládnou příslušnou „zdeúřední“ hantýrku a pak vykáží cokoliv. Cokoliv může být „výstupem“ — kvalitní nápad, kvalitní zpracování, kvalitní
studie, kvalitní objev. Ale i brak, vše je jedno, záleží jen na vnější formě.
Takže jaké jsou rady pro „skutečné“ vědce na počátku 21. věku? Samozřejmě, že
platí vše, co bylo vyřčeno v článku z roku 1999, hlavní je vědomí vlastní důležitosti.
Skutečnost, že je někdo velmi neznalý, nebo dokonce neschopný logického úsudku či
smyslů zbavený, zjistí okolí až s notným zpožděním, nebo vůbec ne. V případě, že bude
slaboduchost zahalena do hávu grantového projektu či výzkumného centra, se výsledná
stupidita a duchovní impotence nezjistí vůbec nikdy. A i kdyby — nikdo to nedá najevo,
protože by se tak zbavil možnosti týt ze stejných zdrojů.
Článek byl otištěn v časopise Dějiny a současnost, č. 2/2006, s. 50. Souhlas autorky
pro otištění v Listech OU vyžádal Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

Růžovými brýlemi
Miriam Prokešové
Byla jsem onehdy v Praze.
Sněžilo, mrzlo, až praštělo, slovy Jarka Nohavici „kalamita jak na Sibiři,
všude tři centimetry sněhu, u Muzea čtyři“, strašně jsem navíc spěchala,
vlak měl zpoždění a já nestíhala být tam, kde jsem být měla. Všude plno
pomalých a pod nohama pletoucích se lidí, ve vzduchu nervozita a stres,
navíc pošmourno, zima, sluníčko nikde ani náhodou. Jít ven ani nestálo za to,
vběhla jsem tedy do metra. Přestup u Muzea jsem v pohodě zvládla.
Na Můstku jsem se však potřebovala velice rychle přemístit z trasy B na trasu A.
Téměř s vytřeštěnýma očima a usípaná jsem proběhla přestupními chodbami. Trochu jsem se divila, že je to áčko nějaké jiné, ale zrovna jel mým směrem vlak, tak
jsem bez rozmýšlení nastoupila. Metro znám již spoustu let a nespočetněkrát jsem
tady touto trasou ne procházela, ale probíhala, tak jako dnes.
Zmýlená nebyla možná. Dosedla jsem na sedadlo a spokojeně oddechovala.
Možná to nakonec i stihnu a přijdu včas. Po chvíli jsem však nechápavě koukala
kolem. Jela jsem jiným směrem, jinou trasou. Chvíli mi trvalo, než jsem pochopila,
že jsem se v té rychlosti s největší pravděpodobností přemístila z trasy B

opět na trasu B. Jinými slovy, jakkoliv je to matematicky i logicky nepochopitelné,
z bodu B jsem přešla opět do bodu B, ne do bodu A. Tak moc jsem spěchala,
až jsem nakonec přestup na áčko přehlédla. A najednou jsem se vůbec
nedokázala zorientovat, kde to vlastně jsem, proč tam jsem a jak z toho ven.
A navíc hodin jak na kostele, te již bez šance dorazit včas na konečné místo
určení. Točila jsem se v kruhu a byla tím vším zmatená. Chtělo se mi brečet
nad sebou samotnou a do toho se mi ještě v hlavě kdo ví odkud a nečekaně
vyrojila provokativní Komenského slova o „všelikém kvaltování, které toliko
pro hovada dobré jest“. Cítila jsem se právě tak a byla vzteklá nejen na celý svět
(včetně Komenského), ale hlavně na sebe. Úplně jsem se ztratila!!!
Nemohla jsem se z metra vymotat, navíc jsem to vůbec nechápala, zdálo se mi,
že všechno se spiklo jen proti mně, a nikomu z lidí to navíc očividně nevadilo
a v klidu si šli dál svou cestou! Někteří se dokonce i něčemu smáli!
A já ubohá jsem vůbec nebyla tam, kde jsem být měla, a bylo to přitom téměř
životně důležité... a všem to bylo šumafuk. Jak jinak, byl to můj život, ne jejich.
Vzdala jsem to.
Vystoupila jsem nakonec úplně jinde, než jsem měla.
V klidu jsem si dala v bufetu na Celetné kafe, prošla se „královskou cestou“
přes Staroměstské náměstí, Karlův most až na Hrad a pomalu se vracela zpátky.
Sněžilo, lidí všude kolem plno, ale někde v nitru u mne bylo krásně tiše a vlídno,
klidno. Nad těžkými mraky se sice ještě ztrácelo jarní sluníčko,
ale najednou jsem měla dobrý pocit již jen z toho pomyšlení,
že tam snad ještě pořád vysoko nad námi někde je a že se vrátí.
Do této poklidné nálady zapípal můj mobil. A v něm — světe, zboř se —
sms zpráva a omluva s prosbou, jestli se ta dnešní veledůležitá schůzka
nemůže odložit až na pozdější hodinu, že do daného termínu něco závažného
přišlo a že tam na určeném místě snad tak dlouho zbytečně nesedím a nečekám.
Oddechla jsem si.
A tak je to v životě se vším.
Nakonec je všechno jinak, než se na první pohled zdá.
A věci jsou vždy tak, jak jsou, i když úplně jinak, než se nám zdají.
A sluníčko nad mraky zůstává napořád a hřeje a hřeje,
i když padá a padá a padá sníh.
Tak nějak je to s námi a s ostatními lidmi. Všichni žijeme jen ten svůj život,
přestupujeme jen ty své stanice, někdy se z jednoho bodu přesunujeme jen
do druhého (stejného a o nic lepšího), nebo se vracíme zpět.
A druzí do našeho trápení, spěchů a bolestí, sluníčka ani chladu nevidí.
Je možná lepší usmívat se než se trápit... aby to nás,
ale ani ty druhé nebolelo ještě více.

Studenti katedry hygieny
a epidemiologie v akci
V žebříčku 71 českých, moravských a slezských měst, který sestavily Lidové noviny na
základě srovnání životních podmínek a dalších faktorů, se Ostrava dělila s Opavou
a Třebíči o 44.—46. místo, což není umístění potěšující. Proto je důležitá každá aktivita,
která může daný stav zlepšit.
Stále narůstající komunální a dopravní hluk v městských aglomeracích bezesporu
přinejmenším znepříjemňuje a ztěžuje život lidí a s největší pravděpodobností má také
vliv na lidské zdraví.
Ověřit negativní aspekty vlivu hluku na kvalitu lidského života a životního prostředí
vůbec — to je úkol, který byl zadán studentům katedry hygieny a epidemiologie Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity (ZSF OU).
Výzkum bude probíhat ve dvou ostravských lokalitách, z níž jedna představuje místo
enormně zatížené hlukem, kdežto druhá má charakter klidové části Ostravy.
Jako hlučná oblast byla vytipována ul. 28. října a okolí v Mariánských Horách,
kdežto zástavba panelových domů na ul. Pavlousková s okolím v Ostravě-Porubě bude
zkoumána jako klidová. Studenti budou současně zaznamenávat fakta o ztrátách sluchu
a hodnotách krevního tlaku u obyvatel vybraných lokalit.
Objektivní informace zpracované do hodnověrných výsledků se mohou stát podkladem
pro návrhy opravných opatření.
Akce započala 27. února a potrvá do konce dubna tohoto roku. S výsledky měření
naše čtenáře po ukončení akce seznámíme.
ŠTĚPÁN NEUWIRTH

Dementi
Rektor doc. Vladimír Baar mě seznámil s denunciačním dopisem, který kdosi
zaslal na rektorát a podepsal mj. i mým
jménem. Chtěl bych se proti tomu ohradit a zvažuji podání i trestního oznámení na neznámého pachatele za pomluvu.
Prohlašuji, že jsem nikdy nenapsal ani
nepodepsal tento dopis, který osočuje
několik učitelů Filozoﬁcké fakulty ze spolupráce s STB, členství v SSM, sportovní
činnosti! atp. za minulého režimu. Některé
z nejmenovaných ani neznám, a těch, co
znám, si vážím a nikdy bych si nedovolil je takto napadnout a kritizovat. Je to
sprostá machinace a je mi líto, že máme
takové kolegy, protože si myslím, že dopis
psal někdo znalý poměrů na naší škole
s cílem rozeštvat a ovlivnit vztahy mezi
pedagogy i mezi studenty. Současně tento pamﬂet vrhá špatné světlo na katedru
výtvarné tvorby, kde působím, a na úsilí
mých kolegů pozitivně působit na rozvoj
Ostravské univerzity, na snahy založit novou Fakultu pro umělecká studia atp. Pro
onoho zbabělce, který dopis napsal, mám
jednoduchý vzkaz: Pokud se ti někdo nelíbí, řekni mu to do očí, a neschovávej se
za moji mohutnou postavu, nebo dostaneš
pár facek!
DOC. MGR. JIŘÍ SURŮVKA
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Kolektivní dílo odborníků z různých vědeckých oborů, vydané Filozoﬁckou fakultou a Ústavem pro regionální studia
Ostravské univerzity, přináší 128 biogramů, zachycujících osudy 178 osobností spjatých s vymezenou oblastí svým
původem či působením. Jde o slovník
připravovaný tzv. holandskou metodou,
zahrnující významné osobnosti ze všech
oblastí společenského dění. Vzhledem
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ke speciﬁckému charakteru regionu zahrnuje slovník i reprezentanty minorit
(německá, polská, židovská), uvádí rovněž kolektivní biogramy podnikatelských
a šlechtických rodů. V závěru je publikován souhrnný rejstřík pro 1.—6. sešit
nové řady.
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Sborník Rossica Iuvenum je výstupem
z VI. mezinárodní studentské vědecké
konference, pořádané každoročně na
katedře slavistiky FF OU. Konference
se zúčastnili studenti se svými školiteli
z následujících univerzitních pracoviš:
Ostravská univerzita (Ostrava),
Univerzita Karlova (Praha),
Masarykova univerzita (Brno)
Univerzita Palackého (Olomouc),
Prešovská univerzita (Slovensko),
Univerzita Lobačevského (Nižní Novgorod, Ruská federace),
Petrohradská státní univerzita (Ruská federace),
Univerzita Minsk (Bělorusko),
Univerzita Lvov (Ukrajina).
Jednání probíhalo tradičně ve dvou sekcích: literárněvědné a lingvistické.
n

Název: Psychopatologie
Autor: Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.
Nakladatel:
Filozoﬁcká fakulta OU
Rok vydání: 2005
Pořadí vydání: první
Rozsah:
72 stran
Náklad:
100 ks
Cena:
95 Kč
ISBN 80-7368-117-X
Anotace:
Skriptum z psychopatologie v rozsahu
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vyskytujících odchylkách od psychosociál-

Sportovní reprezentace
Ostravské univerzity
Skvělý úspěch atletů v Praze
Koncem minulého roku (19. 12.) se naši studenti zúčastnili Akademického mistrovství ČR
v halové atletice jednotlivců a družstev. Do Prahy odjížděli jako jedni z favoritů, vždy obhajovali celkové první místo v družstvech z předešlého roku. Tým naší univerzity tvořila dvě družstva — mužské a ženské, složená především ze studentů oborů tělesná výchova a rekreologie.
Konkurence byla obrovská. Většina účastníků pravidelně nastupuje v naší nejvyšší atletické soutěži — extralize. Zejména domácí tým FTVS UK nechtěl ponechat nic náhodě
a nominoval 39 atletů! Ovšem i v této konkurenci jsme obstáli a dosáhli vynikajících
úspěchů. V jednotlivcích jsme získali dva tituly akademického mistra ČR, 3 stříbrné a 6
bronzových medailí, celkem tedy 11 cenných kovů! Zejména bych vyzdvihl výkony Pavla
Havlíčka, který získal tři umístění na stupních vítězů, a celého družstva žen, které takřka
každý start přeměnily v medaili.
Skvělého úspěchu jsme dosáhli i v soutěži družstev. Mezi 25 týmy z 16 vysokých škol jsme
se celkově umístili na druhém místě, v mužích jsme byli také stříbrní a ženy skončily čtvrté.
Medailová umístění:
1. místo Pavel Havlíček — trojskok, Tomáš Bednář — 1500 m
2. místo Pavel Havlíček — tyč, Jan Pernica — 1500 m, Kateřina Šustalová — trojskok
3. místo Pavel Havlíček — 60 m př., Ondřej Spazier — koule, Tereza Droppová — 800 m,
Kateřina Konvalinková — výška, Kateřina Konvalinková — dálka, Šustalová,
Droppová, Konvalinková — štafeta
Všem atletům gratulujeme k jejich výkonům a přejeme, aby je přinejmenším zopakovali na Českých akademických hrách v Brně.
Účast na sportovních akcích
Žádáme studenty a studentky Ostravské univerzity s odpovídající sportovní výkonností,
kteří mají zájem reprezentovat naši alma mater na univerzitních sportovních akcích, aby
kontaktovali vedoucího sportovní reprezentace Mgr. Radima Kofránka z katedry tělesné
výchovy (e-mail: radim.kofranek@osu.cz). Seznam všech sportovních odvětví, ve kterých
se v roce 2006 pořádají přebory VŠ či akademická mistrovství, naleznete na webových
stránkách: www.ceskeakademickehry.cz nebo http://univerzitnisport.cstv.cz.

Ohlédnutí za podzimní částí
Gambrinus akademické ligy
Gambrinus akademická liga (GAL) je soutěž ve fotbale, která se pořádá pro studenty
českých vysokých škol. Soutěž řídí komise fotbalu při České asociaci univerzitního sportu za podpory partnerských organizací, zejména Gambrinus a Eurocampus. Letošního,
v pořadí již třetího ročníku se účastní 23 mužstev z celé republiky. Naše univerzita je
zařazena do oblasti Morava — sever, ve které hrajeme již s tradičními soupeři — VŠB-TU
Ostrava, UP Olomouc a OPF SU Karviná.
Podzimní část jsme rozehráli velmi dobře. Po povinném a jednoznačném vítězství nad
Karvinou jsme odehráli skvělý zápas také v Olomouci a o vítězství přišli až 10 minut před
koncem utkání. Bohužel i GAL poznamenal rychlý nástup zimy, a tak se musel zápas
s největším rivalem, celkem VŠB, odložit na jaro. Je to škoda, protože kluci měli formu
a na soupeře si věřili. Na domácí zápasy, které hrajeme na travnatém hřišti TJ Unie Hlubina, chodí i stovka diváků z řad studentů, takže utkání mají správnou atmosféru.
Složení týmu je velmi kvalitní. Jádro kádru tvoří hráči divizních celků našeho kraje.
K největším oporám podzimní části patřili brankář Radek Řehulka a útočník Petr Nosálek, kteří svými výkony potvrzovali vysokou úroveň soutěže.
První zápasy ve skupině ukázaly, že patříme k vážným adeptům na postup ze skupiny,
a bylo by obrovským zklamáním, kdyby se nepodařilo kvaliﬁkovat na České akademické
hry v Brně, zvláště když jsme v loňském roce ztratili postup v závěrečných minutách
rozhodujícího zápasu s VŠB.
Tabulka
Pořadí
1.
2.
3.
4.

Mužstvo
Zápasy
UP Olomouc
3
Ostravská univerzita
2
VŠB-TU
2
SU OPF Karviná
3

Skóre
5:3
10:2
3:3
4:14

Body
5
4
2
1
MGR. RADIM KOFRÁNEK, KTV

Vydané spisy,
skripta a sborníky

Naši univerzitu na podzim reprezentovali:
Radovan Řehulka, Jiří Šebrle (brakáři), Jakub Gaida, Pavel Řehánek, Petr Filgas,
Marek Jakš, Daniel Hahn, Petr Vícha (obránci), Radim Adam, Jakub Rozsíval, David
Sedlář, Tomáš Rusnok, Martin Novosád (záložníci), Petr Nosálek, Radim Košelík, Adam
Hanus (útočníci).

ní normy. Vymezuje terminologii oboru,
tj. pojmy norma, normalita, zdraví, symptom, dysfunkce, syndrom, patologický
stav, aj., uvádí etiologii a patogenezi, tj.
popisuje nejznámější biologické, psychologické a sociální souvislosti jednotlivých
duševních poruch nebo jejich skupin.
Mezi hlavní tematické celky patří organické, somatoformní duševní poruchy,
duševní a behaviorální poruchy vyvolané
účinkem psychoaktivních látek, schizofrenie, bipolární afektivní porucha, deprese,
fobické úzkostné poruchy, obsedantně
kompulzivní poruchy, mentální retardace,
speciﬁcké vývojové poruchy řeči, poruchy
osobnosti. Výklad akcentuje biopsychosociální koncepci abnormit a poruch.

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

PROGRAM — letní semestr 2006
Český ﬁlm 1945—1970
J 21. března — Hudba z Marsu
(Ján Kádár, Elmar Klos, ČS, 1955, 114 min.)
Agitka o tom, že i nábytkáři mohou být dobrými hudebníky. Komedie natočená s nadhledem a vtipem.

2. ﬁlmová noc
J 28. března — Zdeněk Svěrák má narozeniny
Nepřetržitý dvanáctihodinový (18.00-06.00) maraton ﬁlmů, na nichž se podílel Zdeněk Svěrák.
17.45 Zahájení
18.00 Tatínek
19.45 Obecná škola
21.30 Kolja (verze komentovaná Janem a Zdeňkem
Svěrákovými)
24.00 Trhák
01.30 Na samotě u lesa
03.00 A žijí duchové
04.30 Co je vám, doktore?

(Ján Kádár, Elmar Klos, ČS, 1958, 96 min.)
Kouzelný dědeček nabídne Petrovi splnění tří přání.
Dvě Petr promarní, a tak si pečlivě rozmyslí přání poslední. Přeje si žít spokojeně. Satirická komedie na své
diváky čekala celých 5 let.

Konec jasnovidce
(Vladimír Svitáček, Ján Roháč, ČS, 1957, 24 min.)
Satirická groteska o tom, co se stane, když je jasnovidcova věštírna změněna v komunální provozovnu.
Film na své uvedení do kin čekal až do roku 1963.

J 11. dubna — Smuteční slavnost
(Zdeněk Sirový, ČS, 1969, 70 min.)
Do Bezděšova se vrací více než po deseti letech
žena, která odtud byla násilně vystěhována. Chce na
místním hřbitově pohřbít svého muže, který se vzepřel
násilné kolektivizaci. Působivý ﬁlm vznikl podle románu
Evy Kantůrkové.

J 18. dubna — Všichni dobří rodáci
(Vojtěch Jasný, ČS, 1968, 116 min.)

Český ﬁlm 1945—1970
Lyrická ﬁlmová kronika moravské vesnice od osvobozeJ 4. dubna — Tři přání
ní přes těžká léta kolektivizace až do počátku 60. let.
Aktuálně na www.mujweb.cz/www/toponyms
Uzávěrka dalšího čísla je v pondělí 3. dubna 2006 do 10.00 hod.
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