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Mezinárodní konference
na Přírodovědecké fakultě OU
Katedra sociální geografie Přírodovědecké fakulty OU uspořádala ve dnech 29. 5.—31. 5. 
2006 mezinárodní konferenci Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na mar-
ketingové řízení, konanou u příležitosti 15. výročí založení Ostravské univerzity. Třídenní 
konferenci, na jejíž organizaci se podílelo Středisko pro výzkum regionálního rozvoje 
Západočeské univerzity v Plzni, finančně podpořil Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
a Statutární město Ostrava. V prostorách Vědecko-technologického parku Ostrava se 
sešlo přes šedesát pozvaných hostů, které přivítal v zahajovacím projevu děkan Přírodo-
vědecké fakulty doc. RNDr. Petr Šindler, CSc. Poté se ujal slova RNDr. Petr Rumpel, 
Ph.D., který kromě svého vlastního příspěvku také moderoval většinu diskusí následu-
jících po vystoupení jednotlivých účastníků a zdůraznil: „Hlavním cílem konference bylo 
zajistit potřebnou diskusi mezi představiteli akademické obce, pracovníky z oblasti veřejné 
správy a regionálního rozvoje a mezi řídícími pracovníky měst a obcí, což se myslím poda-
řilo i díky inspirativním příkladům, které prezen-
tovali domácí i zahraniční přednášející.“ 

Zejména němečtí a rakouští odborníci na 
městský a regionální marketing se stali největ-
ším „lákadlem“ konference. Přestavitelé jedné 
z největších firem v oblasti realizace městského 
marketingu v německy hovořících zemí (CIMA 
GmbH) Mag. Roland Murauer a Mag. Ing. Ge-
org Gumpinger přednesli referáty nastiňující 
problematiku městského a regionálního marke-
tingu, přičemž těžiště obou příspěvků předsta-
vovala aplikabilita tohoto konceptu v celoevrop-
ském kontextu. Ředitel výzkumného Institutu 
für Stadt- und Regionalmanagement prof. Dr. Joachim Vossen zdůraznil ve svých dvou 
referátech jednak nezbytnost inovativního profesního vzdělávání pracovníků veřejné správy 
a jednak transfer znalostí, což demonstroval na případové studii úspěšné realizace měst-
ského marketingu na příkladu bavorského města Řezna. Za možná nejvíce inspirativní 
lze považovat, zvláště z pohledu tohoto regionu, vystoupení dr. Sabina Lange z Regional 
Verband Ruhr, klíčové instituce restrukturalizačního procesu montánního regionu Porúří, 
který prošel podobně zásadní strukturální proměnou jako ostravská aglomerace. Zejmé-
na příspěvek věnovaný regionálnímu marketingu poukázal na dosud opomíjené aspekty 
a faktory, jejichž vhodná prezentace a propagace může napomoci zvýšení image ostravské 
aglomerace i ostatních opomíjených regionů nejen v rámci České republiky. 

Současný stav městského marketingu v rámcových podmínkách ČR charakterizoval ve 
svém příspěvku přední odborník na tuto problematiku a současně ředitel Střediska pro 

výzkum regionálního rozvoje Západočeské 
univerzity v Plzni Mgr. Jiří Ježek společ-
ně s RNDr. Petrem Rumpelem, Ph.D., 
odborným garantem konference. Instituci-
onální problematiku regionálního rozvoje 
zhodnotil doc. Ing. Karel Skokan, Ph.D., 
z Ekonomické fakulty VŠB-TU. Praktic-
kou sféru regionálního rozvoje v ČR re-
prezentovali například Ing. Milan Půček, 
MBA, tajemník Městského úřadu Vsetín, 
nebo Ing. Vít Ruprich, náměstek primá-
tora Statutárního města Ostravy. 

Kladné ohlasy účastníků konference přesvědčily organizátory o nutnosti pořádat se-
tkání na toto téma častěji a hlavně pravidelně. „Je nutné prezentovat výsledky výzkumu 
a příklady dobré praxe na veřejnosti kontinuálně — jen tak vezmou odborníci i široká veřej-
nost na vědomí, že městský marketing není jen „prázdným pojmem“, ale opravdu přínosným 
konceptem řízení rozvoje samosprávy“, uzavírá Mgr. Ondřej Slach, který měl na starosti 
většinu organizačních příprav. Diskuse mezi jednotlivými účastníky ukázaly nezbytnost 
zpětné vazby a transferu znalostí mezi akademickou a veřejnou sférou, proto bude 
koncem června, souběžně s výzkumem, spuštěna nová webová stránka www.mestskymar-
keting.cz, kde budou k dispozici všechny výstupy z probíhajících projektů, dále teoretická 
charakteristika městského marketingu, užitečné odkazy na instituce zabývající se danou 
problematikou a v neposlední řadě bude zřízeno diskusní fórum, které bude sloužit jako 
informační a komunikační platforma.  ONDŘEJ SLACH, TOMÁŠ BORUTA

Motivací studentů
je praktická ukázka
budoucího povolání

Studenti druhého ročníku oboru zdra-
votnický záchranář z Ústavu algoterapie 
a urgentní medicíny Zdravotně sociální 
fakulty OU se v květnu zúčastnili kon-
ference HELIMED 2006 v Hradci Krá-
lové. Student Jan Pentka úroveň tohoto 
odborného setkání hodnotí takto: „Or-
ganizátoři spojili teoretickou část konfe-
rence s praktickými ukázkami využitelnosti 
letecké záchranné služby. Vysoká účast 
zahraničních hostů potvrdila renomé této 
konference, která je už tradiční. Jejich pří-
spěvky rozšířily informovanost o legislativě 
zdravotnických leteckých služeb v jejich 
zemích. Posluchači, kteří ovládali angličti-
nu, těžili z této znalosti na rozdíl od těch, 
kteří se museli spolehnout na kvalitní pře-
klady,“ podtrhuje student Pentka. „Pro 
nás, kdo se připravujeme na povolání zá-

chranáře, bylo — stejně jako pro širokou 
veřejnost, jež se mohla zúčastnit letadlové 
show — silnou motivací pozorovat dokona-
lou souhru hasičských záchranných sborů, 
policejního komanda a dovednosti pilotů. 
K vidění byly rovněž ukázky preciznosti 
práce leteckých modelářů, kteří své modely 
dokonale ovládali. Vzlet vrtulníků a je-
jich manévrování v dokonalé koordinaci 
s dalšími složkami integrovaného záchran-
ného systému při řešení následků hromad-
ného neštěstí měl punc vysoké profesiona-
lity a uváděl nás v nadšení. Vyvrcholením 
letecké show byla akrobacie stíhačky JAS 
34 Grippen, jejíž pilot bezchybně ovláda-
jící stroj ve vysokých rychlostech uváděl 
publikum v úžas. Pokud bych měl shr-
nout dojmy z akce, pak nás přesvědčila, 
že životní volba povolání zdravotnický zá-
chranář, pro které jsme se rozhodli, byla 
správná. Tímto chci poděkovat kolegovi 
Kamilu Jaškovi a organizátorce Lucii, kte-
ří nám zajistili nezapomenutelné zážitky,“ 
uzavírá Jan Pentka.
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„Poslouchá-li člověk rozhovory v našem každodenním životě, až 
ho někdy zabolí, s jak chudým slovníkem se lidé spokojí. Zvláště 
jde-li o mladé lidi! Někteří z nich snad jako by vystačili ve své 
komunikaci se slovní zásobou, jakou si snadno osvojí každý turista, 
kterému stačí, že se pouze dorozumí… Říká-li se «kolika řečmi člo-
věk mluví, tolikrát je člověkem», dalo by se snad také říci «jak kdo 
mluví svojí mateřštinou, takovým je člověkem»,“ pronesl mimo jiné 
herec a pedagog prof. Radovan Lukavský, tato „živá legenda“ 
šířící krásu české řeči po vlastech českých. 

Vznešený hlas R. Lukavského můžeme dodnes slýchat nejen 
v různých filmových a televizních rolích, ale i ze scény Národního 
divadla nebo při recitačních vystoupeních v mnoha českých a mo-
ravských městečkách. Rozezněl se také ve středu 10. května 2006 
zcela zaplněnou posluchárnou E 24, kde po oficiálním přivítání 
děkanem PdF OU doc. dr. J. Malachem, CSc., pronesl prof. Lu-
kavský přednášku na téma Kultura mluveného slova.

Po trochu nesmělém začátku vyplněném obavami, zda bude 
schopen splnit očekávání posluchačů, a omluvami svých zdravot-
ních obtíží přešel prof. R. Lukavský k citacím ze své knihy Kultu-
ra mluveného slova — v úvodu přednesl Chválu řeči české z pera 
Karla Čapka, na niž navázalo pozastavení u kvalit českého jazyka. 
Radovan Lukavský vyslovil svou obavu z ohrožení kultivované 

mluvené podoby naší mateřštiny a vyzval posluchače — pedagogy 
a hlavně studenty učitelství — k aktivnímu pěstění kultury řeči 
s tím, že „zejména na to můžeme dohlédnout u dětí v rodině 
i ve škole. Děti by měly slýchat od učitelů dobrou češtinu a samy 
by k ní měly být vedeny při hlasitém čtení či přednášení zpaměti 
dobrých textů a při pokusech o vlastní mluvní projevy. Ovšem 
kultura řeči by měla být součástí výchovného zájmu ve všech 
předmětech, nejen v hodinách češtiny“. 

Svůj výklad o různých aspektech zvukové stránky češtiny pro-
kládal prof. R. Lukavský osobitými komentáři (např. vzpomínkami 
na svou školní docházku, vysokoškolská studia na FF UK, kde 
vystudoval obor čeština — francouzština) a praktickými ukázkami, 
které byly pro posluchače velmi motivující — byla to např. ukázka 
nácviku náležité techniky dýchání, demonstrace práce s hlasem 
a návod, jak ovládnout hlasovou techniku, ale i příklady správné 
a nesprávné výslovnosti hlásek. Recitací Bieblovy básně Škála 
vzdal Radovan Lukavský hold českým samohláskám, předvedením 
mluvy „pražských Pepíků“ a dnešní středočeské „otevřené výslov-
nosti“, kterou výstižně parodoval E. Frynta v básni Žalva, zase 
poukázal na časté deformace při artikulaci samohlásek. Došlo 
dokonce na „zkoušení“ náležité výslovnosti několika přítomných 
studentů. 

Přestože byl prof. Lukavský v této chvíli stále ještě na počátku 
svého zasvěcování do problematiky kultivovaného řečového pro-
jevu, uplynuly skoro dvě hodiny čistého času, které ovšem poslu-
chačům uběhly jako voda a byli by rádi naslouchali zajímavému 
výkladu a krásně položenému hlasu přednášejícího mnohem déle. 
Ačkoliv se prof. Lukavský nedotkl všech důležitých témat, o nichž 
původně zamýšlel hovořit, návštěvníci neodcházeli neuspokojeni, 
ba mnozí si domů odnášeli nejen dojem z osobního setkání s vý-
znamnou osobností, ale i její podpis. 

Ojedinělost návštěvy prof. Lukavského v Ostravě podtrhl 
i zájem televize o natočení rozhovoru s ním — krátká reportáž 
o přednášce s názory studentů a komentářem Radovana Lukav-
ského byla vysílána v kulturní rubrice regionálního zpravodajství 
Report. 

Snad ještě víc okouzleni projevem Radovana Lukavského byli 
návštěvníci jeho druhého ostravského vystoupení, komorněji a po-
etičtěji laděného komponovaného pořadu v klubu Fiducia. Rado-
van Lukavský hovořil o svých setkáních s poezií, která ho během 
života oslovila, recitoval verše oblíbených básníků, vzpomínal na 
své dětství, školní léta, ale třeba také na své totální nasazení bě-
hem války, jež prožil v nedalekém Bílovci. Skutečnost, že poezie 
je jeho životní láskou, jíž se naučil rozumět, proniká do jejích tajů 

a s porozuměním tlumočí její hloubku ostatním, mohli návštěv-
níci vnímat při Mistrově recitaci — od úvodního skvělého podání 
Holanovy Modlitby kamene přes úryvek z Nezvalova Edisona, 
Demlovu báseň Moji přátelé, přes verše Sovovy, Březinovy, Bez-
ručovy, Šrámkovy, Tomanovy, Halasovy a Seifertovy až ke skladbě 
O pokojné mysli J. S. Bacha a k humorným veršům E. Frynty, 
jimiž své večerní klubové vystoupení zakončil. Návštěvníci poté 
R. Lukavskému položili v krátké diskusi několik otázek a rovněž 
si odnesli domů podpisy ve výtiscích jeho knih nebo divadelních 
programech. 

Účastníci obou ostravských setkání oceňovali jednak fakt, že 
prof. R. Lukavský, letos sedmaosmdesátiletý, vážil tak dalekou 
cestu na sever Moravy, jednak jeho zanícení pro otázky jazykové 
kultury a hlavně osobní umění dokonale rozeznít všechny struny 
stradivárek českého jazyka, a to při recitaci i běžné mluvě. K po-
děkování prof. Radovanu Lukavskému za vstřícnost, skromnost 
a profesionalitu připojujeme i přání pevného zdraví, které by mu 
umožnilo i nadále podnikat podobná setkání s jeho obdivovateli.

Za organizátory akce, k nimž patřily katedra českého jazyka 
a literatury s didaktikou PdF OU, klub Fiducia a ostravská po-
bočka Jazykovědného sdružení AV ČR,

ZAZNAMENALA MGR. PAVLÍNA KULDANOVÁ, PH.D.

Herecká legenda přednášela o kultuře mluveného slova

Radovan Lukavský na OU



Vrcholně barokní exkurze
Pro nezasvěcené a zapomnětlivé připomenu itinerář mezi 12. a 14. květnem 2006, který 
měl přiblížit studentským poutníkům moravské — až na jednu výjimku — stavby barokního 
architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla (1677—1723): na Olomoucku Jesenec a Jaroměřice 
u Jevíčka, dále Ž�ár n. Sázavou a v jeho blízkém okolí Ostrov n. Oslavou, vesnice Bobrová, 
Obyčtov a Zvole, v Čechách Želiv a zpět na Moravě v dosahu Brna velké kláštery Rajhrad 
a Křtiny. Plánované se beze zbytku uskutečnilo, dokonce i ke spokojenosti zoufalců, kteří 
na zpáteční cestě dostihli málem rozjetý poslední vlak směrem do Turnova. 

Odjezd autobusem proběhl celkem v pohodě a zbylé tři dny se rýsovaly jako opravdu zají-
mavý výletový počin. 

Někteří průvodci vykládají legendy, ale někteří dokáží vážně pobavit historkami z farnosti. 
No, když jsme přijeli ke Kalvárii do Jaroměřic u Jevíčka, svítilo sluníčko a my uvítali chladivý 
kostelní prostor, ztvárněný jako tajemná jeskyně působivého předpeklí. Chaos při rozdělování 
ubytování a roztrhnutí party nahradila „vtipná“ česneková polévka; to moje cibulačka byla 
prvotřídní. Rebelské pivo i okolí bylo fajn. Noční život je ve Ž�áru opravdu bohatý, a i když 
nenarazíte na nic než na diskotéky stylu 90. let, i tak se pobavíte, věřte mi.

Veronika Olšovská, dějiny umění 1. roč.

Odskok do českého Želivu nás čekal až v neděli, soustředili jsme se výhradně na „mo-
ravského“ Santiniho. Drobná geografická oprava by měla být omluvou těm, kteří jsou i na 
Ž�ársku pořád ještě doma na Moravě. 

Zaváhal ten, kdo otálel s podáním přihlášky. Přišel totiž o báječnou a velmi poučnou exkur-
zi. Je velký rozdíl mezi tím, číst o něčem v knize a prohlížet si obrázky, a mít možnost věci vidět 
v reálu a smět si je osahat. Daleko lépe se to člověku vryje do paměti. A tuto možnost jsme 
měli při každém setkání s dílem Santiniho. Člověk si cestu na místa, která by chtěl navštívit, 
plánuje. Ale většinou ji stejně nezrealizuje. A� už z časových, finančních nebo jiných důvodů. 
Je moc dobře, že tuto akci Filozofická fakulta OU uspořádala. Před zkouškami to bylo velice 
příjemné zpestření. A co na mě nejvíce zapůsobilo? Zelená Hora ve Ž�áru a legenda o sv. Janu 
Nepomuckém; mozaika malíře Jaroslava Šerých v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Ž�áru (tu 
bych tam rozhodně nečekala); všechny kostelíky, které jsme navštívili; bratr Benedikt v klášterním 
kostele v Želivu, který nám dělal průvodce, čímž mě zbavil přednesu referátu (by� jsem ho měla 
připravený). Ale jeho podání bylo mnohem lepší. Rajhrad, Křtiny, tamní zvonkohra atd. Pokud 
bude v budoucnu univerzita pořádat další exkurzi, neváhám a jedu.
 Věra Klézlová, dějiny umění 2. roč.

Bratr Benedikt požívá oproti Věře trvalou výhodu svého noviciátu: může své premon-
strátské soustředění dennodenně zdokonalovat — studiem, modlitbou i mimořádně zdravým 
želiveckým klášterním hornokvašeným trapézským pivem — a� už zvolí medovinou ochucený 
Castulus, višňový Siard falco nebo tmavý hořký Godšalk. Poutníci v Želivu jich mohou 
užívat jen potud, pokud jim stačí tělo nebo batoh. 

Exkurze po moravských stavbách Jana Blažeje Santiniho byla pro mě rozhodně velmi zají-
mavá a pomalu jsem začala měnit názor na barokní umění. Malé kostely, které jsme navštívili, 
měly každý jinou barvu interiéru, která převládala (zelená, tyrkysová, růžová). Bylo to něco úplně 
jiného, než jsem znala.Ubytování bylo luxusní, všichni jsme byli překvapeni. Anděl s trumpetou 
ohlašující poslední soud na hřbitově se mi tak líbil, že bych ho přestěhovala na svou zahradu, 
ale myslím, že by nevyzařoval takové kouzlo jako právě tam, kde se nachází. Dále mě uchvátil 
exteriér kaple sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře a stejným způsobem zklamal interiér, a to 
kvůli probíhající restauraci — celkově jsem si představovala, že interiér bude větší a světlejší.
 Michala Roztomilá, dějiny umění 2. roč. 

Jan Blažej nepochybně ovládal vrcholnou barokní iluzi a moment překvapení. Nadto byl 
ale zpropadeně chytrý, vzdělaný a vstřícný k chytrým, vzdělaným a movitým mecenášům. 
Neubráním se však přesvědčení, které si utvrzuji pokaždé, když se s „ním“ potkám: pohrává 
si nejen s hmotou, ale i s našimi smysly, představivostí a intelektem.

Prvního dne jsme byli ubytováni. Naše desetičlenná skupinka našla svůj azyl v malém penzi-
ónku s milou obsluhou a příjemným prostředím. K naší velké radosti přispěl i fakt, že jsme se 
ocitli doslova pár kroků od Zelené Hory, nejznámějšího to projektu J. B. Santiniho.

Po náročném dni, který byl nabitý mnohými zážitky a přínosnými informacemi, každý odpočí-
val po svém. Někteří stále debatovali o navštívených objektech a nad četnými pohlednicemi, které 
toho dne stihli nakoupit. Avšak dva z našich spolužáků zvolili zcela jiný druh zábavy: pokorně 
se odebrali do svých postelí, připraveni na velmi časné probuzení a novou porci zážitků. Dodnes 
lituji toho, že jsem se nechala přemoci únavou a nevyrazila s nimi ve čtyři hodiny ráno, po 
pěšině ještě plné rosy, směr Zelená Hora. Ráno se dotyčným sice krapet zavírala víčka, avšak 
jedinečné dojmy je držely na nohou. Ostatní jen tiše záviděli a snili o neopakovatelné atmosféře 

IN THE END... BECKETT 
APPEARS aneb slavíme
100 let od narození
irského dramatika
Samuela Becketta 

27. května jste měli možnost zhlédnout 
v Divadle loutek představení divadelní 
skupiny katedry anglistiky a amerikanistiky 
In the end … Beckett appears. Divadel-
ní skupinu ELTO není třeba blíže před-
stavovat: mnozí mají zcela jistě v paměti 
předchozí představení v klubu Atlantik či 
antikvariátě Fiducia pod vedením americké 
lektorky Amandy Lanier, která se letos, 
k obrovskému smutku nás všech, vrátila 
po třech letech působení v České repub-
lice do své rodné země. A tak v letoš-
ním roce převzala štafetu vedení dr. Karla 
Šimčíková. Za režijního přispění Andrey 
Hoffmannové a Tomáše Dinkova (studentů 
Ostravské univerzity) „nastudovalo“ ELTO 
během necelého semestru čtyři krátké hry 
Samuela Becketta - Catastrophy, Come 
and Go, What Where, Rockaby - a adap-
taci povídky Ernesta Hemingwaye Hills 
Like White Elephants (ve které si zahrál 
i jeden z vyučujících katedry anglistiky 
a amerikanistiky). Beckettovy hry nejsou 
pro diváka, ani pro herce (a co pak pro 
režiséra!) vůbec jednoduché, a� už se hra-
jí v češtině, nebo v angličtině. Pochopit 
jejich obsah, mnohdy absurdní, je téměř 
nadlidský výkon. Myslím, že ELTU se ten-
to úkol podařil na výbornou. Děkujeme 
všem, kteří nás v sobotu večer přišli pod-
pořit, děkujeme divadelní skupině Deliri-
um, která přijala pozvání naše představení 
doplnit dvojicí nastudovaných Beckettových 
her v češtině, děkujeme všem, bez kte-
rých by se představení nikdy neuskutečnilo. 
Vy, kteří jste představení neměli možnost 
zhlédnout a přišli jste o nádherný večer 
absurdna a silných emocí, nezoufejte. Po-
čátkem příštího semestru se představení 
možná zopakuje. And who knows? Maybe 
Beckett will appear. 

K.Š. 



tohoto malého výletu. Mlhou porostlé ostění a sochy zalité zlatým svítáním... no řekněte sami 
— to vám nezajistí žádná příručka ani ten nejlepší průvodce.
 Tereza Grygarová, dějiny umění 1. roč.

Aniž jsme my ostatní tušili, jak se dá povzbudit vědění i romantika, pokoušeli jsme 
se první večer prožít několik pasáží z Urbanovy knihy „Santiniho jazyk“. Dramaticky je 
přednesl Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., přímo u tzv. Dolního neboli Morového hřbitova ve 
Ž�áru. Místo mlčenlivé, do jehož ohrady s kaplemi zavřelo 18. století útěšný paradox: 
morová vlna, která zachvátila okolí, se Ž�áru n. Sázavou vyhnula.

Dle mého názoru byl víkendový 
výlet po stavbách Santiniho výbor-
ný, především člověk získá zcela 
jiný pohled na dílo i autora, když 
se s nimi osobně seznámí. Sama 
baroko příliš v oblibě nemám, 
hlavně ne radikální baroko s „pře-
plácanými“ interiéry, kde nemůže 
žádný prvek sám o sobě vyniknout, 
protože je přebit hned jiným — dle 
mého názoru. Přebohatá barokní 
výzdoba, kdy vedle sebe stojí už 
samo o sobě radikální a výrazné 
architektonické členění, pozlacení 
všeho možného, umělý mramor 
a všudypřítomná výmalba... Proto 
mě nezaujaly skoro vůbec kostely v Rajhradě a Křtinách. O to krásnější se mi jevil klášterní 
kostel ve Ž�áru nad Sázavou či celý komplex kláštera premonstrátů v Želivě. Velice zajímavé 
také bylo si vyslechnout výklad přímo z úst řádového bratra. Za nejzajímavější místo snad po-
chopitelně pak považuji kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, trochu jsem sice byla 
zklamaná z lešení zakrývajícího interiér, ale na druhou stranu je milé vidět, že se o stavby pečuje 
a nechátrají. Ivana Ostřanská, dějiny umění 2. roč.

Teprve před několika málo lety začala tato unikátní stavba barokní gotiky, zahrnutá do 
počtu světových památek UNESCO, pomalu svlékat ostudný kabát zanedbání. Proto ono 
lešení. Dnes se vedou místní laické i odborné spory o to, zda okolí poutního kostela sv. 
Jana Nepomuckého na Zelené Hoře nechat zahalené vzrostlými stromy, nebo zeleň vyplenit. 
Snad bude konečné rozhodnutí moudřejší než neergonomické přístupové schodiště, po němž 
se nedá vystoupat ani seskákat v nižádném rytmu. Možná by to zvládl kůň…

Především jsem velmi ráda, že se exkurze nakonec úspěšně uskutečnila. Určitě už mnoho 
studentů napsalo, že upřednostňují gotické památky. K nim se musím přidat i já. Ačkoliv baroko 
samozřejmě neodsuzuji, gotická architektura je mi bližší. Proto mě nejvíce zaujal poutní kostel 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, který má s gotikou mnoho společného a který jsem 
si už dlouho přála vidět kvůli jeho originalitě. Dále se mi velmi líbilo v Želivě. Oceňuji využití 
poskytnutého času beze zbytku, podle mého názoru to snad ani nešlo zorganizovat lépe. Jako 
studenti máme méně možností navštívit tolik příbuzných památek najednou, což je pro srovnání 
nejlepší, proto jsem tuto exkurzi s radostí uvítala. Tereza Lounová, dějiny umění 2. roč.

Jan Blažej Santini, donedávna jméno z uměnovědných knih a letmá, více či méně čerstvá 
vzpomínka na některou z návštěv barokního chrámu. Dnes umělec, jehož návrhy sýpek, pivovarů 
či zájezdních hostinců si v ničem nezadají s proslulými projekty klášterů v Rajhradě či Želivě 
nebo kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře. A právě za to patří můj dík dvěma 
ženám. Děkance FF OU Evě Mrhačové, v jejíž hlavě se nápad uskutečnit exkurzi po stopách 
Jana Blažeje Santiniho na Moravě zrodil, a doktorce Marii Š�astné, která akci naplánovala 
a s nevšední bravurou vedla. Děkuji.  Doc. PhDr. Aleš Zářický, PhD., KHI 

Víc než barokní formy
Od překvapivě důmyslných kompozic venkovských kostelů, přes tzv. barokní gotiku a její 

„ž�árské ohnisko“ (podle V. Kotrby), stezkou mezi polem a pobřežní houštinou kolem 
Sázavy, průlez hlučnou poutí s nesmyslným radujícím se lidským mumrajem… Nakonec 
nedostavěný areál s vznosnou centrálou v Křtinách. Od vlastivědy z autobusu k odborným 
architektonickým detailům na stanovených lokalitách... Poznání báječných vstřícných lidí na 
moravském venkově… Te� po pár dnech odstupu si pořádám zbytky zodpovědnosti, poznat-
ky, zážitky a dojmy. A ten nejcennější zisk — alespoň v této chvíli: podobně jako v Santiniho 
architektuře se sešli i v našem „podniku“ ti, kdo jej vymysleli a určili jeho užitek, mece-
novali, provedli subdodávky. Dostavělo se až do konce a ti, kdož budou „stavbu“ i nadále 
užívat, snad budou z ní mít kromě praktického užitku i potěšení v budoucnu.
  PHDR. MARIE ŠŤASTNÁ, SEMINÁŘ DĚJIN UMĚNÍ

CO NOVÉHO NA
FILOZOFICKÉ FAKULTĚ
v měsíci květnu 2006?
—  Dne 2. května se aktivně zúčastnilo Spor-

tovního dne OU 7 žen + 1 muž z FF: 
Jana Bolková, Maruška Šimáková, Pavla 
Kociánová a Kamil Rodan zdolali Lysou 
horu; Romana Gračková, Gábina Grül-
lingová a Alena Matoušková provozovaly 
aerobik; Alena Matoušková a Gábina 
Grüllingová zvládly ještě navíc bowling!

—  Dne 3. května se v pobočce Jazykovědného 
sdružení AV konala přednáška prof. Ji-
řího Damborského K teorii kalku II.

—  Dne 9. května se na zasedání vědecké 
rady FF konalo habilitační řízení dr. Ale-
še Zářického. Novému docentovi katedry 
historie blahopřejeme.

—  Dne 9. května se v galerii FF Na Půdě 
konala vernisáž fotografií děkana FF UP 
v Olomouci prof. Iva Bartečka — Jezero 
Titicaca, Peru, Bolívie.

—  Dne 10. května se konaly promoce ab-
solventů 7. běhu Univerzity třetího věku. 
Čtyřsemestrální studium absolvovalo té-
měř 200 seniorů.

—  Dne 10. května se na zasedání vědecké 
rady Husitské teologické fakulty UK ko-
nalo habilitační řízení dr. Evy Sotonia-
kové. Nové docentce katedry psychologie 
a sociální práce blahopřejeme.

—  Dne 11. května se na katedře psychologie 
a sociální práce konala přednáška vý-
znamného hosta M. Mahlera Stíny holo-
caustu v psychice potomků: 60 let poté.

—  Ve dnech 12.—14. května se z iniciativy 
děkanky FF konala odborně naučná ex-
kurze Moravské projekty barokního ar-
chitekta Jana Blažeje Santiniho Aichla. 
Zúčastnilo se jí kolem 40 studentů dějin 
umění a historie pod odborným vedením 
dr. Marie Š�astné.

—  Dne 22. května se v kostele sv. Václava 
konal za řízení doc. T. Novotného exce-
lentní koncert pěveckého souboru ADA-
SH. Koncert byl přenášen novou televizní 
stanicí NOE.

—  Ve dnech 22.—23. května byl hostem ka-
tedry romanistiky prof. Antonio Gómez 
Yebra z univerzity ve španělské Málaze. 
O jeho přednášky i besedu o jeho vlastní 
básnické tvorbě projevili studenti katedry 
velký zájem.

—  Dne 25. května se v Praze konalo první 
setkání všech osmi děkanů filozofických 
fakult ČR. V centru pozornosti byly pře-
devším finanční otázky fakult.

—  Dne 27. května se v Divadle loutek ko-
nalo představení divadelní skupiny ELTO 
katedry anglistiky a amerikanistiky s ná-
zvem IN THE END…BECKETT AP-
PEARS aneb 100 let Samuela Becketta.

EVA MRHAČOVÁ

ŽIVÉ SOCHY V ARCHITEKTUŘE ŽELIVU



V noci na pondělí 22. května byl spuštěn nový Web OU. 
Mottem celého projektu byla myšlenka vytvoření moderní prezen-
tace moderní univerzity. Práci samotné pak předcházela poměrně 
důkladná analýza. Ta zahrnovala vyhodnocení ohlasů uživatelů 
k webu dosavadnímu — včetně vyhodnocení výsledků evaluace, 
vyhodnocení technických a designových trendů v tvorbě WWW 
prezentací obecně a především pak webů univerzitních. 

Změn, které přinesl, bylo poměrně hodně. Ta nejviditelnější 
— nový design — byla jen jednou z mnoha. Ovšem ta hlavní 
byla zároveň základem celé nové koncepce Webu a Portálu OU: 
tyto informační systémy se nově podělí o informace publikované 
na webových stránkách Ostravské univerzity. Zatímco dosavadní 
systém házel všechny informace na jednu velkou hromadu, nové 
rozdělení počítá s rozdělením této hromady na dvě menší — Portál 
OU určený pro studenty a zaměstnance OU (tedy k vnitrouni-
verzitnímu použití) a Web OU pro okolní svět — pro uchazeče 
o studium, jejich rodiče, pro organizace se zájmem o spolupráci 
a další návštěvníky. Portál OU ve své nové verzi (taktéž s novým 
designem) tímto krokem přebírá rovněž funkci Intranetu. Oddělení 
vnitřních informací od vlastní prezentace OU okolnímu světu je 
dnes již běžné všude ve světě a byl nejvyšší čas tento razantní 
koncepční krok provést i na Ostravské univerzitě.

Struktura Webu OU byla značně zjednodušena. Byly vypuštěny 
některé „mezikategorie“, jejichž prázdnota uživatele spíše mátla, 
některé kategorie byly „vytaženy“ o úroveň výše. V tomto kroku 
nás opět podpořily ohlasy uživatelů a evaluace. Abychom ještě více 
usnadnili přístup k hledané informaci, zavedli jsme nový prvek: 
tzv. informační bloky. V těchto blocích najdou uživatelé zkratky 
k jednotlivým nejhledanějším a nejpoužívanějším informacím. Ty 
jsou pak přehledně členěny. Zdvojování přístupu ke koncové infor-
maci rozhodně není na škodu — nenutí uživatele přijmout danou 
logiku struktury, ale nabízí více variant a snaží se vystihnout více 
možných uživatelských přístupů. Svůj samostatný blok dostaly také 
konference pořádané nebo spolupořádané OU, které se dříve 
ztrácely v záplavě aktualit. V orientaci by měl napomoci i tzv. 
stavový řádek, který zřetelně ukazuje pozici prohlížené informace 
ve struktuře, ale také mapa stránek. 

Velký pokrok zaznamenal Web OU také po technické stránce. 
Systém je opět postaven na databázích MySQL a jazyku PHP 
v kombinaci s XHTML, nově je pak mnohem masivněji využi-
ta technologie kaskádových stylů (CSS). Snažili jsme se a dále 
se snažíme o zapracování a dodržování v co největší míře tzv. 
„pravidel tvorby přístupného webu“ — pravidel, jejichž dodržování 
umožňuje přístup také uživatelům bez ohledu na jejich zdravotní 
handicap (slabozrací, slepí či barvoslepí) a bez ohledu na softwa-
rové vybavení (více na http://pristupnost.nawebu.cz). Novinkou je 
také v nejbližších dnech ke spuštění chystaný tzv. RSS kanál, který 
napomůže další prezentaci a zviditelnění OU ve světě Internetu.

Nová grafika Webu OU je založena na vybraných fotografiích 
z běžného života Ostravské univerzity, „losovaných“ funkcí ná-
hodného výběru z příslušného balíku snímků. Těch je v současné 
chvíli jen omezené množství, ale postupem času se bude zvyšovat 
jak jejich počet, tak kvalita. Barevně je design přizpůsoben novým 
firemním barvám (tmavě modrá + oranžová) Ostravské univerzity 
v Ostravě, čímž přispíváme svým dílem k procesu sjednocování 
stylu prezentace OU. Grafickým osvěžením jistě budou také self 
promo bannery na akce pořádané Ostravskou univerzitou (zajíma-
vé koncerty, přednášky či propagační akce univerzity). 

Poměrně převratnou změnou bude systém administrace Webu 
a intranetové části Portálu. Ta umožní vkládání a editování jed-
notlivých zpráv každému zaměstnanci OU. Schvalovací proces pak 
bude probíhat ve dvou krocích: umístění do dané části struktury 
schválí garant či odpovědná kontaktní osoba, design pak bu-

dou schvalovat (v případě Webu OU také editovat) webmastři. 
V případě anglické verze bude ještě jeden krok navíc — schválení 
jazykovým korektorem. Vše bude probíhat elektronickou cestou 
v příslušném work flow modulu Portálu OU. Veškeré tyto me-
chanismy, včetně definice jednotlivých skupin uživatelů a správců, 
budou součástí směrnice rektora, která je v době uzávěrky těchto 
Listů těsně před schválením. Samotný systém administrace je ještě 
stále ve vývoji a jeho předpokládané spuštění do ostrého provozu 
se očekává v průběhu letošního léta (bude-li nějaké) tak, aby mohl 
být plně využíván již od počátku akademického roku 2006/2007.

Čeká nás ještě mnoho práce od doplňování obsahu obou sys-
témů přes optimalizaci a organizační zajištění chodu, zprovoznění 
administrace a několika doplňkových podsystémů (jako např. Ka-
lendář akcí). Jsme si vědomi problémů, které zavádění Webu OU 
přineslo, popř. ještě může přinést. Ale co nového je bez nich? 
Věříme však, že vše vyřešíme k maximální spokojenosti vás — běž-
ných i odpovědných uživatelů. 

TOMÁŠ VÁCLAVEK A MIROSLAV HAFT

ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ CIT OU

Centrum dalšího vzdělávání 
Centrum dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty naplňuje 

programové prohlášení Asociace institucí vzdělávání dospělých 
v ČR jako nevládní nepolitické organizace. AIVD potvrdila 
své zaměření prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání 
dospělých v ČR na valné hromadě, konané 7. dubna 2006 
v Praze. Zhodnotila činnost za uplynulé období a seznámila 
s plánem činností předloženým výkonným výborem pro příští 
kalendářní rok. AIVD spolupracuje se státními institucemi 
v oblasti legislativy, se státními orgány, státními profesními 
subjekty, organizuje odborné semináře, kurzy (Certifikované 
kurzy lektorů, Týdny vzdělávání dospělých), umožňuje prezen-
tace vzdělávacích institucí, studijní cesty, semináře, workshopy, 
vydává vlastní periodikum Andragogika, realizuje projektové 
činnosti.

AIVD v posledním roce rozvinula spolupráci s krajskými 
úřady v celé ČR, v Moravskoslezském kraji působí krajský 
koordinátor Ing. Petr Kazík. 

Další podrobné informace a kontakt je možno vyhledat na 
webových stránkách http://www.aivd.cz/.

MGR. ALEXANDRA TOMÁŠOVÁ

Ostravská univerzita má nový web



Katedra informatiky
a počítačů PřF OU

připravila program ARION 

Program ARION umožňuje pracov-
níkům ve školství, kteří se podílejí na 
řízení vzdělávacího procesu, aby se pro-
střednictvím seminářů seznámili s praxí 
v jiných zemích a diskutovali o součas-
ných problémech při řízení vzdělávacího 
procesu. Je součástí vzdělávacího progra-
mu Evropské unie SOCRATES II, který 
plynule navazuje na výsledky první fáze 
programu a současně představuje nové 
aktivity a cíle. 

Ve dnech 16. 5.—21. 5. 2006 se usku-
tečnil program ARION pro učitele ev-
ropských zemí na katedře informatiky 
a počítačů Přírodovědecké fakulty OU. 
Navázal na úspěšně dokončený projekt 
Grundtvig 2 (podzim 2005) Vzdělávání 
smyslově postižených (Sokrates/Grundt-
vig 110977-CP-1-2003-1-PL-GRUNDT-
VIG—G1, Inclusive practices for learners 
with disabilities). Dále na zkušenosti 
z organizování programů ARION v le-
tech 2000 a 2002, které byly zaměřeny 
na využití ICT ve vzdělávání. Organi-
zování programu ARION na katedře 
informatiky a počítačů PřF nebylo ná-
hodné, protože kromě zmíněných aktivit 
má tato katedra pokračující rozvojový 
program Integrace zdravotně postiže-
ných studentů do studia na OU a pro-
jekt Equal, na kterém spolupracuje OU 
s dalšími 9 partnery; projekt má název 
Pro plný život a je zaměřen na sluchově 
postižené občany.

Učitelé z Irska, Německa, Portugal-
ska, Rakouska, Řecka, Velké Británie 
projevili zájem seznámit se s praxí, jak 
je možno vzdělávat smyslově postižené 
na Ostravské univerzitě a v Moravsko-
slezském regionu. Zahájení a přivítání 
účastníků se ujal děkan Přírodovědecké 
fakulty doc. RNDr. Petr Šindler, CSc., 
a vedoucí katedry informatiky a počí-
tačů doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Byli 
přijati náměstkyní hejtmana Moravsko-
slezského kraje PhDr. Jaroslavou We-
nigerovou. Organizátory programu byly 
řešitelky výše uvedeného grantu Grund-
tvig 2 Ing. Zdenka Telnarová, Ph.D., 
a doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. 

Účastníci programu navštívili mj. 
stacionář pro sluchově postižené děti 
v Ostravě-Porubě, školu pro sluchově 
postižené ve Valašském Meziříčí, školu 
pro zrakově postižené v Opavě, sezná-

Jezero Titicaca, Peru, Bolívie
Rozhovor s historikem a cestovatelem Ivem Bartečkem, autorem
fotografické výstavy, která právě probíhá v galerii FF „NA PŮDĚ“
(Prof. Ivo Barteček působil v letech 1990—1995 na FF OU, od roku 1995 působí na Filozo-
fické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, od r. 2002 jako její děkan.)

Jak se stalo, že se hlavní oblastí tvého společenského a odborného zájmu stala 
Latinská Amerika? Jak se stalo, že ses rozhodl právě pro jezero Titicaca?

Pokud se stručně zaměřím na předpoklady mého zájmu o Latinskou Ameriku, pak mohu 
konstatovat, že můj dlouhodobý zájem o tento subkontinent byl završen studijním pobytem 
v oddělení Latinské Ameriky Orientálního ústavu ČSAV. Tam jsem měl v 70. a 80. letech 
příležitost podílet se na utváření obrazu minulosti a současnosti Latinské Ameriky v Evropě 
a v bývalém Československu.

A Titicaca? Od poloviny 90. let 
působím na katedře historie Filozo-
fické fakulty v Olomouci. Dlouhodo-
bé badatelské zaměření olomoucké 
univerzitní historické práce před-
stavuje historický místopis Moravy. 
Model historického místopisu, který 
je po desetiletí v Olomouci úspěš-
ně naplňován, lze přenést a uplat-
nit i v jiném prostoru. Zvolil jsem 
s ohledem na svou iberoamerika-
nistickou specializaci prostor jezera 
Titicaca. Ten je výjimečný jednak 
svými geografickými a přírodními 
podmínkami, jednak představuje zázemí s mimořádným nábojem odkazu kultur a civilizací 
(tím mám na mysli střetávání a setkávání původního amerického a dobyvatelského evrop-
ského modelu). Kultury obývající kotlinu jezera Titicaca na pomezí dnešního Peru a Bolívie 
představují klíč k popisu a přístupu k dějinám Jižní Ameriky andského prostoru. 

Při svých cestách Latinskou Amerikou a Jižní Amerikou se pohybuješ ve vyso-
kohorském prostředí. Nemáš obavy ze soroce, nemoci z převýšení?

Ve Venezuele, Kolumbii, Ekvádoru, Peru, Bolívii či Argentině jsem se při svých cestách 
skutečně pohyboval ve výškách dosahujících či přesahujících 4 000 metrů. Patří to k nut-
nému předpokladu zájmu o tento terén a o jeho kulturněhistorický odkaz. Jakýkoliv pobyt 
v těchto výškách vyžaduje aklimatizaci. Pohybujeme-li se v prostoru jezera Titicaca, znamená 
to, že vstupní výškou je nejméně 3 810 metrů, což je hladina jezera Titicaca. Navštěvované 
polohy jsou ve výškách až 5 100 metrů. Na základě svých zkušeností mohu sdělit, že pro 
úspěšnou aklimatizaci je zapotřebí nejméně šesti až sedmi dnů. Veškerý pohyb je nutno 
přizpůsobit podmínkám terénu, rozhodující při těchto cestách či výstupech je počasí. Ideální 
pro historicko-místopisný výzkum je jihoamerické zimní období (červen, červenec, srpen), ale 
musíme počítat s nočními teplotami pod nulou, třeba až —15 stupňů. Výhodou je, že panuje 
stabilní počasí — slunečno, zima. V jihoamerickém letním období (listopad, prosinec, leden) 
mohou náš pohyb a pobyt v terénu zásadně ovlivnit sesuvy půdy a déš�. 

Co jazykové vybavení? Hovoříš s indiány v jejich původních jazycích?
Prostor kotliny jezera Titicaca a jeho širšího zázemí andského altiplana je obýván mimo 

jiné Aymary a Kečuy. Výhodou latinskoamerického andského světa je v závislosti na odka-
zu bývalé španělské přítomnosti sjednocující jazyk — španělština. Pro obě dvě strany — jak 

pro cestovatele, tak pro domorodé-
ho obyvatele představuje španělština 
zprostředkující jazyk. Znamená to ve 
svých důsledcích jednodušší či méně 
problematickou komunikaci. Právě 
mým indiánským přátelům na boli-
vijském území, Aymarům, vděčím za 
uvedení do terénu, který doposud stál 
mimo přednostní zájem historické 
a historicko-místopisné práce. Jedná 
se současně o prostor, který předsta-
vuje nejkratší spojnici mezi jezerem 
Titicaca, altiplanem a východními 
nížinami. Je to skutečně místo mi-
mořádného strategického významu.

ZE ZAHÁJENÍ VÝSTAVY TITICACA, PERU, BOLÍVIE



mili se s aktivitami společnosti Kafíra 
v Opavě pro zrakově handicapované. Na 
programu byla návštěva výtvarného ate-
liéru studentky Pedagogické fakulty OU 
Marcely Cinkové, vystoupení sluchově 
postižených studentů dramatického obo-
ru Janáčkovy akademie v Brně a další 
vzdělávací a poznávací aktivity.

Vzdělávání smyslově postižených se 
v rámci Evropské unie věnuje mimořádná 
pozornost. V současnosti se usiluje o to, 
nabídnout jim také možnost terciární-
ho vzdělávání prostřednictvím informač-
ních technologií. Na katedře informatiky 
a počítačů PřF OU byl akreditován obor 
Aplikovaná informatika, o který projevu-
jí zájem také smyslově postižení. Zájem 
o ARION na OU není náhodný a KIP 
PřF vytvořila dosavadní praxí a řešením 
mezinárodních grantů kvalitní východiska 
a základnu.

Ostravská univerzita vkládá tímto po-
činem další kamínek do mozaiky svého 
dobrého jména v Evropě.
 JANA KUTNOHORSKÁ

Měl jsi během svých cest příležitost setkat se se šamany či šamanstvím?
Musím konstatovat, že toto téma mě nikdy nezaujalo a pouze jsem je registroval. Sku-

tečnost, které jsem věnoval pozornost a které si v andském prostoru všímám, je uchování 
a uchovávání předkolumbovských duchovních rituálů, a to ve vztahu k nejvyššímu božstvu. 
Tyto rituály jsou doložitelné a jsou pěstovány například ve Valle de la Luna blízko Cuzca, 
jakož i v širším kulturním zázemí jezera Titicaca. Je potěšující, že odkaz Pachamamy pro-
mlouvá přes staletí a tisíciletí do dnešních dnů. 

Takže když jsem si nad Cuzcem koupila od indiánů sošku Pachamamy, udělala 
jsem dobře, ne?

To v každém případě.

Čím se vedle jezera Titicaca ve vztahu k Jižní a Latinské Americe dále zabýváš? 
Jaké jsou tvé cíle?

Mému zájmu o prostor jezera Titicaca předcházel zájem o minulost a současnost Stře-
doevropanů — Čechů v Latinské Americe. Tomuto tématu se věnuji i nadále, přednostně 
na příkladu Venezuely. Mimořádný zdroj informací o Latinské Americe druhé poloviny 19. 
a první poloviny 20. století představuje odkaz středoevropských, a tudíž i českých cestova-
telů. Odtud vede současně cesta, a to ve spojitosti s historickým místopisem a ve spojitosti 
s osobní znalostí navštěvovaného terénu, k historické kartografii. Zde je současně možno 
uplatnit poznatky a odkaz raně novověkých cestovatelů Latinskou Amerikou.

ZA ODPOVĚDI PODĚKOVALA EVA MRHAČOVÁ

Amerikanisté se sešli na Kypru
Ve dnech 7.—10. dubna 2006 proběhla v kyperském hlavním městě Nikósii bienální kon-
ference evropských amerikanistů (EAAS - European Association for American Studies). 
Zatímco minulá konference, která se konala v Praze, byla tematicky nazvána Amerika 
v běhu lidských událostí: prezentace a interpretace, tématem letošní konference byl 
Konformismus, nonkonformismus a antikonformismus v kultuře Spojených států. Ve 25 
specificky vymezených dílnách amerikanisté ve svých příspěvcích sledovali, jak se konfor-
mistické i nonkonformistické tendence projevují v americké literatuře, filmu, malířství, 
fotografii, historii, politice, náboženství i v jiných sférách amerického společenského živo-
ta. Aktivně se konference zúčastnilo více než 200 amerikanistů nejen z Evropy, ale i ze 
Spojených států, Kanady, a dokonce i z Nigérie, Libanonu, Tajwanu a Japonska.

Českou republiku zastupovalo 7 aktivních účastníků: pozici centra české amerikanisti-
ky opět potvrdila Univerzita Palackého v Olomouci, kterou reprezentovali tři účastníci. 
Masarykovu univerzitu v Brně a Ostravskou univerzitu v Ostravě shodně zastupovali dva 
účastníci. Naši univerzitu na konferenci reprezentovali Mgr. Petr Kopecký a autor tohoto 
článku. Mgr. Kopecký se zúčastnil dílny nazvané Alternative Text as a Cultural Trans-
plant, s příspěvkem Czeching the Beat, Beating the Czech: Ginsberg and Ferlinghetti in 
Czechia. Zabýval se v něm recepcí Ginsbergova a Ferlinghettiho básnického díla v České 
republice. Doc. Kolář přednesl svůj příspěvek US Propaganda during World War II and 
the Cold War and American Response to the Holocaust v dílně tematicky nazvané War 
and Propaganda: Expressions of Home-front Conformism, Non-conformism and Anti-
-conformism in the Culture of the United States. Ve svém vystoupení se snažil objasnit 
příčiny zpožděné reakce Američanů na holocaust v americké literatuře.

Celá konference proběhla v přátelské a velice uvolněné atmosféře kampusu Kyper-
ské univerzity, která se stala společně s Evropskou asociací amerikanistů a HELAAS 
(Hellenic Association for American Studies) jejím spolupořadatelem. K této přátelské 
atmosféře přispělo i několik recepcí, pořádaných ve venkovních prostorách půvabného 
univerzitního areálu se svou nezaměnitelnou architekturou. Během těchto recepcí jsme 
měli možnost neformálně navázat kontakty s amerikanisty z mnoha zemí a vyměnit si 
s nimi mnohé cenné zkušenosti, ale i upevnit přátelství s kolegy, s nimiž se známe již 
řadu let. Z pamětí účastníků konference asi těžko vymizí závěrečná recepce, na níž nám 
studentky a studenti Kyperské univerzity předvedli taneční vystoupení, vycházející z tra-
dičního kyperského folklóru. Kypr je sice od roku 1974, kdy turecká vojska nezákonně 
obsadila severní část ostrova, politicky i hospodářsky rozdělenou zemí, nicméně večer 
poezie, na němž se svorně představili řečtí i turečtí kyperští básníci, dokázal, že v umění 
lze hranice překonat (ostatně i Česká a Slovenská asociace amerikanistů se dodnes, 13 
let po rozpadu Československa, nerozdělila). 

Během našeho pobytu jsme měli možnost alespoň krátce se seznámit s touto dříve 
britskou kolonií. Spolu s brněnskými kolegy jsme si pronajali džíp a po klikatých cestách 
vyjeli do pohoří Troodos, jehož nejvyšší vrchol Olympos dosahuje výšky téměř 2000 m. 
Na horských svazích se šplhají nahoru rázovitá městečka s úzkými strmými uličkami, kte-
rá mají svou nenapodobitelnou atmosféru. Tu jsme si mohli vychutnat v jednom z nich, 

Napsali o nás
Mladá Fronta Dnes —

6. června 2006
Důl Michal hostí výstavu studentů

Pupečník

Pupečník — pod tímto příznačným ná-
zvem se do uměleckého světa vrhají žáci 
Institutu pro umělecká studia Ostravské 
univerzity. Pupečník v podobě soch, ob-
razů, instalací je k vidění od 1. června 
v prostorách památky Důl Michal v Os-
travě-Michálkovicích.

Podílí se na něm hned čtyři ateliéry: 
Nová média Jiřího Surůvky, Intermedi-
ální umění Petra Lysáčka, ateliér Sochy 
Mária Kotrby a ateliér Malby II. Fran-
tiška Kowolowského.

Pod vedením Jiřího Surůvky a Petra 
Lysáčka si studenti rozdělili také role 
kurátora, propagačního grafika či výtvar-
ného kritika, aby si vyzkoušeli přípravu 
podobných projektů v praxi.

Výstava je umístěna v prostoru po-
mocného těžního oddělení a v řetízko-
vých šatnách. „Příjemně překvapí. Studen-
ti se vypořádali s konkurencí mohutného, 
dominujícího těžního stroje. Některých 
objektů si však v industriálním prostředí 
všimne mnohdy jen velmi pozorný ná-
vštěvník. Oproti tomu řetízková šatna je 
prostorem výrazně čistějším, avšak s výraz-
nou atmosférou. Snad právě proto se stu-
denti se svými instalacemi stáhli spíše do 
bočních částí šatny a přiléhajících koupe-
len,“ uvedla Karolína Grymová z Dolu 
Michal.

Výstava potrvá do 1. července.
— MAO —



Kakopetrii. Pohoří Troodos je však proslulé především svými 
pravoslavnými kláštery a my jsme navštívili největší a nejslavnější 
z nich, Kykkos, s překrásnými mozaikami. Měli jsme i příležitost 
obdivovat krásné skalnaté pobřeží Středozemního moře na jihu 
ostrova. Je spjato s kultem bohyně lásky Afrodité a nám asi nej-
více uvízne v paměti Petra tou Romiou, místo, o němž se říká, 
že je jejím rodištěm, nebo� podle staré legendy právě tam krásná 
bohyně vystoupila z mořské pěny. Chmurnou realitu rozděleného 
ostrova jsme si uvědomili v samotné Nikósii při přechodu z řecké 
do turecké části města přes nárazníkové pásmo vojsk OSN. V tu-
recké části jako bychom se ocitli ve zcela jiném světě, což jsme 
si uvědomili zvláště na orientálním tržišti. V Larnace, přímořském 
letovisku vystavěném na starověkém městě Kition, kde podle 
pověsti dožil svůj život po svém vzkříšení Kristem svatý Lazar, 
jsme nemohli vynechat prohlídku byzantského kostela svatého 
Lazara (Agios Lazaros), a neodolali jsme ani koupání ve vlnách 
Středozemního moře. Po naší dlouhé ladovské zimě jsme si to 
patřičně užili. Na slunném Kypru jako bychom přeskočili jedno 
roční období a ocitli se rázem uprostřed léta. Za dva roky něco 
takového nebude možné. Příští konference evropských amerikanis-
tů se totiž koná v Norsku.

STANISLAV KOLÁŘ

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY (FOTO AUTOR)

KLÁŠTER KYKKOS V POHOŘÍ TROODOS

Významné životní jubileum letos oslavil
náš pan profesor PhDr. Aleš Svoboda, DrSc.

Asi netradičně, avšak stejně upřímně Ti posílám gratulaci 
formou dopisu s přáním, aby se pod něj podepsali všichni, kdo 
budou tuhle stránku Listů číst.

Vážený pane profesore,
milý Aleši.
Nechce se ani věřit, že je tomu 

už celých pětašedesát let, co se 
nám narodil budoucí významný 
anglista. A nejen anglista. Četné 
práce komparativního zaměření 
vypovídají o Tvých hlubokých 
znalostech dalších jazyků, z nichž 
němčinu a češtinu jsi vystudo-
val na příslušných univerzitních 
katedrách, a tedy můžeš právem 
být zván i germanistou a bohe-
mistou. S radostí také prozradím 
méně informovaným, že po maturitě na střední škole jsi absolvo-
val i konzervatoř (proto snad, že pocházíš vlastně z jižní Mora-
vy?) a že jsi ani po letech neodložil úplně svůj oblíbený klarinet. 
Vzpomínám stále na jednu Tvou milou přednášku, kdy jsi zcela 
originálním způsobem pojednal o lingvistických prvcích v Janáč-
kově tvorbě. Bylo to v daleké cizině, dorozumívacím jazykem byla 
angličtina — pro Tebe i pro auditorium! Každý jistě uzná, že Tvo-
je vystoupení muselo být brilantní po všech stránkách, aby přes 
fakticky jim cizí jazyk posluchači pochopili lašské nářečí v hudbě 
někoho, s jehož jménem se někteří ani nesetkali. Potlesk a dotazy 
svědčily o tom, že rozuměli a pochopili. Píšu o téhle vzpomínce 
jednak proto, abych ocenil Tvé umění pedagoga využít všestran-
nějšího vzdělání, a jednak proto, že potlesk a věcnou diskusi si 
zaslouží každé Tvé vystoupení v rámci pravidelné výuky. 

Promiň, že se nebudu rozepisovat dlouze o Tvé kariéře vědce. 
Asi bych dost dobře neuměl vybrat z mnohastránkového seznamu 
nějaké reprezentativní publikace. Ti, kdo jsou z oboru, určitě 
mnohé z nich dokonce četli či studovali, všichni pak rádi uvěří, 
že získání titulu nejvyššího, doktor věd, je podloženo nezměrnou 
pílí, často odříkáním, a určitě i nadáním vidět souvislosti pro 
jiné nepříliš zřejmé a utajené. Snad bych ale měl připomenout, že 
jako žák především Firbasův jsi pokračovatelem jeho díla, a do-
volím si říct i představitelem Brněnské školy (zde i slovo „škola“ 
by mělo být psáno velkým počátečním písmenem).

Ze všech Tvých aktivit mimovýukových, jejichž výčet by také 
nebyl nikterak krátký, vybírám ty, které se víceméně bezprostředně 
dotýkají spolupracovníků. Stál jsi u znovuzrození ostravské ang-
listiky po roce 1990, vybudoval jsi Ústav cizích jazyků v Opavě, 
díky Tobě získala svou vážnost anglistika v Prešově…Tvou zá-
sluhou jako školitele je mezi námi lingvisty 14 dalších kandidá-
tů věd, respektive doktorů filozofie, a ještě dalších 28 mělo to 
potěšení disputace s Tebou coby oponentem. A je rovněž Tvou 
zásluhou, že česká a slovenská lingvistika má 11 nových docentů 
a 5 profesorů.

Mnohé z toho, co bych ještě rád napsal, se sem už nevejde, na 
mnohé si nestačím vzpomenout…Omlouvám se Ti. Ale na druhé 
straně — vždy� přece nepíšu Tvůj podrobný pracovní životopis, že? 
Píšu prostě blahopřání, a jakkoliv to bude znít jako klišé, přejeme 
Ti všichni pohodu, pevné zdraví, radost z pracovních úspěchů 
a ze života vůbec. Jsme opravdu moc rádi, že jsi s námi opět 
v Ostravě. Na pokračování dopisu musíš počkat do svých dalších 
kulatých narozenin.

ZA VŠECHNY Z KATEDRY ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

STANDA KAVKA.KYPERSKÁ UNIVERZITA V NIKÓSII



České akademické hry 2006 — Brno
V prvním květnovém týdnu se Brno stalo centrem akademic-

kého sportu. Pod záštitou České asociace univerzitního sportu se 
zde konal již pátý ročník Českých akademických her. Pořadatel-
stvím byla pověřena Fakulta sportovních studií Masarykovy uni-
verzity v Brně. Stoupající popularitu potvrdila rekordní účast více 
než 2500 sportovců, kteří soutěžili ve 28 sportovních odvětvích. 
Za rok se koná 6. ročník ČAH v Liberci. Liberec bude po Praze, 
Brně, Ostravě a Olomouci dalším českým městem, které bude 
hostitelem „akademiček“.

Studenti OU se účastní her od založení Českých akademických 
her v roce 2002 jako pokračování Československých univerziád. 
V minulých letech naše univerzita obsadila vždy přední místa 
v celkovém bodování vysokých škol — Brno 10. místo — 25 škol, 
Ostrava 5. místo — 26 škol, Praha 7. místo — 30 škol, Olomouc 
8. místo — 30 škol. Letos naši univerzitu reprezentovalo 51 stu-
dentů v 11 individuálních a 2 kolektivních sportech. Celkově jsme 
se umístili na pěkném 12.místě v konkurenci 33 vysokých škol. 
Naši studenti a studentky opět potvrzovali, že je jim ctí bojovat 
za svou alma mater a během soutěžních klání podávali hodnotné 
výkony. 

V jednotlivcích jsme získali tři tituly Akademického mistra ČR, 
9 stříbrných a 4 bronzové medaile, celkem tedy 16 cenných kovů! 
Tradičně jsme se mohli spolehnout na atletickou výpravu a zá-
stupce úpolových sportů, kteří zajistili většinu umístění na stupních 
vítězů. Nutno podotknout, že řada našich medailových želízek se 
nakonec nemohla her účastnit ze studijních či zdravotních důvodů. 
Doufejme, že příští rok bude naše výprava početnější a že zaúto-
číme na přední příčky v celkovém pořadí vysokých škol.

MGR. RADIM KOFRÁNEK, KTV
VEDOUCÍ SPORTOVNÍ REPREZENTACE

Medailová umístění našich studentů
(podrobnější výsledky na: www.ceskeakademickehry.cz) 

Atletika
 5000 m M Tomáš Bednář 1. místo
 200 m Ž Zoja Jakešová 1. místo
 5000 m M Martin Kotouč 2. místo
 100 m Ž Zoja Jakešová 2. místo
 1500 m Ž Hana Slavíková 2. místo
 koule M  Ondřej Spazier 3. místo
 kladivo M Ondřej Spazier 3. místo
 disk M Ondřej Spazier 3. místo

Judo
 do 70 kg Ž Tereza Lazařová 2. místo
  Lenka Dudová 3. místo
 do 57 kg Ž Michaela Boháčová 2. místo

Karate
 kumite M +80 kg Roman Trnka 1. místo

Lukostřelba
 muži Jakub Mikeska 2. místo

Plavání
 ženy 100 m p.z. Tamara Stonová 2. místo

Softbal
 ženy (studentky součástí týmu VŠB)
 — Martina Langrová, Barbora Šuléřová, Lucie Škopcová
   1. místo

Tenis
ženy singl Kristýna Horáková 2. místo

 debl Kristýna Horáková 2. místo

Sportovní reprezentace Ostravské univerzity
období květen 2006

V BĚHU NA 5000 M JSME OBSADILI PRVNÍ DVĚ MÍSTA — VÍTĚZ TOMÁŠ 
BEDNÁŘ A DRUHÝ MARTIN KOTOUČ

VÍTĚZ KUMITE ROMAN TRNKA

ÚSPĚŠNÉ JUDISTKY LENKA DUDOVÁ A TEREZA LAZAŘOVÁ (ZLEVA)



Čtvrté místo pro tým florbalistek
Jediným týmem, který se účastnil Českých akademických her 

v Brně za Ostravskou univerzitu, bylo družstvo florbalistek. Do 
Brna holky sice neodjížděly jako favoritky, ale po vydařené kva-
lifikaci určitě pomýšlely alespoň na jednu z medailí. Vždy� z ob-
lastního přeboru postupovaly bez porážky z prvního místa. Navíc 
oproti kvalifikaci nás posílila čerstvá reprezentantka Zuzka Jelín-
ková. 

Systém turnaje byl nastaven tak, že pokud jsme chtěli hrát 
o první místo, museli jsme vyhrát základní tříčlennou skupinu. 
Do finále totiž postupovaly přímo týmy z prvních míst obou zá-
kladních skupin. 

První zápas nám připravil známého soupeře, tým Masarykovy 
univerzity, na který dívky narazily už v kvalifikaci a který nám 
tehdy jako jediný vzal bod. Domácí florbalistky se netajily am-
bicemi nejvyššími, a tak jsme věděli, že nás čeká těžký zápas. 
Navíc jsme hned na začátku utkání dostali gól. Do konce třetiny 
však Zuzka Švrčková stihla srovnat a boj mohl začít znovu. Naše 
brankářka Markéta Jurštáková oblékla poprvé brankářskou výstroj 
těsně před kvalifikací, takže neměla moc zkušeností. Taktika byla 
proto jasná: hrát ze zabezpečené obrany, snažit se o rychlé pro-
tiútoky, popřípadě podržet míček co nejdál od naší branky. To 
se nám povedlo, navíc na začátku třetí třetiny se nám podařilo 
vsítit branku a holky už zápas udržely. Tato výhra nás posouvala 
do bojů o medaile. 

Druhým týmem ve skupině byla pražská VŠE. Tentokrát jsme 
rychlý gól dali my, na začátku druhé třetiny jsme dokonce zvýšili 
na 2:0. Pak ale jako kdyby na nás padla nervozita, dívky zbytečně 
ztrácely míčky a soupeřky rychle dotáhly na odstup jednoho gólu. 
I když nervozita z hráček neopadala, dokázaly ubránit výsledek 
a nepouštěly soupeřky příliš do střeleckých příležitostí. Když už 
se zdálo, že se nám navrací jistota, přišel úder. Soupeřky z nená-
padné akce vyrovnaly. V tuto chvíli jsme doplatili na nezkušenost 
naší gólmanky. Za tohoto stavu nám nezbývalo než všechny síly 
soustředit do útoku, protože naše sokyně vsítily MU Brno více 
branek. Zápas však skončil nerozhodně a do finále o skóre po-
stoupil tým VŠE Praha a narazil na TU Liberec. 

V pátek ráno jsme tedy nastupovali do boje o třetí místo. 
Našimi soupeřkami byla děvčata z Univerzity Karlovy. Ze začátku 
se hrál opatrný florbal. V desáté minutě ale přišel blesk z čis-
tého nebe. Během minuty jsme prohrávali 0:2. Ve druhé třetině 
se nám podařilo tým soupeřek zatlačit, míček byl povětšinou na 
našich holích a do 14. minuty se děvčatům podařilo srovnat. Obě 
branky vstřelila v pohodě hrající Pavla Macurová. Bohužel do 
konce třetiny náš tým potřetí inksoval a na tento úder se nám 
již nepodařilo odpovědět. Poslední třetinu jsme byli lepší, dostali 
jsme se do tlaku, branky ale dávaly sokyně. Konečný výsledek 

byl 2:5 v náš neprospěch. I když výsledkově pro nás tento zápas 
vypadal nejhůře, výkonem hráček předčil všechny ostatní. Možná 
chyběla jen troška štěstíčka v zakončení, zkušenější brankářka 
a celkový výsledek mohl vypadat jinak. Konečné čtvrté místo je 
tedy zklamáním. Nás může snad těšit jen to, že jsme skončili 
jako nejlepší moravský tým a že k dobrým výkonům prvoligových 
hráček z 1. SC SSK Vítkovice se přidaly i ostatní členky týmu, 
které hrají povětšinou nižší soutěž.

Celkovým vítězem se staly hráčky TU Liberec, posílené o řadu 
hráček mistrovského FBC Crayzy Girls Liberec. 

JAN DALECKÝ, STUDENT PDF OU
TRENÉR MUŽSTVA

Výsledky základní skupiny:
MU Brno — OU 1:2
OU — VŠE Praha 2:2

Zápas o 3. místo:
OU — UK Praha 2:5

Sestava: Markéta Jurštáková, Pavla Novotná, Zdeňka Mitrengová, 
Iveta Tomášková, Zuzana Jelínková, Lucie Valachovičová, Zuzana 
Švrčková, Eva Filipiová, Pavla Macurová, Sylvie Kvochová, Vero-
nika Giraczková

Realizační tým: Jan Dalecký, Stanislav Barabáš

Akademické mistrovství ČR v golfu
Ve dnech 1.—3. května se uskutečnil již jedenáctý ročník AM 

ČR v golfu, tentokrát v prostředí slavkovského hřiště. Pořadate-
lem byla Česká golfová federace a Golf Club Austerlitz. 

Mistrovství se účastnilo 36 hráčů, naši univerzitu reprezentovali 
studenti rekreologie Pavel Korda a Petr Trčka a studentka FF 
Sylvie Herková. Zejména Pavel Korda patřil k největším favori-
tům, což nakonec potvrdil ziskem stříbrné medaile.

Celkové výsledky:

1. Ladislav Trubač VŠ Karlovy Vary 145 (73, 72)

2. Pavel Korda OU Ostrava 151 (74, 77)

3. Filip Juhaniak UK Praha 156 (80, 76)

Akademické mistrovství ČR ve squashi
Dne 12. května proběhlo v Praze za pořadatelství Squashclu-

bu Strahov a komise squashe při ČAUS Akademické mistrovství 
mužů a žen ve squashi. Dle přihlášených hráčů se očekávala 
špičková úroveň, vždy� mistrovství se mimo jiné měli zúčastnit 4 
hráči a 2 hráčky z české TOP 10. Bohužel nakonec turnaj ne-
mohli absolvovat dva špičkoví hráči Jan Koukal (1. hráč žebříčku) 
a David Vlasák (8.). Přesto byl turnaj velmi kvalitní a nás může 
těšit, že na pátém místě skončil student FF Ostravské univerzity 
Tomáš Bajgar.

Celkové pořadí:

1. Pavel Sládeček SU OPF Karviná

2. Jaroslav Čech UK PF Praha

3. Jan Lempart Newton College

4. Tomáš Hrázský VŠB-TU Ostrava

5. Tomáš Bajgar OU Ostrava

MGR. RADIM KOFRÁNEK, KTV



Genetická toxikologie ve vztahu k poškození zdraví současné 
populace včetně následných generací přináší celou řadu vysoce ak-
tuálních otázek, na které obory preventivní medicíny nutně musí 
hledat odpově	, ale současně také nacházet řešení v oblasti inter-
venčních programů. Na základě vyhodnocení již existujících údajů 
o vlivu faktorů zevního prostředí na zdravotní stav populace ve 
zprávě Concern for Europe Tomorrow (Záležitost Evropy zítřka) 
se uvádí, že v industriálně rozvinutých zemích Evropy je vysta-
veno působení genotoxických faktorů zevního prostředí přibližně 
16 milionů lidí. Tento údaj je alarmující především v návaznosti 
na účinnou prevenci ochrany zdraví. Současně však také nutně 
zavazuje k utváření optimálních forem legislativy jako nezbytné 
součásti primární prevence, ale také výchově vysoce erudovaných 
odborníků schopných plnit veškerá závazná opatření minimalizující 
poškození zdraví z práce, životního stylu a vlivu faktorů zevního 
prostředí. 

Oprávněně je možno konstatovat, že právě Zdravotně sociální 
fakulta Ostravské univerzity a její katedry i teoretické ústavy za 
dobu své existence získaly v České republice vysoký kredit při 
specializační průpravě odborníků v oblasti zdravotnických vyšetřo-
vacích metod, včetně oborů ochrany veřejného zdraví (tedy oblasti 
primární prevence). Je třeba zdůraznit, že profilace jednotlivých 
oborů a posluchačů byla možná výlučně na základě spolupráce 
a zapojení odborníků z pracoviš� Fakultní nemocnice s poliklini-
kou Ostrava, Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Krajské 
hygienické stanice v Ostravě do vzdělávacích procesů. Tato forma 
spolupráce umožnila rozvoj a posílila odbornou úroveň prakticky 
všech oborů v oblasti vyšetřovacích metod i ochrany veřejného 
zdraví. Nyní je však třeba se vrátit ke genetické toxikologii a envi-
ronmentální epidemiologii genotoxických faktorů, v nichž pracov-
níci katedry vyšetřovacích metod a lékařské biologie dosáhli při 
prezentaci výsledků významných mezinárodních ocenění (NATO, 
University of Texas, USA). 

Problematika genotoxických faktorů prostředí je nesmírně vý-
znamná z hlediska preventivní medicíny. Prof. RNDr. Lubomír 
Dobiáš, CSc., vedoucí katedry vyšetřovacích metod a lékařské 
biologie Zdravotně sociální fakulty OU, upřesňuje: „Zejména 
z hlediska prevence nádorových onemocnění, ale také onemocnění 
dědičných, která se mohou projevit v následujících generacích.“

Životní prostředí se stalo v posledních desetiletích stále častě-
ji diskutovaným pojmem, respektive velmi sledovanou veličinou. 
„Vším, co lidstvo produkuje, se podepisuje na zdravotním stavu bu-
doucí populace. V našem životním prostředí se nacházejí chemické 
látky, faktory fyzikální nebo biologické, které mohou významným 
způsobem ovlivnit zdravotní stav současné populace ve smyslu nádo-
rových nebo nenádorových civilizačních onemocnění, kam např. pa-
tří i onemocnění kardiovaskulárního systému,“ zdůrazňuje prof. L. 
Dobiáš. „Budoucím generacím přenecháme dědictví v podobě zmu-
tovaných buněk.“

Ačkoliv věda zatím nemůže dát zcela přesnou odpově	 na 
otázku, co všechno ovlivňuje naše zdraví ve smyslu genetické 
toxikologie, je zřejmé, že v Moravskoslezském kraji jsou to napří-
klad polycyklické aromatické uhlovodíky, produkty průmyslového 
odvětví hutnictví železa. 

„Považuji za nutné však zdůraznit, že všechny koksovny a hutě, 
které jsou v našem regionu, dosahují parametrů amerických podni-
ků, jinými slovy bylo dosaženo technické normy, která maximálně 
snižuje míru rizika“, říká prof. Dobiáš. „Na straně druhé je stejně 
důležité říci, že látky, které působí mutagenně a karcinogenně, jsou 
bezprahové. V praxi to znamená, že lidé v tomto prostředí z rizika 
onemocnění vyloučeni nejsou!“

Není smyslem tohoto článku dopodrobna rozebírat naznače-
nou problematiku. To je úkolem a posláním vědců, kteří se letos 
v červenci setkají v Praze na KONGRESU EVROPSKÉ ASOCI-
ACE PRO MUTAGENEZI V ZEVNÍM PROSTŘEDÍ, jenž se 
uskuteční ve dnech 2.—6. 7. 2006 v Kongresovém centru v Praze.

„Toto setkání odborníků z celého světa, které je šestatřicáté v po-
řadí, představuje špičkovou akci týkající se působení genotoxických 
faktorů nejen na člověka, ale také na přírodu, jejíž jsme neodmys-
litelnou součástí,“ podtrhuje prof. Dobiáš. „Snažíme se stále inten-
zivněji zdůrazňovat, že pokud lidstvo nebude respektovat přírodní zá-
konitosti, pak nemá šanci — jako biologický druh — přežít! Rád bych 
citoval jednoho dnes opomíjeného filozofa, který řekl: „Neradujme se 
z vítězství nad přírodou. Každé takové vítězství se nám vymstí!“

Motto kongresu je: Od poškození genů k molekulární epidemi-
ologii. Ta se totiž zabývá možnými změnami genetické informace, 
které mohou poškodit všechny živé systémy.

To, že v organizačním výboru, který garantuje kongres, je 
zastoupena také Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, 
a to MUDr. Hanou Lehockou a profesorem L. Dobiášem, svědčí 
o vysokém renomé tohoto akademického pracoviště.

„Kromě vědců z celé Evropy se kongresu zúčastní Američané, 
Kana�ané, Japonci a další. V průběhu kongresu dojde jednak k vý-
měně důležitých informací, ale — a co je velmi podstatné — řada 
vědeckých poznatků se odrazí rovněž v České společnosti pracovního 
lékařství Jana Evangelisty Purkyně a následně v legislativě týkající 
se ochrany zdraví,“ vysvětluje profesor Dobiáš. „Obecně se dá říci, 
že kongres přinese podněty k ochraně genofondu, tedy k ochraně 
genetického materiálu jak člověka, tak i zvířat. Z toho vyplývá bez-
prostřední souvislost s možností praktické aplikace v oblasti zdravot-
nictví — preventivní medicínou. Za naši katedru budeme na kongresu 
prezentovat výsledky projektu, který se zabýval karcinogenními riziky 
krystalických forem křemene.“

V průběhu kongresu budou dále prezentovány vědecké vý-
sledky, které vznikly na základě mezinárodních projektů v Mo-
ravskoslezském kraji. Jedná se např. o výsledky z dlouholetého 
výzkumu nádorového onemocnění prsu, dále výsledky hematolo-
gického centra týkající se aktuálního problému onemocnění krve 
— leukémie, rovněž výsledky lékařské genetiky. V tomto směru 
se jedná o významnou prezentaci pracoviš� Fakultní nemocnice 
s poliklinikou Ostrava.
 ŠTĚPÁN NEUWIRTH

Řečníci opět v akci
Katedra českého jazyka a literatury PdF OU v tomto 

akademickém roce opět pořádala řečnickou soutěž, které se 
zúčastnilo pět studentů, budoucích učitelů českého jazyka. 
Vítězství z minulého klání obhajoval a čestně obhájil G. Ju-
chelka, silnými konkurentkami mu však byly jeho kolegyně 
— Š. Cigánová, I. Halešová, M. Piknová a K. Rýcová. Porota 
tvořená všemi vyučujícími katedry s potěšením konstatovala, že 
se v jednotlivých vystoupeních propojil kvalitní, nápaditý obsah 
s profesionalitou mluvního projevu. Osvědčilo se také konání 
akce v komorních prostorách jedné z pracoven katedry. V den 
konání akce — v pátek 26. 5. — bylo možno v ulicích města po-
tkávat maturanty při posledním zvonění. To nám připomnělo, 
že středoškolští učitelé hovoří často o maturitách jako o ob-
dobí, kdy sklízejí výsledky své práce. Také přítomní vyučující 
si odnášeli pocit dobré úrody a plných klasů.

IVANA GEJGUŠOVÁ 

Odborné aktivity katedry vyšetřovacích
metod a lékařské biologie



Libanon — země protikladů
Na konci letního semestru, 13. 5. 2006, jsem jako externí asistentka katedry roma-

nistiky uspořádala na půdě Filozofické fakulty Ostravské univerzity přednášku na téma 
Libanon, země protikladů. Chtěla přiblížit posluchačům tuto zajímavou a u nás relativně 
málo známou zemi s vůní Orientu.

Obraz Libanonu, se kterým jsem se setkala v České republice, se mi zdá být značně 
zkreslený. Když jsem svým přátelům a známým sdělila, že se chystám na měsíc odjet 
do Libanonu, většinou reagovali úlekem, otázkou: „A nemáš strach? Nebojíš se jet sama 
do takové muslimské země?“ Většina z nich spojovala Libanon s vizí pouště, velbloudů, 
naleziš� ropy a mešit. Jen tu a tam někomu vyvstal na mysli cedr či občanská válka.

Pravda sice je, že pouš� a ropu by snad bylo možné ve velmi omezené míře najít 
i v Libanonu. Podařilo se mi na východě země zahlédnout dokonce i velblouda, ale 
s takovouto atrakcí pro turisty jsem se setkala i na jižní Moravě. Vedle mešit narazíme 
v Libanonu také na velké množství kostelů patřících různým křes�anským společenstvím. 
Jak je již patrné, charakteristiku této malé středomořské země nemůžeme omezit na 
typické atributy připisované arabskému světu. 

Přes malou rozlohu (10 452 km2) se setkáme 
s nesmírnou zeměpisnou rozmanitostí. Libanon 
se dělí od západu na východ na čtyři geogra-
fické zóny. Od pobřeží Středozemního moře se 
zvedá páteř země, pohoří Libanon (Mont Li-
ban), které kulminuje až ve výšce 3083 metrů 
nad mořem. Samotné pohoří dalo název celé 
zemi. V chráněných rezervacích nalezneme už 
jen zbytky cedrů, symbolů Libanonu, které se 
vyjímají na všudepřítomných státních vlajkách. 
O atraktivnosti a výjimečnosti geografických 
podmínek země svědčí například fakt, že na 
jaře můžete lyžovat v místních střediscích 
a ještě téhož dne se slunit u Středozemního 
moře. Mezi pohořími Libanon a Antilibanon 
(to tvoří zčásti hranici se Sýrií) se rozkládá 
úrodná náhorní plošina Biqá’, která už v době 
starého Říma sloužila jako obilnice říše.

Vra�me se ale na pobřeží Středozemního 
moře. Přístav Byblos je dobrým příkladem 
bohaté historie země. Toto městečko prý je 
nepřetržitě osídleno již sedm tisíc let. Coby 
přístav jej využívali bájní Féničané. Libanonci 

se považují za potomky těchto slavných mořeplavců a kolonizátorů Středomoří, obchod-
níků s purpurem a cedrovým dřevem a vynálezců hláskového písma. Libanonská společ-
nost by ráda navázala na zlatou éru po druhé světové válce, kdy byl Libanon nazýván 
,Švýcarskem Blízkého východu´. Na snímcích z tohoto období můžeme obdivovat krásné 
ženy na bejrútských plážích či scény ze zimního lovu. Období prosperity bylo násilně 
přerušeno krutou občanskou válkou, která trvala 14 let. Libanonci se přes ekonomické 
a politické problémy (důsledky občanské války, k nimž patří vysoká nezaměstnanost, 
politické napětí se Sýrií a Izraelem atd.) snaží o obnovení vysoké životní úrovně. Usiluje 
o to zvláště inteligence. Mnoho mladých však hledá své uplatnění v cizině. 

Potomci Féničanů mají rádi krásná auta, pečují o sebe v salonech krásy. Našince by 
možná překvapil i jejich styl oblékání. Když jsem na diskotékách i na ulicích pozorovala 
velmi sofistikované a velice odvážně oděné Libanonky, napadlo mě, že takový obrázek 
by si dal do spojitosti s orientální zemí jen málokdo. Nesetkala jsem se ani s tabu 
v souvislosti s požíváním alkoholu, v každé kavárně či restauraci si můžete dát například 
výtečné místní pivo typu Pilsner a oblíbenou vodní dýmku.

Jak jsem již naznačila, najdeme v Libanonu pestrost nejen geografickou. Velice za-
jímavé je zastoupení 17 různých konfesí, což dodává zemi její specifický charakter. 3,5 
milionu obyvatel můžeme rozdělit na 42% křes�anů a 58% muslimů. Mezi křes�any 
jsou zastoupeni především maronité, církev východního obřadu, uznávající římského 
papeže. Z dalších církví můžeme jmenovat chaldejce, jakobity, arménskou církev atd. 
Mezi muslimy převažují šíité nad sunnity. Specifickou skupinu tvoří drúzové, náboženská 
skupina existující legálně v Libanonu, považovaná muslimy za odpadlíky a kacíře. Pohy-
bovala jsem se spíše mezi křes�anským obyvatelstvem, které se koncentruje především 
ve východní části Bejrútu a na teritoriu severně od hlavního města. Libanonci, které 
jsem potkávala, měli podle mého názoru velice otevřený a obdivný postoj k západnímu 

Z pracovní cesty
do Holandska

Přátelské přijetí agentury Start, ko-
merčního subjektu zprostředkujícího práci 
uchazečům o zaměstnání v celoevropském 
měřítku, všechny účastníky pracovní cesty 
do Holandska příjemně překvapilo. V ce-
lodenní prezentaci představili podrobně 
svou činnost v oblasti zprostředkování za-
městnání, vyhledávání personálu, využívání 
moderního informačního systému v oblas-
ti personalistiky. Zvláštní důraz při práci 
s uchazeči, žadateli kladou na osobní kon-
takt, zabývají se problémy každého jednot-
livce a volí adekvátní metody, prostředky 
k jejich řešení. Své produkty připravují 
na míru podle potřeb a požadavků klien-
ta, jednou z priorit je okamžité zapojení 
uchazeče do pracovního poměru, nejlépe 
do 8 pracovních dnů. Pokud se to nezdaří, 
je uchazeč po třech měsících převeden na 
obec, jež disponuje značnou rozhodovací 
pravomocí, kterou umožňuje legislativa po 
změnách v roce 2002. Velmi uvážlivě po-
stupují po dohodě se zaměstnavateli při 
poskytování rekvalifikace. 

Ve statistikách vyhodnocujících agentu-
ry na základě úspěšnosti se Start umístil 
v Holandsku na 2. místě a v Evropě na 7. 
místě v konkurenci ostatních komerčních 
zprostředkovatelských agentur. Tato ho-
landská agentura stála na počátku vzniku 
stejnojmenné agentury Start v ČR v ro-
ce 1992 a podle vyjádření hodlá později 
vstoupit na český trh.

Vedle komerční agentury působí v Ho-
landsku Centrum veřejných služeb zaměst-
nanosti, založené na regionálním zastou-
pení v celé zemi, které stejně tak používá 
moderní metody práce s uchazeči — ža-
dateli. Absolventi vysokých škol plynule 
přecházejí ze školy do zaměstnaneckého 
poměru již v průběhu studia během praxe, 
a nejsou proto častými klienty Centra ve-
řejných služeb zaměstnanosti.

MGR. ALEXANDRA TOMÁŠOVÁ

Kalendárium v květnu
a červnu

4. 5. 1916 se narodil prof. Richard Sedlář, 
DrSc., vedoucí katedry pedagogiky FF UK 
v Praze a její dlouholetý člen, zabýval se 
teorií výchovy. Zemřel v roce 1990.
4. 5. 1776 se narodil Johann Fridrich Her-
bart, zakladatel německé novodobé pedago-
giky, ovlivnil pedagogické myšlení v Evro-
pě počátkem 19. stol. Zemřel v roce 1841.
6. 5. 1936 zemřel prof. PhDr. Otakar 
Kádner, vedoucí osobnost pedagogického 
vzdělávání na FF UK v Praze, autor roz-
sáhlého díla a examinátor mnoha středo-
školských učitelů od počátku 20. století. 
Položil základy české experimentální pe-
dagogiky.

MUSLIMSKÉ ŽENY VCHÁZEJÍCÍ DO KOSTELA



7. 5. 1881 se narodil Ferdinand Krch - 
učitel pedagogický novátor, který pracoval 
v Domě dětství v Krnsku (okres Mladá 
Boleslav). Zemřel v roce 1973 v Praze.
9. 5. 1901 se narodil Arnošt Rychlý, hu-
dební pedagog a organizátor hudebního 
života v Opavě a v Krnově. Spolupracoval 
s prof. J. Šoupalem na výchově mla- dých 
sbormistrů. Skladatelsky inspirován Petrem 
Bezručem a lidovou tvorbou Slezska. Ze-
mřel v roce 1987.
16. 5. 1316 se narodil Karel IV., král český 
a císař římský, zakladatel po něm pojme-
nované Univerzity Karlovy v Praze (1348). 
Zemřel v roce 1378.
26. 5. 1876 zemřel František Palacký, ro-
dák z Hodslavic, historiograf českého krá-
lovství, zastánce austroslavismu a reprezen-
tant českého politického života své doby.
27. 5. 1886 se narodil PhDr. Josef Kudela, 
středoškolský profesor, vlastivědný pracov-
ník, byl umučen v Osvětimi v roce 1942 
nacisty.
30. 5. 1926 zemřel prof. RNDr. Eduard 
Babák, zakladatel oboru biologie dítěte, 
působil na MU v Brně, spolupracoval 
s prof. F. Čádou, prof. Chlupem, prof. J. 
Uhrem a dalšími pedagogy.
31. 5. 1917 nar. prof. PhDr. Alois Knop, 
CSc., jeden ze zakladatelů VŠP v Opavě, 
PI v Ostravě a PdF v Ostravě. Signatář 
2000 slov a zastánce demokratizace našeho 
společenského života, po roce 1989 ve-
doucí katedry českého jazyka PdF OU až 
do odchodu do důchodu. Vzácný člověk 
bojující vždy proti bezpráví a diskriminaci 
kolegů, studentů i zaměstnanců. Rozloučili 
jsme se s ním v únoru 2001.
1. 6. 1907 se narodil prof. Jan Patočka, 
český filozof, do roku 1950 působil na 
FF UK v Praze. Byl pod dozorem StB. 
Byl zakladatelem Charty 77 a jejím prvním 
mluvčím. Vedl domácí filozofické semináře, 
které poskytovaly hluboký vhled do spole-
čenského vývoje u nás i ve světě. Po roce 
1989 jsme měli možnost se s jeho dílem 
seznámit. Zemřel 13. 3. 1977.
1. 6. 2006 zemřel JUDr. František Ostřan-
ský, externí examinátor na PdF OU. Naro-
dil se v roce 1942.
10. 6. 1936 se narodil prof. RNDr. Jiří 
Zvolský, CSc., vedoucí katedry chemie na 
PdF v Ostravě a její proděkan. Zemřel po 
těžké nemoci 25. 8. 1993.
13. 6. 2005 zemřel prof. RNDr. Miloslav 
Kincl, CSc., vedoucí katedry biologie na 
PdF OU, autor učebnic biologie. Narozen 
v roce 1923. 
14. 6. 2001 zemřela prof. RNDr. Jiřina 
Popelková—Otáhalová, rektorka UP v Olo-
mouci a vedoucí katedry filozofie na FF 
UK v Praze. Narozena 19. 9. 1901. Jako 
studenti jsme ji měli rádi, nebo� chápala 
naše problémy a radila, jak je řešit v době 
nelehké.

ZNÁME SE? 
aneb Setkání 
s Vietnamem

Studujeme na jedné 
univerzitě, bydlíme společ-
ně na kolejích, a přesto 
se málo známe. Víme, jak 
se vietnamským studen-
tům žije a studuje v Čes-
ku? Jak vypadá studium 
na vietnamské univerzitě 
a proč se řada mladých 

lidí z Vietnamu rozhodne studovat právě v České republice?
Jestli chcete znát odpově� na tyto a další otázky, jestli se chcete naučit, jak si 

vietnamsky objednat jídlo v restauraci, nebo vyzkoušet speciální tanec a ochutnat 
vietnamskou specialitu, tak neváhejte a přij�te na společné setkání. Studenti OU ve 
spolupráci s vietnamskými kolegy a Svazem vietnamských studentů a mládeže v ČR 
pořádají pod záštitou Ostravské univerzity Setkání s Vietnamem dne 19. 6. 2006 v 15 
hodin na Pedagogické fakultě, Čs. legií 9. VERONIKA PRAJEROVÁ

Irsko sentimentální
Tyto poslední řádky o Irsku jsou už psány v rytmu jemného sentimentu, co se zrodil 
krátce po opuštění tohoto ostrova. 

Dublinské sídliště na přivítanou
Po příletu do Česka se na mě na cestě z letiště z mnoha plakátů různých rozměrů 

a barev stejně usmívalo několik politiků. Nevítali mě. Škemrali, a� jim vrátím jejich 
lístek do urny. Té volební. Ovšem na cestě z dublinského letiště mává na přivítanou 
skupinka starších panelových domů, které už jen přerůstají všude přítomné jeřáby. 
Pokud vás více zajímají lidé než kulturní památky, nemá cenu jezdit dále. Vystupte 
si tam. V Ballymunu. 

Jde o největší irské sídliště z šedesátých let; tehdy se jednalo o velkolepý moder-
ní projekt, z něhož se zrealizovala jen výstavba bytů, domov pro 20 000 lidí. Další 
vybavení a služby zůstaly pro nedostatek peněz jen precizně zakreslené v plánech. 
Nikdo se tak do Ballymunu příliš živelně nestěhoval, až na ty chudší, jejichž bytovou 
situaci městská správa vyřešila hromadným nastěhováním do oblasti zpola obehnané 
zdí, aby obyvatelé v sousedních rodinných domcích nebyli rušeni. 

Městská správa údržbu panelových domů úspěšně přehlížela. Veřejné prostory tak 
kontrastují s těmi za dveřmi bytů. Neosvětlené schodiště vykouzlilo příhodné pod-
mínky pro narkomany. Výtah se stal mobilní toaletou. Do tamních odlehlejších oblastí 
nepřijede v noci ani policie, protože i pro ni je to nebezpečné.

Pokud si ovšem do Dublinu nepospíšíte, žádný z domů už na vás ani nemrkne. 
Postupně jsou bourány a obyvatelé stěhováni do nově vystavěných rodinných domků 
v sousedství. Projekt je opět moderní a velkolepý, tentokrát však vznikl po konzultaci 
s místními. Bude i úspěšný? 

V zamlžených horách
Jsem zpátky v jesenických horách, v tyto dny ustavičně uplakaných. Ty irské 

možná nejsou tak vysoké jako ty naše, ale když jsou dobývány od startovní čáry, 

světu, ale zároveň nikdy nezapomněli podtrhnout své silné národní cítění. Při návštěvě 
vesnických oblastí v blízkosti Byblosu mi ráz hornaté krajiny, všudypřítomné výklenky se 
soškami křes�anských světců a pohostinnost obyvatel připomínaly Slovensko. Rozdílnost 
jsem cítila snad jen v tom, že mí hostitelé mluvili arabsky (v Libanonu se ale snadno 
domluvíte anglicky, především s mladší generací, nebo francouzsky).

Mým záměrem nebylo poskytnout vyčerpávající informace o výhodném cestování na 
Blízkém východě, ale spíše představit některé snad překvapivé pohledy na jednu netradič-
ní muslimskou zemi, Libanon, křižovatku Východu a Západu, zemi se západní otevřenos-
tí a orientální vůní. Tak tedy a� brzy uslyšíte„Já hele fí Lubnán!“ Vítejte v Libanonu!

PAVLÍNA MOHYLOVÁ 



21. 6. 1917 se narodil PhDr. Ladislav Po-
lášek, CSc., člen katedry pedagogiky PdF 
v Ostravě. Je nejstarším členem Senior 
klubu OU. Stále osvětově působí v Novém 
Jičíně. Zúčastnil se oslav MUDr. Sigmun-
da Freuda v Příboře, kde byl představen 
prezidentu republiky V. Klausovi při jeho 
návštěvě.
22. 6. 1901 se narodila Růžena Stoklás-
ková, učitelka v Přerově, účastnice proti-
fašistického odboje, která byla popravena 
nacisty 10. 6. 1941. Její práce a osud je 
součástí dějin učitelstva českého, morav-
ského i slezského v době nacistické oku-
pace našich zemí. Nesmíme na tyto oběti 
nemilosrdného barbarství německého fašis-
mu zapomenout.
25. 6. 1956 zemřel Eduard Štorch, učitel 
a autor dobrodružné literatury pro mlá-
dež, zakladatel „Dětské farmy“ na ostrově 
Troji, kde se věnoval  dětem a mládeži ze 
širokého okolí v Praze.
26. 6. 1926 se narodil prof. PhDr. Karel 
Kosík, český filozof, autor Didaktiky kon-
krétního, kterou jsme studovali v šedesá-
tých letech, v období zrání socialismu „s 
lidskou tváří“. Byl za toto dílo příkladně 
potrestán.
28. 6. 1881 se narodil prof. PhDr. Josef 
Keprta, působil na PdF UK v Praze od 
roku 1946, věnoval se dějinám pedagogiky 
a školství, hlavně vývoji školské správy od 
dob Marie Terezie a tereziánským i poz-
dějším školským reformám.
29. 6. 2005 zemřel prof. dr. Josef Cach, 
DrSc., člen katedry pedagogiky FF UK 
v Praze, autor obsáhlého díla z dějin pe-
dagogiky a školství. Narozen 22. 6. 1923.
 VLADIMÍR KREJČÍ

Školství a pedagogika 
v květnu a červnu

Dva poslední měsíce školního roku jsou 
vždy plné pedagogického dění. Uzavírá se 
jeden rok práce učitelů, žáků a studen-
tů. Všimněme si některých specifik těchto 
dvou měsíců.

Školský zákon platný druhým rokem po-
siluje soustavné směřování k lepší škole, 
lepším žákům i k lépe profesně připrave-
ným učitelům, i když se projevují problé-
my, nebo� podmínky na jednotlivých ško-
lách a institucích nejsou zcela stabilizovány 
personálně ani finančně.

Učitelům se zdá, že se po nich chce 
mnohé, co je zbytečně zatěžuje. Uvedu jen 
jeden příklad — zpracování školních vzdělá-
vacích programů (ŠVP). Tento úkol pova-
žují učitelé za byrokratizaci své práce, jde 
o mylné chápání přestavby našeho školního 
systému jako systému řízeného pedagogic-
kými a školskými profesionály. Nemůžeme 
přijmout názor, že školy mohou být řízeny 

která si důvěrně tyká s polohou moře, 
je to věru pěkný výlet. Nemusí ani pršet, 
stačí, když poprchává. Slabší vítr posílá 
kapky deště do obličeje a ten silnější 
si crnká s tělem na hřebenech. V době 
odpočinku poskytuje velký luxus, dá se 
o něj opřít a kvalitně vyfénovat větrovku. 
Mlha zaručí, že i z nejvyšší hory uvidíte 
tak nanejvýše pár členů z vaší skupiny. 
To ale vůbec nevadí, protože samotný 
terén poskytuje mnohá překvapení, do 
kterých se i celá noha vnoří, aby se 

opět na povrchu zemském celá blátem obalená živá ukázala. V plešatějších travních 
porostech, které připomínají ostrůvky v černém bahnitém moři, je nutno přeskakovat 
z jednoho na druhý. Není asi nutno podotýkat, že se to občas nepodaří. To je pak 
už úplná apokolypsa.

Kouřit podle zákona, pít podle tradice
Irské zkoušky mám už za sebou, ty české ještě 

před sebou. Dostatek času se v této okupované 
zóně zrelaxovat v patřičných zařízeních. Jenže ty 
české podniky mi svou zadýmeností připomínají 
spíše viditelnost v irských horách. Do hospody se 
chodí kouřit a pít! Slyšíme z televizních obrazovek 
výkřiky zastánců současného stavu hospodského kli-
matu. V Irsku už nekuřácký zákon vyhnal vyznavače 
nikotinu před hospody či na jejich dvorky, zvláš� 
pro ně vyhrazené. Kuřáci tak svými promenádami 
mezi barem a cigaretovým teritoriem těží z větších 
možností seznámení než nekuřáci, co u baru po-
stávají nebo u stolu sedí. Kolikráte mají před sebou 
dva půllitry Guinnesse (respektive dvě pinty). Není 
to tím, že by jeden hlídali svému společníkovi či 
společnici, kteří si šli zakouřit. Ani jejich obavou, že 
by snad tento tradiční mok došel. Je to jen důsle-
dek správného čepování a pití tohoto černého piva. 
Čepuje se na dvě doby s menší pauzou, aby příliš 
nepěnilo. Poté už si konzument může zchladit svou 
ruku o plnou sklenici zakrytou jemnou pěnovou če-
picí. Chce-li však postupovat podle správného bontonu, měl by počkat, až všechna 
pěna vycestuje na vrchol sklenice a Guinness jednolitě zčerná. Do té doby může 
stírat orosené sklo a dopíjet zbytek předešlého.

Tak už se tak nemračme!
Ostrava v porovnání s Dublinem je čisté tiché městečko s několika málo auty 

a lidmi, co se občas projdou po městě či posadí do kavárny. Jen ulice a tramva-
je jsou přeplněny tvářemi, které jsou lakotné na úsměvy, výbavou tak nezbytnou 
v irském (stejně tak i britském) každodenním životě. Stojím v tramvaji a pozoruji ty 
neš�astné, naštvané a mdlé výrazy, zatímco ostatní se koukají na tu poblázněnou, 
co se ustavičně usmívá. Otázkou je, jak dlouho jí to vydrží, až se z kulturního šoku 
vyléčí a místní podmínky ji opět schlamstnou. 

JANA HAJDA

Zaniklými osadami s Demlem, 
Nezvalem, Březinou — a Davidem
V pořadí již čtvrtá poznávací exkurze EXPO nalákala na pětidenní putování dvacet 
zvědavých studentů. V doprovodu učitelů Jaroslava Davida a Ireny Bogoczové zamí-
řila skupina v pátek 12. 5. 2006 ve 4:34 ráno do Brna. Nutno říci, že po návštěvě 
hradu Veveří, který je kvůli absurdnímu poničení z dob minulého režimu v žalostném 
stavu, jsme byli trochu rozladěni. Náplastí na naše počáteční rozhořčení však byla 
návštěva tišnovského kláštera Porta Coeli. Žádná studentka se nechtěla přidat k řádo-
vým sestrám, v jejichž přísné řeholi je mlčení, a tak jsme se v plném počtu přesunuli 
do Třebíče. Perličkou prvního dne se stala večerní procházka židovským městem.

GUINNESS IS GOOD FOR YOU!



politicky, manažery, osobami přeceňující-
mi alternativní a pokusné školy, ekonomy, 
právníky apod. V podstatě není stabilizo-
ván obsah pojmu pedagog.

V posledních měsících se probíraly 
v tisku, rozhlase, televizi i v odborných ča-
sopisech zvláště problémy základních škol; 
problém integrace škol s klesajícím počtem 
žáků. Rodiče mnohdy podepisují rezoluce 
proti rušení škol, a i když ekonomické 
ukazatele nelze opomíjet, je třeba chápat 
postoje rodičů a problémy řešit rozumně.

Nárůst diferenciace výuky zatěžuje učite-
le bez speciální pedagogické přípravy. Šancí 
je další vzdělávání učitelů, nabízené také 
naší fakultou a Centrem dalšího vzdělávání.

K problémům středních škol patří zvláš-
tě úbytek zájemců o studium na středních 
odborných učilištích a učňovských školách 
a naopak nárůst zájemců o studium na 
gymnáziích, lyceích a odborných školách, 
jejichž kapacity nedostačují. Nedostatek 
učebních oborů pro výrobní oblast nega-
tivně poci�ují velké výrobní podniky. Není 
dostatečně využíván Evropský sociální fond 
pro vzdělávání vedoucích pedagogických 
pracovníků (např. model „úspěšný učitel“).

Na PdF OU přesahuje zájem o pedago-
gické obory kapacitu fakulty hlavně v uči-
telských oborech. Rozvíjí se příprava ve 
speciální pedagogice a bakalářské studium 
učitelství pro mateřské školy.

V oblasti vědeckého výzkumu stojí za 
pozornost publikace doc. M. Kurelové Od 
profesiografie učitelů ke standardu učitel-
ské kvalifikace, která obsahuje nový projekt 
učitelské přípravy v pedagogických disci-
plínách. V časopise Pedagogika č. 1/2006 
vyšla sta� prof. H. Lukášové Metamorfózy 
pojetí učitelské přípravy a jejich pedago-
gický výzkum, tamtéž vyšla diskuse K pro-
blematice otevřeného kurikula učitelského 
vzdělání doc. E. Vyskočilové a sta� k pro-
blematice vztahu teorie a praxe v pedago-
gické přípravě učitelů V. Švece Od znalostí 
k pedagogické kondici.

Velmi závažnou činností těchto měsíců 
na středních a vysokých školách je přijí-
mací řízení. Stále trvá velký zájem o vy-
sokoškolské studium. Magisterské studium 
učitelských oborů je trvale zatíženo malou 
motivací studentů pracovat po absolvování 
ve školách. Velké procento absolventů od-
chází mimo resort školství. Dostává se tak 
do rozporu počet absolventů s počtem vol-
ných míst na školách v jednotlivých apro-
bacích a všechny snahy o regulaci zatím 
selhávají.

Konec školního roku je přede dveřmi 
a v jeho závěru hodnotí pedagogická pra-
coviště svou práci v končícím školním roce. 
Přejme všem pedagogům i žákům pěkné 
prázdniny, které si všichni zaslouží. 

VLADIMÍR KREJČÍ

Ráno (už ne tak časně jako předchozího dne) 
jsme se vypravili na zámek v Náměšti nad Osla-
vou a potom cestou Jakuba Demla z Budišova 
do Tasova. Třetí den dopoledne jsme pak měli 
na programu zámek v Jaroměřicích nad Rokyt-
nou. Z barokních kulis první česky zpívané opery 
O původu města Jaroměřic jsme se jako filmo-
vým střihem přenesli do věku atomu. Na dvě 
a půl hodiny nás nemilosrdně pohltilo Informační 
centrum Jaderné elektrárny Dukovany. Po takové 
návštěvě máte pocit, že v České republice nena-
jdete bezpečnější objekt! Díky objednanému au-
tobusu jsme stihli ještě zaniklou osadu Mstěnice 
a navečer jsme se s řidičem loučili už ve Slavo-
nicích. Ty se staly naším útočištěm na zbývající 
dvě noci. „Komu připadá krásná Telč, ještě ne-
navštívil Slavonice!“, volala část výpravy na rene-
sančním náměstí, zatímco druhá polovina fandila 
v restauraci „Mázhaus“ českým hokejistům.

V pondělí jsme zamířili do okolí po stopách 
loupežníka Jana Jiřího Grasela (a odhalili jsme také původ jedné z českých nadá-
vek). Prošli jsme Maříží, zastavili se na Trojmezí — hranici Moravy, Čech a Rakouska, 
odpočinuli si v místě zaniklé osady Pfaffenschlag a občerstvili se ve Starém Městě 
pod Landštejnem. Večer jsme vše zhodnotili u táboráku.

Naše poznávání končilo v Telči. Po zkrácené prohlídce zámku (snad kvůli okupo-
vání budovy filmovým štábem v čele s Jurajem Jakubiskem) jsme ještě zavítali do 
Galerie Jana Zrzavého. 

Na slzy a dojemné loučení čas nezbyl, nebo� většina unavených účastníků exkurze 
cestu vlakem do Ostravy prospala. 

Rozhodně to ale nebyla exkurze poslední! Příští rok se chce Jaroslav David se 
studenty vypravit do kraje Aloise Jiráska a Boženy Němcové a v roce 2008 pak po 
trase Švejkovy budějovické anabáze. VERONIKA LANGROVÁ

V aule se utkal Bůh vody
s Bohem hor
„Za onoho času byl ve Vietnamu 
feudalismus a král měl největší 
autoritu. Jeden král měl hezkou 
princeznu. Neměla sourozence, 
a proto byla pro krále nejdůležitěj-
ší. Když měla osmnáct let, musela 
se vdávat…“ 

Těmito slovy začalo divadelní 
představení s názvem Legenda 
o Bohu vody a Bohu hor, která 
odhaluje příčinu každoročních jar-
ních záplav ve Vietnamu. Zahráli 
je vietnamští studenti přípravného 
kurzu českého jazyka, zajiš�ované-
ho Centrem jazykové přípravy cizinců OU. Svými hereckými výkony nadchli 22. května 
2006 publikum v univerzitní aule. 

Nápad zahrát divadlo měli sami studenti. Legendu si vybrali, přeložili, napsali 
a secvičili. Jejich veškeré počínání koordinovala a mnohdy i usměrňovala Mgr. Lenka 
Vlčková. 

Originální kulisy, které si začínající herci namalovali, nádherné tradiční šaty dívek, 
nápadité kostýmy mužských představitelů a typická východní hudba přispěly k do-
konalému kulturnímu zážitku. Studenti se sice učí česky teprve šest měsíců, ale po 
jazykové stránce si počínali velmi dobře. „Těm, co hráli divadlo, to možná pomohlo 
i s češtinou. Některé věty, které se v rámci role naučili, používají i v běžné konver-
zaci,“ doplnila L. Vlčková. 

Velký potlesk si aktéři i jejich režisérka právem zasloužili. Snad se jim podařilo 
zahájit tradici každoročních „akademií“, na nichž vietnamští studenti představí Čechům 
svou zemi a kulturu. Samozřejmě opět česky! VERONIKA LANGROVÁ

BYL ČAS I NA ZASTÁVKU A ODPOČINEK



Dobré rady s. r. o.
Pozor na dobré rady!

Člověk se rodí v příliš útlém věku. Pří-
liš útlém na to, aby měl o životě dosta-
tečně zralé představy. Musí tak spoléhat 
na rodiče, prarodiče, pěstouny, starší sou-
rozence, později učitele, vychovatele, nad-
řízené, velící důstojníky, tchyně a jiné ma-
toucí elementy, jež mu překážejí žít podle 
vlastního úsudku. Od dětství se připravuje 
na život pozitivisticky, s důvěrou k vědě 
a jejím výzkumným metodám, přitom vědci 
sami připouštějí, že bychom se měli řídit 
spíše vlastní intuicí. Jenže tím, jak získá-
váme erudici, ztrácíme postupně schopnost 
intuici rozumět. Myslíme si např., že nás 
intuice nutí dát si dalšího panáka, a pak 
je nám ze všeho blbě. Intuitivně kupujeme 
zboží ve slevách, abychom zjistili, že je 
nám k ničemu. Nejdřív sázíme na intuici, 
když se ženíme/vdáváme, a pak nám ne-
zbývá nic jiného, než se intuitivně nechat 
rozvést. Tak s takovou intuicí — uznejte 
— se může jít příroda vycpat. 

Jistým zdrojem moudrosti mohou být 
dobré rady kamarádů a kamarádek, kteří 
to s námi myslí dobře. Poradí nám, co 
máme dělat, zatímco sami činí pravý opak. 
Můžete dát i na doporučení lékařů. Ob-
čas byste se přece měli nechat důkladně 
vyšetřit! A že vám zjistí všechny možné 
nemocí? To není pravda! Jste-li muž, mů-
žete vyloučit předmenstruační tenzi, jste-li 
žena, snad vám při troše štěstí nebudou 
diagnostikovat řídké sperma. 

Nevíte-li si rady a máte-li volných pár 
stovek, zajděte ke kartářce! Moje kolegyně 
před časem jednu navštívila. Dozvěděla se, 
že potká někoho fousatého, který jí od 
základů změní život. Pokaždé, když jsem jí 
řekla, že ji v práci někdo hledal, s jiskrou 
v oku a s nadějí v hlase se zeptala: „A byl 
fousatý?“ Přestože má stále toho samého, 
hladce oholeného manžela, v něčem karty 
nelhaly: od doby, kdy si pořídila velkého 
černého knírače, je její život i domácnost 
vzhůru nohama. A tak, pokud se, milé ko-
legyně, smíříte s tím, že není knírač jako 
knírač, boxer jako boxer nebo afgánec jako 
Afgánec, budete nejspíš spokojené.

Osobně si myslím, že dobré rady jsou 
od toho, aby se nebraly docela vážně. 
Anebo se z nich člověk musí umět správ-
ně poučit. Přitom na věku nezáleží! To 
takhle jednou paní učitelka radila dětem, 
aby pomáhaly starším lidem. Na druhý den 
Pepíček přišel do školy pozdě. „Kdes byl?“ 
ptá se učitelka. „Aaale, děda ráno zjistil, 
že někam založil pětistovku, a nemohl si 
vzpomenout, kam, tak jsem mu ji pomáhal 
hledat,“ zní odpově	. „No to jsi hodný! 
A jak to dopadlo?“ byla zvědava učitelka, 
„našli jste ji?“ „Já jo,“ říká s klidem Pepí-
ček, „ale děda ji tam pořád ještě hledá.“

ZE ZÁPISNÍKU NAŠICH ZAHRANIČNÍCH STÁŽISTŮ
Závěrečný finiš
Identická etnita, entická idencita, etnická identita, no konečně. Počítač už usíná a prsty 
se mi pohybují po klávesnici zcela svévolně. Už aby to bylo.

....
Počítač usnul. Nejsem si jistý, kdy jsem naposledy uložil rozepsaný text, a váhám, zda 

to mám ještě te	 v noci zjiš�ovat. Oprašuji slovník jadrné češtiny.
....
Závěrečná zpráva pro Fulbrighta je již téměř hotova. Summarize in detail the original 

objectives of your stay in the host country. A book, three articles, three conference 
presentations, three guest lectures, a new course. Did you meet the objectives of the 
grant? Well... Were the objectives clear? Now, what do you exactly mean by the word 
clear? When you return home, will you also return to the same place of work? Do you 
aspire to move to a new position sometime in the next few years? I think I’ll pass on 
this one...

Po náročné noci se probouzím do slunečného rána. Kufry a ba�ohy stojí u dveří. 
Počítač je bezpečně sbalen, snad ho několik týdnů neuvidím. Rok práce je uložen na 
několika různých místech a médiích, pro jistotu, kdyby nám počítač někdo ukradl. Pět 
článků, jedna konference, koncept knihy, dvě veřejné přednášky, dva nové kurzy, me-
ziuniverzitní dohoda, několik tisíc fotek, hromada literatury, nová přátelství a krásné 
vzpomínky. Po snídani sedneme do auta a vyrazíme na cestu po USA. Času je málo 
a země to je převeliká, tak to bude jen takový malý výlet. Hádám, nějakých patnáct tisíc 
kilometrů. Hezké prázdniny!
 PŘEMYSL MÁCHA

Zápisky z Petrohradu (9)
Když se pozorně zaposlouchám, stihnu ještě v dáli zaslechnout dozvuky května, fakticky 
prvního ryze jarního měsíce v Petrohradě. Raší stromy a ulicemi Petrovy metropole se 
line vůně květů. Rtu� teploměru hned šplhá k hřejivým výšinám Héliovým a hned se zas 
uchyluje k osmistupňovému chladu provázenému pošmournou psotou.

9. květen je v Rusku stále velkým svátkem. Den vítězství se tu slaví postaru — s vla-
ječkami, průvodem. Zato já jsem tentokrát zvolil ne zcela tradiční způsob oslavy tohoto 
památného dne a vydal se na koncert Alexandra Rozenbauma, který sliboval hezký večer 
prodchnutý sváteční náladou. Zazněly písně o Afghánistánu, Čečensku a pochopitelně 
i o druhé světové válce a SSSR. Duch Sovětského svazu v Rusku pořád žije a mám 
obavy, že je tak hluboko zakořeněný v národní povaze, že se s ním Rusové hned tak 
nerozloučí. Změny snad přinesou až další generace. Na to je však ještě dost času. 
Koncert trval tři a půl hodiny (včetně půlhodinové přestávky) a zdolal i ty nejzarytější 
„židlosedy“. Co je moc, to je moc. Jednou a dost.

V druhé půli května univerzita oslavila Děň filologa i vostočnika (podle filologičes-
kogo i vostočnogo fakul´tětov). Jedná se o studentský svátek srovnatelný s naším majá-
lesem, který zas neznají oni. U nás na OU by se to jmenovalo asi jako Den filozofa, 
pedagoga, přírodovědce a „sociálního zdravotníka“. Kvůli nepřízni počasí však byly oslavy 
značně problematické. Škoda. 

19. května byl Den slovanského písemnictví a při této příležitosti proběhlo také 
slavnostní zasedání Studentského vědeckého spolku ve skvostném Petrovském sále. Nej-
zajímavějším momentem byl křest knihy uveřejňující studentské překlady povídek Haliny 
Pawlovské a s ním spojená scénka, kterou sehráli studenti různých ročníků. Jazyková 
komika a vytříbený humor — to� studenti filologové v akci.

25. května skončil semestr a studenti i učitelé se pohroužili do příprav na zkouškové 
období. Mám před sebou nějaké zkoušení a oponování dvou diplomových prací. Věru 
nic jednoduchého to není. Skutečnosti, že mám te	 více volného času, samozřejmě 
náležitě využívám. 

Poslední květnovou událostí, která stojí za zmínku, je Děň goroda (27. května). Pet-
rohrad letos oslavil své 303. narozeniny v duchu bujarého veselí, karnevalového průvodu 
a slavnostní kanonády na jeho počest. Rozhodl jsem se, že se vyhnu davům, a do centra 
jsem zavítal až k večeru. Potkal jsem už jenom opilé teenagery a několik známých. 
Čekalo mě divadelní představení pod názvem Petrohrad (Andrej Bělyj), které bylo díky 
své komorní atmosféře elegantní tečkou za rušným dnem. 

Můj roční pobyt, jenž se nezadržitelně chýlí ke konci, mě značně změnil a otevřel mi 
oči. Stal se ze mě poutník bez růžových brýlí, který znecitlivěl a už ho neděsí věci, jež 



Člověk dostává od života každou chvíli 
nějakou lekci. Bohužel někdy umírá příliš 
brzy na to, aby stihl dát za vyučenou i těm 
druhým.  - IB -

Růžovými brýlemi
Miriam Prokešové

Je po volbách. Když vyjde tento článek, nebude to jen pár hodin, ale již více dnů. 
Možná bude vše již vyřešeno, emoce opadnou a stane se spousta dalších věcí. 

Určitě. Vždy� pořád se něco stává a někdy, aniž chceme.
Momentálně jsem však otrávená.

Vadí mi spousta lží a nepravd, které v podstatě jen tuším, že jsou,
a kterým chci věřit, že jsou lží a nepravdou. Protože každý máme tu svou

pravdu a také svou lež, o které býváme přesvědčeni, že pravdou je. Náš svět
je jen podivná snůška polopravd a pololží, podtržená naší vlastní nekvalitní pamětí, 

která si nepamatuje tu naši lež... a vyzvedává jen tu naši pravdu,
ve které je nám samotným dobře a ve které si sami sebe vážíme.

Je to však jen iluzorní obraz nás samotných. Pohled přes růžové brýle.
Jsem otrávená také počasím. To se možná již také právě te� (pro mne

v budoucnosti, ale pro Vás všechny právě v okamžiku, kdy čtete tyto řádky)
možná podstatně změnilo. Už není nedělní ráno, neprší, není chladno a sychravo 
a smutno a neveselo, protože možná krásně svítí sluníčko a je hezky teploučko. 
Život je vlastně tvořen právě těmito zvláštními okamžiky a nezachytitelností času.

A tak jsem otrávená také tím, že všechno končí a že nikdy nevíme,
kdy co začíná; tedy tím věčným koloběhem a možnou prázdnotou. 

Vzpomněla jsem si te� na chvíle při své návštěvě v Anglii, kdy jsme si s paní, 
u které jsem bydlela, občas povídaly o životě. Žila sama, muž jí zemřel,
syn žil daleko. Každý večer popíjela u večeře vínko. Život je úžasný,

řekla jsem jí jednou v náhlé euforii a se zasněným pohledem do zahrady
tam za jejím kuchyňským oknem. „Pche,“ zněla její odpově�, „life is bitch.“
A ani trošku nezaváhala, zda má či nemá pravdu. Pro ni to zřejmě pravda je

a byla. Já však přemýšlela spíše pozitivně, myslela jsem si, že mluví
o pláži (beach), a představa života jako krásné prosluněné pláže se mi nezdála

zase až tak špatná. Tak jsem souhlasila, že jasně, že má pravdu
a že život je skutečně bitch and amazing, of course. Mlčky mi dolila víno.

Hluboce filozofická myšlenka se patrně ujala. Snad si ji bude provždy pamatovat 
(a nepropadne prázdnotě svého bytí a smutku).

Pohlédla jsem však zrovna nyní, po dopsání těchto řádků, v čase,
který je pro nás pro všechny již dávno passé, ven z okna. Zdá se, že přestalo 
poprchávat a že se slunce pokouší prodrat na oblohu. Snad tedy ani ta dnešní 

neděle nebude nakonec tak špatná a otrávená. Nakonec možná bude
i přes to všechno (volby, pravdy a lži, počasí, nezachytitelnost času) úžasná.

Protože život takový je. Možná.
S růžovými brýlemi určitě. 

A možná i bez nich.
Ale jistá si tím opravdu nejsem.

Stipendia pro nejlepší
studenty

Magistrát města poskytne prospěchové 
stipendium nejlepším studentům trvale žijí-
cím v Ostravě. Stipendium bude poskytnu-
to na základě výběrového řízení dvanácti 
vybraným studentům řádného denního stu-
dia vysoké školy nebo interním doktoran-
dům. Pro jednoho stipendistu je určena 
částka 25 000 Kč.

Stipendium bude poskytnuto také jed-
nomu vybranému absolventu vysoké školy 
nebo konzervatoře v České republice, kte-
rý bez přerušení naváže studiem na zahra-
niční vysoké škole. V tomto případě půjde 
o částku 69 000 Kč.

Informace o výběrovém řízení, krité-
riích, požadovaných dokladech a dalších 
podmínkách budou zveřejněny na interne-
tových stránkách: www.ostrava.cz

Přihlášky je nutné podat do 24. čer-
vence 2006.

- JV -

Redakční rada Listů přeje všem pedagogům 
i studentům, zvláště čtenářům našich řádků, 

krásné letní dny a dovolenou plnou
zajímavých zážitků. Děkujeme také
za spolupráci všem pravidelným

přispěvatelům. Těšíme se na další spolupráci 
v novém akademickém roce. 

Název: Rothschildové a ti druzí
Podnázev:  aneb Dějiny velkopodnikání 

v Rakouském Slezsku před 
první světovou válkou

Autor: PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Původce úvodu:  PhDr. Aleš Zářický, 

Ph.D.
Nakladatel: Filozofická fakulta OU
Rok vydání: 2006
Měsíc: květen
Pořadí vydání: první
Rozsah: 200 stran
Počet vyobrazení v textu: 126
Vazba: pevná
Doporučená cena: 250 Kč
ISBN 80-7368-062-9

Anotace:
Kniha poodhaluje zákulisí vzniku a utvá-
ření velkoprůmyslu (báňský, hutní, kovo-
zpracující, textilní, chemický a potravi-
nářský) v Rakouském Slezsku a aktivní 
i pasivní aktéry tohoto procesu. Součástí 
publikace je rovněž 21 „historiogramů“ 
nejvýznamnějších průmyslových závodů 
Rakouského Slezska.

Vydané spisy, 
skripta a sborníky

ho těsně po příjezdu řezaly do očí. Naučil mě také vážit si své vlasti. K Rusku mám 
vřelý vztah, ale je jiný a střízlivější než ten, který jsem k němu měl dříve. Je oproštěn 
od jakékoliv idealizace. Pevně věřím, že právě tento upřímný cit přetrvá a bude pro mě 
ještě dlouho odrazovým můstkem a zdrojem motivace či inspirace v mém rusistickém 
snažení. Vrátím se sem. Brzy. Možná za rok… Na shledanou a hezké prázdniny.
 IGOR JELÍNEK



Uzávěrka dalšího čísla je v pondělí 11. září 2006 do 10.00 hod.
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Stipendium je určeno pro studium či výzkum 
na úrovni Master nebo Ph.D., ve Spojených 
státech pro všechny obory s výjimkou kli-
nické medicíny a programu MBA.

Cílem pobytu může být absolvování ce-
lého studijního programu a zisk titulu na 
americké univerzitě (kategorie „degree“), 
nebo pouze jednoroční hostování (kategorie 
„non-degree“). Zájemce může rovněž zvolit 
kategorii „visiting research student“ urče-
nou pro práci na samostatném výzkumném 
projektu, např. dizertační práci.

Z americké strany je program zajiš�ován 
organizací Institute of International Educa-
tion (IIE).

Obsah grantu
Stipendium se uděluje na jeden školní 

rok a pokrývá školné do výše maximálně 
18 tisíc dolarů, životní náklady, zdravotní 
pojištění a zpáteční letenku. Stipendium 
není určeno pro rodinné příslušníky.

Požadavky
�  V době uzávěrky přihlášek dokončená 

vysoká škola - minimálně v bakalářském 
programu. 

�  Výborné studijní výsledky během vyso-
koškolského studia. 

�  Složení jazykového testu TOEFL mini-
málně na 213 (550) bodů. 

�  Složení zkoušky GRE General Test. Mi-
nimální skóre u GRE není stanoveno. 
Tento test se nevyžaduje u kategore „vi-
siting research“ a pro studium právnic-
kých programů, např. LLM. V kategorii 
„non-degree“ se tento test nevyžaduje, 
pokud uchazeč písemně doloží, že ani 
jedna ze škol, na kterou se chce hlásit, 
tuto zkoušku nevyžaduje. 

�  U kategorie „visiting research“ uchazeč 
musí mít rovněž pozvání americké stra-
ny, vyjadřující ochotu studenta přijmout. 
U ostatních kategorií navázání předcho-
zího kontaktu s univerzitou není pod-
mínkou, ale doporučuje se z praktických 
důvodů. 

�  Přednost mají ti uchazeči, kteří ve Spoje-
ných státech ještě na úrovni vysoké ško-
ly nestudovali nebo dlouhodobě nežili. 

Přihláška
Od roku 2003 je zavedena elektronická 

přihláška, kterou najdete na http://www.iie.
org/fulbright/apps. Uchazeči si vytvoří svůj 
osobní účet, který jim umožní ukládat si 

průběžný stav vyplňování příihlášky a vra-
cet se k ní. Přihlášku lze elektronicky ode-
slat do Fulbrightovy komise až po úplném 
vyplnění. Přihláška je opatřena detailními 
instrukcemi. Věnujte jim prosím důkladnou 
pozornost! 

S přihláškou je třeba dodat:
�  Kopii diplomu a vysvědčení spolu s ofi-

ciálním výpisem studijních výsledků či 
kopií indexu. Lze zaslat poštou. 

�  Vyplněný formulář Report on Profici-
ency in English (viz oddíl Supplemental 
Forms v elektronické přihlášce). Lze za-
slat poštou. 

�  Podepsaný formulář Signature Form. 
Lze zaslat poštou. 

�  Strukturovaný životopis s uvedenou kon-
taktní adresou, telefonem a e-mailem. 
Životopis můžete zaslat do Fulbrightovy 
komise elektronickou poštou. 

�  Tři doporučující dopisy (viz opět od-
díl Supplemental Forms v elektronické 
přihlášce). Doporučení musí přijít do 
Fulbrightovy komise v zalepené obálce 
přímo od posuzovatelů nebo jako sou-
část elektronické přihlášky. 

�  Výsledky testů TOEFL a GRE Gene-
ral Test. Fulbrightova komise a Institute 
of International Education (IIE), který 
provádí umís�ování na americké univer-
zity, musí být zadán jako příjemci vý-
sledků testů v testovacím centru, nebo 
při objednávání dodatečných výpisů skó-
re u testovací organizace ETS. Výsledky 
tedy nemusí být zasílány na univerzity, 
které uchazeč uvádí v přihlášce. Kód 
Fulbrightovy komise pro test TOEFL je 
9851 a pro test GRE 0036. Kód IIE 
pro TOEFL je 2326, pro GRE R2326.
Výsledky testů musí Fulbrightova komise 
mít již v době uzávěrky přihlášek. Zna-
mená to, že vzhledem k času potřebné-
mu pro vyhodnocení testu a doručení 
výpisu skóre je testy třeba skládat mno-
hem dříve. V roce 2006 by testy měly 
být složeny do 18. července. Slibní ucha-
zeči mohou získat poukaz na složení 
testů zdarma, tzv. voucher. Podmínkou 
udělení voucheru je dosažení prostého 
aritmetického studijního průměru všech 
známek včetně státnic za celou dobu 
studia ne vyššího než 1,5, což je třeba 
doložit indexem. Dále je nutné před-
ložit vypracované části přihlášky „Stu-

dy Objectives“ a „Curriculum Vitae“.
�  Formulář Transcript Release Form vypl-

ňují pouze uchazeči, kteří již studovali 
v USA na vysoké škole. 

�  Formulář Medical History není třeba 
dodávat při přihlašování. Tento formulář 
vyplňují uchazeči úspěšní ve výběrovém 
řízení. 

Uzávěrka
Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení 

a dodání všech vyžadovaných dokumentů je 
1. září (pro studium začínající o rok později).

Výběrové řízení
Výběrové řízení probíhá ve třech ko-

lech. V prvním kole jsou vyřazeny projek-
ty, které mají formální nedostatky. Ostatní 
projekty posuzuje výběrová komise, jejíž 
složení každoročně stanovuje správní rada 
Fulbrightovy komise. Projekty s jednoznač-
ně negativním hodnocením jsou vyřazeny. 
Třetí kolo probíhá formou výběrového 
řízení před výběrovou komisí. Výslednou 
nominaci schvaluje v ČR správní rada Ful-
brightovy komise a v USA Fulbright Fo-
reign Scholarship Board. 

Pro získání stipendia jsou nejdůležitější 
studijní výsledky, odborné aktivity, kvalita 
předloženého záměru a výsledky požadova-
ných testů. Pokud jsou kvality uchazečů 
srovnatelné, pak se přihlíží také k priorit-
ním oborům.

Umis�ování na univerzity
Uchazeči si do přihlášky ke stipendiu 

píší vysoké školy podle svého výběru. Vlast-
ní umis�ování na americké univerzity zajiš-
�uje Institute of International Education, 
s nímž Fulbrightova komise spolupracuje. 
Jedná se o poměrně dlouhý proces. Koneč-
né umístění na jednu z univerzit v USA je 
zpravidla známo až v květnu následujícího 
roku. Vybraní uchazeči absolvují v červnu 
orientaci a zpravidla v srpnu odjíždějí na 
své univerzity.

Webovská stránka programu
www.fulbright.cz/fulbrightova-stipendia/stipen-
dium-pro-postgradualni-studium.shtml

Kontakt
Andrea Semancová, koordinátorka progra-
mu, Komise J. W. Fulbrighta, Táboritská 
23, 130 87 Praha 3
Tel.: 222 71 84 52, Fax: 222 72 98 68
E-mail: semancova@fulbright.cz

Stipendium pro (post)graduální studium v USA



Malby Natálie Pěrkové z Institutu pro umělecká studia — výtvarná umění.


