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Setkání rektorů v Lánech
Univerzitní kampus na Karolině
Překladatelská soutěž na FF OU
Vědecké práce studentů OU
Stavovská unie studentů informuje
Ze zápisníku našich zahraničních stážistů
Studentská vrátka
Obrana pedagogiky
Růžovými brýlemi Miriam Prokešové

Mezinárodní návštěvy
na OU

Březen byl bohatý na mezinárodní
setkání. Nejdříve jsem se v Opavě sešel
s rektory pěti slezských univerzit a naším konzulem v Polsku, následně jsem
přijal rektora Juraje Wagnera z Trenčianské univerzity Alexandra Dubčeka s jeho
spolupracovníky a podepsali jsme dohodu
o spolupráci, která umožní výměnné pobyty studentů i učitelů. V Trenčíně mají
řadu studijních oborů podobných našim,
ale současně tam mají i technické a ekonomické obory, takže již řadu let spolupracují i s VŠB-TUO.

Zásluhou doc. Tomáše Novotného z Filozoﬁcké fakulty se podařilo zorganizovat
i návštěvu nového izraelského velvyslance,
jímž je Jeho Excelence pan Arie Arazi. Je
škoda, že Ostravská univerzita zatím nemá
oﬁciální styky s žádnou izraelskou univerzitou; rozebrali jsme naše možnosti a domluvili podzimní návštěvu Izraele. Pan velvyslanec zná velmi dobře soubor ADASH,
který se těší v Izraeli velké popularitě
a udělal naší univerzitě velmi dobrou reklamu. Věřím, že i když se Izrael nachází
v geopoliticky velmi neklidné zóně, podaří
se naše meziuniverzitní styky rozšířit i do
této země.
VLADIMÍR BAAR

16. ročník Mezinárodní
matematické soutěže
Vojtěcha Jarníka
Ve středu 30. 3. 2006 se na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity uskutečnil už 16. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka. Tato
soutěž vznikla před patnácti lety a je určena pro studenty matematiky studující na vysoké
škole. Pořádá se v Ostravě každým rokem a dělí se do dvou kategorií. První kategorie je
pro studenty prvního a druhého ročníku vysoké školy a druhá kategorie je pro studenty
třetího, čtvrtého a pátého ročníku.
Letošního ročníku se zúčastnili nejlepší
studenti matematiky z 25 nejdůležitějších
univerzit a 11 států ve střední Evropě. Před
touto soutěží se na každé univerzitě konala
jednotlivá předkola, ze kterých byli studenti
nominováni na soutěž do Ostravy. Jedná se
tedy o středoevropskou elitu a většinu těchto
studentů tvoří obvykle bývalí vítězové matematických olympiád v jednotlivých státech,
respektive ti, kteří se umístili na předních
místech. Letos poprvé přijeli i studenti z Oxfordu, a to ve hvězdném obsazení. Itálii zastupoval student z Udine. Nově se přidaly
dvě univerzity z Rumunska.
V úterý 28. 3. 2006 v 9.00 hod. zasedala
mezinárodní jury složená ze 25 zástupců jedVÍTĚZ MICHAL BURGER PŘEBÍRÁ OCENĚNÍ
notlivých univerzit, která vybrala čtyři příklady
do každé kategorie. Každá univerzita s sebou přivezla dva příklady, do každé kategorie
jeden. Výběr příkladů není jednoduchá záležitost, protože se musí brát ohled nejen na
kvalitu příkladů, ale také na jejich vyváženost, aby se třeba nestalo, že všechny příklady
by byly z algebry. Dále byl zvolen předseda mezinárodní jury, profesor Kós z Budapeštské univerzity, který celou tuto soutěž řídil. Mimo jiné tento delegát řídil mezinárodní jury i v minulém
a předminulém ročníku. Oﬁciální zahájení soutěže proběhlo
ve středu 29. 3. 2006
od 8.45 hod. v aule
Ostravské
univerzity
a vlastní soutěž začala
od 9.30 hod. na katedře matematiky PřF
OU.
Studenti
soutěžili o peníze. Za první
místo v každé kategorii je 10 000 Kč, za
druhé 6 000 Kč a za
třetí 3 000 Kč. Každý
student za každý příklad získá jistý počet bodů, tyto body se sečtou a udělá se pořadník. Úlohy opravují
jednotliví členové mezinárodní jury. Každá úloha každého studenta je opravena minimálně třikrát.
Vyhlášení oﬁciálních výsledků proběhlo 31. 3. 2006 v Aule Ostravské univerzity v 15
hod. V první kategorii (první a druhý ročník vysokých škol) zvítězil Michal Burger (Bratislava), druhé místo patří Vítězslavu Kalovi (Praha) a na třetím místě skončil Marko
Radovanovič (Bělehrad).
Ve druhé kategorii (třetí až pátý ročník vysokých škol) zvítězil Peter Bela (Praha)
a na druhém až třetím místě skončili Pawel Parys (Waršava) a Martin Tancer (Praha).
Celkem se zúčastnilo 103 studentů. 50 studentů v první kategorii a 53 studentů ve
druhé kategorii.
DOC. RNDR. JAROSLAV HANČL, CSC, A MGR. DAVID BARTL
KATEDRA MATEMATIKY

PŘF OU

Setkání rektorů v Lánech
Na pondělí 13. března pozval prezident Václav Klaus všechny rektory veřejných a státních vysokých škol
na zámek v Lánech na Rakovnicku, aby s námi projednal zásadní problémy českého vysokého školství.
Hlavním tématem se stalo udržení kvality českého vysokého
školství, resp. zvažování, jak je možno nejlépe skloubit kvalitu
se současnou expanzí a kvantitativním nárůstem studentů. Již
v úvodu debaty prezident předeslal, že nechce diskutovat o penězích pro vysoké školy, mimo jiné proto, že na jejich ﬁnancování
nemá jeho úřad žádný
vliv. „Už dávno jsou
pryč ty časy, kdy jsem
byl ministrem ﬁnancí
nebo předsedou vlády,
eventuálně parlamentu. Te už jsem pouhým prezidentem bez
pravomocí,“ řekl samozřejmě v nadsázce
Václav Klaus. A protože v současné době
je v rektorské funkci
jediná žena (J. Mikulecká v Hradci Králové), zažertoval prezident i na téma, zda
nebude nutné zavést
v této oblasti kvóty
pro ženy. Atmosféra
se těmito žertíky dokonale uvolnila a ve

zhruba dvouhodinové diskusi se často názory některých rektorů
setkaly s kritickými výhradami prezidenta — opačné případy byly
podstatně méně časté. Po ukončení diskuse nás prezident provedl
zámeckým parkem a při procházce jsem se dověděl, jak málo času
mu v posledních letech zbývá například na návštěvu venkovské
chalupy, stihli jsme
však probrat i povolební situaci v Polsku
nebo nebezpečí asijské konkurence pro
stávající přesocializovanou Evropskou unii.
Příjemné setkání bylo
zakončeno
obědem
a společnou fotograﬁí
i poznáním, že v čele
státu máme člověka,
který umí být vstřícný i tvrdě kritický,
ale současně i lidsky
rozpačitý, když zjistil,
že jsme si procházkou
parkem všichni pořádně znečistili černé
boty krásně rezavě
hnědým blátem.
VLADIMÍR BAAR

XI. reprezentační ples OU
V sobotu 18. března 2006 přivítal v hotelu Atom rektor Ostravské univerzity více než 450 plesových hostů. Ples zahájily ve
svižném tempu mladé tanečnice ze skupiny AKCENT.
Pak se již tančilo, a to nejen v kongresovém sále, kde hrála oblíbená kapela PROXIMA, ale i malém sále s cimbálovkou
FRIŠ. Bar již tradičně obsadili milovníci diskotéky.
Opravdovým kulturním zážitkem pro plesové hosty bylo vystoupení sólisty Komické opery v Berlíně Klemense Slowioczka, který
zazpíval dvě árie z opery Prodaná nevěsta a z operety Cikánský
baron.
Na závěr patří dík i zaměstnancům hotelu Atom, kteří mají
-JVsvůj podíl na vynikající atmosféře plesu.
TANEČNÍ

SKUPINA

AKCENT

KLEMENS SLOWIOCZEK

S MODERÁTORKOU PLESU

Univerzitní kampus na Karolině
Uběhly zhruba dva měsíce, co jsem v Listech OU poprvé
napsal o záměru usilovat o získání „evropských“ ﬁnancí na vybudování kompaktního univerzitního kampusu v areálu Karoliny.
V tehdejším příspěvku jsem si také postěžoval na to, že ostravský
magistrát nereagoval vloni vstřícně na můj návrh a vypsal developerskou soutěž na odprodej větší části Karoliny takovému zájemci,
který v areálu za svoje peníze postaví nové obchodní centrum,
administrativní budovy, luxusní byty a samozřejmě vybaví Karolinu
i dopravní infrastrukturou. Napsal jsem tehdy také, že zůstává
k dispozici jižní část Karoliny, která do soutěže zahrnuta není, ale
kterou mohou soutěžící také zahrnout do svých záměrů. Docela
se mi líbila představa, že právě zde by mohl být umístěn náš
kampus, což se setkalo i se zájmem soutěžících developerů. Jenže
brzy poté jsem zjistil, že areál dosud nepatří městu, ale soukromé
ﬁrmě a že jeho vykoupení a vyčištění by v nejideálnějším případě
trvalo 5 let, spíše však déle. Evropské peníze pro náš stát jsou
však vymezeny na období 2007-2013, a tak nezbývalo než hledat
jiné řešení — přesvědčit magistrát, že kampus by měl být zahrnut
jako alternativa do podmínek developerské soutěže. Přestože mě
od tohoto záměru mnozí odrazovali a byl jsem i obviňován z toho, že narušuji dobré vztahy s městem (a to nejen lidmi z magistrátu, ale i z naší akademické obce), rozhodl jsem se za kampus
bojovat i za cenu, že budu z rektorské funkce odvolán. Poslední
týdny byly skutečně hektické, jednal jsem s desítkami lidí z developerských ﬁrem, z magistrátu, z krajského úřadu, z kulturní
obce i s vysoce postavenými politickými představiteli našeho státu
— stručně řečeno s kýmkoliv, kdo mohl nějakou formou podpořit myšlenku na umístění kampusu na Karolinu. Dnes již mohu
napsat, že jsme zase o krůček dále — představitelé magistrátu na
čele s primátorem Alešem Zedníkem přijali myšlenku kampusu
jako perspektivní záměr pro Karolinu, konkrétně pro její nábřežní
část, a rozšířili v tom smyslu soutěžní podmínky.
Nelze samozřejmě ještě říci, že je vyhráno. V současné době
vyjednávám s developery podmínky pro zařazení kampusu do jejich záměrů, samozřejmě tak, aby Ostravské univerzitě zaručili budoucí odprodej pozemků za stávajících cenových podmínek v soutěži, aby mohla být cena zahrnuta do žádosti o přidělení ﬁnancí
na výstavbu kampusu. Takovou žádost jsme již na úřad vlády
podali a nyní tedy musíme soustředit veškeré úsilí na to, abychom
přesvědčili i vládní úředníky, že Moravskoslezský kraj a Ostrava
nový kampus netechnické univerzity potřebují. Průběžně proto
pracujeme na doplňování informací o předpokládaném dopadu
takového kampusu na zaměstnanost, zvýšení podílu vysokoškolsky
vzdělaných lidí, vědecký potenciál — stručně řečeno na komplexní
rozvoj města i kraje. Do této práce jsme již zapojili také profesionály, kteří mají zkušenosti s evropskými projekty, a samozřejmě

hledáme podporu v politických strukturách bez ohledu na stranickou příslušnost. Po dosavadních jednáních jsem již přesvědčen, že
myšlenka ostravského kampusu zapustila hluboké kořeny napříč
politickým spektrem našeho kraje.
Jenže je tady další možná překážka — tentokrát v Praze, kde se
rozhoduje o prioritách operačního programu „věda-vývoj-inovace“.
Opět hrozí nebezpečí, že podobně jako u výzkumných záměrů
budou kritéria nastavena tak, že budou vyhovovat těm zájemcům,
kteří již mají kvalitní vědecké zázemí, ale že tam, kde je situace
horší, se peníze nedostanou. Přestože jsou evropské peníze určeny
na podporu slabě rozvinutých regionů, převládají opět tendence
nastavit priority tak, aby posílily silné, a našemu kraji opět hrozí,
že z evropským miliard nedostane takřka nic. Nastává tedy další
kolo bojů o priority a kritéria a kladné stanovisko vlády k našemu projektu. Bohužel ani případné kladné stanovisko vlády,
stávající nebo nové, vzešlé z červnových voleb, stále ještě nebude
konečným vítězstvím. Bruselští úředníci totiž mají 700 dnů (!)
na svoje rozhodnutí, a již kladné, nebo záporné. A po prvních
jednáních s našimi europoslanci vím, že řada stávajících úředníků
(a ti budou rozhodovat, další volby budou až v roce 2009) se na
projekty z nových členských zemí dívají velmi kriticky. Proto již
dnes navazujeme kontakty s ﬁrmami i jednotlivci, kteří mohou
v Bruselu pomoci dotlačit náš projekt ke konečnému schválení.
Celou záležitost pochopitelně komplikuje skutečnost, že souběžně s čekáním na schválení projektu budeme muset pracovat
na architektonickém řešení a získávání potřebných povolení a dokumentů — a to i za cenu, že projekt nakonec Brusel nepodpoří.
Ale i tady se rýsuje varianta, jeden z ostravských ateliérů připravil
architektonický záměr, který konzultuje se soutěžícími developery,
existuje již také příslib, že na realizaci všech povolovacích řízení
se bude podílet významná ﬁrma, která využije svých evropských
kontaktů a půjde i do rizika, že vložené ﬁnance nezúročí.
Domnívám se, že je z mého textu zřejmé, že cesta ke kampusu Ostravské univerzity bude ještě hodně trnitá a plná překážek.
Připomíná mi to dobře známý donquijotský boj s větrnými mlýny,
ale stále věřím, že kampus stojí za tento boj. Pokud se ho podaří
úspěšně absolvovat, mohli bychom v polovině roku 2009 začít
stavět. Aby však vize, která se ještě před měsícem jevila mnohým
jako čirá utopie, byla přes prvotní nesnáze a nepochopení nakonec úspěšná, bude nutné, aby se s ní ztotožnila a podpořila ji
i naše akademická obec — nebo aspoň její převážná část. Můžete
o kampusu psát, šířit myšlenku kampusu mezi známými a přáteli,
informovat nás o případných osobních kontaktech v tuzemsku
i zahraničí, kterých bychom mohli na cestě k úspěchu využít. Věřím, že se nám společně podaří peníze na kampus vybojovat.
VLADIMÍR BAAR

Vědecké práce studentů OU
Děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity doc.
MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., přijal 14 studentů, jejichž vědecké
práce, které byly úspěšně prezentovány na studentských vědeckých konferencích v Olomouci, Českých Budějovicích a v průběhu Slezských dnů preventivní medicíny, jsou mj. přínosem
pro praktické využití. Mezi náměty těchto prací patřily např.
nádorová onemocnění, vliv ultrazvukových vyšetření na pacienty, netradiční využití počítačové tomograﬁe, vyhodnocení příčin
postižení karpálních tunelů, dále arteograﬁe dolních končetin,
výpočet zátěže ze zdrojů ionizujícího záření a metodika měření
procenta tuku u dospělé populace ve věku 45-60 let a u dospívající mládeže ve věku 15 až 20 let a další. „Univerzita má
studentům poskytovat prostor pro svobodné hledání pravdy o životě
a světě kolem nás a následné prezentaci tohoto poznání,“ řekl

děkan Slaný. „V pracích studentů se tak mj. objevily poznatky
o škodlivém vlivu ultrazvukového vyšetření, o nedodržování zásad
ochrany zdraví při použití techniky pracující na bázi ionizujícího
záření. Naši studenti rovněž zjistili, že největší procento postižení
karpálních tunelů se v našem regionu týká hornické profese. Co
se týče nádorových onemocnění, naši studenti se vydávají cestou poznání možnosti ovlivnit imunologický systém člověka tak,
aby bylo možno předejít onkologickému procesu. Vlastně všechna
zpracovaná témata jsou příslibem dalšího pokračování vědeckého
výzkumu v oblastech, které jsou předmětem studia na naší fakultě.
Po absolvování fakulty tak do praktického života přijdou odborníci,
jejichž znalosti budou garantovat pozitivní posun ve zvládání té či
oné problematiky,“ uzavřel doc. MUDr. Slaný.
- NEŠ -

Vysokoškoláci cítí solidaritu
s pronásledovanými a uvězněnými studenty v Bělorusku
[Brno, 23. 3. 2006] Studenti českých vysokých škol pozorně sledují situaci svých kolegů
v Bělorusku, kde byla v posledních dnech řada studentů uvězněna či perzekuována
v souvislosti s protesty proti výsledkům prezidentských voleb. Česká historická zkušenost
s nesvobodou je pro českou studentskou obec mementem, a proto poslední události
v Bělorusku vzbuzují u studentů vážné obavy.
Pronásledování studentů v Bělorusku odsoudila Studentská komora Rady vysokých škol
(SK RVŠ), která je vrcholným orgánem reprezentujícím české vysokoškoláky. „Zatýkání
a postih studentů, kteří pouze vyjadřují svůj názor, je nepřijatelné a je důkazem toho, že
nynější běloruský režim nerespektuje základní lidská práva,“ uvedla předsedkyně SK RVŠ
Klára Poláčková. SK RVŠ se již obrátila na běloruské velvyslanectví v České republice se
žádostí o informaci ohledně situace a zdravotního stavu uvězněných studentů.

Zatkli i členku výkonného výboru evropské studentské organizace
Policejní složky běloruského státního aparátu zatkly za účast na pokojném protestním shromáždění v centru Minsku řadu studentů tamních vysokých škol, včetně Taciany
Khomy a Volhy Kuzmiče z Běloruské studentské asociace. Taciana Khoma, členka výkonného výboru Evropského sdružení národních studentských organizací (ESIB), byla
pronásledována již dříve, mimo jiné byla na podzim vyloučena ze své vysoké školy za
své aktivity v této evropské studentské organizaci. Jejímu případu věnovala pozornost
i celá řada zahraničních médií.
Tito i další studenti byli zadrženi a následně odsouzeni k několikadennímu vězení.
Podle některých zpráv jsou někteří z nich ve vážném zdravotním stavu, avšak běloruské
orgány k nim odmítají pustit lékaře.
Podporu běloruským studentům vyjadřují také studentské reprezentace na řadě českých vysokých škol, stejně jako evropské studentské organizace.

Ze života univerzity
FF OU volila děkana
Akademický senát Filozoﬁcké fakulty
Ostravské univerzity potvrdil na svém zasedání v úterý 28. března 2006 do čela
fakulty pro nové funkční období od 1. 7.
2006 do 30. 6. 2010 dosavadní děkanku
doc. PhDr. Evu Mrhačovou, CSc.

Vlajka pro Tibet
V druhé březnové dekádě zavlála na
budově rektorátu Ostravské univerzity vlajka Tibetu jako symbol naší podpory státu,
který byl proti vůli svých obyvatel násilně
okupován a následně anektován Čínou.

České vysoké školy by měly nabídnout konkrétní pomoc
SK RVŠ bude iniciovat návrh, aby na vysokých školách v České republice byla vytvořena studijní místa pro běloruské studenty, kteří z politických důvodů nemohou dokončit
svá studia na univerzitách ve své zemi. SK RVŠ zamýšlí obrátit se s touto iniciativou
na vládu a konferenci rektorů.

O SK RVŠ
Studentská komora Rady vysokých škol je jedinou organizací, která sdružuje zástupce
studentů všech vysokých škol v České republice. Každá vysoká škola, včetně škol soukromých, zde může mít dva zástupce, kteří jsou voleni vždy na tři roky. SK RVŠ zastupuje
studentskou obec jak v jednáních s orgány státní správy a samosprávy všech úrovní
(Parlament ČR, vláda, ministerstva, kraje), tak i navenek. Je členem celoevropských
studentských organizací ESIB a EURODOC, jejichž práce se aktivně účastní.
KLÁRA POLÁČKOVÁ,

PŘEDSEDKYNĚ

SK RVŠ

KLARA.POLACKOVA@SKRVS.CZ

Tibetští mniši v Ostravě sypali mandalu
Ve dnech 12.—17. března v galerii Student Pedagogické fakulty OU předvádělo
šest mnichů z tibetského kláštera Tikse za
velkého zájmu veřejnosti obřad sypání pískové mandaly, který je symbolickým znázorněním buddhistické představy vesmíru.
V pátek 17. března byla na znamení pomíjivosti a věčného koloběhu života i smrti
zničena. Mniši vysypali mandalu do řeky
Ostravice.
JIŘINA VEČEŘOVÁ

Evaluace služeb CIT na Ostravské univerzitě
Základním účelem existence Centra informačních technologií (CIT) je: „Být partnerem poskytujícím komplexní informační
podporu s cílem zajistit realizaci strategických cílů Ostravské univerzity v Ostravě.“
Pro efektivní řízení „poskytovatele služeb“
je potřebná zpětná vazba od uživatelů těchto
služeb. Z důvodu zkvalitnění poskytovaných
služeb byl vytvořen systém Evaluace, který
bude pilotně ověřen na těchto vybraných
službách — Telekomunikace, Technická podpora — PC, Studijní systém, Portál OU, E
— mail, Web OU, Ekonomika, Personalistika,
GroupWise, Školení informačních systémů.
Pracovníci Ostravské univerzity mají mož-

nost hodnotit jejich kvalitu a dostupnost.
V roce 2005 proběhla evaluace služeb
CIT poprvé. Ankety se ke dni 11. 7. 2005
zúčastnilo 124 respondentů z 684 zaměstnanců v hlavním a vedlejším pracovním
poměru na OU. V hodnocení dostupnosti
služeb získala první místo služba E-mail, na
druhém místě se umístila služba Web OU
a na třetím místě Portál OU. V hodnocení
kvality služeb získala první místo Technická
podpora — PC, druhé místo získala služba
Telekomunikace a třetí místo získala služba Identiﬁkační karty (viz Zpráva z evaluace služeb CIT na OU, zveřejněná na
Portále OU).

Zpětná vazba od respondentů nám poskytla řadu námětů pro efektivní řízení našich služeb. Budu rád, když se ankety opět
zúčastníte, a chtěl bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který je přístupný na Portálu
OU v sekci služby (www adresa https://portal.osu.cz/wps/myportal/evaluaceSluzeb).
Anketa pro hodnocení kvality a dostupnosti služeb bude otevřena v termínu od 18.
dubna 2006 do 31. května 2006.
Děkuji za Váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku, a přeji pěkné prožití velikonočních svátků, hodně úspěchů a příjemnou
pracovní atmosféru.
MGR. MARTIN MALČÍK, PH.D.

Fotoreportáž z akcí
pořádaných na FF OU
v měsíci březnu
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V letošním akademickém roce proběhl na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
první ročník překladatelské soutěže, kterou vyhlásily pod záštitou děkanky FF OU
doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., společně všechny katedry cizích jazyků.
Od počátku zimního semestru 2005 studenti přihlašovali do soutěže literární i neliterární překlady z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, polštiny i ukrajinštiny. Všichni překladatelé soutěžili pod heslem, které si sami zvolili a jehož identita byla
na katedrách odhalena až po opravách přeložených textů a návrzích na jejich hodnocení.
K datu uzávěrky soutěže (31. 1. 2006) se porotcům na jednotlivých katedrách sešlo celkem 129 příspěvků. Jednalo se převážně o práce studentů naší fakulty (94 překladů), ale
přidali se i studenti z jiných univerzit (UP v Olomouci, Západočeské univerzity v Plzni,
UK v Praze, SU v Opavě a Univerzity Konštantina Filozofa v Nitře). Nesoutěžili jen
jednotlivci; dva z překladů ze španělštiny byly odevzdány jako výsledek týmové práce.
Můžeme-li soudit z poměru mezi literárními a neliterárními texty, nejsou studenti tak
pragmatičtí, jak se někdy zdá. Počet překladů ukázek z beletrie dvojnásobně převýšil
počet převodů odborných a publicistických textů (88:41).
Každý překlad četli dva členové poroty a společně pak vytvořili závěrečné pořadí.
Všichni zúčastnění obdrželi certiﬁkát o absolvování soutěže; autoři nejlepších překladů,
kteří svou prací osvědčili pokročilejší úroveň překladatelských dovedností i nesporné překladatelské nadání, byli oceněni čestným uznáním. Poroty jednotlivých kateder rozhodly
o udělení celkem 28 čestných uznání.
Mezi oceněnými byli jak překladatelé-začátečníci, tak i zkušenější studenti, kteří se
překladu věnují soustředěně delší dobu: např. Jolana Kaštovská (FF OU), držitelka Čestného uznání překladatelské soutěže Jiřího Levého za rok 2005, nebo Kateřina Niklová
(FF OU), částečným úvazkem již profesionální překladatelka literatury žánru ´fantasy´.
Úspěšnost jiných dokládá, že překlad vyžaduje speciální znalosti a dovednosti, které
nemusí být výhradně spojeny se studiem ﬁlologickým: čestná uznání převzali např. také
Martin Janák, student dějin umění (FF UP Olomouc), a Jana Kufová, studentka Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci.
O uspořádání překladatelské soutěže si před časem řekli sami studenti a jejich inspirativní poznámky padly na úrodnou půdu. Dr. Milanu Hrdličkovi z katedry slavistiky
se totiž již předtím podařilo propojit učitele překladových seminářů na jednotlivých katedrách fakulty v tým a organizace soutěže byla vítanou příležitostí k jejich intenzivnější
spolupráci.
Počet soutěžních překladů byl sice vysoký, ale ze zkušenosti víme, že překládání přitahuje ještě daleko více studentů různých oborů. K přípravě a organizaci soutěže proto
od počátku patřil také scénář jejího slavnostního zakončení, které se nakonec uskutečnilo
na Filozoﬁcké fakultě OU 16. března 2006 pod názvem Den s překladem.
Den s překladem byl slavnostním i pracovním setkáním studentů a učitelů s překladateli, překlady i překládáním a byl otevřen všem zájemcům z řad naší akademické obce.
Vedle paní děkanky, která celé zasedání zahájila, předala čestná uznání vybraným studentům a vystoupila také s vlastním odborným příspěvkem o cestách k dosažení lexikální
i stylistické adekvátnosti v překladu, přijali pozvání další čtyři významní hosté. O současných tendencích ve vývoji českého jazyka a jeho kultury hovořil prof. PhDr. J. Hubáček,
CSc. (FF OU), ze svých bohatých zkušeností vycházel ve svém příspěvku o současném
stavu překladu a překládání u nás PhDr. M. Jindra, přední překladatel americké, kanadské i britské literatury (FF UK), aktuálním aspektům překladu neliterárních textů
se věnovala prof. PhDr. E. Gromová, CSc. (UKF Nitra), o klíčových otázkách procesu
tlumočení pak přednášela doc. PhDr. D. Müglová, CSc. (taktéž UKF Nitra). Řečníkům
se podařilo rozmanitostí a aktuálností témat, hloubkou pohledu a v neposlední řadě
i zřejmým osobním zaujetím pro věc nejen upoutat, ale také udržet pozornost početného
publika i přes polední zvony baziliky Božského Spasitele.
V odpoledních hodinách se sešli soutěžící, učitelé a vytrvalejší příznivci překladu
z řad studentů znovu: tentokrát v neformálních překladatelských dílnách na jednotlivých
katedrách, v diskusi nad originály a překlady soutěžních prací.
První ročník soutěže bude završen vydáním sborníčku s referáty přednáškového dopoledne, seznamy oceněných i ostatních zúčastněných studentů a dle možností také s texty
některých úspěšných překladů.
Zájem a příznivé ohlasy z řad studentů, kolegů i hostů Dne s překladem a také stálá
podpora vedení fakulty jsou pro organizátory soutěže velice účinnou motivací, proto
raději upozorňujeme už dnes: sledujte aktuality na stránkách Filozoﬁcké fakulty OU,
počátek zimního semestru 2006/07 nejspíše přinese i vyhlášení dalšího ročníku překladaZA ORGANIZÁTORY SOUTĚŽE RENÁTA TOMÁŠKOVÁ
telské soutěže.

Na okraj překladatelské soutěže v Ostravě
neboli která katedra má překlady nejraději
Jak bylo jistě mnohokráte avizováno a univerzitními tamtamy do
široka daleka rozneseno, konal se dne 16. 3. na FF OU Den s překladem. Šlo jednak o vyhlášení vítězů prvního ročníku Překladatelské
soutěže pro studenty na FF OU, jednak o mini-konferenci za účasti
pozvaných hostů a následnou odpolední překladatelskou dílnu, jež
probíhala na všech ﬁlologicky zaměřených katedrách. Akce se konala
za účasti domácích i hostujících přednášejících od nás i z ciziny,
odborníků teorie i praxe překladu (E. Gromová, D. Müglová, M.
Jindra). Referenti přednášeli před přeplněným sálem. Publikum tvořili nejen vyučující a studenti z naší univerzity, ale i hosté odjinud,
a to ponejvíce z FF OU v Olomouci, ze Slezské univerzity v Opavě
a Západočeské univerzity v Plzni. Na tomto místě je třeba ještě dodat, že Den s překladem proběhl v nepřítomnosti svého koordinátora a vůbec i otce této myšlenky, t.č. nemocného dr. Milana Hrdličky
z KSLAV FF OU, a to k lítosti přednášejících, kolegů, i studentů.
K výše uvedeným informacím se ve svém minipříspěvku nebudu
vracet. Chtěla bych se totiž o soutěži zmínit z pohledu katedry, jež
byla, pokud jde o počty přihlášených prací a čestných uznání, v soutěži nejvíce zastoupena a která je zároveň mou katedrou mateřskou.
Jedná se o KGE FF OU. Celkem se na této katedře sešlo 59 prací.
Z formálních důvodů byly dvě práce vyřazeny a certiﬁkátem o účasti
bylo ohodnoceno příspěvků 57, z toho 15 prací bylo věnováno překladu neliterárnímu, tj. překladu odborného textu (témata oscilovala
od textů věnovaných oboru biologie, kartograﬁe nebo ekonomie až
k didaktice nebo historii). Zbytek připadal na texty literární, z toho
jeden text z oblasti poezie (H. Heine) a ostatní prozaické (E. M.
Remarque, L. Moníková, I. Bachmannová, E. Schmidtová, M. Walser, Ch. Nöstlingerová a další).
Jmenovitě je třeba pogratulovat devíti studentům, kteří si zasloužili kromě certiﬁkátu o účasti i čestné uznání. Jsou to: Tereza Krátká,
Lucia Ďurkáčová, Martin Mišan a Dagmar Matějková (všichni z FF
OU), dále Hanka Matějková a Zuzana Skalická (obě FF UP Olomouc), Petr Benda a Lenka Pučalíková (oba FF UK Praha), Jan
Dufek (Přírodovědecko-ﬁlozoﬁcká fakulta Slezské univerzity v Opavě) a Marie Janochová (Filozoﬁcká fakulta Západočeské univerzity
v Plzni).
Chtěla bych připomenout také překlady některých studentů, zejména z 1. ročníku, jejichž některé pasáže byly velmi zdařilé, i když
celek na čestné uznání v tomto roce „nedosáhl“. Jde zejména o překlady beletrie Hany Čechalové (úryvek z knihy Warum das Kind in
der Polenta kocht od A. Veteranyiové), Norberta Závodského (jediný
překlad básnického textu), Tomáše Něničky (zajímavé užití obecně
českého substrátu v knize Wir Kinder vom Bahnhof ZOO od Chris-

tiane F.), překlad literárního textu W. Raabeho Stopfkuchen Ivany
Nevludové, případně překlad textu D. Tannenové Du kannst mich
einfach nicht verstehen, který pořídily Žaneta Martynková a Helena
Jašková, a v neposlední řadě i zdařilý překlad textu kartograﬁckého
od Šárky Bělunkové. Chtěla bych zmínit i překlad Nietzscheho textu
z knihy Also sprach Zarathustra od Veroniky Bartošové, studentky
jazykové školy Akademie J. A. Komenského v Liberci, jež byla jediným účastníkem přicházejícím z neuniverzitního pracoviště. Jmen,
jež bych ráda vzpomněla, je tolik, že by spolu s komentářem zabrala
veškerý prostor našich Listů, proto jmenovitě nezmíněné prosím
o prominutí.
Můžeme si položit otázku, proč tolik odevzdaných textů. Jasná
odpově není nasnadě. Z pozice vyučujícího disciplíny mohu pouze (s radostí) konstatovat, že jsem se na KGE patrně dostala do
epicentra jisté exploze zájmu o překládání (a dokonce i o teorii
překladu), jež zatím neklesá (pozn. Větu pro jistotu zaklepávám
na dřevo, protože v poslední době mi vyšší moc mění jakékoli věty
oznamovací, a to nemluvím o plánech a představách, v pravý opak
a já nechci, aby se i tato situace nějak změnila k horšímu). V širším
slova smyslu můžeme ke zmíněnému zájmu připočíst i vybudování
tlumočnických kabin na FF OU a jejich prezence od září 2006, dále
existenci Kurzu překladu a tlumočení v rámci CŽV (únor—květen
2006) a v neposlední řadě i kontakt s translatologickým pracovištěm
pod vedením paní profesorky Anette Muschnerové v německém
Zittau. Dá se tak hovořit o jistém etablování a rozvoji disciplíny, jež
na naší katedře — metaforicky řečeno — „vstává z plenek“, o oněch
prvních, by nejistých krůčcích děátka, které si začíná zkoušet, jak
že se to po té naší zemi chodí. Ale zpět k naší soutěži.
Množství odevzdaných prací vyžadovalo i obsáhlou zkušební komisi, proto děkuji kolegům z katedry germanistiky pod vedením
docentky Lenky Vaňkové, jmenovitě: Mgr. Silvii Neumayer-El Bakri, dr. Ivanu Stupkovi, dr. Ivetě Ruckové, Mgr. Evě Hofrichterové
a Mgr. Jiřímu Schofferovi. A…last but not least …za poskytnutí
konzultací nad problémy konkrétních odevzdaných příspěvků patří
můj dík zde již vzpomínanému dr. Milanu Hrdličkovi z KSLAV,
kterému tímto přeji brzké uzdravení!
Závěrem bych ještě chtěla vyjádřit svou naději v to, že se v příštím roce soutěž bude opět konat, a doufejme, že v atmosféře příjemné, pohodové, v konkrétním i přeneseném smyslu slunečné a ničím nezkalené. Doufám také, že se tak stane opět za silné (a třeba
ještě silnější) účasti studentů z KGE FF OU v Ostravě!
ČLENKA ORGANIZAČNÍHO TÝMU

PŘEKLADATELSKÉ

EVA HRDINOVÁ
KGE

SOUTĚŽE ZA

Projekt pro podporu rozvoje zdravotnických
služeb v kraji získal finanční podporu
Počátkem března bylo podpisem smlouvy mezi Moravskoslezským krajským úřadem a společností Ostravská univerzita — Servis, s. r.o., jako hlavním řešitelem zahájeno řešení projektu MOST
— Rozvoj kompetencí ve zdravotnických službách. Projekt bude
v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů podpořen
z prostředků, které krajský úřad získává z evropského sociálního
fondu Evropské unie, částkou přesahující 2 milióny korun. Cílem
projektu bude vytvoření e-learningových kurzů, zaměřených na
zlepšení tzv. měkkých dovedností personálu nemocnic v našem
regionu, zejména sester, přičemž konečným efektem bude další zlepšování přístupu k pacientům ve zmíněných nemocnicích.
Dalším cílem projektu je umožnit nemocnicím stabilizovat svou
hospodářskou situaci prostřednictvím zvýšení schopností a doved-

ností lékařů na nižších a středních vedoucích pozicích nemocnic v kraji v oborech
ekonomiky, výkaznictví (zejména ve vazbě
na veřejné zdravotní pojištění) a strategického rozhodování.
Na řešení projektu se kromě hlavního řešitele Ostravské univerzity — Servis spol. s r.o., který k řešení přizval a přizve vybrané
odborníky z Ostravské univerzity i jiných akademických pracoviš,
bude podílet společnost Akord software, přední dodavatel nemocničních informačních systémů, a společnost DC Vision, která přispěje především svým know-how v oblasti řízení kvality ve vazbě
na řešení „evropských“ projektů. Projekt bude dokončen v druhé
TOMÁŠ SOCHOR
polovině roku 2007.

Další informace o projektu OP RLZ
„Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji“

Na podzim roku 2005 začala Ostravská univerzita společně se
svým partnerem — Slezskou univerzitou v Opavě — pracovat na
řešení projektu Návrh a realizace modulového systému dalšího
vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji. S několika otázkami
týkajícími se projektu jsme se obrátili na Ing. Evu Burianovou,
Ph.D., vedoucí řešitelského týmu.
Co je cílem projektu?
Cílem projektu je přispět ke zvýšení kvaliﬁkace učitelů všech typů
škol v Moravskoslezském kraji pomocí modulového systému vzdělávání.
V čem je projekt inovativní?
Projekt vychází ze skutečnosti, že dosud neexistuje žádný ucelený systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci našeho
projektu chceme učitelům nabídnout kurzy kombinovanou formou
výuky. Pro každý kurz budou pro ně připraveny distanční studijní
materiály, organizovány konzultace a prezenční tutoriály. Modulová
struktura má dvě části: Základní úroveň a specializační úroveň.
Základní úroveň je určena všem pedagogům bez rozdílu aprobace
a je zaměřena na rozšiřování jejich vzdělání ve čtyřech oblastech:
Informační technologie, Jazykové vzdělávání, Pedagogicko-psychologická oblast, Člověk a zdraví.
Ve specializační úrovni si učitelé spíše budou vybírat kurzy spadající do jejich zaměření podle toho, které předměty na školách vyučují. Rozdělení specializační úrovně navazuje na Rámcové vzdělávací
programy, podle nichž jsou vytvořeny jednotlivé moduly. Kurzy byly
rozděleny do těchto modulů: Člověk a příroda, Člověk a společnost,
Matematika a její aplikace, ICT, Jazyk a jazyková komunikace,
Umění a kultura, Člověk a svět práce.
Vyučující Ostravské univerzity a Slezské univerzity měli

možnost přihlásit své návrhy kurzů, které by podle nich
měly být zahrnuty v jednotlivých modulech. Kolik návrhů
jste celkem obdrželi?
Celkem jsme obdrželi přes 100 návrhů. Z toho bude akceptováno
50 návrhů, na jejichž základě bude zpracováno 50 distančních výukových opor a připraveno 50 různých kurzů, z toho 10 zajišuje
Slezská univerzita.
Vysoký počet přihlášek svědčí o tom, že projekt vyvolal mezi
pedagogy Ostravské univerzity zájem. A zároveň i o tom,
že naši učitelé mají co nabídnout. Jakým způsobem bude
projekt pokračovat?
V první fázi byly všechny návrhy hodnoceny členy řešitelského týmu.
Nabídka kurzů byla rovněž rozeslána ředitelům všech základních
a středních škol Moravskoslezského kraje. Na základě i jejich výběru budou do konce března vybrány kurzy, které se budou dále
realizovat. Navíc mohou školy podávat samy návrhy témat, která se
v nabídce sice neobjevují, ale o která by byl na školách zájem.
Všichni autoři vybraných návrhů se zúčastní kurzu pro tutory,
který se uskuteční 3. 4. 2006. V tomto kurzu se seznámí s dalšími úkoly projektu, s organizací kurzů a principy DiV. Do konce
července budou mít čas na zpracování studijních opor a přípravu
svého kurzu. Na podzim 2006 začnou postupně probíhat jednotlivé
přípravné kurzy.
Kdo se může těchto kurzů zúčastnit?
Zajímavé na projektu je to, že je otevřen všem učitelům základních
a středních škol, kteří jsou v současné době zařazeni v pedagogickém procesu na školách, ale i aprobovaným učitelům, kteří v době
konání kurzů jsou registrováni na úřadu práce jako nezaměstnaní.
LENKA VAŇKOVÁ

Evropští odborníci na vzdělávání dospělých na OU
Ostravská univerzita uspořádala 3. a 4. března
2006 pracovní setkání projektu EMAE, na které
se sjíždějí odborníci na vzdělávání dospělých z celé
Evropy. Ostrava, potažmo Ostravská univerzita, se
stala tedy po Duisburgu, Kaiserslauternu a Kodani
dalším, v pořadí čtvrtým místem hostícím tento workshop.
Po úvodním přivítání prorektorky pro vědu, uměleckou činnost
a zahraniční vztahy doc. RNDr. Jany Kapounové, CSc., a hlavního
řešitele za OU Mgr. Martina Malčíka, Ph.D., na účastníky čekaly
dva dny s nabitým programem, v jehož rámci ale samozřejmě
také zbyl čas na prohlídku města a univerzity. Cílem projektu je
vytvoření společného evropského magisterského studijního programu pro vzdělávání dospělých, který bude nabízen na síti partnerských univerzit. Na projektu spolupracují kromě OU také univerzity
z Duisburgu-Essenu (DE), Kodaně (DK), Kaiserslauternu (DE),
Timisoary (RO), Florencie (I), Barcelony (ESP) a Helsinek (SF).
Toto setkání bylo předposledním před červnovým jednáním
v italské Florencii, kde by měla být uzavřena konečná podoba
studijního programu EMAE (European Master in Adult Education
- tedy Odborník na vzdělávání dospělých v Evropě). Projekt, který
je spoluﬁnancován Evropskou unií (Sokrates/Erasmus), probíhá od

září 2004 a od letošního října odstartuje pilotní fáze studijního
programu na univerzitě v rumunské Timisoaře. Celý studijní program se bude skládat z 8—10 základních modulů, které budou pro
partnerské univerzity povinné. Tím bude zajištěna kompatibilita
a stejná úroveň získaných znalostí jeho budoucích absolventů. Tyto
moduly budou vyučovány v anglickém jazyce a budou nabízeny
částečně prezenčně a částečně distančně a online. Výběr dalších
modulů už bude plně v kompetenci jednotlivých univerzit.
Ostravská univerzita, která k projektu přistoupila později (na
počátku roku 2005), prozatím plní roli spolutvůrce některých modulů a poté jejich poskytovatele pro potřeby běhu programu. Což
znamená, že studenti z výše zmíněných univerzit by v budoucnu
mohli studovat nabízené moduly v angličtině na Ostravské univerzitě. Celý projekt je řešen pod záštitou Pedagogické fakulty
a na starosti jej mají Mgr. Bedřich Zapletal z katedry pedagogiky
po stránce odborné a Mgr. Richard Kolibač z Centra informačních technologií po stránce organizační. V budoucnu je plánována
i akreditace tohoto studijního programu, aby i Ostravská univerzita
mohla nabídnout svým studentům tento atraktivní studijní program
a v jeho rámci i studium (a už distanční, či prezenční) na prestižních univerzitách v celé Evropě.
RICHARD KOLIBAČ

Profesorka Lina Kashyap přednáší na ZSF OU
Prof. Lina Kashyap je hostující profesorkou na katedře sociální
práce Zdravotně sociální fakulty. Na katedru přijela v polovině
února a v průběhu letního semestru přednáší pro studenty, konzultuje s nimi jejich výzkumy, účastní se besed a zapojuje se i do
jiných aktivit katedry.
Proč jste se rozhodla přijet do České republiky?
V roce 1981 jsem
potkala v Bombaji na konferenci
o sociální práci
dva sociální pracovníky z Československa. Strávila
jsem s nimi spoustu času a oni ve
mně tehdy vzbudili
o vaši zemi zájem.
Když jsem později
získala Rotary grant, který podporuje mobility univerzitních pedagogů,
rozhodla jsem se, že navštívím Českou republiku.
Od své řecké kolegyně jsem dostala kontakt na PaedDr. Oldřicha
Chytila, Ph.D. Jeho rychlá odpově na moji nabídku hostovat na
katedře sociální práce ZSF a schopnost vše zařídit mě překvapila
a zvýšila mou motivaci. Vše bylo rychle a dobře zorganizováno a to
usnadnilo můj příjezd.
Rotary klub v České republice mi také velmi brzy zajistil hostitelského poradce v Ostravě. Velmi milým překvapením bylo, že mým
hostitelským poradcem se stal děkan ZSF MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.,
se kterým se, i přes jeho pracovní vytíženost, výborně spolupracuje.
Několikrát jste zmínila Rotary klub, mohla byste stručně přiblížit tuto organizaci?
Rotary je celosvětovou organizací vedoucích osobností z podnikatelských a odborných kruhů, kteří poskytují humanitární služby a pomoc svým spoluobčanům, prosazují ve všech oblastech vysoké etické
zásady a napomáhají vytváření vzájemné důvěry a míru na celém
světě. Je to společenství, do něhož je zapojeno na 1,2 milionu mužů
a žen, organizovaných v téměř 30 000 klubech, působících prakticky
ve všech zemích světa. Rotary kluby jednají o aktuálních tématech
a projektech, zaměřených na pomoci a služby místního i mezinárodního dosahu. Členy klubu jsou představitelé různých oborů a profesí,
zastoupených v dané obci.
Rotariáni připravují a uskutečňují množství projektů humanitárního, vzdělávacího nebo kulturního zaměření, přičemž usilují prostřednictvím výměnných programů o obohacení života svých spoluobčanů
na místní i mezinárodní úrovni.
Nadace Rotary vynakládá každým rokem kolem 90 mil. dolarů
na zahraniční stipendia, na kulturní výměnné akce a na humanitární
programy a projekty.
Mohla byste říct něco o sobě a o své domovské univerzitě?
Studovala jsem a později jsem začala přednášet na jedné z nejprestižnějších škol v Indii, na Tata Institute of Social Sciences (TISS)
v Bombaji. Jsem ráda, že jsem tam získávala zkušenosti jako student
i jako pedagog.
Tata Institute of Social Sciences (TISS) byl založen v roce 1936
jako první škola sociální práce v Indii. V následujících sedmi desetiletích svou pozornost zaměřil na vzdělávání v oblasti sociálních
služeb a na oblast výzkumu v sociálních vědách. Kvalitou své práce
může být považován za centrum excellence, přispívá k relevantnímu
vzdělávání a výzkumu.
Po ukončení svého magisterského studia jsem působila 10 let
v praxi jako sociální pracovnice, poté jsem absolvovala postgraduální

studium a posledních 20 let působím na TISS jako pedagog v sociální práci.V průběhu prvních 10 let jsem pracovala s ohroženými dětmi
a později jsem rozšířila svůj zájem také o sociální práci s osobami
s postižením a jejich rodinami a na manželské a rodinné poradenství.
Ve své výuce, výzkumu a publikační činnosti se věnuji všem těmto oblastem. V současné době působím na TISS jako profesorka. Byla jsem
vedoucí katedry sociální péče o rodinu a děti a nyní jsem vedoucí
Centra studií a aktivit pro otázky spojené s postižením.
Měla jsem možnost participovat na rozvoji národní politiky týkající
se zdravotně postižených v Indii.
Ráda cestuji, poznávám nové lidi a nová místa. K mým dalším
zájmům patří literatura, hudba, meditace a cvičení jógy.
Co je obsahem Vaší činnosti na katedře sociální práce ZSF?
Jsem zde hodně zaneprázdněná. Mám přednášky v několika předmětech na katedře sociální práce ZSF (Metody sociální práce s rodinou,
Sociální politika, Problémy etnických menšin a Člověk se zrakovým
postižením v sociální práci), měla jsem několik speciﬁckých přednášek
pro studenty Pedagogické fakulty a nabídla jsem několik workshopů
lidem z praxe. Poskytuji studentům konzultace ohledně jejich výzkumů v diplomových pracích. Dále jsem absolvovala několik setkání
s hostujícími profesory ze zahraničí na katedře sociální práce ZSF,
s prof. Dr. Susanne Elsen, prof. Peterem Erathem, prof. Dr. Heinzem
Wilﬁngem nebo Dr. Brianem Littlechildem. Navštívila jsem Magistrát
města Ostravy i občanské sdružení Vzájemné soužití, které pracuje
převážně s lidmi z romské minority. Ale není tu jen práce, je zde
také spousta zábavy. Byla jsem v opeře, v kině, na horách, v čajovně,
chystám se navštívit i další města apod.
Můžete se s námi podělit o některé své zážitky z Ostravy?
Je to pro mě spousta nových zážitků. Když jsem 13. února přijela,
přivítala mě nádherná, zasněžená Ostrava. Město pokryté sněhem bylo
fascinující. Novým pro mě bylo nošení zimního oblečení, pocity padajícího sněhu na obličej. Musela jsem se učit dorozumívat se s lidmi,
kteří mluví pouze česky, což také přineslo řadu komických situací.
Mám radost také z přípravy každé mé přednášky či prezentace.
Používám různé formy výuky a cítím uspokojení, když se studentům
i lidem z praxe mé hodiny líbí a vnímají je jako zajímavé a smysluplné. Jsou to hlavně interaktivní lekce, při kterých hrajeme různé role,
diskutujeme apod.
Zaměstnanci fakulty a katedry sociální práce jsou velmi přátelští
a pohostinní. Byla jsem s nimi na výletech, v opeře, v kině, chodíme
na obědy. Děkan MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., a Rotary klub mi
umožnili zúčastnit se zahájení Dnů Indie, které se konaly v Librexu.
Poznala jsem tam několik indických rodin, které žijí v Ostravě. To
bylo pro mě velkým překvapením.
Co Vám pobyt zde přinesl? Vidíte zde nějaké další možnosti
spolupráce?
Přijela jsem sem sdílet své zkušenosti a odborné znalosti s kolegy
z katedry sociální práce a se studenty. Chci se také učit od svých
kolegů, jak různé věci řeší zde. Velmi důležité je najít si přátele a poznávat společenský život a kulturu země. Má očekávání byla více než
naplněna.
Doufám, že má návštěva pomůže zahájit výměnné pobyty studentů
a členů fakulty mezi TISS a Ostravskou univerzitou. Věřím, že členové katedry sociální práce získají granty z Rotary organizace a i oni se
dostanou v rámci výměnných pobytů přednášet na naši univerzitu.
Existuje také program Council for International Fellowship Programme (CIF), jehož je Česká republika členem a jeho prezidentkou
je Markéta Skalická. To je další program, v rámci kterého mohou
pedagogové a sociální pracovníci vycestovat.
Také doufám, že budeme schopni začít nějaké společné mezikulturní výzkumy.
LINA KASHYAP, KATEŘINA PAVLISKOVÁ, ALICE GOJOVÁ

Studentská vědecká konference katedry
psychologie a sociální práce FF OU
Dne 28. března 2006 proběhla v prostorách učebny E 24 Studentská vědecká konference katedry psychologie a sociální práce.
Jednalo se o významnou událost, která se tradičně váže ke Dni
učitelů a která zároveň probíhala v době oslav 15. výročí vzniku
Ostravské univerzity. Přestože a nebo právě proto, že na dobu
konání studentských konferencí bylo vyhlášeno děkanské volno,
byla účast studentů velmi hojná. Zvláště pro studenty pátého ročníku Sociální práce s poradenským zaměřením se konference stala
jednou z posledních příležitostí k vzájemnému setkání vyučujících
a kolegů z nižších ročníků.
Posláním konferencí je přehlídka studentské vědecké a odborné činnosti na poli sociální práce a dalších pomáhajících profesí.
Na referující studenty jsou kladeny vysoké nároky v oblasti zpracování tématu, jeho aktuálnosti, vlastní prezentace a schopnosti
pohotově reagovat na dotazy kladené v rámci diskuse. V letošním
ročníku předneslo své soutěžní příspěvky šest vybraných studentů. Domnívám se, že porota složená ze tří pedagogů a jednoho
studenta měla nelehký úkol, nebo každé vystoupení bylo něčím
zajímavé. Po náročném rozhodování získala první místo studentka
pátého ročníku Michaela Váňová, která přednesla příspěvek s názvem Mládež — volný čas. Na druhém a třetím místě se shodně
umístily opět studentky pátého ročníku, a to Renata Krasulová
s příspěvkem: Percepce profesních kompetencí u vedoucích a řa-

dových pracovníků sociálně-právní ochrany dětí a Ivana Kazdová
s příspěvkem Životní spokojenost nezaměstnaných žen. Oceněným
studentkám náleží gratulace a ﬁnanční odměna. Velké uznání však
patří i dalším vystupujícím. Jedná se o studentku prvního ročníku
Poradenství v sociální práci Zuzanu Rychlíkovou, která si připravila příspěvek na téma Umění soužití ve škole. Další referující
byla studentka kombinovaného studia Sylvie Fajkošová, jejíž příspěvek nesl název Stimulace soužití ve škole. Jako velmi zajímavé
se ukázalo i téma Canisterapie v péči o seniory, které přednesla
studentka pátého ročníku Magdaléna Šimečková. Rovněž široké
publikum z řad studentů mělo možnost udělit „cenu publika“,
kterou získala studentka Michaela Váňová.
Na závěr konference vystoupila Mgr. Markéta Pěgřímová, která je loňskou absolventkou oboru Sociální práce s poradenským
zaměřením. Svým studujícím kolegům přišla představit obecně
prospěšnou společnost Perspektiva, která vznikla z iniciativy absolventů výše zmíněného oboru. Její příspěvek na téma Problematika
zdravotně handicapovaných na trhu práce byl velice poutavý,
nebo dokladoval úspěchy sociální práce v praxi.
Věřím, že jsme všichni společně strávili příjemné a na informace bohaté dopoledne.
SIMONA ŠOSTÁ SKOVAJSOVÁ
STUDENTKA
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Konference katedry historie FF OU
Dne 23. března 2006 se na katedře historie FF OU uskutečnila
konference na téma Perzekuce obyvatel ČSR v letech komunistického režimu 1948—1960. Úvodního slova se ujala děkanka Filozoﬁcké fakulty doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc., po níž vystoupila
s prvním příspěvkem prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc., vedoucí
katedry historie, která posluchače seznámila s politicko-společenským pozadím smutného období československých dějin — 50. lety
20. století. Tematicky na ni navázal předseda Konfederace politických vězňů Leo Žídek, který podrobněji objasnil průběh a důsledky politických procesů se zvláštním zřetelem na postupy fyzického
a psychického týrání, jimiž si pracovníci StB vynucovali přiznání
vězněných osob — většinou k činům, jichž se nedopustili.
V druhé části konference mohli posluchači získat informace
o osudech příslušníků rodin politických vězňů, a to jednak díky
příspěvku prof. Jany Švehlové, PhD., dcery jednoho z vězněných
režimem a profesorky politické psychologie na univerzitě v USA,
a na druhé straně díky referátu studentky naší alma mater Jany
Jeřábkové, která shrnula výsledky své diplomové práce, vytvořené
na základě rozhovorů s pamětníky.
Konfrontace osudů politických vězňů a jejich nejbližších pří-

buzných byla velkým kladem konference, i když jí v tomto směru
možná chybělo hlubší srovnání s dalšími aspekty daného období, tzn. s životem a pocity osob a rodin nepostižených přímo
politickými procesy. Prof. Pavelčíková to vystihla slovy: „snaha
pochopit dobu“. Největším přínosem však byla následující diskuse
všech zúčastněných referentů i posluchačů. Studenti pak navíc
měli možnost pokračovat v debatě, která probíhala v užším kruhu
s dalšími představiteli Konfederace politických vězňů, a mohli se
tak dovědět o jednotlivých osudech těchto osob.
Význam konference lze rovněž charakterizovat vyjádřením zahraničního hosta Dr. Švehlové, pro niž bylo velmi překvapující,
v jak otevřeném duchu diskuse probíhala. Podle jejích slov je
možno jen velmi těžko v celém Česku najít akademické pracoviště, které by v takové míře chtělo o dané problematice hovořit
a věnovat jí čas. I v současnosti, skoro dvacet let po revoluci, je
pro nás totiž stále velmi těžké se s touto dobou úplně vyrovnat.
Nezbývá tedy než poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě
celé akce. Stálo to prostě za to!
JANA PSOTOVÁ — RADEK LIPOVSKÝ

Studentská literárněvědná a uměnovědná konference
28. března žila Filozoﬁcká fakulta svátkem poznání. Aby se dostalo
na všechny referující, začala akce organizovaná katedrou české literatury a dějin umění již v „brzkých ranních hodinách“.
Nejprve se ke slovu dostali i zástupci literárněvědné sekce. Pozornost vystupujících studentů sice tradičně směřovala hlavně k poválečnému období, i tak se ale díky Vendule Zajíčkové mohl zájemce
o středověkou poetiku blíže seznámit s Obrazem ženy ve staročeském
Pasionálu (3. místo), zatímco 19. století bylo zastoupeno referátem
o Nerudových Trhanech, jímž si auditorium zcela podmanil Roman
Klčo (Cena diváků), a částečně i příspěvkem Jitky Obrové, v němž
neobyčejně názorně předvedla srovnání Vrchlického Noci na Karlštejně s libretem Karlštejn Otokara Fischera. Odborná porota složená
z učitelů katedry byla nakonec nejvíce spokojena s referátem Petra
Mecnera Průniky v dílech autorů Skupiny 42 a edice Půlnoc (1. místo), který vystoupí i v celostátním kole soutěže v Praze 5.—6. dubna,
a Martiny Dragon Němcové Obraznost v poezii Petra Hrušky (2.
místo). Inspiraci z oblasti science ﬁction čerpal pro svůj příspěvek
Eva Hauserová: Hostina mutagenů druhá verze (Na pozadí tematologické analýzy) originální Lukáš Krečmer. Následovala první diskuse.

Většina referentů uměnovědné sekce byla vyzbrojena promítací
technikou, takže se bylo možno — pokud vše fungovalo, tak jak mělo
— potěšit i obrazem. Také zde některé tematické oblasti dominovaly
nad jinými. Bronislava Lukášová ukázala vztah mezi programovým
prohlášením Aloise Mrštíka a proﬁlem Sdružení výtvarných umělců
moravských (3. místo), Klára Zahálková přiblížila nejen historii soukenického cechu v Jihlavě, ale i život těchto řemeslníků (2. místo).
Další čtyři příspěvky se už týkaly technických památek: Krista Kuchejdová — Pivovar řádu německých rytířů v Bruntále; Tomáš Nitra
— Stavební a technologický vývoj letiště Ostrava Mošnov; Markéta
Holubová — Dvě budovy K. Kotase v Moravské Ostravě. Této oblasti
přitom zcela vévodila Lesya Krasnyanyk. Za svůj referát Kolonie rodinných domků v Chustu (Podkarpatská Rus) architekta J. Freiwalda
získala nejen Cenu diváků, ale i 1. místo.
Neméně zajímavá byla „jiskřivá“ diskuse, stejně jako příjemná
atmosféra celé konference. Dojmy z nich jsou bohužel jen obtížně
zachytitelné. Na osm desítek diváků by však mohlo moje slova
potvrdit.
MARTIN TOMÁŠEK

CO NOVÉHO NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ V MĚSÍCI BŘEZNU 2006?
— Dne 1. března se v rámci cyklu Setkání s osobností konala přednáška muzikoterapeuta, spisovatele a zenového buddhisty Vlastimila
Marka Ekologie duše.
— Dne 1. března se v Domě knihy Librex konal za přítomnosti
generálního konzula Polské republiky pana Antoni Sadowského
křest knihy prof. Balowského Zachodnio- i wschodniosłowiańskie
pożyczki leksykalne w języku Adama Mickiewicza. Laudatio proslovil prof. Malicki ze Slezské univerzity v Katovicích.
— Dne 2. března byla na budově FF v Reální ulici již potřetí vyvěšena
vlajka Tibetu. Vlála po celý měsíc březen.
— Dne 2. března se na děkanátě FF uskutečnila významná pracovní
schůzka děkanky s teatrology prof. Vostrým, prof. Gajdošem a režisérem Radovanem Lipusem, Ph.D.
— Dne 8. března se v pobočce Jazykovědného sdružení AV konala
přednáška PhDr. Evy Jandové, Ph.D., Způsoby zahajování konverzace na chatu.
— Ve dnech 9.—12. března proběhl na katedře germanistiky mezinárodní
workshop Lidská práva v každodenním životě, kterého se zúčastnilo
20 studentů z České republiky, Polska, Slovenska a Německa. Za
zorganizování akce patří dík německým lektorkám Tatjaně Reitmann a Nicole Hirschler.
— Dne 14. března se na děkanátě uskutečnila důležitá pracovní schůzka děkanky s historikem umění prof. dr. Zatloukalem, doc. dr. Holým a doc. Ing. arch. Matějem.
— Dne 15. března se v pobočce Kruhu moderních ﬁlologů konala
přednáška významného překladatele Miroslava Jindry Reálie v uměleckém překladu.
— Dne 16. března se na FF konala translatologická konference u příležitosti slavnostního ukončení 1. ročníku překladatelské soutěže.
Soutěž obeslalo 129 studentů z celé ČR i jednotlivci ze Slovenska.
Velké poděkování patří „duchovnímu otci“ této mimořádně úspěšné
akce dr. Hrdličkovi a všem členům jazykových kateder, kteří se
podíleli na hodnocení překladů.
— Dne 16. března uspořádala Literárněvědná společnost při katedře
české literatury, literární vědy a dějin umění přednášku Přemysla
Ruta Malé dějiny nonsensu.
— Dne 20. března byla na sloupu před Velkou posluchárnou E 24
instalována další kopie antické sochy — hlava Praxitelova Herma
(Hermes — řecký bůh, patron výřečnosti a hudby).
— Dne 21. března se osm studentů francouzského oddělení katedry
romanistiky zúčastnilo soutěže studentů vysokých škol — Le Mot
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d´Or, kterou uspořádalo v rámci Dnů frankofonie Francouzské
velvyslanectví ve spolupráci s asociací APFA (Aktivity pro šíření
hospodářské francouzštiny). Vítěz bude odměněn studijním pobytem
v Paříži v březnu 2007.
Dne 22. března uspořádala katedra slavistiky ve spolupráci s hudebním oddělením Knihovny města Ostravy večer věnovaný 145. výročí
úmrtí ukrajinského básníka a malíře T. G. Ševčenka — Neznámý
— známý Ševčenko.
Dne 22. března přednášel v cyklu Setkání s osobností hudební kritik
a publicista PhDr. Jiří Černý na téma Umělcovo dílo a občanské
postoje.
Dne 23. března uspořádala katedra historie velký mezinárodní seminář na téma Perzekuce obyvatel ČSR v letech komunistického
režimu 1948-1960. Součástí semináře byla odpolední beseda se
členy Konfederace politických vězňů ČR a jejich potomky a večerní
projekce ﬁlmu dokumentaristky Heleny Třeštíkové Sladké století.
Ve dnech 27.—29. března se ve studovně FF konala v rámci oslav
15. výročí založení OU výstava publikací pracovníků FF všech oborů. 112 knižních monograﬁí a desítky skript a periodických sborníků ukázaly tvůrčí sílu naší mladé humanitní fakulty. Poprvé zde
byly vystaveny i vzácné tisky ze 16.-18. stol., které jsou v majetku
studovny.
Dne 28. března potvrdil senát FF dosavadní děkanku, doc. Evu
Mrhačovou, ve funkci děkanky na další, čtyřleté funkční období.
Ve dnech 28.—29. března se konalo 6 studentských vědeckých konferencí. S prvními „vědeckými“ pokusy vystoupilo 59 studentů.
Dne 28. března se na FF konala z iniciativy dr. Jar. Davida „Druhá
ﬁlmová noc“. V době od 18.00 večer do 6.00 ráno byly promítnuty
ﬁlmy Tatínek, Obecná škola, Kolja, Trhák, Na samotě u lesa, A
žijí duchové a Lijavec. Druhé ﬁlmové noci se zúčastnilo na počátku kolem 120 studentů, do konce vydrželo 21 studentů.
Dne 29. března uspořádala katedra romanistiky ve spolupráci s Alliance française přednášku a diskusi s Erikem Mauricem, redaktorem francouzského týdeníku Courier international, který byl ve
Francii vyhlášen nejlepším časopisem roku. Za zorganizování akce
patří dík francouzskému lektorovi Thomasi Laurentovi.
Na den 29. března (150. výročí úmrtí německého básníka Heinricha Heina) připravili studenti katedry germanistiky scénické pásmo
Pocta Heinrichu Heinovi. Na přípravě pásma se podílela dr. Pavla
Zajícová a herečka divadla Die Schotte v Erfurtu Angela Daiss.
EVA MRHAČOVÁ

Kresba v Galerii Student
Za přítomnosti proděkana Pedagogické
fakulty OU doc. Zbyňka Janáčka a vedoucích i studentů obou výtvarných kateder byla 21. 3. 2006 zahájena v Galerii
Student výstava prací ateliéru kresby (vedoucí doc. Eduard Halberštát, akad. mal.)
Institutu pro umělecká studia — výtvarná
umění OU.
Vybraný soubor více jak padesáti kreseb představuje široké tematické spektrum
s využitím různých výtvarných technik.
Jsou zde zastoupeny portréty, zátiší, ﬁgurální a volné kompozice, ilustrace a ukázky scénograﬁckých návrhů k Shakespearovým a Moliérovým hrám pro dramatický
odbor Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.
Kresba tvoří podstatu výtvarného vyjadřování a stále podněcuje vznik dalších možností uplatnění.
Minulý měsíc získal ateliér kresby,
který dosud navštěvují všichni posluchači,
od ministerstva školství novou akreditaci v rámci bakalářského a magisterského
studijního programu a bude od příštího
akademického roku zařazen jako samostatný obor.
Výstava v Galerii Student potrvá do
21. 4. 2006.
N.N.

Anglisté se vyznamenali
Skutečně je to tak. Díky štědrému příspěvku od vedení Filozoﬁcké fakulty jsme tento
rok mohli na Studentské vědecké konferenci vyznamenat diplomem a ﬁnanční odměnou
hned několik studentů. Anglistická akademická porota tak povzbudila nadějné anglisty
z řad studentů, kteří by zanedlouho mohli vyměnit lavici za katedru.
Přestože se počet aktivních účastníků
konference oproti loňsku mírně snížil, co
do kvality šla úroveň nesporně nahoru.
Většina příspěvků se letos rekrutovala
z oblasti literatury a historie. Jediný lingvisticky laděný referát v podání Lucie
Bednářové však stál za to. Pojednávala
v něm o translatologickém problému neekvivalence v knize Deník Bridget Jonesové. Posluchače zaujala nejen důkladnou
analýzou vybraných jevů, ale také svým
projevem, kterým si získala pozornost
všech přítomných a následně také cenu
TŘI LETOŠNÍ VÍTĚZKY: ZLEVA LUCIE BEDNÁŘOVÁ,
publika i odborné poroty. V hodnocení
ZDEŇKA HRSTKOVÁ A JANA BALOVÁ
akademiků obstála výborně také Zdeňka
Hrstková s příspěvkem o nejvýznamnějším básníkovi beatnické generace Allenu Ginsbergovi. V neposlední řadě byl oceněn referát Jany Balové na téma Kate Chopinová
a Probuzení (Kate Chopin and The Awakening), v němž provedla detailní a zasvěcený
literárně-psychologicky ponor do pohnutek hlavní hrdinky příběhu, jenž se odehrává ve
městě New Orleans na sklonku devatenáctého století.
By ostatní přednášející odešly bez diplomu, mohly si s sebou odnést pocit uspokojení.
Nezískaly sice žádnou cenu, ale u srdce je mohlo hřát, že si svým vystoupením získaly
řadu posluchačů. Zároveň získaly také cennou zkušenost s prezentací před plným sálem,
která se jim v životě bude nepochybně hodit. Co se týče vyučujících, ti dali jasně najevo,
že účast na konferenci pro ně byla dobře investovaným časem. A nakonec my, organizátoři akce, jsme se díky technologické vyspělosti přednášejících přiučili řadě užitečných
dovedností, které nám přijdou vhod ve věčném boji s nástrahami moderní techniky.
PETR KOPECKÝ, SIRMA WILAMOVÁ —

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

Heinrich Heine po sto padesáti
letech desetkrát jinak
K 150. výročí úmrtí Heinricha
Heina, jenž je jedním z nejčtenějších a nejvydávanějších německých
básníků a jehož dílo mají také
čeští čtenáři stále rádi, připravili
studenti katedry germanistiky OU
40minutové pásmo. Program s názvem „Pocta Heinrichu Heinovi“
se uskutečnil 29. března a kromě
zajímavých informací o básníkovi
a jeho době v něm zaznělo deset
Heinových básní. Každá báseň byla
přednesena a inscenována jinak — s pomocí živých obrazů, loutek, netradičních rekvizit,
rytmicky, sborově, s hudebním doprovodem a s počítačovou projekcí. Ve zcela zaplněné
posluchárně se poslední příchozí museli spokojit s místy na podlaze. Účinkující studenti
si na závěr vychutnali dlouhý potlesk a pak si rádi na přídavek znovu spolu s publikem
zazpívali zlidovělou Heinovu baladu „Lorelei“. Představení se líbilo dokonce těm, kdo
odcházeli s nohama bolavýma od nepohodlného sezení.
Autoři pásma měli při jeho přípravě šastnou ruku. Kromě šikovných studentů katedry
germanistiky k úspěchu přispělo trio „Geigig“ (housle, kytara, zpěv) tvořené studentkami
katedry hudební výchovy a v neposlední řadě Angela Daiss z Univerzity Erfurt. Angela
Daiss, jež je sociální pedagožkou a v současné době také studentkou umění a herečkou
erfurtského divadla „Die Schotte“, přijala pozvání katedry germanistiky FF OU a ujala
se role hostující režisérky. Spolupráce s Angelou Daiss byla pro všechny aktéry představení obohacením. Doufáme, že tato příležitost k vzájemné spolupráci nebyla poslední
a že se při podobných příležitostech setkáme i v budoucnu.
PAVLA ZAJÍCOVÁ

Pandemie ptačí chřipky skutečně hrozí
To potvrdil prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc., z katedry hygieny a epidemiologie
Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity, jehož jsme požádali o rozhovor na toto téma.
Co je to ptačí chřipka a kdy se poprvé
Ptačí chřipka je virové onemocnění ptáků
psána již v roce 1878. Je způsobena ptačími
jsou stejně jako lidské nebo koňské, prasečí a
výhradně na určitý živočišný druh, tedy ptáky,
apod.

objevila?
a byla poprvé poviry chřipky, které
pod. vázány téměř
lidi, koně, prasata

Proč je tedy z ptačí chřipky taková obava, když se většinou vyskytuje a přenáší jenom mezi ptáky?
Chřipkové viry mohou výjimečně nakazit i jiný živočišný druh
a z této skutečnosti pramení i obava z případné nové pandemie
chřipky. Dojde-li totiž za výjimečné situace k současné infekci
prasete nebo člověka lidským i ptačím virem, mohou se základní
genetické informace obou virů přeskupit a dát vznik novému
chřipkovému viru, který je zcela odlišný od předchozích a je
schopen způsobit u lidí pandemii tohoto onemocnění. Druhá
možnost, jak může k pandemii dojít, je postupná adaptace ptačího viru na lidskou populaci, při které virus nabývá na nebezpečnosti a v konečné fázi nejen způsobuje občasné infekce u lidí,
ale může se začít přenášet i z člověka na člověka.
Kdy začala být ptačí chřipka nebezpečná pro člověka?
Z hlediska vzniku pandemií lidské chřipky již od pradávna,
protože všechny poslední chřipkové pandemie v roce 1918, 1957
a 1968 vznikly velmi pravděpodobně v důsledku bu adaptace
ptačího viru na lidi (1918),nebo přeskupením genetických informací ptačího a lidského viru (1957 a 1968).
V současné době se jedná o virus ptačí chřipky H5N1, který
se dříve vyskytoval jen v mírné formě a u ptáků nezpůsoboval
vážnější příznaky kromě snížené snůšky vajec apod. Postupně se
však přeměnil ve vysoce nebezpečnou formu, která dnes hubí
100% nakažených ptáků během 48 hodin.
Kdy se virus H5N1 ve své nebezpečné podobě objevil
poprvé?
Bylo to v roce 1997 v Hongkongu, kdy také vznikly první případy onemocnění u 18 lidí, z nichž 6 zemřelo. Tehdy bylo během
3 dnů zabito asi 1,5 milionu ptáků. A to možná odvrátilo vznik
pandemie chřipky u lidí.
Od té doby se opět objevil až v roce 2003 v Asii, kde postupně vyvolal obrovské epizoocie u ptáků ve Vietnamu, Thajsku, Jižní Koreji, Japonsku, Číně, Laosu, Kambodži, Indonésii
a Malajsii. Přestože v této oblasti uhynulo nebo bylo utraceno
více než 140 milionů ptáků, nepodařilo se výskyt a šíření ptačí
chřipky zastavit.
Současně s tímto bezprecedentním rozšířením viru u drůbeže
se také objevily další lidské případy především u dětí a mladých
osob, které byly v přímém a těsném styku s nemocnými ptáky.
Jaká je úloha stěhovavých ptáků při šíření tohoto nebezpečného viru na jiné kontinenty?
Divocí ptáci dnes hromadně hynou na infekci působenou
tímto virem a šíří nákazu při své migraci do jiných kontinentů.
V poslední době byla tato infekce prokázána v Africe, v Nigérii a v celé řadě zemí Evropy u našich sousedů v Německu,
Rakousku i Slovensku. Je pravděpodobně jen otázkou krátkého
času, kdy bude tato infekce zavlečena i do České republiky. Navíc v Turecku byla zaznamenána, obdobně jako v Asii, onemocnění u lidí. Ke konci února 2006 bylo Světovou zdravotnickou

organizací evidováno již 174 případů onemocnění chřipky H5N1
u lidí, z nichž 94 osob zemřelo.
Hrozí tedy riziko vzniku nové chřipkové pandemie
u lidí?
Podle Světové zdravotnické organizace jsou splněny již dva ze
tří předpokladů pro vznik pandemie: existuje nový subtyp viru
chřipky, proti kterému nemá světová populace imunitu, a tento
nový virus je schopen nakazit člověka. Zatím nebyl prokázán třetí
předpoklad — že se virus může přenášet z člověka na člověka.
Všechny dosud evidované případy se s vysokou pravděpodobností
nakazily od nemocných ptáků.
Z toho vyplývá, že riziko pandemie existuje. Podle odborníků
je svět nejblíže nové chřipkové pandemii od roku 1968.
Co je tedy možno dělat, aby se riziko pandemie snížilo,
případně aby nová pandemie chřipky byla alespoň oddálena?
První podmínkou je snižování výskytu chřipky u ptáků prostřednictvím likvidace napadených chovů nebo očkováním ptáků
proti této variantě chřipky, protože očkovací látka pro ptáky
obsahující složku H5 již existuje.
V této souvislosti musí být snaha o minimalizaci lidských
infekcí, působených virem H5N1, aby se omezila možnost přizpůsobování tohoto viru lidské populaci. Toho lze dosáhnout
dodržováním správného režimu při styku s nemocnými ptáky
a drůbeží a při jejich ošetřování. Dalším opatřením je zvýšení
počtu očkovaných lidí proti klasické lidské chřipce, aby se omezila možnost podvojné infekce člověka lidským a ptačím virem,
a tedy i možnost vzniku pandemického viru prostřednictvím přeskupení genetických informací.
Pokud by nová pandemie chřipky přece jen vznikla, jsou
nějaké možnosti ochrany?
Jsou v podstatě tři možnosti, kterými lze průběh případné
pandemie částečně ovlivnit.
Za prvé je to příprava nové očkovací látky z pandemického
kmene chřipky, která však trvá okolo 3 měsíců, a dosavadní výrobci chřipkových očkovacích látek na celém světě nejsou schopni
zajistit dostatečné množství této látky.
Za druhé je možno u ohrožených osob použít antivirové přípravky, jako je preparát TAMIFLU nebo RELENZA, ale ani
těchto přípravků nebude bohužel dostatečné množství. Je obtížné
odhadnout správně okamžik, kdy by měl být tento lék nasazen.
Kromě toho byla u TAMIFLU zjištěna již počínající rezistence,
takže by ochrana nemusela být stoprocentní.
Konečně za třetí je třeba v rámci národních pandemických
plánů zajistit možnost podpůrné léčby velkého množství postižených osob, dostatek míst v nemocnicích, dostatek nespeciﬁckých
léků, jako jsou antibiotika na případné sekundární bakteriální
záněty plic a další materiál (speciální roušky, rukavice apod.).
Je alespoň nějaká pozitivní informace na závěr?
Většina odborníků na celém světě se shoduje, že vznik nové
pandemie chřipky je asi nevyhnutelný. Nikdo ale není schopen
říci, kdy se tak stane. Doufejme, že to nebude příliš brzy a že do
té doby se naše možnosti ochrany přece jen o něco zlepší.
ZA

ROZHOVOR DĚKUJE

ŠTĚPÁN NEUWIRTH

Stavovská unie studentů informuje
V Ostravě proběhla 3. konference
studentských zástupců
Studentská komora akademického senátu OU a Stavovská unie
studentů OU uspořádaly ve dnech 22.—25. 3. 2006 za podpory
vedení OU konferenci studentských zástupců. Zúčastnili se studenti ze Západočeské univerzity, Univerzity Pardubice, Slezské
univerzity v Opavě a samozřejmě Ostravské univerzity.
Jak vlastně toto setkání vzniklo? V minulém roce fungoval meziuniverzitní grantový projekt UNIHELP, probíhající na zmíněných
univerzitách. Šlo především o výměnu zkušeností mezi vedoucími
pracovníky univerzit a také mezi studentskými zástupci. První
studentská konference se uskutečnila na půdě Slezské univerzity
v Opavě, následně na Západodočeské univerzitě. Zápisy obou
konferencí naleznete na stránkách SK AS OU. I přes konec grantu vedení univerzit podpořilo pokračování studentských setkání.
Co je účelem těchto konferencí? Výměna zkušeností mezi
studentskými zástupci, pomoc při řešení problémů pomocí poznatků zúčastněných, návrhy na zkvalitnění studentského prostředí
a života.
Ostravská konference se nesla v duchu tématu Komunikace
na VŠ. Zaměřili jsme se především na problematiku týkající se
vztahu student — vyučující, informačních kanálů na VŠ, propagace
VŠ navenek, ale také dovnitř.

Závěry z konference:
1) Prezentace na téma komunikace a komunikační strategie (Hodek, Vlastník)
- Teoretický úvod do problematiky komunikace.
2) Otázka oslovení a komunikace s uchazeči o studium na VŠ
- Zastáváme názor, že by informace týkající se VŠ, studijních
programů, služeb VŠ studentům a nabídky volno-časových aktivit, města a nejbližšího okolí měly být jasně a přehledně
prezentovány.
- Konkrétně OU by se měla zaměřit na prezentaci, aktualizaci
a doplnění informací.
- Informace by se měly k uchazečům dostat prostřednictvím
webu, veletrhů, médií a cílené prezentace na SŠ.
- Zvážení veřejně přístupných FAQ pro uchazeče a případných
diskusních fór.
3) Studenti prvních ročníků
- Navázat vztah s přijatým uchazečem zároveň s vyrozuměním
o přijetí na VŠ prostřednictvím motivačního dopisu.
- Vyrozumění by mělo obsahovat i konkrétní informace o oboru, do kterého byl student přijat, a další informace ve smyslu
bodu č. 2.
- Nejdříve v druhém týdnu doporučujeme uspořádat setkání
nově přijatých studentů např. s představiteli fakulty, studijního oddělení a zástupcem samosprávy zejména studentské.
- Vytvoření publikace ve stylu pardubického Lodivodu (příloha
č. 1).
4) Komunikace mezi studentem a učitelem
- Vytvoření etických kodexů členů akademické obce.
- Vytvoření jasných pravidel pro oznamování změn výuky (doporučujeme kombinaci nástěnek studijních oddělení a kateder, aktualit na webu a studentských e-mailů).
- Doporučujeme přísně kontrolovat vyplňování informací v sylabech.
- Doporučujeme zvážit formu evaluace a praktické reﬂektování
výstupů.

- Doporučujeme zřídit diskusní fóra na univerzitní i fakultní úrovni.
- Jasně vymezit personální odpovědnost za poskytování relevantních odpovědí na diskusních
fórech.
5) Studijní oddělení
- Nutná společná setkání studijních oddělení na univerzitě (výměna zkušeností a zpětná vazba).
- Schůzky studijních oddělení a CIT — zkvalitnění práce s webem a zpětná vazba.
- Jasná dělba práce a pravomocí referentek studijních oddělení.
- Pro kvaliﬁkovaný výkon funkce studijní referentky je bezpodmínečně nutná znalost vnitřních předpisů VŠ a VŠ zákona.
- Doporučujeme pravidelné vzdělávací a komunikačně-argumentační kurzy pro studijní oddělení.
6) Studenti absolventských ročníků
- Časový harmonogram posledního semestru studia (odevzdání
BP, DP, DISP, státnice), včetně alternativ.
7) Informační systémy
- Doporučujeme integraci všech univerzitních systémů do jednoho celku, viz portálové řešení na OU.
- Doporučujeme zvýšení efektivnosti při využívání studentských
e-mailů.
- Pro plnohodnotné využívání informačních systémů je bezpodmínečně nutné, aby byly naplněny příslušnými daty a byly
průběžně aktualizovány.
- Při využívání informačních systémů je nutné klást důraz na
lidský faktor, bez kterého tyto systémy nemohou správně
a plnohodnotně fungovat.
8) Public Relations (PR)
- Důrazně doporučujeme vytvořit a dostatečně materiálně zabezpečit profesionální oddělení PR — v podstatě bude zajišovat dohled nad mnoha výše zmíněnými body — komunikaci
vnitřní a vnější.
- Doporučujeme vytvořit a rozvíjet jednotný graﬁcký styl univerzity.
- PR by mělo být zčásti nezávislé na vedení VŠ.
9) Plnění závěrů
- Účastnící konference se zavazují, že budou dbát na plnění
přijatých závěrů na domovských univerzitách.
- V případě nemožnosti prosadit části programu budou kontaktovat zbylé účastníky UNIHELP a konzultovat situaci s nimi.
10) Zhodnocení konference
- Účastnící považují konferenci za úspěšnou, byla probrána veškerá témata programu, se závěry konference souhlasí všichni
zúčastnění.
- Další konference se bude konat v Pardubicích, termín a program budou upřesněny.
Závěry z této konference budou předány vedení OU a senátu
OU, taktéž děkanům jednotlivých fakult a jejich senátům. Veškerý
materiál týkající se této konference naleznete na stránkách studentské komory Akademického senátu OU a stránkách Stavovské
unie studentů OU.
ONDŘEJ HAŠKA, PREZIDENT SUS OU
VRATISLAV VOZNÍK, PŘEDSEDA SK AS OU
IDA GANČARČÍKOVÁ, ČLEN SK AS OU

Ples na Hladnově

Pozvánka na Majáles

Jak se vám líbil letošní ples Stavovské unie studentů (SUS)
na Hladnově? Co říkáte na kapelu? Že byla dobrá? Bodej by
ne. Pana prezidenta stála málem život a SUS pěkný balík peněz.
Ještě než začal ples, byli jsme už v mínusu deset tisíc korun. Holt
špatná komunikace nepanuje jen na studijním oddělení. Nakonec
vše dobře dopadlo, a to díky vám všem, kteří jste se zúčastnili.
Přišli jste v hojném počtu, čímž jste zachránili našemu panu prezidentovi holou kůži.
Ples slavnostně zahájili Jakub Mazuch se svou partnerkou sérií
latinskoamerických tanců, po nich své umění předvedlo hiphopové
dívčí duo Martina a Lenka. Poté se zábava rozjela na plné obrátky, kapela Nafest Band hrála vše od polky, valčíku přes tango,
sambu až po současné hity. O tom, že jste se skvěle bavili, svědčí
i to, že se naše obsluha ani na chvíli nezastavila.
O lístky do tomboly se strhl velký boj zejména ve chvíli, kdy
jedna z členek SUS odvážně předváděla břišní tance na stole
s lístky v rukou. Zejména mužská část se kochala pohledem na
dívčiny ladné pohyby. Zábava vyvrcholila o půlnoci tombolou, ve
které bylo 75 cen. Čímž se vše značně protáhlo a ty, co neměli
štěstí, to krajně nebavilo. Ale nebojte se, pro příští rok jsme se
nechali inspirovat univerzitním plesem, kde šance na výhru byla
1:1 600.
Po tombole hrála kapela písně na přání a poté, co ples skončil, vrhli se členové SUS na svou oblíbenou činnost — RANNÍ
ÚKLID. A že bylo co uklízet!
HUBKA ŘEPKA

Rok se s rokem sešel a opět se blíží konec letního semestru,
který je už tradičně spojen se studentskou akcí Majáles. Ten
se, stejně jako loni, bude konat na Slezskoostravském hradě
a na Černé louce. Letos jsme pro vás připravili o jednu scénu
více než loni, celkem tedy čtyři. Na hlavní scéně vystoupí např.
—123 minut, Southpaw, na druhé scéně si poslechnete alternativní
hudbu, třetí scéna je věnována studentským kapelám a milovníci
divadla nebudou kráceni ani letos. Majáles začíná už tradičně
průvodem masek. Je to jeden z mála okamžiků v roce, kdy
můžete blbnout, jak se vám zlíbí, a to téměř beztrestně. Každá
maska bude odměněna a na tu nejlepší čeká týdenní jazykový
pobyt v Berlíně. A kdy že se spolu uvidíme? 26. 4. 2006. Více se
dozvíte z pravidelných informací na vašich studentských mailech
nebo z informačních plakátů.

SUS děkuje sponzorům, kteří věnovali ceny do tomboly a kteří
nám ﬁnančně pomohli zajistit klidný průběh plesu: Radegast,
Ostravská univerzita, GTS International, JOB Centrum, DM,
Kanzelsberger, Librex, Relax posilovna, ČEZ, cukrárna Talaška,
Lékárna U Anděla strážce, divadla Aréna, Petra Bezruče a Národní divadlo moravskoslezské.

Aprílová čeština pro cizince v Ostravě
V sobotu 1. 4. 2006 Ostrava hostila 2. zasedání Moravské větve
Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Asociace vznikla na
sklonku roku 2002 v Praze jako organizace, která odborně pečuje o všechny ty, kteří chtějí vyučovat češtině pro cizince kvalitně
a s přehledem o nejnovějším dění v této oblasti. Ukázalo se však,
že pro zájemce z Moravy a Slezska je příliš obtížné dojíždět do
hlavního města na odborné semináře pořádané několikrát do roka.
Vedení Asociace se proto rozhodlo vytvořit moravskou větev, jejíž
sídlo po 1. zasedání v Olomouci na podzim 2005 bylo přeneseno do
Ostravy. Garantem pořádání jarního a podzimního semináře Asociace se stalo Centrum jazykové přípravy cizinců Ostravské univerzity.
Jarní setkání, jehož hosty byly Dr. Marie Hádková a Mgr. Jana
Čemusová z Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy,
ale také řada kolegů a učitelů z Ostravy (OU, VŠB-TU), Opavy
(SU), Olomouce (UP), mělo dvě ústřední témata, výuku češtiny
v polských menšinových školách a češtinu pro vietnamské studenty.
Problémy polských žáků a studentů s češtinou, hlavní odlišnosti obou

jazyků, představila doc. Irena Bogoczová. Kolegyně z Prahy se podělily nejen o zkušenosti s výukou amerických studentů, ale také se
zabývaly metodickým vedením kurzů.
Druhá část zasedání byla prostorem pro domácí. Jaroslav David
představil činnost a projekty Centra jazykové přípravy cizinců OU.
Pozornost vzbudil příspěvek Mgr. Lenky Vlčkové věnovaný výuce
vietnamských studentů. Po něm se rozproudila živá diskuse, v níž
se objevila témata metodiky kurzů, jazykových zkoušek, organizace
výuky, přístupu univerzit i MŠMT ČR k výuce cizinců. Zejména
o potížích způsobovaných nejen sociokulturní odlišností vietnamských
studentů, ale bohužel také skrytou i zjevnou xenofobií z české strany
se diskutovalo během zasedání, ale také v kuloárech u kávy.
Doufejme, že úspěch prvního zasedání Asociace v Ostravě položil
základ nové tradici. Dvakrát do roka se tak budou setkávat všichni,
kteří si uvědomují, že čeština pro cizince je disciplína nesmírně perspektivní, ale také prostor pro mezioborovou spolupráci a aplikaci
JAROSLAV DAVID
často jen teoretické vědy.

Pedagogické kalendárium
1. 3. 1971 zemřel František Hrubín, básník
a spisovatel, který se věnoval také tvorbě
literatury pro děti a mládež.
5. 3. 1905 se narodil na Českomoravské vrchovině prof. dr. Vlastimil Uher, zakladatel vysokoškolského vzdělávání učitelů ZŠ
na VŠP v Opavě, ředitel Pedagogického
institutu v Ostravě (1959-1964) a vedoucí
katedry pedagogiky na Pedagogické fakultě v Ostravě (1964-1971). Byl odborníkem
na estetickou výchovu, tvořil výtvarná díla,
kterými obdarovával své přátele.
7. 3. 1850 se narodil Tomáš Garrigue Masaryk, profesor na UK v Praze, ﬁlozof
a sociolog, zakladatel české politologie.
Zasloužil se o vytvoření Československé republiky a stal se jejím prvním prezidentem.
28. 3. 1592 se narodil Jan Amos Komenský, učitel národů, původem Moravan. Datum jeho narození se stalo významným
dnem UNESCO. Jeho genius se projevil
v obsáhlém díle nejen pedagogickém. Vrcholem je jeho Obecná porada o nápravě
věcí lidských, napsaná latinsky, v českém
kritickém překladu byla vydána ve třech
dílech teprve k 400. výročí jeho narození.
Je to projekt nápravy světa, nikoliv utopický, ale dosud v celé šíři nerealizovaný, ač
stále aktuální a naléhavě potřebný. Jeho
dílem se zabývá komeniologie, která je
v ČR na vysoké úrovní. Někteří pedagogově jsou členy Unie Comenius, která sídlí
v Praze.
VLADIMÍR KREJČÍ

Školství a pedagogika
v březnu
Březen je předělem ve školním roce.
Nejen na základních a středních školách,
ale i na vysokých školách. Poslední ročníky
středních škol budou maturovat a většinou
do konce února podali studenti přihlášky
na vysoké školy, často na více VŠ, aby
měli větší šance na přijetí. Již tradičně
převažuje počet přihlášek kapacity, zvláště
na některých fakultách a oborech. Podobné
je tomu i na naší univerzitě. Rodiče dospělých, plnoprávných dcer a synů s nimi
toto období starostlivě (většinou) prožívají
a pomáhají jim, jak mohou. Však je to
nápor zopakovat vše, co se dosud naučili,
a pak absolvovat přijímací zkoušky na VŠ
a podrobit se náročným SCIO testům.
Učitelé na tom také nejsou nejlépe, nový
školský zákon na ně klade přísné požadavky, mají změnit školy v nástroj lidskosti
a zároveň vysoké efektivity učení, chování
a jednání. Musí za pochodu zvládat nové
přístupy myšlení a také nové technologie
informační a komunikační. Masovost studia přináší i různé problémy, především
v kontaktu učitelů a žáků. Vztahy mezi
vysokoškolskými studenty a jejich učiteli

Demonstrace ve Francii jsou
signálem i pro vysoké školy
Proti politice pravicové vlády ve Francii, která prosadila nový pracovní zákon, protestují 3 miliony lidí, z nichž velkou část tvoří právě studenti. Nejen Francii, ale
celé Evropě byl zčistajasna předestřen problém, který už dlouhodobě bublal pod
povrchem společenského klimatu.
V tomto kontextu mě zaujal článek Jeﬁma Fištejna s názvem Pokrok vítá nevědomost, otištěný v deníku Mladá fronta dnes 1. dubna 2006. Z pohledu děkana Zdravotně
sociální fakulty Ostravské univerzity potvrzuji, že události ve Francii nás, vysokoškolské
pracovníky, přivádějí k úvahám, jak je to vlastně s potřebou a uplatněním absolventů
vysokých škol, a to nejen v České republice, ale i v Evropě? Tuto otázku považuji také
za výrazně etickou. A z ekonomického pohledu, který je dnes považován za prioritní, je
nutné zvážit návratnost peněz vložených do vzdělání, dále pak situaci a možnosti mladého absolventa vysoké školy, který bu najde, nebo nenajde své uplatnění na základě
získaného vzdělání a dovedností.
Po vstupu České republiky do Evropské unie nám bylo opakovaně zdůrazňováno, jak
nízké je procento vysokoškolsky vzdělaných lidí v ČR ve srovnání se západní Evropou.
Těmto výtkám bedlivě naslouchali naši politici, kteří se rozhodli tuto situaci řešit. Dnes
je tedy podporováno zejména tříleté bakalářské studium, což ovšem není „obvyklé“ vysokoškolské vzdělání, na které jsme u nás byli tradičně zvyklí.
Mne osobně tato aktuální situace vede k zamyšlení nad tím, jak je „vysoká laka“
nejen vysokého, ale rovněž i středního školství v ČR?
Nedávno publikované materiály se vyjadřovaly k tomu, jaká je dnešní náročnost na
maturitní zkoušku a jaká náročnost byla před sto lety. Autoři jednoznačně konstatovali,
že úroveň znalostí, nutná ke složení maturitní zkoušky na začátku dvacátého století,
byla v klasických předmětech nesrovnatelně vyšší! Maturant z počátku minulého století
byl z hlediska svých znalostí a dovedností daleko více vybaven než maturant současný.
Zákonitě pak vyvstává otázka, zda snižování pomyslné laky nároků na studenty je tou
pravou cestou vedoucí ke kvalitě vzdělanosti? Není neznámo, že tento trend klesajících
nároků na vzdělání byl legalizován politicky. Jen si připomeňme učební obory s maturitou realizované v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Na jedné straně
nelze tuto myšlenku zcela negovat, ale na straně druhé to přineslo snížení nároků na
maturitu jako takovou. Dnes tedy máme více středoškolsky vzdělaných lidí ve srovnání
s počátkem dvacátého století, ale za cenu, že maturitní vysvědčení je získáváno poměrně
snadněji. Položme si otázku: je to tak správné, nebo ne?
Totéž platí o vzdělání vysokoškolském. Argument, že studenti, kteří by neuspěli v tradičním pětiletém studiu, projdou ve větším počtu úspěšně tříletým bakalářským studiem,
je pravdivý. Produkujeme v tomto systému vysokoškolsky zařazené lidi s určitou kvalitou
vzdělání, která však neodpovídá tradičně chápanému vysokoškolskému vzdělání, jež získal
absolvent čtyř, pěti či šestiletého studijního oboru.
Politicky tak bylo dosaženo efektu kvantity, nikoli však kvality. Situace ve Francii dnes
ukazuje druhou stránku politické angažovanosti ve fenoménu vzdělanosti, tedy skutečnou
potřebu společnosti uplatnit středoškolsky a vysokoškolsky vzdělané lidi.
Z etické stránky pohledu je možno hodnotit touhu po velkém počtu vzdělaných lidí
jako snahu o zušlechtění, povýšení lidstva. Po tom toužil i Jan Amos Komenský, který
jako první ve svých dílech otevřeně artikuloval myšlenku, že lidské společenství se dopouští hrůz válečných konﬂiktů proto, že není moudré! Na jejím základě se z biskupa
jednoty bratrské stal pedagogem, aby napomohl k realizaci svého přesvědčení, že vzdělání vede k moudrosti a následně k lepšímu světu.
V tomto s ním není možné nesouhlasit, ale osobně nejsem přesvědčen o tom, že
když bude více středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných lidí, že svět bude opravdu
moudřejší a lepší, jestliže budeme nabízet studium, které bude z hlediska obsahu levnější, snadnější — to je etická rovina problému. Z hlediska ekonomického pak Francie
dokazuje, že společnost není připravena na takovéto kvantum lidí, kteří formálně dosáhli
vysokoškolského vzdělání, ale společnost nemá potřebu jejich uplatnění. Život sám tak
odhalil slabiny nastoupeného trendu ve vzdělávání. Díky společenskému konﬂiktu tak
snad dojde ke katarzi, kde realita, tedy absorpční schopnost dané ekonomiky, povede ke
snaze nastolit rovnovážný stav.
V tomto kontextu si kladu otázku, zda fakulta, jejímž jsem děkanem, neprodukuje
rovněž vysokoškolsky vzdělané lidi, kteří po jejím absolvování zůstanou ve vzduchoprázdnu, čili nenajdou uplatnění v oboru, který vystudovali. Po důkladné analýze jsem dospěl
k názoru, že naši absolventi naštěstí ještě dlouho nebudou patřit do segmentu vysokoškoláků, pro něž je diplom pouze kusem papíru bez následného efektu zajímavého zaměst-

nání. Obory zdravotní sestra a porodní asistentka najdou plné uplatnění u poskytovatelů
zdravotní péče, kde vedle vysokoškolsky vzdělaného lékaře už je a bude požadována vysoce kvaliﬁkovaná, erudovaná ošetřovatelská síla, schopná vyhovět rostoucím nárokům na
obsluhu náročné techniky a provádění vysoce náročných ošetřovatelských výkonů. Další
náš obor — ochrana veřejného zdraví — je rovněž perspektivní, protože jsme pokračovatelé zaniklých lékařských hygienických fakult. A tak, jak vnímám situaci v Moravskoslezském kraji v oblasti ekologie, v životním stylu a životním prostředí, vůbec nepochybuji
o uplatnění těchto absolventů. Dále pak vychováváme odborníky v řadě dalších zdravotnických profesí — vyšetřovací metody, laboranti, pracovníci radiodiagnostiky — tam fakulta
sleduje trend růstu kvality péče ve zdravotnictví, kterou tento systém rovněž potřebuje.
Konečně oblast sociální práce — tam po nás společnost žádá erudované odborníky, které
jim naše fakulta po absolvování pětiletého magisterského studia garantuje.
Pokud jsem tedy pocítil potřebu se vyjádřit k výše nastolenému problému, pak tak
činím coby pedagog i občan, protože tato citlivá a ožehavá problematika by se měla dotknout všech. Mělo by být naší snahou, zejména snahou všech zasvěcených, aby problémy
řešili dříve než vyvstanou v plné nahotě a méně s agresivním a destruktivním dopadem
na společnost.
H.DOC. MUDR. JAROSLAV SLANÝ, CSC.
DĚKAN
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ZE ZÁPISNÍKU NAŠICH ZAHRANIČNÍCH STÁŽISTŮ
Konec legrace
Základem každého manželství je spravedlivá dělba práce. V našem manželství kupříkladu
manželka pere a já trávím hodiny rozebíráním a zpětným skládáním pračky, která „se ucpala“, protože manželka pořádně neprohlédla kapsy praných věcí. Nebo: manželka převážně
pomývá a já pak rozebírám ucpaný odpad a čistím ho od všelijakých věcí, jejichž identitu
a mystický původ se raději (v zájmu zachování manželského smíru) ani nepokouším rozluštit. Občas za mnou manželka přijde s utrhnutým splachovadlem v ruce s poukazem na
to, že „ono se to utrhlo“. A když se manželka rozhodne mít zahrádku, já pak ryju, sadím,
pleju a sbírám slimáky do plechovky. Jednou z prvků naší dělby práce je, že manželka
dostává v poště přání, poděkování a pozdravy a já účty, upomínky a výzvy. Nedávno jsem
dostal od Fulbrightovy komise přátelské upozornění, že můj pobyt se překulil do druhé
půlky a že bych měl začít pracovat na závěrečné zprávě. Končí legrace. Sbohem navažštino,
sbohem sluníčko. Zamknul jsem dveře, stáhl rolety, připoutal se k počítači a spolkl klíč.
Archeologové budoucnosti mne zřejmě naleznou v této pozici a vzhledem k aridnímu klimatu Nového Mexika z mého těla bude hezká mumie. Na tváři bude mít ábelský úsměv
a na obrazovce počítače před sebou rozepsanou závěrečnou zprávu. Pokud již v té době
nebude taková poptávka po mumiích a nerozemelou mne na afrodiziakum, možná skončím
i v nějakém tom univerzitním muzeu. Na štítku u mého exponátu bude uvedeno „Položil
svůj život na oltář vědy“ a paní učitelky k němu budou vodit vyděšené žáky a říkat jim:
„Když se budete dobře učit, děti, jednou taky skončíte v muzeu!“
PŘEMYSL MÁCHA

Zápisky z Petrohradu (7)
Co říci o právě skončivším měsíci? Měsíc konferencí, měsíc pozvolného příchodu jara.
Roztály ledy na Něvě a od 10. dubna se budou opět otevírat mosty. Má to i své stinné
stránky, protože můžete zůstat uvězněni v centru města (zvláště pokud bydlíte až na druhém konci města jako já). Už jsem jednou šel pěšky z centra až k mému domu. Trvalo
to dvě a půl hodiny. První apríl je tady jakýmsi mezníkem (To je ironie, že?). Zaprvé
se mění rozvrh na SPbGU a za druhé se uzavírají všechny parky. To aby půda stačila
vstřebat ta kvanta sněhu, která v parcích roztála a učinila z nich brouzdaliště.
Tento měsíc jsem se věnoval bádání. 13.—17. března probíhala na univerzitě velká
konference. Přečetl jsem svůj referát o Vysockém v úterní literárněvědné sekci a zbytek
konference jsem strávil ve frazeologické sekci. Velmi zajímavé. Tím spíše, že jsem se
přidal k týmu profesora Valerije Mokijenka a ve čtvrtek (16. 3.) odcestoval do vzdálené
Kostromy (360 km od Moskvy, 17 hodin vlakem z Pitěru) na mezinárodní konferenci
pod názvem Problémy sémantiky jazykových jednotek v kulturním kontextu. I na této
konferenci jsem vystoupil s příspěvkem na téma Frazeologismy v poezii Vladimíra Vysockého a jejich překlad do češtiny. Velmi mě potěšilo, že můj příspěvek vyvolal vlnu
zájmu a že jsem získal dokonce kontakt na aspirantku, která zkoumá anglicismy v poezii
Josifa Brodského, jednoho z největších ruských básníků 20. století.
Kostroma je krásné město na řece Volze, která město prakticky rozděluje na dvě části.
Nedělní prohlídka města mě ale dost zklamala, protože probíhala v rychlosti a z větší

ztrácejí ráz osobních kontaktů a stávají
se vztahy administrativními a formálními. Seminární formy výuky vždy nevedou
k bystření názorů a hlubšímu pronikání do
podstaty problémových témat daného oboru, k využití nastudované literatury v individuálním studiu. V učitelském studiu je
slabým článkem pedagogická praxe, která
je často odtržena od teoretických základů
pedagogiky, obecné a speciální didaktiky
a psychologických disciplin. Nové teorie
pedagogické praxe nejsou ještě konstituované a staré už „nemají co říci“? Pochopení vývoje věd je na nízké úrovni,
což způsobuje malé vnímání tendencí jejich budoucího rozvoje. Úroveň teoretického i praktického vzdělání je podmíněna
schopností myslet na základě podstatných
znalostí, nikoliv jen některých faktů bez
znalosti systémových vztahů.
Zápis prvňáčků letos proběhl hladce,
nových žáčků nebude méně. Snad se zastaví tendence rušit, slučovat školy a školská zařízení pro nedostatek žáků na ZŠ,
hlavně v některých městských obvodech
a školách venkovských. Z historie víme, že
rušení škol bylo vždy rychlé, ale obnovování zdlouhavé a někdy nemožné pro
nedostatek ﬁnančních prostředků. Dnes se
ukazuje, že např. nedávno rušená učiliště
pro strojní obory se budou muset opět zřídit, nebo jejich potřeba při hospodářském
rozvoji regionů roste. V našem kraji vznikne 33 nových učebních oborů s maturitou
a 8 s výučním listem.
Zájem o vysokoškolské studium u nás
nepolevuje. O vysokoškolské pracoviště
usiluje několik měst našeho kraje. Kopřivnice usiluje o neuniverzitní typ VŠ. Iniciátorem je vyšší odborná škola, která vznikla
v roce 1992. Dalším městem je Frýdek-Místek. Zde hodlala vybudovat pobočku
Vysoká škola Jana Amose Komenského.
Vyhlédnutá budova je však pro tuto soukromou školu s rektorátem v Praze ﬁnančně nedostupná. I v dalších městech jsou
vysoké školy, v Karviné působí již od roku
1991 Fakulta ekonomicko-podnikatelská
SU v Opavě, v Krnově je pobočka SU.
Březen byl školsky a pedagogicky velmi exponovaný, ale pro všechny učitele
i slavnostní, nebo 28. březen byl a je
Dnem učitelů. Tento svátek byl po sametové revoluci zpochybňován tak, jako
byla zpochybňována „jednotná škola“. Pro
pedagogickou obec je toto datum vzácným
připomenutím, že se v roce 1592 narodil
J. A. Komenský. Projevem zájmu o práci učitelů byla také přítomnost prezidenta
republiky Václava Klause na slavnostním
shromáždění oceněných učitelů v Novém
Jičíně, kam prezident zavítal při návštěvě
našeho kraje.
VLADIMÍR KREJČÍ

Vzpomínka na paní
docentku Moserovou
Když jsem v lednových Listech 2005 psala,
že 17. ledna se dožívá
„v plném zdraví a v báječné svěžesti fyzické
i duševní krásného čtvrtstoletí paní exsenátorka
doc. MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc.,“
ani ve snu mě nenapadlo, že o devět měsíců později se výborný zdravotní stav této
neobyčejné ženy dramaticky změní.
Když se vloni na podzim mediálně řešil
problém, zda a jak zachovat Vítkovické železárny, „naše ostravské Hradčany“, a vznikla otázka, zda by bylo možno tuto národní
technickou památku zařadit mezi památky
UNESCO, obrátili jsme se, jak jinak, přímo
na paní Moserovou — byla totiž členkou
Výkonné rady, nejvyššího orgánu UNESCO
a předsedkyní České komise pro UNESCO
a je především její zásluhou, že Česko má
již celou řadu památek chráněných touto vysoce prestižní mezinárodní organizací.
Paní Moserová mi obratem odpověděla, že
právě odjíždí na zasedání Rady UNESCO
do Paříže a že bude za Ostravu bojovat.
Měli jsme velkou radost. Když po týdnu
poslala e-mailovou zprávu „Všechno je na
dobré cestě!“, radost byla ještě větší. A pak
se pojednou odmlčela. Na celé týdny. Nebyl
to vůbec její obvyklý styl — a tak jsme jen
tušili, že se přihodilo něco velmi, velmi
mimořádného… Z posledního zasedání vědecké rady v polovině února se paní docentka omluvila s noblesou a lehkostí sobě
vlastní: „Páni doktoři mi ještě stále zakazují
vycházení mezi lidi. Je mi to opravdu líto.
Prosím, omluvte mne.“ Bylo to poslední
psaní, které jsme od ní dostali…
MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc., prožila do svých 76 let mnoho krásných a zajímavých životů — byla to významná lékařka,
překladatelka, diplomatka, politička a v roce 2002 byla nominována na funkci nejvyšší
— funkci prezidentskou. Pro naši univerzitu
byla paní exsenátorka významná zejména
tím, že v porevolučním období zastávala
funkci místopředsedkyně České národní
rady a předsedkyně výboru pro vědu, vzdělání a kulturu ČNR a že se v této funkci nemálo zasloužila o to, aby Ostravská
univerzita v roce 1991 vznikla. K 5. výročí
založení OU (1996) udělil rektor paní Moserové pamětní medaili za zásluhy o vznik
naší univerzity.
Proseděly jsme spolu mnoho hodin, poradila mi v celé řadě otázek týkajících se
budování kvalitní fakulty. A zbývá ještě tolik otázek, které jsem jí chtěla položit, tolik
věcí, na které jsem se jí chtěla zeptat…
DOC. PHDR. EVA MRHAČOVÁ, CSC.,
DĚKANKA FF OU

části přes sklo autobusu. Socha národního hrdiny Ivana
Susanina (zavedl polská vojska do bažin a byl jimi zabit), požární věž, Ipajevský
klášter (!), kostely a nemůže
chybět ani socha vůdce ruské
revoluce V. I. Lenina. Dramatika Ostrovského, který
zde působil, nám připomene jeho oblíbený altánek na
kopečku nad řekou a místní
divadlo, jež nese jeho jméno.
Největším zážitkem pro mě stejně zůstává basketbalový zápas s profesory z různých
univerzit, ve kterém akademici dokázali, že ještě zdaleka nepatří do sběru, a oděni ve
sportovní dresy dávali jeden koš za druhým.
Na konferenci jsem se seznámil s profesorem Harrym Walterem z univerzity v německém Greifswaldu, který byl nedávno jmenován čestným profesorem SPbGU. Je to rusista
a autor řady německých učebnic ruštiny a jiných odborných publikací v oblasti srovnávací frazeologie. Nabídl jsem mu, aby někdy zavítal i k nám do Ostravy. Myslím, že by
o něj mohla mít zájem nejen katedra slavistiky, ale i katedra germanistiky. Odpověděl
mi, že rád přijme pozvání. Budeme se těšit, Harry! Na shledanou za měsíc.
IGOR JELÍNEK

Irsko v útržcích
Týdenní majáles!
Kuchyně našeho studentského apartmánu se zaplnila zástupy vypitých láhví od
piva. Začal Rag Week. Je to obdoba našeho majálesu, akorát trvá celý týden. Pije
se od rána do usnutí, od neděle do pátku.
Klesne účast na přednáškách, knihovna se
vylidní, jelikož jde o velmi náročný víkend,
kdy při plnění speciálních povinnosti tohoto
týdne už na studium nezbývá příliš sil. Studentský bar i ostatní místní hospody jsou
nabity k prasknutí. Každý den se chlubí
bohatým programem — od Big Brother
auta, ve kterém celých pět dní čtyři účastníci soutěží o přízeň ostatního studentstva,
přes představení hypnotisty, bungee jumping, každovečerní koncerty různých kapel,
zápasy v bahně až po pokus o překonání světového rekordu v největší vodní bitvě,
kde jedinou povolenou zbraní je nafukovací balónek naplněný vodou. Byla to věru
mokrá podívaná. Peněžní zisk ze všech těchto akcí jde na dobročinné účely, což je
vedle zábavy druhý záměr tohoto týdenního šílenství. Letos byl výtěžek věnován organizaci, která poskytuje podporu truchlícím, jejichž blízký spáchal sebevraždu. Myslím,
že výběr nebyl náhodný. Občas nad všudypřítomnou zelenou zvítězí bezvýchodná
še a pak se mezi různými informacemi o dění na univerzitě objeví fotograﬁe mladé
tváře člověka, který si vzal život.

Irsko mýma očima
Taková podivná zrzavě pihovatá Anglie. To byl můj první dojem z Irska, který nebyl
vůbec ovlivněný nějakým geopolitickým pohledem na tento ostrov, jenž byl dlouho
chápán jen jako stín Velké Británie. Spíše jsem první týdny viděla tuto zemi přes
oči mé zkušenosti z Anglie. Naštěstí mi však postupně mé anglické brýle začaly
sklouzávat z nosu a svým, i když trošku rozostřeným zrakem jsem začala vidět Irsko
kolem sebe.
Irsko bylo pro mě zemi rozporů. Vždy jen antikoncepce tu byla povolena v 80.
letech. Do té doby se pro kondomy jezdilo nelegálně do Belfastu. Rozvody byly
povoleny v 90. letech. Potraty jsou v samotném Irsku zakázány, ale je povoleno
vycestováni za tímto účelem do jiné země. Na jedné straně jsem občas měla pocit,
že na mě dýchá středověk. Avšak na straně druhé tu byla vůně pokroku. Například
obyčejné plastové tašky zde nejsou v supermarketech a jiných obchodech volně
k dispozici. Místní si tak obstarali nákupní tašky na vícero použití, čímž ušetří své peníze i životní prostředí. Další supermoderní záležitost, o níž se nám (některým) může

jen zdát, je hlava státu ženského pohlaví.
Je to již druhá prezidentka v historii státu,
který je jen o tři roky mladší než ten náš.

Irsko zblízka
Jedno z nej, kterými se místní univerzita
může chlubit, je největší počet starších studentů a studentek. Mezi dospívajícími tvářemi se občas objeví řádně zarostlá brada
či prošedivělé vlasy, jež zdobí své majitele
a majitelky, kteří se rozhodli prohloubit si
své znalosti či se úplně vydat jiným směrem ve své dosavadní pracovní kariéře, nebo
„jen” v důchodovém věku cítí potřebu něco pro sebe udělat.
Často jsem sedávala mezi nimi a přemýšlela, jak to asi u nich doma chodí. Jaká
může být taková domácnost studujícího rodiče, prarodiče? Netrvalo dlouho a brzy
jsem to mohla prozkoumat, když přišlo pozvání od mého kolegy z oboru. Je to
bodrý 50letý chlapík, který žije uprostřed ostrova na menší farmě se svou ženou
a nejmladší dcerou. Všech pět synů se již osamostatnilo. John se rozhodl opět po
letech studovat sociální práci, protože by se rád se svou ženou vrátil do Afriky, kde
už dva roky pracovali pro humanitární organizaci.
Přestože rodinné sídlo je několik kilometrů za městem, je stále plné lidí. Kdybyste
nevěděli, komu patří, chvíli by vám trvalo to aspoň odhadnout. Všichni se tam chovají
vskutku jako doma. Někteří sousedé přijdou na návštěvu před večeří, jiní se staví na
večeři. V konvici je věčně postavena voda na čaj. Vaří se tu zásadně černý a jeho chu
se zjemňuje mlékem. Stále je se o čem bavit, protože známých, sousedů a příbuzných
je bezpočet. John má však jen dva sourozence. Věřte, na irské poměry to není mnoho.
Jeho žena pochází z devatenácti dětí!
Večer se jde tradičně do hospody, kde se toho dne pořádá soutěž ve všeobecných
znalostech. U každého stolu sedí jedno družstvo, které se do soutěže přihlásilo menším
poplatkem, a bedlivě poslouchá otázku za otázkou a zapisuje odpovědi. Nejchytřejší
vyhrávají menší ceny a velký obdiv přítomných. Výtěžek celé akce, který není zanedbatelný, bude poslán do ženské věznice v Keni.
Místní pánové už vytáhli své hudební nástroje a celou hospodou proplouvají melodie tradiční irské hudby, za jejíhož rytmu si mnoho nohou svižně podupává, a písně
jsou zpívány sborově. Tak tam uprostřed toho všeho užasle sedím a připadám si, že
jsem vlezla do nějakého ﬁlmu o irských emigrantech v Americe či do dokumentu pro
turisty.
JANA HAJDA

Ponocování se Zdeňkem
Svěrákem
Bylo 28. března. Pršelo. Takový Lijavec ani Tatínek nepamatoval. Také děda Komárek Na samotě u lesa marně vzpomínal, kdy se naposledy spustil takový slejvák. Kolja se schoval pod deštník a indiánským stylem chůze (mezi kalužemi to moc dobře
nešlo) mířil do Obecné školy. Těšil se, věděl, že dnes budou mít ve škole bojovku!
Zůstanou tam přes noc a s panem učitelem
Hnízdem budou nacvičovat divadlo. Nejvíc očekávání v něm vzbuzovala půlnoc, chtěli s Tondou strašit baterkou spolužáky zachumlané do
spacáků. A žijí duchové! Hned po příchodu do
třídy se dozvěděl další Trhák! Do školy zavítal
Daroslav Javid - „eskamontér“. Pozval jej ředitel
školy Zdeněk Svěrák. Slavil toho dne sedmdesáté narozeniny a chtěl, aby to byl i pro žáky
příjemně a výjimečně prožitý den. Všichni mu
ze srdce blahopřáli. Stranou nezůstala ani dvojčata Fabiánovic, Rosenheim, Lakatoš a Dušička,
podívat se přišla také uzdravující se učitelka
Maxová. Gratuloval i žák Cimrman, který jediný
věděl, že také příští rok tomu bude sedmdesát
let…
VERONIKA LANGROVÁ
POZDRAV ZDEŇKA SVĚRÁKA
SLUNEČNICE

FILMOVÉMU KLUBU

Dobré rady s. r. o.
Zvolte alternativu!
Míváte občas pocit, že takhle už to dál
nejde? Zvolte alternativu!
Když slyším slovo „alternativní“, napadá
mě alternativní medicína, alternativní školství
a ještě pár dalších alternativ, které se v mém
případě neosvědčily. Ale popořádku:
Takže alternativní medicína. To se takhle
potřebuje na trhu prosadit nějaký nadnárodní farmaceutický koncern, fungující na zásadách novodobých sekt. Možná sami zrovna
nějakou sponzorujete, takže vítejte v klubu!
Amway, Amway-Nutrilite, Nahrin, Just, GreenSwan neboli GS, Energy, Fin Club, CaliVita,… a jen ty jedny jediné výrobky jsou ty
správné a účinné. Kdo by se nebál artrózy,
osteoporózy či volných radikálů, když o nich
pořád slyší, jací jsou to prevíti? Kdepak panenský olivový olej nalačno! To už je dávno
pasé. Musíte pít olej z bodláků!! Ten totiž působí, jako by do vás někdo vstoupil
s prázdnými igelitkami a vyšel obtěžkán vaším toxickým odpadem. Něco na způsob nákupního turisty vracejícího se z polské burzy
— v jedné ruce garnýž a dětský kočárek, ve
druhé barevné polystyrénové bonbóny, telecí
párky a laciné kapučíno. A už jste si stříhali
vlasy z temene hlavy a posílali na rozbor?
Že ne? Tak na co čekáte?! Možná vám těch
poměrně hodně vlasů na vzorek přijde líto,
zvláště jsou-li jediné, které na hlavě máte,
ale jak jinak chcete zjistit stav stopových
prvků ve svém těle?
Alternativní medicína vyžaduje alternativní životosprávu, hlavně jídelníček. Takže
nesnídáte-li denně jahelnou kaši, raději si
rovnou sjednejte návštěvu u notáře ve věci
své závěti. Mně osobně trvalo víc než čtyřicet let, než jsem přišla na to, že přestože
pocházím z Beskyd, ke své existenci nutně
potřebuji výtažek z natě mexického kaktusu
z čeledi opuncií. A taky nechápu, proč mi
naši nedávali více šávy z thajského mangostanu! A ginkgo biloba? Tož to jsem neviděla ani na Vánoce! Místo toho jsme měli
slepičí polévku, pečeného králíka a bramborový salát. Tomu říkám domácí násilí! Pak
má být člověk zdravý!
A vůbec. Děti se mají vychovávat úplně
jinak. Jak? No přece alternativně! Chce váš
potomek pouze kinderčokoládu a v normálním jídle se nimrá? Proč ne? Vždy je tam
tolik úžasného alpského mléka! A že vás vůbec neposlouchá? To je přirozené: jen barbaři své děti omezují autokratickou výchovou.
Alternativní může být cokoli. S něčím už
máme své zkušenosti: alternativní režimy, alternativní vlády, alternativní plat, v budoucnu — kdo ví? — alternativní důchod.
A tak nebaví-li vás váš zákonitý partner?
Vyzkoušejte alternativního! Stejně vám brzy
zbudou jen alternativní klouby, alternativní
- IB chrup a alternativní sex!

Obrana pedagogiky
Ráda bych reagovala na článek v minulých Listech (Smysl pedagogické teorie v rubrice Studentská vrátka), a to z docela paradoxních důvodů. Prvním důvodem je to, že jsem v tomto článku hned
v úvodu v podstatě vyzvána — autorka hovoří o normální a nenormální vědě, přičemž rozpoznání pojmu normální a nenormální věda
ponechává ﬁlosofům výchovy. Poněkud neskromně se cítím jím být,
a proto již tento úvod chápu jako výzvu. Druhým důvodem je můj
samotný vztah k pedagogice a její vnímání v současném světě, který se od autorčina pohledu docela hodně liší. A třetím důvodem
je pak samotný závěr článku, kde je náhle a pro mne nečekaně
jmenováno jedno mé rané dílko a zároveň i poděkování za něj.
Děkuji autorce pod zkratkou swm za toto ocenění, ve kterém mne
v podstatě nezahrnula do „normální“ pedagogiky. Zároveň opravdu
upřímně přeji autorce do jejího učitelského života „subjektů a objektů“ vše jen dobré. Ráda bych se však nyní vrátila k pedagogice
a pokusila se některé věci uvést na pravou míru. Snad se mi to
podaří.
Pedagogika je skutečně velice složitá věda. Již deﬁnování pojmu věda však není nijak jednoduché.
Pan profesor Průcha svým výrokem o „normální vědě“ chtěl
pravděpodobně vyjádřit, že pedagogika mezi dnešní „uznávané“,
a tedy normální vědy skutečně patří, protože podobně jako všechny
„normální“ vědy se také pedagogika opírá o výzkum jako zdroj
objektivního poznání, který reﬂektuje skutečnost a vysvětluje ji. Je
to však pouze jen jeden z pohledů na podstatu vědy, nutno však
říci, že dnes nejrozšířenější a všeobecně akceptovaný. Někdy bývá
věda chápána ze tří hledisek a podle toho taky dělena — na vědy
formální (např. matematika, formální logika, tedy takové, které
nemají objekt, tedy nejsou objektové), pak na vědy reálné (fyzika,
genové inženýrství, tedy disciplíny, ve kterých můžeme experimentovat) a na duchovědy, které se zabývají lidskými výtvory (historie,
sociální vědy, estetika, ﬁlosoﬁe a další).
Podle A. Anzenbachera je věda „souhrnem poznatků, které mají
vzájemnou souvislost“. Tento souhrn poznatků pak můžeme vnímat
ve smyslu vědy speciální a vědy univerzální. Jaký je mezi nimi
rozdíl? Speciální věda zkoumá empirickou skutečnost z určitého
aspektu a z hlediska určitých metod, je to tedy ona již zmiňovaná
„normální“ věda. Univerzální věda nezkoumá empirickou skutečnost
z určitého aspektu a ve smyslu určité metody, ale celostně — ptá
se na podmínky možnosti empirické skutečnosti v celku, ptá se na
důvody, podmínky, předpoklady celého zkušenostního světa. I jako
taková je podle A. Anzenbachera (a nejen podle něj) univerzální
věda vědou rozumovou a nemá v sobě nic fantastického nebo
pouze poetického, v pejorativním slova smyslu „ﬁlozofujícího“, naopak — její argumenty nejsou o nic bezvýznamnější než v případě
„speciálních“, „normálních“, tedy exaktních věd a činí si z hlediska
poznatků stejné nároky na jejich věrohodnost. Někteří exaktní vědci
však toto za vědecké nepovažují.
V čem je však zásadní problém? Jak univerzální věda, tak věda
speciální (exaktní) jsou vědy pouze hypotetického charakteru. Proč?
Věda je tvořena teoriemi a teorie jsou pojmy, které vznikají na
základě určitých hypotéz, předpokladů. Hypotéza může být falziﬁkována tehdy, nepotvrdí-li se v jednom jediném případě daný předpoklad. Předpoklad však nemůže být ani nikdy veriﬁkován! Zkoumám-li něco a vznikají-li v tomto důsledku metrické pojmy, vždy
pracuji s konečnou řadou určitých čísel. Avšak pokud se třeba jen
v jednom jediném případě předpoklad nepotvrdí, jde o nepotvrzení
hypotéz. Jenže je nekonečné množství možností — a pokud chci
něco exaktně, tedy přesně vyčíslit, jsem exaktní jen „jako“, protože
v nekonečných možnostech to nejde nikdy prokázat, protože jsou
nekonečné... abychom se z toho nezhroutili a měli pocit, že aspoň
něco věda je, pracujeme s modelem světa, tedy s napodobením již
existujících předmětů nebo těch předmětů, které mají být teprve

vytvořeny. Ve vědě chápeme model jako konstrukci, která vědomě!
zjednodušuje! reprodukci přírodního jevu a umožňuje deduktivní
odvození a výroky, které pak mohou být ve zkušenosti ověřeny,
přezkoušeny. Nám pak nezbývá než věřit, že naše empirické výzkumy jsou skutečnými zdroji objektivního poznání, protože ve své
podstatě jsou neveriﬁkovatelné.
Ony exaktní, dnes tolik dogmaticky uznávané vědy jsou především vědy přírodní. Problém je však navíc ten, že jsou konstruktivistické, modelové, tematicky redukované a metodicky abstraktní.
V tomto pouhém obraze světa se modelové konstrukce vydávají za
skutečnost, ztotožňují se s ní. Avšak člověka a jeho existenciální
problémy nelze těmito metodickými ﬁltry modelových konstrukcí
uchopit a zachytit. Empirické metody exaktních věd na něj nestačí.
Tento přírodovědecký obraz světa člověka, který se používá také
v pedagogice, je právě tím, co ve svém důsledku člověka odcizuje
a redukuje! Proč? (Omlouvám se, toto téma vydá na celé pojednání, avšak vzhledem k prostorovým možnostem Listů musím
být stručná). Tak tedy proč? Protože výchova člověka neprobíhá
pouze v modelovém světě, ve světě vykonstruovaném, řečeno slovy
J. Patočky ve světě fyzikálním, kterému se děti učí ve školách
jako určitým předmětům, jako určitým „vědám“, ale probíhá také
v tom světě, který je skutečný, opravdový, nezteorizovatelný, ve
světě „přirozeném“, který není exaktními vědami postižitelný! Proto
dochází k tak rozdílnému chápání a vlastně k nepochopení smyslu
pedagogických teorií! Výchova probíhá v opravdovém, živoucím životě, a my ji prostě do žádné empirické vědy nevtěsnáme, protože
ona tyto empirické vědy v podstatě nechtěně přesahuje! Pedagogika jako věda o výchově není jen vědou speciální (a normální)
ve smyslu exaktnosti, ale také vědou univerzální! Spojuje v sobě
všechny ostatní vědy a zaštiuje je právě tím, že je vědou teoretickou i praktickou, že jde mnohem dále, nezůstává pouze u čísel
a teorií, ale překračuje je... ale abychom něco mohli překračovat,
musíme i ony teorie znát, stavět na nich! Nemohu vzlétnout, když
se odrazím jen od pohyblivého písku. K tomu, abych dobře vzlétla,
se předpokládá pevný základ. A protože žijeme v pojmovém světě,
potřebujeme také pevný základ pojmů!
Nikdo nejsme dokonalí a ani pedagogika jako věda dokonalá
být nemůže. Hledá se. Hledá se v teoriích, v pojmech, snaží se
odrazit a být skutečně tím, čím být má. Obdivuji všechny ty, kdo se
snaží o její exaktnost, protože jedině tak si získá své místo v systému věd. Dnešní téměř dogmatická zaslepenost exaktními vědami
si to prostě žádá. Ale myslím si, že by měla být mnohem více
a nevzdávat se své univerzálnosti, na kterou má svůj nejvyšší nárok,
a nebát se vykročit za oblast „modelového“ světa, protože jinak zůstane pod palbou těch, kdo nepochopili její speciﬁčnost a význam.
Píšu ve své knížečce „Osobnost učitele aneb Ten, který miluje“
skutečně o tom, že základním předpokladem učitelského poslání je
láska. Co je však myšleno onou „láskou“? Jak lásku v osobě učitele
skutečně projevím? „Láska je moje zodpovědnost za Tebe“, pronesl
M. Buber. Tam, kde miluji a jsem milována, tam jsem zodpovědná.
A ani v pedagogice jako v „normální“ vědě a ani ve výchově a už
vůbec v kontaktu, v interakci s dítětem se nemůžu chovat nezodpovědně. To znamená objevovat už objevené, pokusem a omylem
hledat správné a účelné metody a postupy, a nesprávnými postupy
tak ubližovat druhým — tedy dětem — v jinak chvályhodném rámci
získávání svých zkušeností. Pedagogická teorie může napomoci vyvarovat se chyb a předejít některým omylům, na které mohou doplatit
děti. A v tom spočívá (mimo jiné) její smysl. Proto milující učitel je
zodpovědný učitel, a to právě tím, že během svých studií a pak již
i profese chce znát, poznávat, získávat nové poznatky z oblasti těch
věd, které mu mohou v interakci s dítětem napomáhat — a tou základní vědou je zde přece jen především pedagogika. Milující učitel,
který se spoléhá jen na svou „milující“ osobu, aniž přesně ví, co to
znamená milovat, může zcela zbytečně způsobit hodně bolesti i tam,
kde jí mohl svými vědomostmi (i na základě teorií) zabránit.

A ještě něco bych ráda k tomuto tématu dodala: Pedagogika je v současné době ve
velice těžkém postavení. Je to dáno patrně „touto dobou,“ kdy lidé vidí jen svůj prospěch
v pravděpodobné potřebě jen svého přežití. Je to smutné, pokud se tak děje také na
vysokých školách, které ve svých oborech pedagogiku podceňují a omezují. Skoro se mi
chce říci, že současná společnost zapomíná na to, že učitelé by neměli být pouhé „stroje“
na vědomosti, pouhými encyklopedickými nositeli poznatků. V současné době, kdy téměř
polovina českých dětí chodí do školy se strachem a s úzkostí, poněvadž jim tam hrozí
nebezpečí nepřijetí ze strany nejen spolužáků, ale také učitelů, kteří sice ovládají svůj
obor, ale nic nevědí o dítěti jako takovém (umí např. učitelé rozpoznat šikanu — neumí!,
mnohdy jsou naopak jejími aktéry! Umí řešit sociálně patologické jevy — neumí! Vědí, jak
se chovat v těchto případech, jak pomoci — nevědí!), je velice nutná znalost pedagogiky
a psychologie, které by mohly mnohým nedorozuměním zabránit. Ale my se naopak dovídáme tváří v tvář nešastným, vyhořelým učitelům a dětem v nesnesitelné zátěži, kterou
řeší často útěkem nebo ještě častěji útokem (agresivitou), že pedagogika a psychologie
není nutná! Vědí tito odborníci, kteří pedagogiku a psychologii podceňují, o čem vůbec
mluví? O koho a o co jim v životě jde? Uvědomují si svou zodpovědnost za učitele
a školu a děti jako takové, nebo vidí jen svůj vlastní prospěch? Lidé, kteří vidí poněkud
dále než za svou vlastní osobu, by pravděpodobně nejen uznávali oprávněnost existence
pedagogiky a psychologie, ale pociovali by i jejich potřebu v celkovém vzdělání svých
budoucích absolventů — učitelů. Takto jsou jen politováníhodní zaslepení jedinci s klapkami
na očích, kteří nevnímají, v jakém světě skutečně žijeme — a že je třeba hledat východiska
ve vědách, které se problémy dneška (a výchova je jedním ze základních problémů dnešního světa) zabývají. Pedagogika je vědou, jejíž pomocí můžeme pochopit, jak je možné
ukazovat cestu nejen dětem, ale také nám dospělým, a která nám, i když to zní poněkud
nadneseně, v tom pravém slova smyslu napomáhá žít.
Ale nám, zdá se, už tak ani nejde o život těch druhých. Jsme patrně zaslepeni jen svou
vlastní úzkostí. Kam to vše povede, těžko dopředu odhadnout. Snad to budoucí generace
dětí na školách při svém vzdělávání přece jen nějak přežijí — a svou vlastní zkušeností pak
již nedovolí, aby pedagogika a psychologie z programu vzdělávání učitelů nadobro vymizely, a zapříčiní se snad také o to, aby chyby a omyly předchůdců byly zdárně napraveny.
Vím, že jsem se nyní v závěru tohoto článku poněkud rozohnila. Chtěla jsem v podstatě jen poukázat na to, jak může být pedagogika jako věda vnímána a chápána a jak je
velice důležitá — a jak je nepochopitelné a smutné, že to lidé vzdělaní a povolaní nevidí.
Nebo nechtějí vidět?
MIRIAM PROKEŠOVÁ
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Ve čtvrtek 20. dubna 2006 se na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě a v pátek 21. dubna
2006 na Slezskoostravském hradě uskuteční oslavy DNE ZEMĚ. Celosvětově je tento
svátek naší planety slaven od 22. dubna 1970, kdy američtí studenti zorganizovali kampaň
za přijetí nových ekologických zákonů a zvýšení státního rozpočtu na ochranu životního
prostředí. V roce 1990 se poprvé k této akci připojila i naše republika. V Ostravě je
Den Země slaven od roku 1991.
V letošním roce je oslava Dne Země připravována Magistrátem města Ostravy,
odborem životního prostředí, za ﬁnanční podpory Statutárního města Ostrava a RWE
Group — SMP Ostrava a pod záštitou starosty MOb Poruba. Hlavními spolurealizátory
jsou občanské sdružení Vita a Stanice přírodovědců v Ostravě-Porubě, zařízení Střediska
volného času KORUNKA, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace.
Na oslavách Dne Země se mohou nejen žáci škol všech stupňů, ale i široká veřejnost
seznámit s pestrou paletou činností různých organizací, škol, ﬁrem i jednotlivců, kterým
není lhostejné prostředí, v němž zde žijeme, a chtějí svoji záslužnou činnost pro přírodu
prezentovat. Na oba dny jsou připravovány aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí a ekologii, ovšem takovým způsobem, aby zaujaly co nejširší spektrum veřejnosti.
Jedná se např. o různé tvořivé dílny, výrobu ptačích budek, ekopokusy, ochutnávky
zdravé výživy, výstavy, hry, soutěže, sjezd řeky, tvorbu PET hada, lanové překážky, ekologickou poradnu, hrátky s přírodou, kontaktní zvířata, dětskou ZOO, sokolnictví, seznámení se zajímavými místy v Ostravě, vodní ekosystémy, odstraňování havárií na řekách,
ekoznačky, domácí ekologii, vaření z biopotravin, informační materiály a další.
Na Den Země jsou srdečně zváni všichni občané, kterým není lhostejná budoucnost
naší Modré planety a rádi se dozvědí něco nového.
ZA

Vydané spisy,
skripta a sborníky

SPŘ

více informací na www.mmo.cz (odbor ŽP), www.vitaova.cz, www.svc-korunka.cz, www.
earthday.net

Název: Péče o seniory
Autor: Doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Nakladatel: Zdravotně sociální fakulta OU
Pořadí vydání: první
Rozsah:
110 stran
Náklad:
200 ks
Cena:
115 Kč
ISBN 80-7368-110-2
Anotace:
Publikace pojednává o člověku — stárnoucím jednotlivci. Prezentuje hlavní aspekty
stárnutí z pohledu demograﬁckého, biologického, psychického a sociálního. Deﬁnuje a speciﬁkuje základní lidské potřeby
v kontextu geriatrického ošetřovatelství.
Popsány a hodnoceny jsou současné zdravotní a sociální služby pro staré občany
v České republice včetně možností neformální péče. Stěžejní pozornost je věnována domácí péči, jejímu historickému vývoji
doma i ve světě, jednotlivým dimenzím
a požadavkům na kvalitní a funkční domácí péči v našich podmínkách. Pozornost
je věnována aplikovanému ošetřovatelství
a ošetřovatelskému procesu v domácí
péči. V závěru publikace je prezentován
přehled nejčastějších poruch a ošetřova-

Vydané spisy,
skripta a sborníky
telských problémů ve stáří a možnosti jejich hodnocení. V kontextu obsahu a pro
praktické přiblížení problematiky jsou do
textu vloženy dílčí výstupy a výsledky výzkumného šetření seniorů v domácí péči.
Publikaci lze využít jako vysokoškolskou
učebnici ke studiu ošetřovatelské problematiky seniorů.
n

Název: Vzdělávání osob s mentálním postižením
Autor: Petr Franiok
Nakladatel: Pedagogická fakulta OU
Rok vydání: 2005
Vydání:
první
Náklad:
200 ks
Cena:
170 Kč
ISBN 80-7368-150-1
Anotace:
Vydaná monograﬁe je tematicky zaměřena
na výchovu a vzdělávání jedinců s mentální retardací. Rozvoj, výchovu, vzdělávání osob s mentálním postižením provází
mnoho úskalí a těžkostí. Pohled na mentální retardaci doznal ze strany společnosti
v posledním desetiletí podstatných změn.
V jejich důsledku dochází rovněž ke změnám v pohledu na jedince s mentálním
postižením ve smyslu respektování jejich
potřeb, zejména nutných pro oblast výchovy a vzdělávání. Spis se zabývá současnou
situací v ČR a poukazuje na některé německé zkušenosti inkluzivního vzdělávání
žáků s přihlédnutím k charakteru jejich
postižení.
n

Název: Základy poradenství
Autor: PhDr. Anna Schneiderová, CSc.
Nakladatel:
Filozoﬁcká fakulta OU
Rok vydání:
2005
Pořadí vydání: první
Rozsah:
80 stran
Náklad:
150 ks
Cena:
85 Kč
ISBN 80-7368-116-1
Anotace:
Učební text slouží jako studijní opora
také pro kombinovanou formu bakalářského studia sociální práce. Seznamuje
s pojetím poradenství a jeho typologizací
v rámci sociálních služeb. Podstatná část
textu je věnována poradenskému procesu,
jeho determinantám a speciﬁkám průběhu. Stručně jsou uvedeny i diagnostické
a intervenční metody užívané v poradenském procesu.

Růžovými brýlemi
Miriam Prokešové
Je to někdy hodně zvláštní.
Slovo zvláštní používám jako slovo vysvětlující. Pokud něčemu nebo někomu
nerozumím, není to cizí, je to zvláštní. Pak je to i pochopitelné,
protože zvláštnímu rozumět nemusím.
Přiznám se však, že je hodně věcí na světě, kterým skutečně nerozumím.
Nerozumím moc mezilidským vztahům. Možná mě to nikdo nikdy nenaučil —
nevím. Nedostala jsem k životu návod, žádný podrobný popis, co s ním.
A chyběl také návod, co s těmi jinými, zvláštními lidmi všude kolem mne.
Co znamená jejich úsměv, kdy jej oplácet, kdy se mám bránit, kdy mám být
hodná a poslušná a kdy naopak neposlechnout... dodnes to vlastně nevím.
Vrátím-li se v čase, tak jednou kdysi dávno, v prosluněný jarní den, jsem
byla v páté třídě základní školy vyvolaná k tabuli tehdejší paní ředitelkou,
o které si pouze pamatuji, že mě měla ráda, že jsem byla její oblíbenec.
Požádala mě, abych na stupínku přede všemi dětmi kladívkem rozbila ořech.
Nevím a nechápu a dodnes nerozumím tomu, proč jsem to měla udělat, ale
úchopem onoho kladívka se pro mne možná (?) změnil svět. Vší silou jsem
totiž udeřila do nebohého vlašského ořechu, který se roztřískl na všechny
strany. A co na to paní ředitelka? Ta hodná milá paní, mnou tolik obdivovaná,
vzor všech ctností mé dětské duše, o jejíž přízeň jsem nesmírně usilovala,
krutě a pohrdavě pronesla tu nezapomenutelnou větu: „To jsem netušila, že
i TY jsi tak hloupá!“ Po těchto slovech nezůstal roztříštěn na všechny strany
pouze onen ořech, ale ještě něco jiného, pro paní ředitelku i pro ostatní děti
neviditelného. Ani já samotná jsem netušila, že něco zvláštního se tenkrát
v tom jarním ránu, tam na tom stupínku, před celou třídou, přihodilo.
Vítězslav Nezval to „něco zvláštního“ ve své básni Až budeš stařičká
vyjadřuje velice výstižně: „Slova jsou vražedná, vražednější než city, a jejich
ozvěna se strašně rozléhá...“ Ozvěna těch dávných krutých slov paní ředitelky
se rozléhá (v mém srdci) až do dnešní doby. A skutečně si nevzpomínám,
proč mě vlastně měla ráda. V paměti mi zůstal pouze ten jediný okamžik,
který zahladil — navždy — všechny předcházející. Děsivé je na tom asi to,
že ta paní ředitelka o těchto slovech vůbec nemusela vědět, mohla se jí
vytratit z paměti snad ještě téhož dne, možná v téže minutě, kdy je vyslovila.
Pro mne byla a jsou nezapomenutelná.
Zadala jsem studentům před několika léty obdobné téma. Požádala jsem je,
a v rámci seminární práce napíšou buto pozitivní, či negativní vzpomínku
na svá školní léta, na své učitele.
Setkala jsem se s tolika podobnými příběhy a podobnými slovy, hluboce
vrytými do paměti, s tolika „vražednými“ větami z úst těch, kteří mají být
nositeli zcela něčeho jiného, až mne z toho zamrazilo. Hlavně z té bezmoci
a bolesti a celkově ranami, které mnozí museli zcela nepřipraveni a neschopni
se bránit unést od lidí, kteří o tom, že je rozdávají, asi ani nevěděli.
Být učitelem neznamená jen znát svůj předmět a učit vědomostem.
Učitel je navíc ten, kdo neustále probouzí a pracuje s city, s emocemi,
s těmi dětskými především. A tak se dostává neustále do různých konﬂiktů.
Učitel je navíc tím, kdo má možnost vyslovovat slova. Mnohdy — a převážně —
slova hodnotící. Nebude-li dětskou či dospívající duši znát, nebude-li připraven
na zvládání emocí, může vyslovovat i slova „vražedná“, rozléhající se celým
příštím životem těch, ke kterým promlouvá. Pro někoho to nemusí znamenat
žádnou zátěž, jiným to naopak může ovlivnit celý další život.
Je to zvláštní - protože tomuto „zvláštnímu“ a tomu, co tím chci říci,
docela rozumím.
Bojím se však, že někteří lidé, a nebude jich asi málo, jsou na tom
v tomto chápání trochu hůře než já. A že všechna slova a třebas i obdobná
„slunečná rána na stupínku“ ve škole považují za krásná, aniž vidí, že těm
druhým se možná „děje“ něco, co jim může změnit jejich svět.
Ne k lepšímu, ale k tomu horšímu.
A navíc zcela zbytečně.
Je to prostě zvláštní...

Uživatelská jména a hesla
S problematikou ochrany informačních systémů pomocí hesla jsme se na stránkách
Listů OU již setkali. Se vznikem nových
informačních hrozeb a případů na naší
akademické půdě si vše probereme ještě
jednou a jako „moučník“ si přidáme problematiku uživatelských jmen.

Počtem znaků v hesle nešetřete
Samotné zapnutí ochrany informačního systému heslem dnes
již dávno nestačí. Aby heslo dokázalo splnit svou funkci, musíme
je nejen správně zvolit, ale i s ním správně zacházet. Pokud se
někdo bude snažit prolomit vaše heslo, tak má v podstatě pouze
dvě možnosti. Bude se vás snažit obelstít a heslo získat například
pomocí falešného e-mailu, proto své heslo nikdy nikomu neprozrazujte. Zvolí-li si útočník druhou možnost, pak se bude snažit
zkoušením různých kombinací písmen a číslic vaše heslo uhodnout. Je samozřejmé, že má menší šanci, pokud bude vaše heslo
dostatečně dlouhé. Rozumná délka hesla je minimálně 6 znaků.

Složení hesla
Úplně k ničemu bude heslo složené z 10 stejných znaků, vašeho jména nebo příjmení, data narození, jména syna nebo dcery,
telefonního čísla, poznávací značky a podobně. Bohužel praxe
nejen na naší univerzitě ukazuje, že právě taková hesla jsou ta
nejoblíbenější. Bezpečné heslo nesmí mít souvislost s ničím z vašeho života, co se dá snadno rozlousknout.

Uživatelské jméno
Složení uživatelského jména je záležitostí správců systému
a změna je možná pouze v případech speciálních účtů. Uživatelské jméno je vám přiřazeno stejně jako například e-mailová
adresa. Uživatelské jméno a heslo je tím správným klíčem ke
každému univerzitnímu informačnímu systému. Nevidím žádný
rozumný důvod k tomu, abych se svým klíčem k univerzitnímu
systému nezacházel úplně stejně jako třeba s klíči od svého bytu
nebo auta. Nikomu jej nepůjčím. V rámci zajištění informační
bezpečnosti univerzity je nutné nikomu nesdělovat své uživatelské
jméno a heslo.

Záskok na vašem místě
Jsou momenty, kdy ani zvýšená dávka vitamínů nezabrání
vašemu onemocnění. Ovšem práce nepočká a je žádoucí zajistit
náhradu. Dnes je bohužel praxí, že se takovému „náhradníkovi“
předá práce i s uživatelským jménem a heslem, což z mého pohledu je přímá cesta do pekel. Koho se pak ptát, když vznikne
problém? Přitom stačí tak málo — jen kontaktovat příslušného
správce a požádat jej o zřízení nového účtu nebo rozšíření pravomocí. Své žádosti zasílejte na příslušné e-mailové adresy systému
Helpdesk.
Pokud máte jakoukoliv otázku k tomuto tématu, není nic
snazšího než si najít 5 minut času a zaslat vše systému Helpdesk
na adresu secure@service.osu.cz.
ING. PAVEL POMEZNÝ, CIT, BEZPEČNOST IS/I

Zajímavé knižní publikace
Na knižní pulty přišel čtvrtý díl
Deniku Ostravaka s podtitulem
… furt vam nědam spočnu!
Obsahem jsou deníkové zápisky Ostravaka z období října až
prosince. Vše je doplněno typickými drobnými ilustracemi. Knížka obsahuje řadu překvapení pro
čtenáře — hromadu fotek a reportážních zápisků ze všech akcí, které byly uskutečněny s Ostravakem
(samozřejmě vždy v anonymitě),
ale i bez něj. Svým humorem autor rozhodně čtenáře nezklame.
Již jedenáctým svazkem zahajuje 3. ročník knižní edice Ostravica. Novinka má název Ostravské svatostánky aneb kostely,
kaple a modlitebny církví rozličných. Autorem je kronikář Ostravy Martin Juřica. Text je doplněn
bohatým obrazovým a fotograﬁckým materiálem.
- MS —

Uzávěrka dalšího čísla je v pátek 5. května 2006 do 10.00 hod.
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Pozvánka na výstavu prací ateliéru kresby v Galerii Student

