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JAROSLAV HUBÁČEK (REKTOR OU 1991/94)
JIŘÍ MOČKOŘ (REKTOR OU 1994/2000)
PETR PÁNEK (REKTOR OU 2001/2004)
VLADIMÍR BAAR (REKTOR OU 2004...)

Osobnosti oceněné při oslavách 15. výročí vzniku
univerzity na Akademickém dni OU dne 3. října 2006
Medaile Za zásluhy o rozvoj Ostravské univerzity
Doc. MUDr. Jitka Dostálová, CSc., in memoriam
Doc. PhDr. Vojtěch Gajda, CSc.
Prof. RNDr. Miroslav Havrlant, CSc.
Doc. PhDr. Petr Holý, Dr.
Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Ing. arch. Jiří Smejkal
Prof. PhDr. Jan Šabršula, DrSc.
Doc. RNDr. Petr Šindler, CSc.
Letos poprvé byla medaile Za zásluhy o rozvoj Ostravské univerzity udělena i dvěma zahraničním školám - Slezské univerzitě v Katovicích a Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici

Pamětní medaile k 15. výročí založení univerzity
RNDr. Karel Beneš
Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Mgr. Igor Františák, Ph.D.
Doc. Eduard Halberštát, akad. malíř
Prof. RNDr. Stanislav Holec, Ph.D.
PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
Ing. Lubomír Karpíšek
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Doc. PhDr. Hana Lukášová, CSc.
Prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc.
Prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc.
Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.
Ing. Phan Van Dao, CSc.
Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc., Dr.h.c.
Ing. Jan Skipala, Ph.D.
Prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Ing. Evžen Tošenovský
Doc. Mgr. Valter Vítek
PhDr. Lubomír Zaorálek

Čestné uznání za významnou vědecko-výzkumnou,
uměleckou a sportovní činnost obdrželi studenti
BcA. Jakub Adamec
Tomáš Bednář
Petr Grabovský
Bc. Ivona Horká
Bc. Petr Mecner
Mgr. Irena Nekudová
Jaroslav Pekara
Jan Růžička
Mgr. Aleš Vítek
Mgr. Veronika Vydrová
AUTOR

MEDAILÍ: PROF.

STANISLAV HANZÍK

Při příležitosti 15. výročí založení Ostravské univerzity požádala redakce
Listů Ostravské univerzity děkany fakult o odpově na otázku:
Historie vaší fakulty je základním kamenem její budoucnosti. Jakým stavebním
materiálem hodláte přispět k monumentálnosti a trvanlivosti této stavby?
Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
děkanka Filozoﬁcké fakulty
Budu zejména bilancovat
(domnívajíc se, že třeba tím
vedení UNI vyburcuji), protože pro plány do budoucna mám jako představitelka
jediné fakulty OU, která
dosud nemá samostatnou
budovu, ruce svázány…
Filozoﬁcká fakulta ušla
za 15 let své existence obrovský kus cesty. Začínala
s 6 obory a dnes jich má
osmdesát. Kronika jejího
budování by už zabrala celou řadu stran.
1. Jsme fakulta, která má
osm akreditovaných doktorských studií — z toho jeden v cizím jazyce — a kolem sedmdesáti doktorandů.
2. Jsme fakulta, která nabízí studentům nejvyšší počet výběrových předmětů (230!), takže u nás mohou uspokojit opravdu
širokou škálu svých zájmů z nejrůznějších humanitních oborů
(ﬁlozoﬁe, historie, dějin architektury, výtvarného umění, literatur, náboženství, nejrůznějších oblastí jazykovědy, psychologie,
pedagogiky, problematiky sociálních menšin, znakového jazyka
atd.).
Některé z předmětů nabízíme v angličtině a němčině. Za
podstatný považuji fakt, že tyto výběrové předměty jsou otevřeny všem studentům Ostravské univerzity. Naše fakulta tak
plní významnou humanizační roli i v rámci svého nejbližšího
okolí. Jako jediná fakulta v České republice nabízíme mezi
výběrovými předměty také exotické jazyky — arabštinu, čínštinu, japonštinu, romštinu a nově i sanskrt.
3. Jsme fakulta, která jako jedna z prvních v ČR (již v r. 1993)
začala budovat prakticky zaměřená bakalářská jazyková studia. (Obory Španělština a Ruština pro podnikatelskou sféru
a cestovní ruch byly vůbec prvním takto orientovaným studiem
v České republice. Brzy k nim přibyla bakalářská Angličtina,
Němčina a Francouzština pro podnikatelskou sféru a cestovní
ruch.) Aplikaci ﬁlologických oborů na hospodářskou sféru
považujeme za záležitost mimořádného významu.Takto orientovaná studia cizích jazyků značně přispívají k zájmu cizích
investorů o náš region a k rozšíření zahraničních kontaktů
regionu. (V budoucnu bude rozvíjena další významná aplikace
každého z těchto pěti jazyků — doplňkové studium pro soudní
tlumočníky. Region vstupující do Evropy potřebuje takové
studium jako sůl.)
4. Jsme jediná fakulta OU, která již dva roky po svém založení, v r. 1993, uvedla v život Univerzitu třetího věku a od
té doby, tedy téměř po 14 let, umožňuje seniorům našeho
regionu přístup k novému poznání. Plní tím velice důležitou
humanizační úlohu. Na podzim otevřeme již 8. běh této univerzity.
5. Jsme fakulta, která zavedla cyklus Setkání s osobností a umožňuje tak studentům seznámit se s názory celé řady významných osobností naší doby a diskutovat s nimi.
6. Jsme fakulta, která již v roce 1994, jako první na univerzitě,
vybudovala ze sponzorských prostředků všeobecnou balustrádovou studovnu, vybavenou všemi dostupnými světovými encyklopediemi.

7. Jsme fakulta, která trvale pečuje o vědecký rozvoj mladé
generace. V roce 2006 proběhl na jednotlivých katedrách
u příležitosti narozenin J. A. Komenského již 13. ročník studentských vědeckých konferencí, na nichž vystupují se svými
prvními pokusy o vědecký referát desítky studentů.
8. Jsme fakulta s velmi bohatou ediční činností. Uvědomujeme
si, že nejprůkaznějším ukazatelem tvůrčích sil pracoviště jsou
kvalitní vydané publikace recenzované renomovanými odborníky. Jen v posledních 3 letech (tedy 2003—2006) jsme vydali 27
monograﬁí, 8 encyklopedií a slovníků, 52 skript a 34 sborníků.
Katedry ﬁlozoﬁcké fakulty mají své vlastní sborníky-ročenky,
do nichž přispívají členové katedry i odborníci z jiných pracoviš domácích i zahraničních.
9. Filozoﬁcká fakulta se rovněž stala iniciátorem založení celouniverzitní edice UNIVERSUM, v níž byla vydána řada
cenných publikací, převážně z pera učitelů FF.
10. Jsme fakulta s velkou úspěšností předkládaných akreditačních
materiálů — za poslední tři roky jsme získali celkem 82 nových
akreditací a reakreditací.
11. Jsme fakulta, která věnuje velkou pozornost i estetizaci prostor, v nichž sídlí. Od založení fakulty jsme v chodbách budov, které sdílíme s Pedagogickou fakultou, vybudovali celou
řadu minigalerií a před rokem zahájila svou činnost naše
Galerie Na Půdě, v níž se uskutečnila již řada fotograﬁckých
výstav — prof. Stuchlíka, doc. Štrajta, prof. Bartečka aj.
12. Jsme fakulta, jejíž katedry samostatně hospodaří s ﬁnančními
prostředky přidělenými podle výkonů. Nivelizace v odměňování byla u nás odstraněna.
13. Jsme fakulta, která svou činnost úzce provazuje s kulturními
institucemi města a ladí s nimi své humanizační úsilí. (Spolupracujeme se Společností pro kulturu a umění v Ostravě,
s Národním divadlem moravskoslezským, s komorní scénou
Aréna, s Galerií výtvarných umění a Domem umění v Ostravě.)
14. Jsme fakulta, která nezůstává hluchá k existenciální bídě Afriky. Již před dvěma lety jsme se přihlásili k adopci tří dětí
z Ugandy. Hradíme jim školné, školní potřeby i oblečení,
základní zdravotní péči a máme radost z toho, že díky nám
se jim změnil a hlavně změní život.
TOLIK O STAVEBNÍCH KAMENECH, KTERÉ JIŽ BYLY
POLOŽENY.
Jejich opatrování a pečlivému cizelování chceme i v následujícím období věnovat velkou péči.
NYNÍ O STAVEBNÍCH KAMENECH, KTERÉ JSOU NEBO
BY MOHLY BÝT POKLÁDÁNY:
OBORY / STUDIUM / ZÁJEM O FAKULTU
l. Velkou radost máme zejména ze získání akreditací: ODBORNÉHO magisterského studia pěti světových jazyků (angličtiny,
francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny), dvou dalších magisterských oborů - Filozoﬁe a Kulturní dějiny - a bakalářského oboru Latinský jazyk a kultura. V příštím období se chceme
soustředit především na kvalitu při realizaci těchto oborů.
2. Dalším stavebním kamenem na stavbě ﬁlozoﬁcké fakulty, který
je již v polovině cesty k nám, by měl být bakalářský obor
Personalistika (projekt je hotov a v nejbližším období jej předložíme ke schválení Akreditační komisi).
3. A pak jsou ještě stavební materiály, které dosud nejsou otesány
do kvádrů, ale pomalu začínají nabývat formy v hlavách svých
tvůrců. Jsou to především dva magisterské obory Divadelní věda
a Dějiny umění. Pro oba máme dostatečný intelektuální po-
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tenciál, což je pro založení oboru nejpodstatnější. Bohužel tyto
krásné dva obory musejí zatím v těchto hlavách zůstat, protože
bychom je neměli kam umístit. Bakalářský obor Dějiny umění,
o nějž je každoročně obrovský zájem studentů nejen z našeho
regionu, protože má skutečně vysokou kvalitu, máme jako jediná fakulta OU umístěn v bytových prostorách, které jsme si
sami v krizové situaci sehnali, pro divadelní vědu prostory nemáme žádné (obor budeme zatím budovat jen jako doplňkový
modul). Ale Ostrava, která „získává sebevědomí a je na obrovském divadelním a kulturním vzestupu,“ si věru zaslouží, aby
zde byly rozvíjeny uměnovědné obory! Naše zkrásnělé město je
potřebuje ke své kultivaci a k eliminaci zděděných prvků plebejství jako sůl. A k uměnovědným oborům by velice slušela
studia s názvem Kulturní nebo Literární žurnalistika, doufám,
že se mi časem podaří katedru české literatury a literární vědy
přemluvit k jejich budování. Pro Ostravu a její masmédia by to
byl obrovský přínos. A konečně — u bakalářského studia cizích
jazyků ve sféře podnikání plánujeme rozvíjet, jak jsem se již
zmínila, aplikaci ve směru soudního tlumočnictví. Chystáme
také dva další doktorské programy: Anglický jazyk a Literární
komparatistika (jejich úspěšnou akreditací bychom získali přístup k dalším habilitačním právům); promýšlíme projekt dalšího atraktivního oboru v cizím jazyce (jako důležitý předpoklad
získání zahraničních studentů); přemýšlíme o projektu učitelství
francouzského a španělského jazyka pro ZŠ (jako prostředek
ke zvýšení celkové jazykové gramotnosti v regionu) a konečně
- promýšlíme i vybudování jednoho zajímavého multidisciplinárního oboru (navazující magisterské studium odborného cizího
jazyka + informatika/management).
Velkou budoucnost spatřujeme v podpoře translatologie/tlumočnictví v rámci studia jednotlivých cizích jazyků. V následujícím
období dobudujeme velkou translatologickou učebnu (grantový
projekt) a vyvstane nám tak úkol nechat v Praze nebo v Nitře,
tedy ve velkých translatologických střediscích, vyškolit pracovníky pro kabinovou výuku tlumočnictví.
U aplikovaných ﬁlologických oborů budeme usilovat o větší
propojenost témat bakalářských prací s podnikatelskou praxí
(jako důležitý předpoklad provázanosti výuky s praxí).
S ohledem na nadcházející očekávaný demograﬁcký pokles počtu absolventů středních škol chceme vyvinout maximální úsilí
při veřejné prezentaci fakulty (média, návštěvy škol, kvalitní
reklama).
Velká pozornost bude věnována tomu, aby co nejvíce přijatých
studentů studium dokončilo. Bude akcentována úloha konzultací, tutoři i učitelé upozorní studenty na možné obtíže i úskalí
při studiu.
Vzhledem k tomu, že více než polovina učitelů cizích jazyků
na ZŠ i SŠ nemá potřebnou kvaliﬁkaci, budeme jim i nadále
nabízet možnost získat u nás kvaliﬁkaci v rámci CŽV.

KVALIFIKACE JEDINCŮ / KATEDER / FAKULTY
1. Pokud jde o kvaliﬁkační strukturu fakulty, máme pevný plán,
který se daří plnit. Je akcentována myšlenka, že vysoká škola
není jen pracovištěm pedagogickým, ale pracovištěm vědeckopedagogickým, a že tudíž vysokoškolský učitel má vedle výuky
povinnost bádat a výsledky své badatelské činnosti publikovat.
Pracovníci jsou vázáni splnit do určité doby kvaliﬁkační postup.
2. Velkou péči jsme v posledním roce věnovali přípravě projektu
Zahraniční hostující profesor na každou jazykovou katedru.
Projekt je připraven a v příštím období bude realizován. Cílem
je přenos zahraničních zkušeností, větší propojení se zahraničními vysokými školami, směřování k tomu, aby se Filozoﬁcká
fakulta OU stala moderní ﬁlozoﬁckou fakultou v evropském
pojetí. (K témuž cíli ostatně směřují i každým rokem rostoucí
zahraniční mobility studentů i pedagogů.)
VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
1. Mimořádná pozornost bude věnována přehodnocení vědeckovýzkumného zaměření jednotlivých pracoviš. Naše úsilí bude

směřovat k vytváření ucelených vědeckých týmů, které by
s ohledem na všeobecný trend dnešní doby měly mít větší
šanci na úspěch než individuální grantové projekty. (Vedení FF
velmi nelibě nese fakt, že na humanitní a společenské vědy je
vyčleňováno stále omezenější množství ﬁnančních prostředků.
Je třeba využít všech možností, jak tuto situaci pro naši fakultu
zvrátit.)
2. Pozornost bude věnována i tomu, jak jsou grantové aktivity
spjaty s výukou magisterskou a především s doktorským studiem.
3. Vedení FF ﬁnančně zajistí, aby kvalitní badatelské výstupy,
jejichž vydání není pokryto grantem, mohly být publikovány.
PROSTOROVÉ PODMÍNKY FAKULTY
Naším cílem je vybojovat prostorové podmínky pro rozvoj fakulty, které by byly srovnatelné s podmínkami, jaké mají ke svému
rozvoji ostatní fakulty OU.
Jak vyplývá z výčtu uvedeného výše, jsme fakulta s takovými
výsledky, že bychom předpokládali maximální podporu ze strany
vedení UNI.
Avšak vzhledem k tomu, že ani po 15 letech od založení
univerzity jsme se nedočkali toho, aby se alespoň na jedné
z třiadvaceti budov Ostravské univerzity skvěl samostatný nápis
FILOZOFICKÁ FAKULTA, dále se v tomto okamžiku rozvíjet
nemůžeme, přestože máme pro nové obory intelektuální potenciál.
A obory se rodí, jak známo, jen a jen kolem osobností. Ty k jejich založení máme — a musíme ve svém vývoji stát. Je to škoda
— pro fakultu, pro prestiž univerzity i pro region.
Ostravské univerzitě rozhodně přeji úspěšné a skvělé absolventy,
což je a bude důkazem toho, že má i skvělé kantory, kteří studenty
dokáži naučit všemu potřebnému a účinně je tak připravit na praxi.
A možná s dost velkou dávkou patriotismu přeji Moravskoslezskému
kraji, aby ti nejlepší absolventi Ostravské univerzity měli stále větší
možnosti tady na severu Moravy a ve Slezsku, aby zůstávali u nás
a aby byli svému regionu užiteční.
HEJTMAN

ING. EVŽEN TOŠENOVSKÝ
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
děkan Pedagogické fakulty
Co z minulosti a současnosti prospěje její budoucnosti?
Patnácté výročí existence Pedagogické fakulty v organizačním rámci Ostravské univerzity je
vhodnou příležitostí k formulaci cílů, o které hodlá
ve své stále mnohostrannější
činnosti usilovat a k připomenutí historických kořenů,
z nichž může jako živý organismus nasát motivující
a aktivizující sílu potřebnou
k udržení směru a účinnosti
svého snažení.
Několik poznámek k historii fakulty
Příznivější podmínky pro
vznik vysokoškolských pracoviš připravujících učitele
nastaly po desetiletích snah učitelstva za první republiky již v roce
1946 zřízením čtyř pedagogických fakult při univerzitách v Praze, Brně, Olomouci a Bratislavě. Politická a sociální degrese na
přelomu 40. a 50. let však vedla v roce 1953 k jejich zrušení
a k ustavení vysokých škol pedagogických a vyšších pedagogických škol. Jedna z vyšších pedagogických škol byla zřízena také
v Opavě a právě od jejího vzniku lze datovat a odvozovat vývoj
dnešní pedagogické fakulty i (pra)základ dvou dalších fakult — přírodovědecké a ﬁlozoﬁcké. V roce 1956 byla vyšší škola s dvou-

letou přípravou na učitelskou profesi přetvořena na Pedagogický
institut a přestěhována do Ostravy. Instituty byly řízeny odbory
školství KNV a nesplňovaly požadavky na vysoké školy. Současně
s obnovením pedagogických fakult na univerzitách v roce 1964
byly instituty transformovány na samostatné fakulty a jejich řízení
přešlo na ministerstvo školství.
K pozitivním stránkám vývoje fakulty lze řadit snahy kateder
o úzkou vazbu na školskou praxi, vyplývající mimo jiné i z delší
profesní zkušenosti na různých typech a stupních škol na akademickou dráhu nastupujících vysokoškolských učitelů. Rovněž tak
postupnou diferenciaci pracoviš podle vědních oborů, kladně se
projevující jejich většími aktivitami ve vědecké a výzkumné práci
usměrňované dlouhodobými celostátně fungujícími badatelskými
programy. Obě klíčové oblasti se manifestovaly růstem publikační
aktivity učitelů v rámci několika specializovaných řad vědeckých
spisů i v rámci přípravy studijních textů nahrazujících absenci
národních monograﬁckých prací obvykle z důvodů politicky motivovaného umlčování významných autorů nebo zahraničních zdrojů
západní provenience.
Z retardačních faktorů nutno připomenout zejména velmi omezující politické podmínky pro personální rozvoj nejen na vstupu
do vysokoškolských služeb, ale také pro kvaliﬁkační růst učitelů
fakulty, zvláš patrné na území našeho regionu, nebo pro kontakty
s mezinárodní vědní komunitou nepřekračující hranice tehdejších
mocenských uskupení. Učitelé marnili drahocenný čas vynucovanou angažovaností a formálními aktivitami na škole i mimo ni,
bez nichž nebylo možné získat tolik potřebný souhlas k odbornému růstu v rámci dvoustupňové vědecké přípravy, jejíž účelově
oddalovaný nástup i dlouhý průběh způsobovaly poměrně nízkou
úroveň kvaliﬁkační struktury kateder a jejich vyšší věkový průměr.
Konečně, ani platové podmínky nepřitahovaly na vysokou školu
kvalitní zájemce o vysokoškolskou kariéru, zvláště když signalizovaly prohlubující se rozpor mezi oceňováním vysoce kvaliﬁkované
a časově téměř neomezené práce a méně kvaliﬁkované práce.
Také centrální projektování studijních oborů se směrnými čísly
počtu přijímaných uchazečů nepodněcovalo k tvořivosti a inovačnímu přístupu v pedagogické aktivitě kateder i celé školy. Postgraduální studia byla na fakultě spíše výjimkou (např.studium výchovného
poradenství) a potřeby učitelů z praxe v tomto směru saturovaly
Krajské pedagogické ústavy, by s pomocí učitelů fakulty.
Pedagogická fakulta v Ostravě v podobě samostatné vysoké
školy fungovala dvacet sedm let, dokud nebyla po téměř dvouletém úsilí v roce 1991 zřízena zákonem ČNR Ostravská univerzita
v Ostravě se třemi fakultami, včetně pedagogické.
Jaká je současnost pedagogické fakulty?
Historizující a nutně značně zobecňující exkurze do více než padesátiletého vývoje humanitně orientované vysokoškolské instituce
v řadě organizačních podob v moravskoslezském regionu poskytuje podněty ke srovnávání dnešních poměrů a podmínek s dřívějšími služebně starším i novým akademickým pracovníkům a ke
společnému pozastavení se nad dosaženým rozvojem z hlediska
perspektivních cílů. K tomuto může posloužit i následující přehled
o v pedagogické, vědeckovýzkumné i umělecké činnosti fakulty.
Pedagogická fakulta patří 16 odbornými vysokoškolskými pracovišti (13 kateder a 3 centra), počtem akademických pracovníků
(celkem 145) i počtem studentů i počtem účastníků kurzů celoživotního vzdělávání ke středně velkým univerzitním pracovištím.
V posledních pěti letech vznikly na fakultě dvě nové katedry
a jedno odborné pracoviště — Katedra speciální pedagogiky, Katedra informačních a komunikačních technologií a Centrum jazykové přípravy. V roce 2001 se z PdF OU vydělila Uměleckopedagogická katedra a vznikl univerzitní Institut pro umělecká
studia s hudebními studijními obory. Vznik univerzity v roce 1991
i institutu vždy znamenaly pro Pedagogickou fakultu odchod vysoce kvaliﬁkovaných pracovníků. Snižoval se tak podíl docentů
a profesorů fakulty. Navzdory tomu se fakultě postupně daří tyto
personální přesuny v rámci univerzity eliminovat. V závěru akademického roku 2005/2006 bylo na fakultě dosaženo následující
kvaliﬁkační struktury akademických pracovníků:

Profesoři
Docenti
Odb. as. s věd. hodností
Odborní asistenti
Celkem pedagogů

Celkem
9
32
40

v %
6,2
22,0
27,6

64
145

44,2
100

Odborný růst akademických pracovníků považujeme na základě
nedávno ukončených habilitačních a profesorských jmenovacích
řízení i pokračujících doktorských studií za slibný. V roce 2005
a v první polovině roku 2006 byla úspěšně ukončena dvě profesorská jmenovací řízení, čtyři habilitační řízení, doktorská studia
ukončilo 9 pracovníků a ve studiu pokračuje dalších 28.
Vývoj studijních programů a oborů na fakultě je charakteristický překonáváním jednostranné a vyhraněné orientace na přípravu
budoucích učitelů projektováním a postupným zaváděním neučitelských pedagogických i uměleckých oborů a zvyšováním podílu
studentů v kombinované formě studia. Fakultě se dosud dařilo
každoročně zvyšovat počet studentů ve všech studijních programech, oborech i formách (z 2382 studentů v roce 2000 na 3203
v roce 2005), vyjma letošního roku, kdy restriktivním opatřením
vedení OU byl neopodstatněně snížen počet přijímaných studentů
na 3124. Fakulta má jeden doktorský studijní program, jeden je
v akreditačním řízení a připravují se žádosti dalších dvou programů.
Na Pedagogické fakultě OU má dlouholetou tradici další profesní vzdělávání. Bohaté zkušenosti s organizací vzdělávacích příležitostí pro učitele, ale i další pracovníky v resortu školství jsou po
přijetí nového školského zákona č. 561 a zákona o pedagogických
pracovnících č. 563 s úspěchem využívány pro přípravu studijních
programů i kurzů pro širší veřejnost. V systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) byla akreditována řada
nových vzdělávacích programů pro vedoucí pedagogické pracovníky a učitele v nově zřizovaných funkcích; upraveny byly stávající
učební plány i učební osnovy. Nově bylo přistoupeno k zřízení samostatného studia zejména zaváděním výpočetní techniky, tím se
otevřely nové možnosti k celoživotnímu vzdělávání zájemců nejen
z regionu, ale i ze vzdálenějších míst. Každoročně se pohybuje
počet účastníků vzdělávacích programů kolem jedenácti set.
Pedagogická fakulta vynakládá náležité úsilí v oblasti vědy,
výzkumu a umělecké činnosti. Postupně směřuje k deﬁnování klíčových badatelských témat. V letech 1998 až 2004 bylo fakultou
garantováno řešení VZO Nové možnosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a žáků pro učící se společnost 21. století. Kromě pedeutologického zaměření jsou dalšími výzkumnými tématy využívání
informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání, komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty, rozvoj
osobnosti žáka se speciﬁckými vzdělávacími potřebami, výchova
dětí v multikulturním prostředí a další. V roce 2005 bylo evidováno 13 přijatých grantových projektů, jejichž řešiteli byli pracovníci
Pedagogické fakulty. Řešili grantové projekty v rámci programů
Grantové agentury ČR, Transformačních a rozvojových programů
MŠMT, Fondu rozvoje vysokých škol, Magistrátů měst Ostravy
a Třince a Interní grantové soutěže Ostravské univerzity.
Fakulta má právo konat habilitační řízení v oboru Hudební
teorie a pedagogika a usiluje o znovuzískání práva vykonávat profesorská jmenovací řízení.
Důležitou publikační aktivitou fakulty je její podíl na vydávání
mezinárodního odborného časopisu The New Educational Review
v anglickém jazyce ve spolupráci s Fakultou pedagogiky a psychologie Slezské univerzity v Katovicích a Pedagogickou fakultou
UMB v Banské Bystrici. Význam periodika přesáhl hranice zemí,
jejichž pracoviště se na jeho vydání podílejí. Vyšlo již devět čísel
a byl zahájen proces vedoucí k začlenění žurnálu mezi periodika
s impaktovaným faktorem.
Umělecká činnost je rozvíjena na třech katedrách. Katedra
hudební výchovy vyvíjí vedle vědecko-výzkumných aktivit bohatou
koncertní činnost. Na katedře výtvarné výchovy se pedagogové
a studenti věnují výstavní činnosti, podílejí se na organizaci kurzů,

sympozií a workshopů a provozování nekomerční galerie Student.
Výtvarná umění soustředěná na katedře výtvarné tvorby se postupně transformují do Fakulty výtvarných umění OU. Pracoviště
se specializuje na sedm oblastí výtvarné umělecké činnosti — volnou a užitou graﬁku, malířství, kresbu, sochařství, intermediální
a animovanou tvorbu a nová média. Pořádá ve svých graﬁckých
dílnách workshopy serigraﬁe.
Fakulta je zapojena do řady evropských programů. V rámci
projektů SOCRATES/COMENIUS zaměřených na přípravu učitelů řeší v současném období celkem pět úkolů. V posledním roce
navýšila počet uzavřených smluv o mobilitách studentů a učitelů.
Současně fakulta přijala na dvě desítky učitelů a studentů ze
zahraničí.
Po mnohaleté snaze a úsilí vedení univerzity i fakulty se podařilo v těchto dnech uvést do provozu po náročné rekonstrukci
chátrající budovy nový objekt fakulty na Mlýnské ulici č.5.
Významně se tak zvýšila kapacita pro výuku vybudováním 14
učeben i prostor pro výzkumnou práci pracovníků tří kateder.
I přesto problém dislokace dalších pracoviš fakulty přetrvává
a komplikuje výkon základních činností fakulty i dalších organizačních článků univerzity.

vyžadující rozmanitou edukační intervenci odpovídající v cílech
i procesech již poměrně vyspělé demokratické společnosti. Méně
pateticky by se dalo konstatovat, že díky tomu, že děti přicházejí
na svět nevychovány a výchovu (stále více) potřebují, vidím perspektivu pedagogické fakulty jako velmi jasnou a předlouhou.
Ostravská univerzita slaví výročí svého vzniku a ohlíží se za svou
patnáctiletou historií. Když jsem hledal slova, kterými bych se připojil k řadě gratulantů, vzpomněl jsem si na výrok řeckého ﬁlozofa
Diogéna: Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu,
chudým bohatství a bohatým ozdobu. Rád bych tedy popřál Ostravské
univerzitě, aby v duchu těchto slov stále více provázela život regionu
i celé naší společnosti a byla pro všechny generace studentů nástrojem
pravého poznání a vůdkyní k trvalým hodnotám. A se upevňuje její
poslání na poli humanitních věd, roste erudice posluchačů a vynaložené úsilí akademického sboru nese hojné ovoce.
MONS. FRANTIŠEK VÁCLAV LOBKOWICZ
BISKUP OSTRAVSKO-OPAVSKÝ

Doc. RNDr. Petr Šindler, CSc.
děkan Přírodovědecké fakulty
(ve funkci od 1. 10. 2000 do 30. 9. 2006)

Jaké má plány pedagogická fakulta na další léta?
Pedagogická fakulta má vypracován Dlouhodobý záměr rozvoje
na léta 2006 až 2010. Bude usilovat o akreditaci studijních oborů uspokojujících poptávku po pedagogických, psychologických,
dalších společenskovědních a antropologicky zaměřených oborech.
Zaměří se na kvalitu a efektivitu studia ovlivňovanou aplikacemi
současných vzdělávacích technologií a zvyšováním podílu samostatného studia a výzkumné práce vysokoškolských studentů v rámci
mateřské fakulty nebo ve zvyšujícím se podílu studia na zahraničních univerzitách. Zvýšíme propustnost studia posílením možností
volby vzdělávací dráhy v průběhu studia. V akademickém roce
2007/2008 zavedeme po úspěšných akreditacích strukturované studium všech oborů, vyjma učitelství pro 1. stupeň základní školy,
které bylo republikově prozatím vyňato z procesu restrukturalizace.
Na čem staví fakulta nejvíce?
Rozhodně na svých pracovnících — akademických i neakademických.
U akademických zvláště na jejich poměrně svobodném a téměř
neomezovaném rozhodování o způsobu vedení své vysokoškolské
výuky, o zaměření vědecké a umělecké činnosti, o formách a místu publikování výsledků tvůrčí práce nebo o budování a udržování
efektivních kontaktů s domácími a zahraničními partnery. Myslím
si, že v minulosti fakulty, ale i obecně, nebylo zaznamenáno tak
příznivé období pro rozvoj všech potencialit pracovníků, vysokých
škol zvláště. Efekty těchto rozhodnutí chceme poměřovat objektivizovanými kritérii, která mohou korigovat subjektivní vidění
problematiky a motivovat k dalším aktivitám naplňujícím osobní
očekávání pracovníků fakulty a současně s tím i plány a priority
fakulty jako relativně značně samosprávné instituce.
Pedagogická fakulta chce být kooperujícím, spolehlivým, rovnoprávným a kvalitním partnerem všech současných i budoucích
fakult Ostravské univerzity při projektování a uskutečňování všech
stupňů vzdělávacích programů, výzkumných a uměleckých projektů
i rozvojových a inovačních plánů. Současně chce více ovlivňovat
vzdělávací politiku i praxi školských i dalších vzdělávacích, kulturních, sportovních a dalších organizací v regionu i v národním či
evropském vzdělávacím prostoru.
Rozpoznání a uvědomění si klíčových událostí z historie
a identiﬁkace parametrů současnosti fakulty je ve shodě s podtitulkem článku, osvědčeným, moudrým a nezbytným východiskem
k úvahám o dalším směřování organizace i každého z nás, kdo
tvoříme její „lidské zdroje“.
Patnácté výročí založení univerzity je vhodnou příležitostí k retrospektivnímu pohledu na živý organismus vysoké školy, různorodý a neopakovatelný díky stálé proměnlivosti našich studentů, nás
samotných jako jejich učitelů i doby, do níž se rodí noví jedinci

Přírodovědecká
fakulta,
stejně jako ostatní fakulty
a ústavy OU, oslaví „mladé“ 15. narozeniny. Sídlí ve
2 lokalitách (třetí je její botanická zahrada) v Moravské a Slezské Ostravě a její
budovy jsou skutečně z kamene, cihel, skla a betonu.
Nejsou to stavby monumentální (i když na budovu na
Chittussiho 10 jsme náležitě
hrdi), ale věříme, a dobře
si uvědomujeme, že jejich
stavební materiál nesouvisí
s její trvanlivostí.
Je-li hlavním posláním
vysokých škol jejich vzdělávací a vědeckovýzkumná činnost, je
těmto složkám u nás věnována mimořádná pozornost. Neznamená to však, že bychom podceňovali nebo opomíjeli rozvoj její
materiálně technické základny. Svědčí o tom nejen již zmiňovaná
výstavba na Hladnově (a zdá se reálné, že její dostavba by mohla
být v příštím roce zahájena), ale také modernizace a rekonstrukce
výukových prostor, počítačových učeben i pracoven v budovách A
(děkanát) a K (katedra sociální geograﬁe a regionálního rozvoje),
stejně jako laboratoře v budově C (fyzika, chemie).
V minulém období jsme byli velmi úspěšní v akreditacích
a reakreditacích studijních programů bakalářských, magisterských
(navazujících) i doktorských. Ze sedmi našich kateder jen dvě
nemají doktorské studium, ale jejich personální rozvoj k tomu
rychle směřuje. Nové tendence v řízení rozvoje vědy a výzkumu
s razantním přechodem k projektovému řízení těchto činností by
měly přinést plody v nejbližší budoucnosti. Fakulta je také velmi
úspěšná v programu Sokrates, zejména ve stále rostoucím objemu
studentů vyjíždějících na 1 — 2 semestry ke studiu v zahraničí.
Usilujeme také o to, aby výrazný nepoměr mezi výjezdy našich
studentů a příjezdy zahraničních se začal vyrovnávat.
Za jedinou výraznou slabinu považujeme získávání dalších habilitačních a jmenovacích práv (má je pouze katedra matematiky). Nový systém řízení oblasti vědy a výzkumu by tomu mohl
napomoci.
Vrátím-li se na začátek svých úvah, pak k základním stavebním kamenům Přírodovědecké fakulty budou nesporně v nejbližší
budoucnosti patřit:
- výrazné zvýšení publikační činnosti v renomovaných a impaktovaných zahraničních časopisech,
- výraznější prosazení ve vědě a výzkumu v ČR a v zahraničí,

- zkvalitnění vzdělávacího procesu a forem výuky vzhledem
k rychlému rozvoji ICTE (informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání),
- rychlejší růst kvaliﬁkační struktury pedagogických i vědeckých
pracovníků,
- akreditace většího počtu studijních programů a studijních oborů v cizím (anglickém) jazyce.
To vše jsou jistě spojité nádoby a nelze řešit jejich výkonnost
a efektivnost odděleně. A nepochybuji rovněž o tom, že novému, ale zkušenému vedení fakulty se tyto (a snad i jiné) kroky
podaří.
Dnes se už ani nechce věřit, že Ostravská univerzita má teprve
15 let, protože se zcela nepochybně stala součástí duchovního a kulturního života nejen města Ostravy, ale i regionu a celé republiky
— a je rozhodně jisté, že se jí podařilo dát o sobě vědět i v kontextu
mezinárodním.
Chtěl bych Ostravské univerzitě popřát, aby úkol, který ji čeká
v budoucnu, to jest být v Evropě regionů centrem duchovní identity
tohoto kraje, naplňovala stejně úspěšně jako dosud.
MGR. LUDĚK GOLAT
ŘEDITEL

NÁRODNÍHO

DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO

Doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
děkan Zdravotně sociální fakulty
Pokud hovoříme o „stavebních kamenech“, pak v případě Zdravotně sociální
fakulty půjde nejen o symbolickou stavbu v pedagogické, vědecké a odborné
rovině, ale souběžně o skutečnou faktickou dostavbu
a vybavení v areálu Zábřeh
tak, aby odpovídala požadavkům na vysokoškolské
zařízení moderního typu,
schopné uspokojit po všech
stránkách nároky pedagogů
a studentů.
V mladé historii naší fakulty, kde vedle sebe a spolu jsou rozvíjeny obory zdravotnické a sociální, můžeme konstatovat, že jsme takto schopni reagovat na jednu z krizových situací
současné medicíny (která se — bohužel — zaměřila především
technokraticky na biopatofyziologii, aniž by se věnovala patřičně
také psychosociálním aspektům péče o nemocného člověka). Proto budeme usilovat o rozvíjení současné klasické medicíny právě
v těchto intencích.
Zdravotně sociální fakulty, které na našem teritoriu vznikly
v devadesátých letech minulého století, se samozřejmě opíraly
o zahraniční zkušenosti podobných škol jak v Evropě, tak i v zámoří. O tyto zahraniční partnery a jejich zkušenosti se budeme
opírat i nadále.
Velkou pozornost hodláme věnovat pedagogům naší fakulty.
Vysokoškolský učitel musí být vzorem studentům. Obor, který
bude přednášet a reprezentovat, musí být studentům deklarován
nejen faktograﬁcky, musí být zajímavý, srozumitelný, ale co hlavně: nesmí být zapomínáno na etiku! Vysokoškolský pedagog musí
být tedy výrazná OSOBNOST, což zahrnuje požadavky jak na
špičkového odborníka v daném vědním oboru, který je neméně
také vybaven dovednostmi a zkušenostmi pedagogickými, tak i na
mravně rozvinutou a ukotvenou bytost!
Za významný spolupracující subjekt Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity považuji především Fakultní nemocnici
s poliklinikou Ostrava, s jejíž pomocí fakulta rozvíjí řadu oborů.
Věřím tomu, že je naším společným zájmem hledat směry dalšího
rozvoje vzdělávání studentů, kteří najdou praktické uplatnění jak
ve zdravotnických zařízeních, tak i v oblastech dalších. Druhým

naším nejbližším partnerem, s nímž hodláme rozvíjet spolupráci,
je Technická univerzita-Vysoká škola báňská v Ostravě.
Ostravské univerzitě k milému výročí ze srdce přeji nejen, aby její
současní i budoucí studenti získali to nejlepší vysokoškolské vzdělání,
ale také aby většina z nich po opuštění akademické půdy nalezla pracovní uplatnění v našem Moravskoslezském kraji a přispěla tak k jeho dalšímu hospodářskému, společenskému i kulturnímu rozkvětu.
ŘEDITEL

ČESKÉHO

IGOR HORVÁTH
OSTRAVA

ROZHLASU

Prof. Rudolf Bernatík
ředitel Institutu pro umělecká studia
Vznikem Ostravské univerzity začátkem 90. let dostala
příležitost dlouholetá idea
ostravských uměleckých patriotů k vytvoření vysokého hudebního a výtvarného
školství. Historické zázemí
tohoto kroku se mohlo opírat o intenzivní rozvoj umění
a jeho výsledky v průběhu
celého 20. století. Proto to
nebyl vstup na neznámou
půdu. Po patnácti letech můžeme říci, že dobrá věc se
podařila a potvrdila žhavou
životaschopnost své existence. Na prvním místě jsou to
výsledky studentů a absolventů v širokém spektru hudebních a výtvarných oborů, jejich úspěšné uplatnění v odborné praxi (sólistická
činnost, divadla, orchestry, školství, domácí i zahraniční soutěže,
galerie, výstavy a další). Stejně důležitá je stabilizovaná a kvaliﬁkovaná úroveň učitelského sboru s profesory a docenty a mladými
umělecky výraznými odbornými asistenty. Institut má dnes 21 bakalářských a stejný počet magisterských studijních programů.
Za velký úspěch dosavadní umělecké a pedagogické činnosti
v historii Institutu pro umělecká studia pokládáme nejvyšší mezinárodní kredit našich studentů a absolventů, zpěvačky Martiny
Jankové, harfenistky Jany Bouškové, klarinetisty Zbyška Kalety
a houslisty Jiřího Vodičky. Stejně úspěšně jsou i na Institutu
pro umělecká studia pořádané mezinárodní interpretační kurzy
a úspěšná vystoupení studentů a učitelů v zahraničí.
Pro budoucnost si přejeme intenzivní rozvíjení dosavadních
oborů, další příliv zahraničních studentů (v současnosti jich máme
12%), nadaných našich studentů a mladých učitelů.
O problémech v dosavadním vývoji IpUS se zde nezmiňuji.
Bylo jich dost. Pokud bylo jejich vyřešení v naší kompetenci, tak
se to zvládlo, dokonce s radostí. Nyní pracujeme na vytvoření
dvou fakult — hudební fakulty a fakulty výtvarného umění. A čekáme, zvláště hudební umění, na radikální zlepšení materiálových
a prostorových podmínek. Hudební a výtvarné umění je plnohodnotnou součástí Ostravské univerzity.
Patnáct let je v životě člověka doba neklidného mládí a mnoha
změn. V životě vysoké školy už je to dost na to, aby byla dobře
fungující institucí.
Narozeniny Ostravské univerzity dávají naději, že nejsou zdaleka
poslední. Osobně je vnímám jako základ pro vytvoření tradice, kdy se
budou pedagogové i absolventi setkávat ještě další desetiletí.
Věřím, že univerzita bude mít stále mnoho vynikajících kantorů
a vědců, kteří budou mít zájem své vědomosti a zkušenosti předávat
svým nesporně nadaným studentům. Pak jistě dokáží posunout hranici
vědění a poznání vždy o kousek dál.
Nade vši pochybnost Ostravská univerzita k moravskoslezské metropoli patří a je velmi dobře, že je úzce spojována s Ostravou, a to
nejen svým názvem.
ING. ALEŠ ZEDNÍK
OSTRAVY

PRIMÁTOR MĚSTA

Konference Přínos univerzit k transformaci regionů
K celé řadě aktivit, které se konaly v roce patnáctého výročí založení Ostravské univerzity v Ostravě, se přiřadila i mezinárodní
konference Přínos univerzit k transformaci regionů.

kult a ústavů je vědeckovýzkumná činnost heterogenní. Badatelské
aktivity jsou zaměřené do oblastí formálních věd, přírodních věd,
ﬁlologických věd, historických věd, ﬁlozoﬁckých, psychologických
a sociologických věd, do oblasti teorie a věd o umění, pedagogických věd a zdravotních věd. Příspěvky jednotlivých autorů či
řešitelských kolektivů jsou tematicky různorodé. Jejich společným uveřejněním jsme zamýšleli jednak představit či pochlubit
se veřejnosti s výsledky vědeckovýzkumné činnosti na Ostravské
univerzitě, ale také vzájemně se informovat, ukázat výzkumníkům
z jiných oborů, co se děje na pracovišti u sousedů.
Před zahájením konference měli účastníci konference k dispozici recenzovaný sborník s referáty rektorů vysokých škol z Ostravy, Opavy a ze Žiliny a s odbornými statěmi. Po přednáškách
hlavních řečníků si prohlédli postery umístěné v prostorách Galerie Student, kde se na konkrétní problematiku mohli zeptat
přímo řešitelů. V neformální atmosféře se dalo vyměnit i pár slov
s kolegy, na které nezbývá čas v každodenním shonu.
Dovolte, abych poděkovala všem, kteří přispěli svými aktivitami
ke konferenci: referujícím, autorům za články zaslané do sborníku
i za přípravu a prezentaci posterů, recenzentům odborných statí
a také těm, kteří pracovali na přípravách „v pozadí“.
Věříme, že jsme aspoň trochu přispěli k vzájemné informovanosti, pochopení a uznání práce našich kolegů.
JANA KAPOUNOVÁ

V začátcích příprav konference jsme uvažovali, jak konferenci
pojmout, kam ji směřovat. Uvědomili jsme si, že podobné problémy, jako má naše patnáctiletá univerzita, mají i další univerzity v našem či sousedním regionu. I když některé z nich jsou
starší, prošly v posledních 15 letech změnami ve vlastní struktuře
a musely reagovat na změny v okolí. Zvanými řečníky konference byli tedy rektoři univerzit blízkých našemu regionu. Přímo
na konferenci se s námi podělili o zkušenosti náš pan rektor
doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc., a rovněž rektoři Slezské univerzity v Opavě a Vysoké školy podnikání, a.s Ostrava. Velmi milé
byly příspěvky a zdravice kolegů z polských vysokých škol.
Dále jsme vyzvali řešitele významných vědeckovýzkumných projektů (CEP a CEZ), aby zaslali příspěvky do sborníku k této
konferenci a prezentovali se prostřednictvím posterů, které byly
vystaveny v den konání konference.
Ostravská univerzita nemá dlouhou tradici v oblasti vědecké
a výzkumné činnosti. Vzhledem ke struktuře univerzity, jejich fa-

Vzpomínka, jak to tenkrát také bylo
V minulosti jsem nejméně jedenkráte za kalendářní rok napsal
někdy delší, někdy kratší článek do Listů Ostravské univerzity jako příspěvek k různým aktuálním událostem v ekonomice,
investiční činnosti, k práci na rektorátě, případně k jiným tématům, která se v průběhu roku odvinula. Cílem bylo seznámit s těmito událostmi čtenáře, jež zajímá život na univerzitě,
z jiného pohledu než studijního. Měl jsem to štěstí, že jsem
na Ostravskou univerzitu nastoupil 1. 1. 1993 a po dobu celých 12 let z 15 let její existence jsem měl možnost být blízko
různých strategických rozhodnutí, zúčastnit se přímo mnohdy
bouřlivých diskusí o jejím dalším vývoji, a často tak ovlivňovat
svým názorem celou řadu věcí, jež souvisely s provozem školy
jako složitého a na řízení poměrně náročného celku. S velkou
dávkou hrdosti se přiznávám, že rád vzpomínám na spolupráci se
svými šéfy — pány rektory, ale zrovna tak se všemi spolupracovníky z akademické obce, s úředníky i ostatními spolupracovníky
majícími na starost provoz celé univerzity a jejích jednotlivých
budov. Rovněž tak nelze nevzpomenout na dobrou spolupráci
s celou řadou osobností tak zvaně z venku, kteří pomáhali,
a pevně věřím, že nadále budou pomáhat rozvoji školy.
Krásné kulaté výročí, které v letošním roce Ostravská univerzita slaví, je bezesporu i příležitostí ke krátkému ohlédnutí

a připomenutí např. toho, že Univerzitní knihovna kdysi poskytovala své služby v Domově mládeže na Ostrčilově ulici,
děkanát Zdravotně sociální fakulty byl umístěn v Domově sester
v Ostravě-Porubě nebo že katedra tělesné výchovy měla své
sídlo na Reální ulici č. 5. Tehdejší informační centrum sídlilo
ve třech kancelářích v přízemí na ul. Českých legií. Přibyly
nové i staronové budovy na ulici Sokolské, Bráfově, Fr. Šrámka,
Podlahově, Chittussiho, Varenské, na Mlýnské a také v Ostravě-Zábřehu. Výrazně se změnilo i technické zázemí našich budov
z pohledu energetického, estetického a provozního, např.v centru města byly zrušeny 4 kotelny na pevná paliva, bylo zřízeno
univerzitní knihkupectví, řada objektů má nové omítky, střechy,
zdravotechniku, elektroinstalaci apod. Od základu se změnila
práce v ekonomickém, ﬁnančním a technickém úseku, a to nejen informačních systémů. A tak by se dalo ve výčtu skutečně
významných a ne malých změn pokračovat.
Těmito několika řádky si nečiním nárok na ucelené hodnocení uplynulých patnácti let z pohledu strategie a rozvoje školy.
Je to jen letmý, krátký pohled na uplynulé období, jež se stalo
nesmazatelnou historií školy.
LADISLAV KUDELA

Akademický den Ostravské univerzity
V úterý 3. října 2006 uspořádala Ostravská univerzita v pořadí již
druhý Akademický den. Ten letošní se konal v rámci oslav 15.
výročí jejího vzniku. V Domě kultury města Ostravy se sešla řada
rektorů ze zahraničních i domácích vysokých škol, pozvání přijali
i zástupci kraje v čele s hejtmanem Ing. Evženem Tošenovským.
V auditoriu zasedlo 500 pedagogů, studentů a přátel univerzity.
Rektor doc. Vladimír Baar ve svém projevu stručně rekapituloval vývoj uplynulých 15 let a nastínil cíle a priority dalšího
rozvoje univerzity.
Poté bylo oceněno 9 osobností z akademické půdy i mimo ni
medailí Za zásluhy o rozvoj Ostravské univerzity. 21 oceněným
byla předána pamětní medaile a 10 studentů obdrželo čestné
uznání za významnou vědecko-výzkumnou, uměleckou a sportovní
činnost. Letos poprvé byla medaile Za zásluhy o rozvoj Ostravské
univerzity udělena i dvěma zahraničním školám - Slezské univerzitě v Katovicích a Univerzitě Matěje Bela v Banské Bystrici. Obě
tyto vysoké školy velmi výrazně přispěly k pedagogické, vědecké
i umělecké erudici našich pedagogů i studentů.
Akademická slavnost byla ukončena krátkým kulturním programem, ve kterém vystoupila Martina Bačová, posluchačka 3. ročníku
z houslové třídy prof. Zdeňka Goly, a Alexandr Starý, posluchač
1. ročníku z klavírní třídy Mgr. Marty Toaderové. Přednesli skladbu
Mazurek pro housle a klavír, op. 49 od Antonína Dvořáka. Jejich
vynikajícímu výkonu všichni přítomni v sále nadšeně aplaudovali.
V nezkrácené podobě přinášíme projev rektora doc. RNDr. Vladimíra Baara, CSc., který přednesl na Akademickém dni.
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Rectores magniﬁci, Spectabiles, Honorabiles, vážený pane hejtmane, Cives academici, vážení a ctění hosté,
před rokem jsme se sešli na prvním akademickém dnu Ostravské univerzity na počátku 15. roku existence naší alma mater.
Dnes si připomínáme dovršení tohoto malého výročí, které v lidském životě znamená zásadní předěl mezi dětstvím a dospíváním,
v životě vysokých škol je však jen krátkým úsekem na dlouhé cestě
trvající desítky a stovky let.
Mohli bychom nyní rekapitulovat vývoj těch 15 let, leč to by zabralo příliš mnoho času. Alespoň krátce můžeme zavzpomínat na
počáteční aktivity při vzniku našeho univerzitního pracoviště, které směřovaly k vytvoření jediné univerzity s fakultami v Ostravě,
Opavě a Karviné, pro kterou se obtížně hledalo nejen jméno, ale
také sídlo rektorátu. Opavští kolegové preferovali jméno Slezská
univerzita, pro nás ostravské bylo přijatelnější jméno Severomoravská, Moravskoslezská nebo Slezskomoravská, jako kompromis
se nabízelo negeograﬁcké pojmenování podle nějaké významné
osobnosti — asi nejvíce diskutováno bylo jméno Jana Palacha,
vysokoškolského studenta, který obětoval svůj život v hektickém
období let 1968—69 na protest proti hanebné sovětské okupaci tehdejšího Československa. Jak známo, dlouhotrvající spory se vyřešily
vznikem dvou univerzit — v Opavě zůstali u pojmenování podle
historického regionu, my jsme nakonec přijali jméno našeho města.
Sluší se na tomto místě připomenout jména všech dosavadních

rektorů — tím prvním byl bohemista prof. Jaroslav Hubáček, po
něm stál v čele dvě funkční období matematik prof. Jiří Močkoř
a mým předchůdcem byl chemik doc. Petr Pánek. Každý z nich
věnoval rozvoji Ostravské univerzity hodně času a energie a já jim
za jejich aktivity jménem celé akademické obce děkuji.
Přestože 15. výročí bývá většinou vnímáno jako něco méně
významného než dekádní či tzv. půlkulatá výročí 5 nebo 25 let,
domnívám se, že je to ideální příležitost veřejně připomenout
osobnosti z akademické půdy i mimo ni, které se významně podílely na vzniku a rozvoji Ostravské univerzity. K řadě oceněných
z předcházejících výročí 5 a 10 let existence OU dnes přibudou
další, poprvé budou medaile Za zásluhy o rozvoj Ostravské univerzity uděleny i dvěma zahraničním univerzitám, s nimiž nás pojí
dlouholeté partnerství sahající až do předuniverzitního období. Jedná se o Slezskou univerzitu v Katovicích a Univerzitu Matěje Bela
v Banské Bystrici — obě tyto školy velmi výrazně přispěly k pedagogické, vědecké i umělecké erudici našich pedagogů i studentů.
I když Ostravská univerzita slaví teprve 15. narozeniny, může
se pochlubit velice dynamickým vývojem. V době svého vzniku
nabízela takřka výlučně jen učitelské studijní obory, které se
časem rozšířily o volnou tvorbu kombinací, postupně však začaly
přibývat i obory neučitelské, a to nejen na fakultě přírodovědecké,
kde dnes lze studovat systematickou biologii a ekologii, experimentální biologii, aplikovanou ekologii, ochranu a tvorbu krajiny,
fyzickou geograﬁi a geoekologii, kartograﬁi a geoinformatiku, sociální geograﬁi a regionální rozvoj, politickou a kulturní geograﬁi,
aplikovanou matematiku, aplikovanou informatiku, matematickou
informatiku, informační systémy, matematiku a počítačové metody
zpracování informací, biofyziku, měření a počítačovou prezentaci
dat, chemii nebo fyzikální chemii povrchů, a na fakultě ﬁlozoﬁcké, která studentům nabízí praktickou ﬁlozoﬁi, historii, české
a československé dějiny, dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky, management v neziskovém sektoru
nebo jazyky (A, F, N, Š, R) ve sféře podnikání, ale i na fakultě
pedagogické, kde vedle četných učitelských oborů lze studovat
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také rekreologii, sociální pedagogiku — prevenci a resocializaci,
informační technologie ve vzdělávání, bohemistiku v praxi nebo
vychovatelství s různým zaměřením. Širokou nabídku neučitelských
oborů nabízí i Zdravotně sociální fakulta (všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapie, zdravotnické vyšetřovací metody, radiologický asistent, zdravotnický záchranář, ochrana veřejného zdraví,
laboratorní vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví, sociální
práce, sociální práce se zdravotnickým proﬁlem, ortotik-protetik.
A v neposlední řadě zde chci připomenout paletu studijních oborů
na Institutu pro umělecká studia, kde výtvarníci mohou studovat
animovanou tvorbu, graﬁku, intermediální umění, malbu, sochařství
a graﬁku, hudebníci potom fagot, ﬂétnu, hoboj, housle, klarinet,
klavír, kontrabas, lesní roh, pozoun, violu, violoncello nebo zpěv.
Snad již brzy budou i naši budoucí umělci studovat tyto obory na
nových fakultách.
Všechny neučitelské obory jsem nevyjmenoval náhodou. Ačkoliv nejsme velkou univerzitou, vzájemně se moc neznáme, a ještě
méně víme, co se studuje na jiných fakultách. Je to samozřejmě
škoda, protože to brzdí další rozvoj tolik potřebných interdisciplinárních studijních oborů. Poznávejme se lépe, čtěme webové
stránky, hledejme možnosti mezifakultní kooperace. To je v našich
silách, v tom nám nikdo neklade překážky. Našla by se však celá
řada faktorů, které nám objektivně ztěžují další rozvoj. Co vnímám
momentálně jako velký problém, je protiklad požadavků na počty
fungujících profesorů a docentů na straně jedné a přetrvávající
klopotná cesta k jejich habilitaci a inauguraci na straně druhé.
Bohužel existuje řada oborů, zejména humanitních, v nichž je situace přímo zoufalá, a to v celostátním měřítku. Nemyslím si ale,
že by stávající systém, který klade vysoké požadavky na každého
uchazeče, byl principiálně špatný či zastaralý. Problém je v jeho
nízké funkčnosti a promítání nesystémových a subjektivních vlivů.
Konkurenční boj o studenty se samozřejmě promítá i do jiných
vztahů mezi těmito školami, což je dle mého názoru vysoce kontraproduktivní. V podstatě stále přísnější kvaliﬁkační podmínky pro
akreditace studijních oborů vedou ke stavu permanentního stresu,
kdy vysokoškolští učitelé stále obtížněji hledají pracoviště, kde by
mohli dosáhnout potřebné graduace, zejména v rozumném čase.
To asi není zcela v pořádku a musíme hledat cesty, jak se s tímto
problémem vypořádat.
Prakticky ve všech oborech se profesní struktury nejen rychle
vyvíjejí, ale rychle se mění i priority a požadavky praxe na jednotlivé profese. Proﬁl absolventů by proto měl reﬂektovat zejména
dva aspekty: aspekt jejich vysoké ﬂexibility vzhledem k požadavkům
praxe, založený na konceptu spíše širšího vědomostního základu na
úkor úzké specializace, a aspekt tvrdé konkurence a profesního
střetu s absolventy jiných škol, nejen našich, ale stále více i ze
zahraničí jako projev klimatu globálního trhu práce.
To ovšem znamená, že studium by pokud možno mělo být
komplexnější — vedle vlastní odborné náplně musí zahrnovat rovněž jazykovou přípravu, rozvoj komunikačních dovedností a prezentačních schopností, standard společenského vystupování, práci
v týmech včetně týmů mezinárodních apod.
Souhrnně řečeno, moderní studium musí umět rozvíjet v maximální míře zejména osobnostní stránku posluchače a vybavit
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ho pro kariérní tra vedle odpovídajících znalostí také patřičným
sebevědomím a nadhledem. A nadat jej rovněž uměním tvořivých
pochybností, které jsou znakem moudrosti, projevem existence
a výrazem ostražitosti.
Zákonitě si tedy nyní musíme položit otázku: není právě induktivní hledání zákonitostí každodenním chlebem všech vysokoškolských pedagogů, a už si to explicitně uvědomují, či nikoliv?
A není proto naší bezvýhradnou povinností sdělovat studentům
právě tuto stránku každého oboru ve všech jeho podobách? Tedy
nenechávat je na pospas jen triviálním praktickým schématům,
která od nich povětšinou nevyžadují než pouze povrchní znalosti
a zbavují je nutnosti utvářet si vlastní názor. Domnívám se, že
dokonce nejde jen o to utvářet si vlastní názor, ale také poznat,
že mnohdy je těžší vlastní názor obhájit než jej vytvořit. Nebo žít
na světě podle všeobecného mínění je snadné. A stejně snadné
je žít v samotě jen dle svých myšlenek a jen dle svého vlastního
přesvědčení. Velkým se však stane až ten, kdo si uprostřed zástupu
s dokonalou vlídností dokáže zachovat nezávislost samoty.
Vtisknout tyto ideje každému univerzitnímu oboru je naše každodenní role a zároveň nekonečná a provokující příležitost vůči
mladým lidem. Měli bychom si uvědomovat tuto svou odpovědnost, protože jen ten učitel, jenž je nadán hlubokými vědomostmi, zkušenostmi, rozhledem, ale v neposlední řadě také lidskou
laskavostí může správně rozhodnout, jaké poznatky předávat. Není
naším úkolem studenty změnit. Ale je naší povinností šířit na
univerzitě hodnoty vzdělanosti, úctu ke vzdělanosti a pokoru před
moudrostí. Tedy tradiční hodnoty, bez nichž by tento svět nikdy
nedošel rozumnosti ani krásy.
Pevně věřím, že společně se všemi, kterým nejsou osud a směřování naší univerzity lhostejné a kteří chtějí spojit své cíle s vytvářením tvůrčí atmosféry na škole, dokážeme tyto hodnoty v dalších letech naplnit. Vždy i v systému univerzitního školství — snad
více než kdekoliv jinde platí, že ten, kdo dělá stále totéž, bude
mít opět jen to, co už měl.
Vážení a ctění hosté, děkuji za pozornost, kterou jste mi věnovali, a dovolte, abych se rozloučil latinským
Non progredi est regredi.
Nejít vpřed znamená jít zpět.

POHLED

DO ZCELA ZAPLNĚNÉHO SÁLU

Prof. Milan Myška čestným doktorem
Dne 20. září tohoto roku udělila Univerzita v Hradci Králové
na návrh Fakulty humanitních studií prof. PhDr. Milanu Myškovi, DrSc., čestný doktorát v oboru historických věd. Při této
výjimečné události, na které zastupovala naší univerzitu děkanka
Filozoﬁcké fakulty Eva Mrhačová, představil přední český historik, profesor Vladimír Wolf, oceněného těmito slovy: „Aktivně se
jako akademický funkcionář a vedoucí katedry podílel na budování
humanitního vysokého školství v průmyslové oblasti Ostravska. Na
ostravské Pedagogické fakultě a posléze na Filozoﬁcké fakultě OU
vybudoval katedru historie, která dnes patří k prestižním vědeckým
a pedagogickým pracovištím v České republice. Patřil mezi zakladatele a organizátory Grantové agentury ČR, působí v řadě vědeckých

rad, odborných komisí, je členem několika redakčních rad domácích
i zahraničních vědeckých periodik (např. Český časopis historický,
Časopis Matice moravské, Slezský sborník, Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, Prague Economic and Social History Papers ad.). Významně se podílel a podílí na výchově nových vědeckých pracovníků
jako předseda, resp. člen oborových rad doktorských studií (pro
hospodářské a sociální dějiny, pro české a československé dějiny),
oponent nebo člen habilitačních komisí a komisí pro profesorská
řízení.“ Profesoru Milanu Myškovi jménem svým, katedry historie
i celé Filozoﬁcké fakulty z celého srdce blahopřeji.
DOC. PHDR. ALEŠ ZÁŘICKÝ, PH.D.

Konference Pedagogická evaluace 2006
Letošní rozloučení s létem proběhlo pro členy katedry pedagogiky rem k ostatním lidským jedincům. Evaluace a sebehodnocení tak
a mnohé jejich hosty téměř příznačně — v malebných Malenovi- zůstává neustále nejen ve svém teoretickém zpracování, ale také
cích. Uprostřed horské přírody přivítali první podzimní dny kon- v praktickém uplatnění v rámci pedagogického procesu naléhavou
ferencí. Konference (z lat. confero) znamená nějaké shromáždění výzvou, směřující ke zkvalitnění nejen výuky, ale také celého
určitých lidí za určitým cílem, o kterém debatují a diskutují. školského systému. O tomto všem, o terminologii z hlediska teTentokrát byl cíl debat a diskusí zaměřen k problematice velice oretického, ale také o praktickém uplatnění získaných poznatků,
závažné — k pedagogické evaluaci. V hotelu Bezruč se tedy ve včetně vlastních zkušeností, se hovořilo v plénu, v jednotlivých
dnech 21.—22. 9. 2006 diskutovalo a debatovalo především na sekcích a dá se říci také v „kuloárech“ horského hotelu během
toto téma. Hostů a účastníků se sešlo skutečně velice mnoho, volných chvil či v průběhu společenského večera. Sborník z mnopřijeli nejen z Čech, ale také ze Slovenska
a z Polska. Diskuse probíhaly ve čtyřech
sekcích, přičemž v dopoledním plenárním
zasedání byly v průběhu obou dnů předneseny hlavní referáty (celkově osm přednášejících).
Pedagogická evaluace je tématem, které
je pro další vývoj školství dá se říci klíčové. Můžeme k němu přistupovat z mnoha
hledisek — z hlediska evaluace i autoevaluace nebo z hlediska hodnocení i sebehodnocení, které můžeme vnímat z širšího
nebo také z užšího pojetí, podle toho, se
kterými východisky se ztotožníme (můžeme
tyto pojmy zaměnit i s jinými). A si již
však zvolíme jakékoliv pojmosloví, podstata zůstává stejná — práce učitele má vždy
nějakou zpětnou vazbu, neodráží se ve
vzduchoprázdnu, je vždy určitým působením, vycházejícím z lidského jedince smě- POHLED DO SÁLU V PRŮBĚHU PLENÁRNÍHO ZASEDÁNÍ

ha podnětných příspěvků bude
zpracován v elektronické podobě.
Zájemci se mohou těšit na velké
množství nových informací týkajících se pedagogické evaluace.
Konference byla bez nadsázky
zdařilá. Její účastníci se sice nedotkli vrcholků hor, které mohli
vidět z oken svých pokojů, ale
dá se říci, že do nastávajícího
podzimního období, pro vysokoškolské vyučující spojeného také
s počátkem zimního semestru,
vykročili s novými silami a snad
i motivací ke své práci.
MIRIAM PROKEŠOVÁ

CO NOVÉHO NA
FILOZOFICKÉ FAKULTĚ
v měsíci září 2006?

POHLED NA STŮL PŘEDSEDAJÍCÍCH: ZLEVA DOC. PHDR. L. LANGR, CSC., DOC. PHDR. J. SEKERA, CSC., DOC. PHDR. J.
MALACH, CSC., A PHDR. Z. SIKOROVÁ, PH.D.

Zdravotně sociální fakulta zaplňuje
další mezeru ve zdravotnictví
Po téměř tříletém úsilí získala Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity akreditaci bakalářského oboru ORTOTIK—PROTETIK, který se bude od akademického roku
2006/2007 vyučovat na katedře rehabilitace. Děkan fakulty doc. MUDr. Jaroslav Slaný,
CSc., k získání akreditace říká: „Považuji to za významný úspěch, který naši fakultu konečně zařadil mezi vysokoškolská zařízení západní Evropy, kde se tito odborníci vzdělávají už
řadu let. Výchovou vysokoškolsky vzdělaných specialistů, kteří budou schopni komunikovat
jak s lékaři, tak s terapeuty a ostatními zdravotnickými pracovníky, zaplníme mezeru ve
zdravotnickém systému České republiky. To zaprvé. Zadruhé je to významný posun k vyšší kvalitě péče o pacienty, kteří a už následkem civilizačních chorob, nebo úrazu utrpěli
dočasná nebo trvalá postižení, jež citelně omezují kvalitu jejich života. Podtrhuji, že jsme
v České republice první vysokou školou, která o akreditaci oboru ortotik-protetik požádala,
a že jsme tedy — kromě Prahy — jedinou univerzitou, která bude tyto odborníky vychovávat.
V letošním akademickém roce přijmeme na tento obor dvacet studentů, přičemž se netajím,
že nároky na ně jsou a budou vysoké.“
Názor děkana Slaného potvrzuje Ing. Jiří Rosický, CSc., který bude na katedře rehabilitace tomuto oboru vyučovat: „Poptávka po kvalitních ortézách a protézách je vysoká
a bude se stále zvyšovat. Podle celosvětových statistik jsou hlavním důvodem amputace
končetin civilizační choroby nebo následek traumat (úrazů). V evropských zemích se tato
problematika dotýká 25—30 osob na každých 100 tisíc obyvatel. A to je velmi vysoké číslo.
Současná medicína zachraňuje i ty nemocné, kteří by dříve vážné onemocnění nebo úraz
nepřežili. Cenou za tento úspěch moderní lékařské vědy však mnohdy bývají dočasná nebo
trvalá zdravotní postižení, kdy se pacient bez ortotiky nebo protetiky neobejde. V praxi to
znamená, že ortézy se používají v případech, kdy určitá část lidského těla ztrácí svou funkci,
kdežto protéza je náhrada chybějící části těla.“
Jeho slova potvrzuje kolega z katedry MUDr. Petr Krawczyk: „Mezi závažné civilizační
choroby, kvůli nimž může dojít k omezení hybnosti pacienta, zcela jistě patří diabetes mellitus, tedy cukrovka. Pacienti jsou ohroženi neuropatiemi (onemocnění drobných cév a nervů,
které snižují citlivost) dolních končetin, především chodidel, dochází k rozvoji syndromu tzv.
diabetické nohy. Pokud se pacient dostane včas do péče mezioborového týmu odborníků,
je možno předejít dalším komplikacím, například vzniku defektů chodidel nebo dokonce
amputaci končetiny. V takovém týmu má právě velmi důležitou úlohu vzdělaný ortotik
nebo protetik, který navrhne a zhotoví pomůcku, jež velmi přispěje k rychlejšímu dohojení
a mnohdy záchraně končetiny pacienta před amputací. Dalším vážným onemocněním je
ischemická choroba dolních končetin neboli ateroskleróza. Pozdní příchod pacienta k lékaři
opět může znamenat amputaci postižené končetiny. Ve výčtu civilizačních chorob, jejichž
léčba si vyžaduje bu ortotické, nebo protetické pomůcky, bychom mohli dále pokračovat.
Patří k nim například neurologická, revmatická nebo onkologická onemocnění.“
Stárnoucí populace a s tím související růst počtu pacientů, kteří budou potřebovat
kvalitní ortotickou a protetickou péči, to je jeden z důvodů rostoucích nároků na vzdělané odborníky. Dalším je rychlý vývoj technických a technologických možností, jež už
začínají předbíhat schopnosti stávajících pracovníků v ortotice a protetice. Dnes do této
oblasti začíná pronikat elektronika a začíná se také hovořit o bionických protézách, což
je vlastně spojení biologických a elektronických funkcí. V protetice se tak už začínají
používat servomotory, tedy aktivní prvky, které jsou schopné nahrazovat u končetin nejen

— Dne 20. září udělila univerzita v Hradci
Králové doktorát honoris causa našemu
profesorovi Milanu Myškovi, DrSc. Ze
srdce blahopřejeme této osobnosti k významné poctě.
— V měsíci září nastoupili na FF tři špičkoví odborníci — prof. dr. Pavel Zatloukal,
významný český historik umění, a dva
klasičtí ﬁlologové — doc. dr. Igor Lisový
a doc. dr. František Šimon.
— V měsíci září získal „strážce vzácných tisků“ FF dr. Jan Malura pro naši studovnu další skvost — pětidílný česko-německý
slovník Josefa Jungmanna — první, kompletní vydání z let 1835—1840 ve vynikajícím stavu!
EVA MRHAČOVÁ

Ostravští historici na
Mezinárodním kongresu
pro hospodářské dějiny
v Helsinkách
Ve dnech 21.—25. srpna letošního roku
se Helsinkách uskutečnil XIV. mezinárodní kongres pro hospodářské dějiny (XIV
International Economic History Congress).
Do ﬁnského hlavního města se na pozvání Mezinárodní asociace pro hospodářské
dějiny sjelo takřka na tři tisíce historiků z celého světa, kteří rokovali ve 124
sekcích. Akci těšící se rovněž nevšednímu
zájmu ﬁnských médií slavnostně zahájila
prezidentka Finské republiky Tarja Halonen, kterou následovali čelní představitelé
světové historické vědy. Je potěšující, že
v tak velkém množství zúčastněných se
neztratila ani Česká republika, kterou zastupovalo sedm hospodářských a sociálních
historiků z Brna, Prahy a Ostravy, což
bylo nejvíce ze všech postkomunistických
zemí. Snad ještě více nás může hřát u srdce, že mezi českými historickými pracovišti
dominovala právě katedra historie FF OU,
kterou zastupovali prof. PhDr. Milan Myška, DrSc., doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.,

HELSINKY

TAK TROCHU NEFORMÁLNĚ

a PhDr. Petr Popelka, Ph.D. Není rovněž
bez zajímavosti, že jedné ze sekcí, Industrializace regionů středovýchodní Evropy v průběhu 18. a 19. století, spolupředsedal právě
prof. Milan Myška. A tak nezbývá než si
přát, aby tradice hospodářských a sociálních dějin na Ostravské univerzitě přetrvala a cestu k této složité, ale současně
krásné historické disciplíně si našlo co nejvíce mladých historiků. Snad jim i těchto
několik řádků bude dobrou motivací.
DOC. PHDR. ALEŠ ZÁŘICKÝ, PH.D.

První webová konference
AFILIACE 2006
Ostravská univerzita pořádá ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou a za ﬁnanční účasti Grantové agentury České republiky ve dnech 30. října až 12. listopadu 2006
první interdisciplinární webovou konferenci
Aﬁliace 2006.
Konference představuje příležitost k vytvoření fóra pro diskusi odborníků z oblasti psychologie, sociologie, biologie, ﬁlozoﬁe, kulturní antropologie, politologie,
farmakologie a dalších vědních oborů
o aktuálních otázkách výzkumu a praxe
prosociálního chování. Nabízí příležitost
podpořit moderní znalosti o prosociálním
chování v regionu střední Evropy, možnost
k mezioborovému dialogu a k seznámení
s rozmanitostí přístupů a pohledů.
Obsahově je konference zaměřena na
koncepty prosociálního chování, altruismu,
empatie a aﬁliace z hlediska jejich vymezení, klasiﬁkace, determinace, na otázky
jejich ontogeneze, fylogeneze a historické
pohledy, stejně jako na aplikaci poznatků v různých pomáhajících profesích, jako
jsou např. terapie, poradenství, výchova,
sociální práce, ošetřovatelství. Vítány jsou
také příspěvky, které řeší metodologické
aspekty těchto pojmů, jako např. problematiku jejich experimentálního studia
a měření. Zvláštní akcent si zaslouží i hledisko jejich rozvoje a kultivace. Příspěvky
mohou být zaměřeny i na výzkumy jejich
normality či patologie.
Přijaté příspěvky v českém nebo anglickém jazyce, obsahující abstrakt, budou
po dobu dvou týdnů zveřejněny na webových stránkách v rámci tematických sekcí
a jejich souhrny budou publikovány v samostatném sborníku s příslušným ISBN
a spolu se seznamem adres účastníků rozeslány všem přispěvatelům.
Postup při registraci, včetně pokynů pro
autory příspěvků, je krok za krokem popsán v instrukcích na adrese: http://conferences.jcu.cz/afﬁliation2006.
DOC. PHDR. HELENA ZÁŠKODNÁ, CSC.
PHDR. ZDENĚK MLČÁK, PH.D.

pohybovou funkci skeletu, ale i možnosti svalového aparátu, například motorické uchopení předmětu u protéz horní končetiny nebo motorický pohyb v kloubech dolní končetiny.
Tím je jasné, že na odborníky v tomto oboru budou kladeny stále vyšší nároky na širší
znalosti klinické a technické části zahrnující nejen mechaniku, ale také elektroniku a řídící systémy. V tomto kontextu je zřejmé, že bez vysokoškolského vzdělání by o dalším
rozvoji oboru ortotik-protetik nebylo možno uvažovat.
„Chtěl bych zdůraznit,“ dodává MUDr. Krawczyk, „že ortotická a protetická péče o pacienta má největší naději na úspěch, pokud spolu velice těsně spolupracují lékař, fyzioterapeut, protetik a ortotik, ale také samozřejmě pacient a jeho rodina. Aby komunikace specialistů probíhala na potřebné úrovni, pak ortotici a protetici musí být rovněž vysokoškolsky
vzdělaní lidé, stejně jako jsou lékaři a dnes už i fyzioterapeuti.“
Už dnes schází v rehabilitačních ústavech České republiky nejméně 80 takových vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Další absolventi oboru ortotik—protetik Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity najdou uplatnění také v dalších oblastech, které souvisí
s ortoticko-protetickými pomůckami — například ve výrobních nebo distribučních ﬁrmách.
„Když jsme připravovali k akreditaci tento obor, vycházeli jsme ze zkušeností univerzit ve
Skotsku, Švédsku a Austrálii. Podle jejich studijních plánů a na základě doporučení Mezinárodní organizace pro ortotiku a protetiku ISPO se sídlem v Kodani jsme konstruovali obor,
který ve světě už funguje 30 let,“ uvádí MUDr. Krawczyk.
„Jsem přesvědčen, že tento obor ve svém dalším vývoji nemá téměř hranice,“ doplňuje
Ing. Rosický. „Nové trendy v bionické technologii u horní končetiny už vyvíjejí pohyb protézy
na základě nervového vzruchu. Jinými slovy: hledají se možnosti návaznosti mechaniky na
přirozené fyziologické řetězce tak, aby technický prostředek byl ovládán myšlenkou…“
Ostravská univerzita a její Zdravotně sociální fakulta tak po velkém úsilí získala
studijní obor, jehož úkolem je dohnat skluz tří desetiletí ve vzdělání a vývoji těchto odborníků i oboru samotného. Zřejmě tuto pozitivní skutečnost uvítají i lékařské fakulty,
kde se oboru ortoticko-protetických náhrad a pomůcek věnuje v přednáškách jen několik
hodin. Lékařů, kteří jsou atestováni v oboru ortopedická protetika, je v České republice
v současnosti asi čtrnáct! Ostravské vysoké školství tak má jedinečnou možnost prokázat
připravenost a schopnost tuto mezeru ve zdravotnickém vzdělání rychle a kvalitně zaplnit.
Spolupráce Ostravské univerzity, Vysoké školy báňské — Technické univerzity a Fakultní
nemocnice s poliklinikou Ostrava a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně dávají záruku, že
absolventi Zdravotně sociální fakulty budou žádanými odborníky v mnoha oblastech. Obor
ŠTĚPÁN NEUWIRTH
ortotik-protetik k nim bude rozhodně patřit také.

Sedmirublový Mojše
Vokální soubor Adash — www.osu.cz/adash - působící na naší univerzitě má
mnoho slabin. Největší z nich však rozhodně je, že mu chybí Sedmirublový
Mojše.
Abych vysvětlil, co mám na mysli, musím Vám povědět jeden starý židovský
příběh.
Tento příběh vypráví o jednom obchodníkovi s obilím, který měl dva příručí.
Oba se jmenovali Mojše. A tak jednomu říkali Jednorublový Mojše a druhému
Sedmirublový Mojše. To proto, že obchodník jednomu z nich platil jeden rubl za
týden a tomu druhému rublů sedm.
Jednorublovému Mojšemu se to samozřejmě nelíbilo a také si na to svému zaměstnavateli stěžoval. Ten však slíbil, že mu dokáže, že je to tak správně.
Jednoho dne obchodník z okna svého domu uviděl, jak kolem jeho domu
projíždí řada povozů s velkým nákladem. Zavolal si Jednorublového Mojšeho
a nakázal mu, a zjistí, co vezou. Ten ochotně vyběhl před dům a za chvíli se
vrátil a oznamoval, že vezou pšenici. Pán poděkoval a požádal ho, a zjistí, kam
tu pšenici vezou. Mojše vyběhl ven, dohnal povozy, a když se vrátil, tak hlásil, že
jedou do Stanislavi. Obchodník však měl pro něj další úkol a poslal ho zjistit,
pro koho ve Stanislavi to vezou. Chudák příručí musel utíkat jak pes, aby povozy
dohnal - ale za nějakou dobu přiběhl celý udýchaný se zprávou, že náklad vezou
pro konkurenta Karpelese. Ale pán nebyl pořád ještě spokojen a poslal Mojšeho za
povozem ještě jednou: tentokrát chtěl vědět, za kolik pšenici prodávají. Když Mojše
s vypětím všech sil povozy dohnal a úplně vysílený se vrátil a oznamoval příslušnou
cenu, obchodník povídá: „A te chviličku počkej.”
Dal si zavolat Sedmirublového Mojšeho a požádal ho, a zjistí od těch povozů,
co projely před půl hodinou kolem jejich domu, co vezou.
Sedmirublový Mojše skočil na koně a vydal se splnit úkol.
Když se za nějakou dobu vrátil, tak oznamoval:

1. konference

Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy
Ostravská univerzita v Ostravě ve spolupráci s Vysokou školou báňskou — Technickou
univerzitou Ostrava a Slezskou univerzitou
v Opavě uspořádala ve dnech 13. a 14.
září 2006 v prostorách Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava první
konferenci „Řízení vědy, výzkumu a vývoje
a jejich trendy“. Konference je realizována
v rámci projektu Systém dalšího vzdělávání
pracovníků výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji a jeho realizace, který je
spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Záštitu nad konferencí přijali rektoři všech
tří univerzit doc. RNDr. Vladimír Baar,
CSc., rektor Ostravské univerzity v Ostravě, prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., rektor
Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava, a prof. PhDr. Zdeněk Jirásek,
CSc., rektor Slezské univerzity v Opavě.
Cílem konference byla výměna zkušeností s řízením vědy, výzkumu a vývoje,
vzděláváním pracovníků výzkumu a vývoje
„Tak ty povozy vezly pšenici do
Stanislavi tomu ganevovi1 Karpelesovi.
Chtěli mu ji dát za moc dobrou cenu
... Ale už otáčejí: přesvědčil jsem je,
že nemusejí jezdit až do Stanislavi
a nadto jim dáme o půl rublu na
povoz víc. Ode dneška budou dodávat pšenici ve velkém nám.“
Obchodník se obrátil na Jednorublového Mojšeho a zeptal se ho: „Už
chápeš, proč platím tomuto Mojšemu
sedmkrát víc?“
Pokud byste tedy náhodou věděli
o nějakém Sedmirublovém Mojšem,
který by chtěl dělat manažera vokálnímu souboru Adash interpretujícímu židovské písně, tak mi, prosím,
dejte vědět. (Jednorublových ochotných Mojšů se nabízí dost!) A kdyby to dokonce byla Sedmirublová
Hanele, která by s námi i zpívala,
tak bychom jí zaplatili rozhodně víc
než sedm rublů týdně.
TOMÁŠ NOVOTNÝ
1

Ganev nebo ganef — zloděj, podvodník
— častá nadávka používaná mezi židovskými obchodníky na konkurenta

a jeho začlenění do vzdělávacích programů vysokých škol a institucí. Konference
byla zaměřena na věcné a ﬁnanční řízení
projektů výzkumu a vývoje, kvality dosahovaných výsledků výzkumu a vývoje, řízení
ochrany duševního vlastnictví a transferu
technologií, inovační podnikání a podnikání ve výzkumu. Byly zde diskutovány
systémy vzdělávání manažerů, akademických pracovníků vysokých škol, studentů
magisterských a doktorských studijních
programů a zaměstnanců institucí výzkumu
a vývoje v oblasti řízení vědy a výzkumu.
Tematicky byla konference zaměřena na
přípravu projektů vědy a výzkumu, realizaci projektů vědy a výzkumu, uplatnění
výsledků projektů vědy a výzkumu a vzdělávání pracovníků vědy a výzkumu.
Programový a organizační výbor konference, řízený doc. Ing. Cyrilem Klimešem, CSc., vedoucím katedry informatiky
a počítačů Ostravské univerzity v Ostravě,
připravil pro více než 100 účastníků bohatý
program, ve kterém vystoupilo 38 přednášejících z vysokých škol z celé České republiky, Akademie věd České republiky,
ministerstva průmyslu ČR a řady průmyslových a obchodních ﬁrem.
V úvodu konference vystoupil doc. Ing.
Cyril Klimeš, CSc., a seznámil účastníky
s řešením projektu Evropského sociálního
fondu, jehož cílem je vytvoření systému
dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu
a vývoje vysokých škol a institucí v Moravskoslezském kraji a jeho realizace.
Prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc., ředitel
Ústavu teorie informace a automatizace
Akademie věd ČR, v příspěvku „Jaká věda
je aplikovaná?“ poukázal, že cesta od základního výzkumu, přes aplikovaný výzkum
až k vývoji a případným inovacím nebývá
sama o sobě příliš složitá. Alespoň v řadě
oborů ne. Míjí ale četné složité nepřímé
vlivy a souvislosti. Díky tomu je její schůdnost snadno ohrozitelná necitlivými pokusy
o regulaci, kterými se v nekvaliﬁkované
a nedomyšlené snaze pomoci dá častěji
mnohé vážně pokazit. Řízení výzkumu vyžaduje spíš trpělivost a pokoru před tvořivým potenciálem talentovaných a motivovaných lidí než sebevědomou neomalenost
administrativních opatření. RNDr. Zdeněk
Šesták, DrSc., z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR představil systém

vzdělávání mladých vědeckých pracovníků
a doktorandů Akademie věd ČR v kurzech základů vědecké práce, které zahrnují
základní otázky metodologie vědy, etiky vědecké práce, psaní vědeckých textů v češtině a angličtině, přednášení a plakátové
prezentace, rétoriku, styku autora s redakcemi, grantové systémy, moderní informační zdroje a prostředky, využívání statistiky,
scientometrie apod. Mgr. Aleš Vlk, Ph.D.,
z Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest hovořil o podpoře vědy,
výzkumu a vývoje v období 2007-2003 jako
šance pro vysoké školy a rozvoj jejich vědeckých kapacit. Ing. Vít Ruprich, MBA,
z magistrátu města Ostravy hovořil o roli města v rámci vědy, výzkumu a vývoje,
konkrétně o Vědecko-technologickém parku a programu podpory inovačních aktivit
malého a středního podnikání.
V odpoledním programu vystoupil Dr. Ing. Otakar Fojt, vědecký atašé
z Britské ambasády v Praze, se zkušenostmi s řízením vědy, výzkumu a inovací ve
Velké Británii. Ing. Zdeněk Svoboda, CSc.,
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy upozornil na možnost zapojení do
řešení Šestého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum a vývoj
technologií. Další příspěvky byly zaměřeny
na řešení projektů vědy a výzkumu v komerčních organizacích. Závěr prvého dne
a druhý den konference byl věnován příspěvkům garantů jednotlivých vzdělávacích
modulů, vytvořených v rámci řešení projektu Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v Moravskoslezském
kraji a jeho realizace, ve kterých poukázali
na potřebu dalšího vzdělávání pracovníků
vědy a výzkum hlavně na vysokých školách.
V doprovodném programu konference
se uskutečnil druhý workshop OP RLZ
Vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky.
První konference Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy byla vhodným setkáním odborníků v oblastech řízení
vědy a vytvořila prostor na výměnu názorů
a zkušeností z této oblasti.
DOC. ING. CYRIL KLIMEŠ, CSC.,
SYSTÉM DALŠÍHO

HLAVNÍ ŘEŠITEL PROJEKTU

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE
V

MORAVSKOSLEZSKÉM

KRAJI, PŘEDSEDA

PROGRAMOVÉHO A ORGANIZAČNÍHO VÝBORU

Ostravská univerzita - partner při přípravě prvního
distančního středoškolského vzdělávání v ČR
Obchodní akademie Orlová, příspěvková organizace, ve spolupráci
s Ostravskou univerzitou realizuje v období od října 2005 do
listopadu 2007 projekt ESF — OP RLZ s názvem Obor informatika v ekonomice v distanční formě vzdělávání na středních
školách (CZ04.1.03/3.1.15.1/013). Účast na této aktivitě přijalo 13
středních škol, které vyučují obor Informatika v ekonomice: Obchodní akademie (OA) Znojmo, VOŠ a SOŠ G. Habrmana Česká
Třebová, OA Opava, Masarykova, OA Jičín, OA Ostrava-Poruba,
EDUCA — SOŠ, s.r.o., Nový Jičín, Městská SOŠ Klobouky u Brna, OA Břeclav, SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, SOŠ Blatná,
OA T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí, Polabská SOA a VOŠ,
s.r.o., Pardubice.
Zástupci těchto škol se ve dnech 25. a 26. září 2006 zúčastnili
1. konference k projektu, která se uskutečnila v prostorách Obchodní akademie Znojmo. Tématem bylo hodnocení dosavadního
postupu prací při tvorbě studijních opor a příprava realizace pilotních kurzů, které budou probíhat na jednotlivých školách na jaře
příštího roku. V příjemném prostředí, které připravilo vedení OA
Znojmo, probíhala diskuse nejen k těmto tématům, ale zároveň
i o udržitelnosti projektu, který bude východiskem pro uznávání
dílčích a úplných kvaliﬁkací (Národní soustava kvaliﬁkací).

seřazeny do 6 modulů — Ekonomika a účetnictví, Společenské
vědy, Přírodní vědy, Jazyky, Matematika a Semináře. Texty budou následně převedeny do LMS Moodle, který je open source
software pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů
na internetu.
Jedná se o projekt založený na myšlence sociálně konstruktivistického přístupu ke vzdělávání, zjednodušeně řečeno o e-learningovou výuku s využitím výpočetní techniky a internetu. Její
podstatou je, že se student na svém prohlížeči přihlásí jménem
a heslem a studuje po internetu, tj. například si zobrazuje texty
předmětu, chatuje s učiteli a spolužáky, píše testy a posílá učiteli
úkoly.

Proč projekt vznikl
Střední školy procházejí podobně jako školy základní reformou
výuky. Její dnešní pojetí na většině škol je třeba změnit tak, aby
lépe odpovídalo potřebám moderní společnosti a aby se střední
školy zapojily do poskytování dalšího vzdělávání. Proto je vhodné v rámci dosavadního pojetí výuky implementovat nové formy
vzdělávání. Jednou z těchto forem je distanční vzdělávání. Projekt
má pomoci školám najít moderní obsah i způsob výuky, který
uplatní zejména ve vzdělávání dospělých v oboru Informatika
v ekonomice, jehož obsah se k tomuto způsobu vzdělávání přímo
nabízí.

Co projekt přinese uživatelům
Střední odborné školy by měly na základě školních vzdělávacích
programů lépe připravovat studenty pro uplatnění v rychle se
měnící společnosti, měly by brát větší ohled na požadavky zaměstnavatelů a potřeby studentů. Proto se výstupy tohoto projektu
stanou edukačním materiálem pro výuku dálkové formy pětiletého
a zkráceného tříletého studia. Samozřejmě, že dílčí část studijních
opor může být využita i pro denní formu studia oboru Informatika v ekonomice. Přínosem je i fakt, že pedagogičtí pracovníci
zapojených škol rozšíří své kompetence na další vzdělávání.
Výuka by se měla změnit tak, aby byla pro studenty atraktivnější, měli by při ní být aktivnější, navzájem spolupracovat, vyhledávat informace a uplatňovat je. Naše školy a studenti dosáhnou
lepších výsledků, bude-li výuka všechny zúčastněné bavit a budou-li cítit její potřebnost pro další život.
Více informací najdete na stránkách projektu http://distancne.
obaka-orlova.cz

Co je podstatou projektu
V průběhu projektu proběhlo ve spolupráci s Ostravskou univerzitou školení realizátorů DIV pro více než 60 autorů studijních
opor a lektorů distančního vzdělávání z celé republiky. Takto vyškolení autoři, učitelé SŠ, Ostravské univerzity a VŠB-TU, v současné době tvoří textové studijní opory pro téměř 60 předmětů
oboru Informatika v ekonomice. Tyto předměty jsou systematicky

Komu je projekt určen
Takto vypracované studijní opory převedené do LMS Moodle
budou nabídnuty prostřednictvím každé spolupracující školy zájemcům, tj. především studentům dálkové formy studia, ale i široké veřejnosti, která má zájem absolvovat jak jednotlivé kurzy,
tak ucelené moduly, které budou akreditovány MŠMT. Dvou- až
tříměsíční pilotní kurzy (v rozsahu cca 15 účastníků v každém
předmětu) budou v rámci projektu nabídnuty zdarma.

ING. MIROSLAVA ŠROMKOVÁ
ŘEŠITELKA PROJEKTU

OBCHODNÍ

AKADEMIE

ORLOVÁ-LUTYNĚ

„Vysokoškolák“ okouzlil Alavu
Ve dnech 1.—8. září se ve španělské Alavě konal již 25. ročník
Mezinárodního sborového festivalu (Festival Coral Internacional
de Alava). Na oslavu významného jubilea vybírali pořadatelé
v čele se zakladatelem a ředitelem této vysoce prestižní akce
Javierem Camenem účinkující velmi pečlivě a je potěšitelné, že
spolu s ansámbly německým, kubánským, mexickým, polským, ruským a ﬁlipínským byl pozván také Vysokoškolský pěvecký sbor
Ostravské univerzity v Ostravě.

Náročný repertoár, ve kterém se těleso představilo i v několika
dalších baskických městech, přirozeně akcentoval českou sborovou tvorbu. Na kompozice staré hudby (např. Adama Michny
z Otradovic nebo Jana Campana Vodňanského) navázala díla
Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů a úpravy
lidových písní. Pomyslnou třešničku na dramaturgickém dortu
tvořily spirituály.
Neomylné a inspirativní gesto všech tří dirigentů, Lumíra Pivo-

varského, Jana Spisara a Petry Rašíkové,
vedlo zpěváky k výkonům, jejichž stálými atributy byly přesná intonace, hlasová vyrovnanost, široká dynamická škála
a přesvědčivé vystižení atmosféry skladby.
Zvláště lidové písně, dokonale vyjadřující
národní kolorit, přijímalo temperamentní
španělské publikum s neskrývaným nadšením.
K velmi příznivému dojmu z vystoupení
přispěla i brilantní španělština, kterou při
tlumočení doslova ohromil hostitele posluchač 3. ročníku oboru Sbormistrovství
— hudební výchova PdF OU a Španělského
jazyka FF OU Jan Mlčoch.
Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské
univerzity příkladně reprezentoval (ostatně
jako již nesčetněkrát za dobu své existence) nejen svoji alma mater a ostravský
region, ale české sborové umění vůbec. Za
to mu patří upřímné poděkování.
ŠÁRKA ZEDNÍČKOVÁ

Stavovská unie studentů OU
Vítání občánků 1 aneb Vás tu ale je!
Přicházím do auly, technik hraje na klavír, vše je už nachystáno.
S předsedou Studentské komory Akademického senátu Vráou Vozníkem
pilujeme prezentaci. Sál se začíná plnit již 10 minut před začátkem. Zároveň se však plní můj žaludek nervozitou. Prozatím převažují studentky.
Jsem rád, že nestuduji někde na technice, koukat na samé chlapy by mě nebralo, a naše
studentky? No radost pohledět! Pět minut po čtvrté se konečně rozhoupu a předstupuji
před spolužáky (nevěřím vlastním očím, je jich tu snad 100). Představím Stavovskou unii
studentů a vrhám se na školní systémy. Zatím všichni sedí a nikdo neodešel. Překvapivé!
Prokousávám se kreditním systémem, zkouškami a portálem. Mezitím nás bombardují
dotazy, především od šikovné slečny z přední řady. (Neznáte ji někdo?) Snažím se odpovídat, a když nevím, zachrání mě Vráa. Tomu po první části prezentace předávám slovo,
ujímá se ho s obvyklou ladností a hned zaujme studenty informacemi o SK AS OU.
Vysvětluje systém stipendií a samozřejmě nezapomíná na evaluaci výuky. Po něm se opět
snažím zaujmout já zbytkem prezentace Pár slov o Stodolní, sportu a kultuře v Ostravě.
Nakonec poděkuji a místo rajčat sklízím potlesk. Díky! Pro největší vytrvalce (prezentace
trvala hodinu a půl) pouštím DVD Majáles OU 2005. Po skončení se přesouváme na
hladnovské koleje, kde nás čeká první řádná pařba!

Vítání občánků 2 aneb Došlo pití!
Vstávám, na budíku je 7.30 a mně se nechce. Zvoní mobil. „Jsme tady s tím pivem.“
A sakra. Takže musím. Sotva vyskládáme sudy a lahve, hned odjíždím do Makra na další
nákup. Vrátím se v 11 a jdu chystat prezentaci na přednášku. Ve tři odjíždím přednášet,
v 18:00 se vracím a přidávám se ke zbytku týmu, který již téměř nachystal vše potřebné pro večerní pařbu. Na poslední chvíli se shání káble pro DJ, upravují se prodejní
plochy a pokládají ubrusy
na stoly. V 18.50 se již
začínají trousit první studenti. Z počátku nahlíží
nesměle, ale nakonec se
začínají usazovat a dávají
si první pivo. Ve 20.00 už
je sál pěkně zaplněn, ale
davy se hrnou dále. DJ
se snaží najít pecku, která
by všechny přítomné roztančila, ale z počátku mu
to moc nejde. Po 21.00
se Kája ujímá mikrofonu
a oﬁciálně zahajuje akci

Malé subjektivní zastavení
u objektivity oceňování
pracovníků OU
Zúčastnil jsem se (a hned dodávám, že rád)
slavnostního Akademického dne univerzity, který
se konal 3. října 2006 v prostorách Domu kultury města Ostravy ku příležitosti oslav 15. výročí
založení naší Ostravské univerzity.
Zdařilý projev pana rektora, pronesený zvučným hlasem a s energickým patosem, skutečně zaujal — mimo jiné i naši polskou kolegyni
z Krakowa, která u nás na katedře právě studijně pobývala a jež šla na slavnostní akci s námi.
Takováto slavnostní chvíle (tradičně) bývá
i příležitostí ocenit zásluhy a přínos pracovníků
oslavující organizace. Na pódiovém stole přitom
tentokráte čekalo na své nové majitele nebývale
mnoho svinutých „roliček“ a pamětních medailí.
Jsem na Ostravské univerzitě již nějaký ten pátek, do jisté míry jsem již poznal její chod a při
takovýchto příležitostech si rád konfrontuju svůj
úhel nazírání na zásluhy „mých favoritů“ se
zorným úhlem objektivnějšího pohledu oceňujících z vedení univerzity (a jsem pak „spokojen“, když „můj favorit“ je současně oceněn
i vedením shora). V řadě případů jsme se takto
„sešli“ i letos, ale přesto mi po slavnostním
aktu nějak vyschlo v ústech: „Je možné, že bych
se s „oceňovateli“ tak diametrálně lišil? To mám
fakt tak deformovaný pohled na své univerzitní
spolupracovníky?“ Nevím přesně, jakým mechanismem a výběrovým sítem kandidáti na ocenění
procházejí, ale když hodnotím letošní výsledek
(a o ten přece vždy jde, že), tak minimálně tři
spolupracovníky jsem na pódiu postrádal — a to
natolik citelně, že se chci o své subjektivní zklamání podělit i s Vámi.
Doc. ThDr. Tomáš Novotný: Neznám skromnějšího a „nenápadnějšího“ kolegu — přitom jeho
ADASH již proslul daleko za hranicemi OU
a „zviditelnil“ ji (ne-li přímo proslavil) nejen na
řadě koncerních vystoupeních v Ostravě, ale třeba i v Poslanecké sněmovně ČR či přímo v tolik
vzývaném zámoří (kde ostatně zanedlouho zase

(pokolikáté už?) zavítají — spolu s nově nahraným CD).
Doc. PhDr. Zbyněk Janáček: Navýsost kultivovaný projev, vstřícné a přátelské vystupování — to bylo to, čím mne dřívější děkan PdF
OU ihned zaujal (a což později potvrdil i při
konkrétní spolupráci na návrhu titulní strany
mé monograﬁe). Na jednáních, kde jsem byl
přítomen, jsem vysoce hodnotil klidnou, asertivní argumentaci při obhajování zájmů fakulty,
v jejímž čele stál. Bylo mi pak smutně (velmi
smutně), když mezi odměňovanými (ex)děkany
jeho jméno nezaznělo.
Prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.: O přínosu
této osobnosti pro zviditelňování naší alma mater
zde skoro pokládám za zbytečné hovořit (vlastně
psát). Diskrepanci mezi mým subjektivním („kdo,
když ne on?“) a objektivním („ten ne“) zde
pokládám za evidentně nejkřiklavější. Schválně
jsem si udělal „malý test“ své subjektivity. Oslovil jsem několik kolegů z univerzity a zeptal se
jich: „Kdybys měl říci jediné jméno — podle Tebe
— nejvýkonnějšího, nejúspěšnějšího a „nejviditelnějšího“ badatele z Ostravské univerzity, kdo by to
byl?“ Odpově byla vždy stejná — Vilém Novák.
Pokládám se za pozitivního člověka a také
toto subjektivní pozastavení bych rád ukončil
nějak pozitivně. Což třeba takhle? „Vážení NEocenění, nevěšte hlavu. To, že na Vás (objektivně)
oceňující (letos opět) pozapomněli, neznamená, že
byste nebyli v (subjektivní) úctě dalších spolupracujících (k nimž se osobně a rád hlásím). A nota bene, po pěti letech bude kulatější „dvacítka“
a pak … — kdo ví?!“
PROF. ING. BOLESLAV TARABA, CSC.
KATEDRA CHEMIE PŘF OU

Kurzy hudební výchovy se
stávají úspěšnou tradicí
I letos proběhl na hudebněvýchovné
katedře přípravný rozvojový kurz hudební
výchovy, určený tentokrát nově přijatým
posluchačům Pedagogické fakulty Ostravské univerzity oborů Učitelství 1. stupně
základní školy a Učitelství pro školy mateřské. Hlavní organizátorkou a odbornou
garantkou třídenní akce (1. červenec, 13.
a 15. září) byla opět PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Ve výuce orientované nejen na hudební teorii, ale i na disciplíny dovednostní
(hlasová výchova, hra na klavír) byl akcentován individualizovaný přístup k frekventantům, kteří se tak účinnou formou
seznámili se svými reálnými hudebními
schopnostmi a dovednostmi a zároveň jim
vyučující navrhli konkrétní edukační opatření, umožňující jejich budoucí úspěšné
zvládnutí studijních požadavků.
Zpětná evaluace, která proběhla v závěru setkání formou anonymní písemné ankety, přinesla výhradně pozitivní hodnocení
nešetřící superlativy. Jednoznačně z ní vyplynulo, že všechny předem stanovené záměry pracoviště byly beze zbytku splněny.
ŠÁRKA ZEDNÍČKOVÁ

a zve všechny na parket.
Jak je vidět, zatím studenty spíše baví konzumace rozličného alkoholu
a navazování přátelských
vztahů. Po chvilce to však
Kája nevydrží a bere si
mikrofon znovu. A rozjíždí pořádnou soutěž! Tři
týmy po čtyřech, hezky
proti sobě. Jedna slečna
mě přemlouvá, a jdu hrát
taky. Naštěstí se přihlásil
někdo jiný. A už to začíná! Obtoč se 10x okolo
plechovky, popadni ji a odnes na druhou stranu zbytku týmu. Zní to snadně? Tak to
zkuste vysvětlit slečně, co málem porazila mixážní pult! Další nám zase usnadnila práci
— 4 metry jela po podlaze a hezky ji vytřela. Konečně se zapojuje publikum, tleská
a vyvolává vítěze. Po skončení soutěže se na parketu začínají tvořit hloučky tanečníků
a v půl 11 už paří celý sál. DJ hraje jeden hit za druhým a já mám jen obavy, a se
nepropadneme do krytu, který je pod kolejemi (nepropadli, a tak můžu napsat tenhle
článek). Po půlnoci nás čeká šok. Nejen že došlo cca 700 studentů, ale hlavně už skoro
všechno vypili … Poprvé na kolejích a poprvé na akci SUS došlo pití. Ovšem kdo by se
tomu divil, když je akce dimenzovaná na 300 lidí. Ve tři ráno vypínáme hudbu a dáváme
se do úklidu. Skončíme někdy v půl páté a rozcházíme se do postýlek. Někteří i do
svých. Já se tedy spíše motám, neb kombinace nejíst, nespat, dělat a pít je vražedná.
Tak tohle byla první studentská akce zimního semestru … Už se těším na další! 8. 11.
2006 Hladnovská laka.
ONDŘEJ HAŠKA

Já na to mám!
Hladnovská la ka: 8. listopadu — Koleje Hladnov — 19.00
— 2 scény — pořádná porce zábavy — soutěže — taneční vystoupení
Umíš skákat přes laku? Chceš se zúčastnit soutěže? Předvést se před holkami?
Vyhrát sud piva a jiné ceny? Pobavit se?
Sleduj www.sus.osu.cz a přihlas se ke skoku!
Rekord je něco málo přes 180 cm — to snad není tak moc, ne?
Nejsi rekordman a chceš se taky pobavit a zasoutěžit?
Udělej si pořádnou masku a předve nám s ní skok plavmo!
Samozřejmě, že tě nemine nějaká cena. Bližší info opět na webu SUS.

Odešel doc. Jiří Paclík, CSc.
26. září 2006 v západomoravské Telči skončila životní cesta
dlouholetého člena katedry historie doc. Jiřího Paclíka. Z milovaného města svého dětství a jinošských let odešel v roce
1950 studovat historii a archivnictví na ﬁlozoﬁckou fakultu
v Brně. Po jejím absolutoriu v polovině 50. let přišel jako
archivář na Ostravsko a prožil zde celou dobu své aktivní
činnosti. V etapě formování nové katedry dějepisu na tehdejším Pedagogickém institutu se stal od roku 1963 jedním
z jejích kmenových pracovníků. Výborná erudice a znalost
historického „řemesla“ ze semináře profesora Jindřicha Šebánka mu umožňovala široký pedagogický záběr ve specializovaných disciplínách pomocných věd historických i při výkladu dějinného vývoje od středověku až k soudobým dějinám.
Vědecká orientace nového pracoviště, zaměřujícího své společné úsilí ke
a vývoje průmyslových oblastí, zejména Ostravska, přivedla jej však hlavně
probádané problematice hospodářských a sociálních dějin, především ke
průmyslových závodů. Brzy se stal uznávaným odborníkem v této tematice

studiu geneze
k dosud málo
studiu vývoje
a své výborné

organizační schopnosti mohl uplatnit i jako vedoucí nově zřízeného Kabinetu dějin závodů při katedře dějepisu. Zasloužil se o rozvoj spolupráce nejen s pracovišti v tehdejším
Československu, ale též v okolních zemích, přispěl k růstu prestiže Kabinetu i vydáváním
publikací a přípravou zdařilých vědeckých konferencí.
Nástup normalizace na přelomu 60. a 70. let hluboce zasáhl do jeho úspěšně se rozvíjející práce. Od počátku 70. let nesměl pokračovat v pedagogické činnosti a jeho jméno
se nemohlo objevit ani u publikací. Brzy byl zbaven i vedení Kabinetu dějin závodů.
Přesto pokračoval dále v odborné práci a dnes jen nevydané obsáhlé výzkumné zprávy
o vývoji hutnictví v ostravské a hornoslezské průmyslové oblasti za nacistické okupace
a k potravinářské výrobě a obchodu v rakouském Slezsku v 19. století dokumentují jeho
výzkumné aktivity. Byl pověřen též funkcí archiváře fakulty. Mnozí tehdejší studenti však
jistě nezapomněli ani na jeho cenné rady při konzultacích seminárních a diplomových
prací a zejména na jeho účast při historických exkurzích, při nichž byl vždy zasvěceným
průvodcem a výborným společníkem.
Teprve od počátku 90. let mohl znovu — bohužel již na sklonku aktivní kariéry
— rozvinout pedagogickou činnost a publikovat výsledky své dlouholeté vědecké práce.
Konečně, se ztrátou dvaceti let, se mohl habilitovat a byl jmenován docentem se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny, zároveň postupně v několika studiích publikoval
i výsledky svého vědeckého úsilí. Podílel se autorsky rovněž na projektu Biograﬁckého
slovníku Slezska a severovýchodní Moravy a zejména na přípravě Encyklopedie Slezska
a Kulturněhistorické encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. Byl zvolen i do čela
akademického senátu Ostravské univerzity.
V našich vzpomínkách zůstává doc. Jiří Paclík osobností vpravdě renezančního výměru. Muž s širokým, ale i dostatečně hlubokým kulturním a vzdělanostním záběrem, tak
trochu bonviván, nepohrdající dobrou krmí, všestranného hudebního nadání, neúnavný
milovník společenského tance, vynikající a vtipný společník, jehož jemnému a inteligentnímu humoru bylo třeba se naučit rozumět. Pověst výborného společníka ho provázela
i za jeho občasných zahraničních pobytů a dodnes někteří z kolegů-historiků v Německu
nebo Polsku, kam zajížděl nejčastěji, s nostalgií evokují nezapomenutelné zážitky, kdy se
pod jeho hbitými prsty rozezněl klavír a místnost zaplnila sytým hlasem, který mu mohl
závidět nejeden profesionální operní pěvec. To vše dovedl vzácně skloubit s dokonalou
erudicí odbornou a vědeckým perfekcionismem, jichž jsme čas od času zneužívali zvláště tehdy, kdy jsme si s něčím nevěděli rady. Naposledy se to vyjevilo při tvorbě naší
už zmíněné Kulturně historické encyklopedie. Když už bylo opravdu zle a pro některá
encyklopedická hesla jsme bezvýsledně hledali autory, byl to Jiří, který se po chvilce
zdráhání pustil do práce i nad tématy, která nebyla jeho „parketou“. Výsledek byl vždy
ne-li už vynikající, tak zcela jistě dobrý standard. V tom, jak ovládl historické „řemeslo“,
by mohl sloužit za vzor dnešní mladé generaci historiků.
Touha navrátit se do historického města svého mládí a zřejmě i narůstající zdravotní
obtíže jej vedly v roce 1999 k rozhodnutí ukončit pedagogickou práci na katedře historie.
Chtěl se věnovat především svému hlubokému zájmu — hudbě, která jej provázela a už
jako člena řady pěveckých sborů včetně Vysokoškolského sboru PFO a sboru opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, či nezapomenutelného sólového zpěváka
při mnoha akcích fakulty a katedry historie po celý život. Snad tuto svou touhu v posledních sedmi letech svého života v Telči naplnil. Se vzpomínkou na společně prožitá
LUMÍR DOKOUPIL A MILAN MYŠKA
léta na katedře historie

ARTPERITIV IV
V době od 26. září do
13. října 2006 proběhla
v Galerii Student Ostravské univerzity výstava
Ivo Chovance se studenty pod názvem ARTPERITIV IV.
Aperitiv:
„alkoholický nápoj podávaný před
jídlem pro povzbuzení
chuti.“
Artperitiv lze chápat
jako prostředek k povzbuzení „chuti výtvarné“. Jako může být ná-

Licenční smlouvy na užití
školního díla
Co je školním dílem a kdo je autorem
školního díla?
Školní dílo deﬁnuje zákon v ustanovení
§ 35 odst. 3 autorského zákona jako dílo
vytvořené studentem ke splnění studijních
povinností vyplývajících z jeho právního
vztahu ke škole. Pod školním dílem si
tedy můžeme představit seminární práce,
ročníkové práce a v poslední řadě potom
práce závěrečné, a to bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní. Z uvedeného
vyplývá, že autorem školního díla je student. V citovaném ustanovení je škole poskytována bezúplatná zákonná licence jen
k některým užitím školního díla — užije-li
škola školní dílo nevýdělečně ke své vnitřní
potřebě. Zákonná licence tedy znamená,
že i bez uzavření licenční smlouvy, tedy
přímo ze zákona, může škola resp. její
vyučující užít školní dílo bez dosažení zisku např. na přednáškách, cvičeních apod.
v rámci školy.
Dále se budu věnovat jen závěrečným
pracím, a proto považuji za nutné v tomto
místě zmínit i ustanovení § 47b Zákona
o vysokých školách, které nabylo účinnosti
dnem 1. 1. 2006. Podle tohoto ustanovení
vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje závěrečné práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledků
obhajoby prostřednictvím databáze kvaliﬁkačních prací, kterou spravuje. Na OU je
takovou databází DIPL 2. Z ustanovení §
47b odst. 3 potom vyplývá, že odevzdáním
práce autor souhlasí se zveřejněním své
práce. Vzhledem k tomu, že zveřejnění závěrečné práce již není užití školního díla
školou ke své vnitřní potřebě, vyžaduje autorský zákon k takovému úkonu uzavření
licenční smlouvy.
Co je Licenční smlouva a mezi kým je
uzavírána?
Licenční smlouva je upravena v ustanovení § 46 autorského zákona. Dle odst. 1
Licenční smlouvou autor (v našem případě student) poskytuje nabyvateli (v našem
případě škole — OU) oprávnění k výkonu
práva dílo (v našem případě školní dílo)
užít tzv. licenci.
Dle ustanovení § 60 odst.1 má škola
právo na uzavření licenční smlouvy o užití
školního díla. Student může udělení licence odmítnout pouze ze závažného důvodu. Pokud odmítá student udělit licenci
z jiného než závažného důvodu, může se
škola domáhat nahrazení souhlasu (projevu
vůle) u soudu. Rozsudek soudu uznávající
autora povinným udělit svolení nahrazuje
udělení licence.
Ostravská univerzita v Ostravě bude
nadále vyzývat studenty k uzavírání licenč-

ních smluv na jednotlivých katedrách příslušných fakult. Licenční smlouvou student
poskytne OU oprávnění k výkonu práva
dílo užít (licenci), a to zejména rozmnožováním, půjčováním třetím osobám v rámci
univerzitní knihovny nebo v rámci výuky,
vystavováním či sdělováním veřejnosti.
Vždy ale zůstanou zachována osobnostní
práva autora — studenta k dílu.
Bude-li chtít student-autor své školní
dílo užít či poskytnout licenci třetí osobě
(vně školy — OU), je povinen dle ustanovení § 60 odst. 2 požádat o souhlas školu
— OU, která mu jej udělí, nebude-li užití
školního díla v rozporu se zájmy školy.
MGR. RENÁTA KOČÍŘOVÁ

Bohuš v Bohušově
„Tako, v práci máme cykloturistický zájezd do Bohušova, na Osoblažsko.“ Bohušov, no tak tam musím být. Abyste rozuměli, na volejbale mi říkají Bohušu (samá
ruka, samá noha, ještě ta rádiovka mi chybí). Taka (manžel) něco zamrčel, jako že
musím být v každé…, ale protože oba rádi
jezdíme na kole, nebylo co řešit. Děti, tedy
jestli se tak dá ještě říkat dospělákům,
co je ještě živíme při studiích, už s námi
nejezdí, a tak by pěkný víkend na kole
v krajině ještě nepoznané nebyl k zahození. Jsem tady na univerzitě teprve třetím
rokem, moc lidí neznám, ale co, alespoň je
poznám. A tak jsme se přihlásili. V pátek,
tedy v den odjezdu, mě postihala rýmová
smrš. Už jsem se viděla: v jedné ruce
kapesník, ve druhé řidítka, no krása. To
nedopadne dobře. Ale řekla jsem si. „Bohumile, Bohušov je Bohušov!“ A tak jsem
statečně odpoledne nasedla na připravené kolo Hatatytlu a s manželem v závěsu
jsme vyrazili na sraz na Varenskou. Tam
už byl připravený autobus s přívěsem na
kola, díky včasnému příjezdu si taka stačil dát, jako správný sportovec, pivečko,
počasí nádherné, lidi usměvaví. No tak to
je paráda. Kluci z katedry tělesné výchovy
naložili kola, v autobuse proběhl uvítací
ceremoniál, byl nám představen pan řidič
a jelo se.

poj různé kvality, tak může být různé kvality a chuti také umělecký projev, záleží jen
na umu a fantazii tvůrce.
Do kategorie pracující s osvědčenou a vytříbenou recepturou lze zařadit díla akademického sochaře a vedoucího ateliéru prostorové tvorby Ivo Chovance. V jeho pracích
se snoubí formální čistota, až jakési hledání absolutna spolu s dráždivou tajemností
a raﬁnovaností obsahu. Spor „duše a těla“ — perfekcionalita, čistota a funkčnost geometrického řádu zde stojí proti citovosti a tajemnosti života. Technicistní geometrie a řád
a proti nim nespoutaná příroda — tělo a duše — rozum a cit. Forma je spoluutvářena
materiálem, kterým je šamot — tvrdý a neosobní nerost. Svou tvrdostí, kterou autor ještě
vyostřuje leštěním, navozuje atmosféru naprosté dokonalosti. Ta je zároveň výzvou k jejímu překonání a narušení, protože dokonalost vždy láká k porušení. V tomto případě
se jedná o nutkavou potřebu dotyku. Dotykem narušit klid a vnitřní život těchto objektů
nebo se jen přesvědčit, že jsou skutečné. Svou haptičností a možností manipulace se tak
posouvají ke kinetickému umění. Jeho díla se stávají jakýmisi „torzy dokonalosti“, ve
kterých můžeme objevit odkaz k archaickému umění nebo řeckým skulpturám, které čas
a dotek ohladil do jejich tiché a noblesní čistoty. Tyto „fragmenty antiky“ vydané napospas času a světu poznamenal život a tím je na jedné straně zbavil jejich dokonalosti, ale
na straně druhé jim dal novu dimenzi. Nejsou to „mrtvé muzeální kusy“, ale předměty
žijící svůj vlastní život v neustálé konfrontaci se světem umění. Tento věčný koloběh jako
by se promítl do autorovy tvorby. Také pracuje s náhodou a možností přetavení jedné
původní funkce předmětu v množství dalších, jak o tom svědčí plastiky Úkryt nebo Znak
touhy — každý zde může najít jiný význam i funkčnost — od tajemných schránek přes
úkryt něčeho nebo před něčím až po erotickou výzvu. Disciplina a řád stojí proti poetice a citovosti, nejedná se o střet dvou světů, ale o spojení, jak dokládá minimalistické
pojetí tvaru a formy nabourané poetikou vzpomínek a humorem v případě díla Sestřičky. Propojení syrovosti materiálu a dokonalosti formy s obsahovou inspirací přírodou
a možností doteku a tím rozpohybování objektů nás vrací do příběhů starých časů nebo
vlastních vzpomínek a dává možnost rozpohybovat své vědomí i nevědomí.
Zatím jsme se při podávání pomyslného aperitivu pohybovali v rovině osvědčené
a prověřené kvality namíchané profesionálem. Nyní se přesouváme do jiné kategorie, více
než o aperitiv se jedná o koktejl — nápoj namíchaný z množství ingrediencí, možných
i nemožných chutí a také provázený množstvím rizik — může nám chutnat, můžeme
mu propadnout, ale může nám být i špatně. Také zde záleží na schopnostech a umu
toho, kdo ho připravuje. Dostáváme se ke studentské tvorbě. Na úvod je nutno říci, že
tematické okruhy byly značně rozmanité a náročné. Studenti museli prokázat své tvůrčí
schopnosti v následujících zadáních — molitanové objekty a šperky, objekty z částí oděvů,
15 — jako číslice vážící se ke konkrétnímu výročí univerzity nebo jako symbol, haptické
blahopřání, krabice-překvapení a frotáž.
Už samotný výčet témat nám leccos napoví o cíli, kterého má být dosaženo. Tím je
snaha přimět studenty poprat se s tématem a materiálem, najít v sobě schopnost improvizace na dané téma, najít formu, výpově , hledat a nalézat, nebo se o to alespoň
pokusit. A také najít multifunkční kontinuitu, kterou v sobě skrývá prostor a kresba.
Proto byla jako doprovodné téma zadání zařazena technika frotáže. Technika, která je na
pomezí mezi kresbou a volnou tvorbou právě svým přesahem přenosu „řízené náhody“.
Úkolem bylo snímání mezer z různých předmětů a do nich vnesení kresby. Studenti
neměli tvořit koláže, jen snímat otisk a snažit se spojit formu, tvar a barvu bez zásahu
nůžek nebo jiných pomůcek. Rozehrát plochu tvaru a objemu. Výsledkem se tak stal
šperk — objekt, jak to můžeme vidět u některých frotáží z cyklu „Sbírka hvězd“. Cyklus

„Brána“ prezentoval objevnost rozmanitosti, promítá se zde symbolistní svoboda kosmu
přes archaické cítění až k technicistnímu vidění světa a prostoru.
Velmi zajímavou výzvou se stala práce s netradičními materiály pro sochařství, konkrétně s molitanem. Flexibilním materiálem s možností tlaku a protitlaku, který svou
strukturou přímo vyzývá k dotyku a zpracování. Vznikly tak práce na pomezí mezi
plastikou a užitým uměním. Typická je originalita projevu a svébytnost. Především ve
šperkařské tvorbě lze vysledovat nejrůznější vlivy a často podvědomé zdroje inspirace.
Můžeme v nich vidět odkaz pouových růží nebo poetiku lidového umění obecně. Z podobných materiálů vznikaly domácí projevy víry a zbožnosti, předměty neumělé, často
naivní až bizarní, ale neuvěřitelně emotivní právě onou nepokrytou vroucností a potřebou sdělnosti. Lidové umění i ony pověstné pouové růže byly dlouho dobu zatracovány
nebo označovány jako kýč. Naštěstí konečně dochází k posunu ve vnímání jejich estetiky,
protože na prahu multikulturní a globální uniformity a proudu importovaného a často
diskutabilního hightech designu nám primitivní a pro svou bezprostřednost projevu ohrožené pouové růže připadají křehké a neuvěřitelně krásné. Do této kategorie patří také
„molitanový hřbitov“. Má v sobě díky materiálu, ze kterého vznikl, sílu poetiky, snivost
a krásu venkovských hřbitůvků, které působí chlácholivě a neskutečně klidně.
U všech vystavených prací se tak pohybujeme ve světě bez hranic, kde je vše dovoleno a jediným direktivem je dát průchod vizím a představám. Je jedno, zda se jedná
o modelaci z částí oděvů, kdy je nutné přiznat dílovost a obohatit ji novým výrazem,
jde tedy o jakési ready made, nebo o haptické blahopřání či zpracování čísla 15, pojaté
např. přísně typograﬁcky, minimalisticky nebo jako šperk. Důležitý je přístup a schopnost
dát do realizace vše, čeho jsem schopen, a také invence a chu.
Náš pomyslný koktejl tak dosáhl nebývalé síly a rozmanitosti. Obrovské množství
vystavených předmětů by bylo možné rozebírat několik hodin a dojít ke stejně nepřebernému množství interpretací. Není však cílem způsobit čtenářům bolest hlavy a kocovinu.
Cílem je nastínit nesnadný úkol, který před studenty vyvstal, a ukázat jejich individuální
přístup k němu. Možná někteří nenaplnili zadání a očekávání, ale určitě to byla cenná
příležitost prokázat nejen schopnosti přizpůsobit se univerzálnímu požadavku, ale i kreativitu a improvizaci. Protože, jak říká slavný detektiv Nick Carter ve ﬁlmu Adéla ještě
nevečeřela, „vždy ve střehu“… Pro budoucího pedagoga nemůže být výstižnější krédo.
RENATA SKŘEBSKÁ

Zemřel profesor Jiří Kotásek
Po krátké těžké nemoci zemřel v Praze 22. září 2006
prof. PhDr. Jiří Kotásek, CSc. (nar. 2. 12. 1928),
první polistopadový děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Patřil mezi několik našich
mezinárodních expertů v oblasti pedagogických věd.
Jako znalec československého školství 20. století
a vysokoškolského vzdělávání učitelů byl koordinátorem dokumentu o perspektivě českého školství v 21.
století v kontextu globalizace světa. Ten vyšel v roce
2001 a byl podkladem pro koncipování nového školského zákona jako normy pro realizaci nové výchovně vzdělávací soustavy ČR.
V rámci spolupráce s UNESCO, OECD a EU
reprezentoval českou pedagogiku a českou pedagogickou komunitu. V roce 1964 spoluzakládal československou pedagogickou společnost při ČSAV.
Jeho život byl naplněn studiem a prací pro českou vědu, české školství a pedagogiku,
učitelskou profesi a přípravu pedagogů na vysokých školách.
Velký význam měla jeho práce v metodologii pedagogických věd. Během studia v Paříži v roce 1967 jako konzultant UNESCO předložil výsledky badatelských aktivit a ty
se staly součástí vydané publikace „Letniny to be“. Po založení ČSPdS při ČSAV se stal
jejím prvním vědeckým tajemníkem.
Když doc. Jiří Kotásek vyjadřuje nesouhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968, dostává se na seznam tzv. politicky nespolehlivých osob. V důsledku toho mu
byla zakázána veškerá veřejná činnost a pochopitelně zastaveno profesorské řízení na
Univerzitě Karlově. Až do 80. let sídlil v zastrčeném kumbálku u Jindřišské věže v Praze
a řada jeho bývalých přátel se obávala jej navštívit. Nezahálel a dál pracoval kde mohl,
často pod jiným jménem. Posléze byl přijat do Ústavu rozvoje vysokých škol v ČSSR.
V té době byl několikrát pozván na Pedagogickou fakultu v Ostravě, aby nás seznámil
se studiemi a výzkumy učitelského vzdělávání a jeho tendencemi ve světě.

A najednou mi bylo dobře, stres a shon
byl za mnou, jééé, vezu se na volný víkendek, který mi připomínal nedávno prožitou
cyklodovolenou. Krajina za okny se jen míhala, sluníčko svítilo, obloha bez mráčku.
Pak už ubývalo domů, přibývalo lesů a polí a bylo vidět, že jsme v kraji, kde — jak
se říká — lišky dávají dobrou noc a kde se
už už dala tušit obec s názvem Bohušov.
A taky jsme tam za chvíli byli. Pomalu
jsme sjeli po úzké cestě dolů do malého údolí, kde stály naše chatičky, kolem
rybníky, kačeny a ticho. Nádech a výdech,
vůně trávy, lesa, kouzlo, člověk městský je
přenesen do úplně jiného světa.
A v něm jedna jistota a pevný bod
— Péa Kutač, který jel před námi svým
vozem, aby to tady pro nás připravil. Informoval nás o programu následujících
dvou dnů, popsal, kde je obchod, jediná
civilizační vymoženost široko daleko. Super. Každý vyfasoval jednu chatku, spíš minichatičku, ale to vám musím říct, že v ní
bylo úplně všechno, co člověk potřebuje ke
spokojenosti: malá kuchyňská linka s veškerým vybavením, elektrická konvice, vařič,
šikovná pidilednička, v předsíňce rozkládací gauč, malá ložnička pro dva a úžasný
sprchovací kout s teplou vodou a záchodem. Vše čisté vymyté, připravené. Prostě
pohádková chatička ještě s venkovním posezením, což jsme ocenili hned ráno.
Když jsme se zabydleli, vydali jsme
se s takou na obhlídku toho všehomíra.
Pravda, byla už tma, ale venku bylo příjemně, tak jsme si řekli, že vyhledáme ten
Petrem avizovaný obchod, a taka ráno,
až půjde pro čerstvé rohlíčky, nebloudí…
Průvodcem nám bylo nebe plné hvězd, na
tom by nic nebylo, ale ta obloha nás ohromila. Víte, jak to je, najednou jdete tiší
a se zakloněnou hlavou v úžasu hledíte na
vesmír nad vámi. Tady není světel z měst,
tady je vidět každá hvězda, každé souhvězdí jako namalované, Mléčná dráha, Velký
i Malý vůz a další, další, která člověk zná
jen z astronomických map. A tak jsme šli
jak Jeníček s Mařenkou dál a dál a najednou chaloupka. A ona to byla hospůdka,
v okýnkách se svítilo, to se nám líbilo…,
a tak jsme tam vklouzli. Usadili jsme se
u stolu, který zdobila fotograﬁe místního
štamgasta, ale ten už byl naštěstí doma,
tak nás tam nechali sedět a vychutnávat
pohodu. Pak se objevily ještě dvě naše
kolegyně, povídali jsme, popíjeli a vláční
jsme pak v záklonu nějak dopluli k naší
chatce a moc jsme si pochvalovali, jak se
nám vesmír s pozemským potěšením spojil
a jaký to byl krásný den. Rýma? Ani jsem
ji nevnímala a v tom záklonu mě ani nijak
neohrožovala.
Ráno nádhera, sluníčko, nebe vymeteno, sraz až v deset nula nula, prostě pohoda. Vynesli jsme si před chatku plastový

stůl a židle, uvařili si kafíno a podávaly
se čerstvé rohlíčky, protože taka šel na
jistotu. Dobré ráno se neslo celým naším
chatovištěm, pejsci pobíhali a děti už zajížděly svá kola.
Když se přiblížil čas odjezdu, vůdce Petr
s pobočníkem Radimem Kofránkem nám
zopakovali plán cesty. Každý účastník měl
možnost vybrat si podle svých schopností
delší nebo kratší trasu. Kluci si nás rozdělili
a jelo se. Bohem zapomenutý kraj, široširá
zoraná pole, lesy, louky a krásné cesty bez
aut. Míjeli jsme obce s názvy Matějovice,
Rusín, Hrozová, na oběd jsme se zastavili
v Městě Albrechticích. Číšník se z našeho
peletonu doslova vybulil, ale pak to statečně vydýchal. Zpět jsme se vraceli přes
Třemešnou a Slezské Rudoltice k nám do
Bohušova. Večer nás čekal oheň na blízké zřícenině hradu. Chlapi se tam vydali
připravit dřevo a my ženy a dívky jsme
si hezky odpočaly a pak jsme připravily
párky a různé dobroty, i ty tekuté, k ohni.
Večer se blížil, účastníci akce se už začali
srocovat. Kluci měli pro nás překvapení,
louče pro každého. No to bude paráda, až
se budeme vracet v té tmě, dobrý nápad.
Vydali jsme se cestičkou přes potok, přešli
jsme dráhu úzkokolejky a začalo stoupání
k hradu, před námi běželi pejsci s dětmi
a my funěli nahoru s loučemi. No prostě
„atmoška“ jako za starých časů, ještě že
jsme neměli brnění.
Oheň, to je další kouzlo, lidé se při
pohledu do něho nějak otvírají, jsou tím,
kým skutečně jsou, a tihle byli moc prima.
Loučemi, které jsme přinesli, kluci ohraničili naše hradní posezení, tím se umocnila
atmosféra hradního nádvoří, které bylo zarostlé travou, ale stejně dávalo tušit svou
bývalou slávu. Úplně jsem si dovedla představit, jak tady naši předkové při ohni
seděli a ty hvězdy, které byly ještě úžasnější než včera, obdivovali stejně jako dnes
my. Bylo nám dobře, opekli jsme buřtíky,
trochu jsme ﬁlozofovali o hradu, o hvězdách, o lidech minulých i o těch, kteří se
tak budou dívat, až my už tu nebudem.
Pak se začali zvedat ti, co měli s sebou
děti, a zůstali jen skalní. Došlo na vtipy

Po 17. listopadu začal opět veřejně působit. V roce 1990 bylo obnoveno profesorské
řízení a byl jmenován profesorem pedagogických věd. Byl také prvým polistopadovým
děkanem Pedagogické fakulty UK v Praze. Stál v popředí práce na reformě českého
školství. V roce 1992 vykonával funkci víceprezidenta kongresu Světové rady pro srovnávací pedagogiku. Podílel se na nejvýznamnějších grantových úkolech v pedagogických
vědách v ČR. Vyvrcholením této práce bylo zveřejnění zprávy OECD o vzdělávací politice v ČR v roce 1996. Stal se vedoucím týmu zpracovatelů tzv. Bílé knihy, zveřejněné
v roce 2001. Byl poradcem ministra školství Zemana a následně ministryně Buzkové při
realizaci dlouhodobých záměrů vzdělávací politiky. Výrazně ovlivnil realizaci výzkumného
projektu Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v Evropském kontextu. Zabýval
se budoucností škol v nových podmínkách rozvoje komunikačních a technologických
prostředků. Byl členem České komise UNESCO a delegátem za ČR, podílel se na
zpracování Národního programu výzkumu. Při všech aktivitách nepřestával pedagogicky
působit na Pedagogické fakultě UK v Praze při výchově vysokoškolských učitelů — doktorů, docentů a profesorů.
Jeho odkaz je široký a hluboký, míří k perspektivě věd o výchově a vzdělávání. Budoucí generace zhodnotí působení prof. Kotáska v konkrétních podmínkách života naší
generace.
Čest jeho odkazu a památce.
VLADIMÍR KREJČÍ

Geologická exkurze —
Barrandien 2006
6. 9.—10. 9. 2006 se opět uskutečnila jedna z geologických nepovinných exkurzí, tradičně
pořádaných několikrát do roka na naší katedře FGG panem Mgr.Rozehnalem a dalšími
odborníky na slovo vzatými, v jedné z geologicky a paleontologicky nejzajímavějších oblastí ČR Barrandienu. Tentokrát nás vedl pan Stanislav Tůma ze ZO ČSOP 01/72 Praha
„GEO”; vlivem jeho poutavého odborného vyprávění, provázeného úsměvnými historkami, vážícími se k mnoha zajímavým místům a souvislostem z vědních oborů i prostého
života, se nám dostalo průvodce, jakého jsme si jen mohli přát. Dalšími odborníky byli
Ing. Petr Ulahel (hydrogeolog, který nám mistrně předvedl hledání podzemní vody podél puklin na Králově studni) a Ing. Jarmila Vašíčková, jejíž botanické vsuvky vhodně
doplňovaly výklad našeho průvodce. Celá akce byla odborným garantem Stanislavem
Tůmou a Mgr.Rozehnalem výborně zorganizována a stejnou měrou provázelo účastníky
příznivé počasí.
Barrandien je geologicky pestré území světového významu zahrnující paleozoikum
a také proterozoikum. Orograﬁcky zaujímá celou Poberounskou soustavu a táhne se od
Prahy k Plzni i Příbrami. Naše exkurze se geologicky zaměřila na útvary ordovik, silur,
devon a zčásti také na proterozoikum zastoupené v údolí Divoké Šárky. Jádro Barrandienu zaujímá CHKO Český kras (vyhlášená v r. 1972) s vápencovým reliéfem kolem
Berounky, výskytem dubohabrových hájů a šípákových doubrav. Zvláště zajímavé jsou
navštívené krasové jevy jako Koněpruské jeskyně, jeskyně Na Průchodu a v neposlední
řadě také travertinové hrázky v Císařské rokli.
A te již k samotnému průběhu této akce:
Ve středu se všichni zainteresovaní sešli před Národním muzeem, byly rozdány kvalitní
exkurzní průvodce a pak už hurá do zdejších rozsáhlých muzejních sbírek s doprovodným komentářem pana
Tůmy. Když jsme již
byli dostatečně nalákáni na různé zkamenělé
potvory (ortocery, ramenonožce, goniatity,
mlže a plže), dali jsme
batohy do úschovny na
pražském hlavním nádraží, kde na nás po
vhození 60 Kč čekaly
kupodivu dost prostorné skříňky. Rychle
uzamknout; vymotat se
z PID (pražské integrované dopravy), což
s naším místa znalým BUDŇANSKÁ SKÁLA

průvodcem bylo lehké, a už stojíme nad údolím Divoké Šárky, kde se skrývají inverzně
rostoucí chráněné rostliny vedle proterozoických buližníků ohlazených v minulosti mořem. Po průchodu údolím s koupalištěm Džbán a následném výstupu se nám naskytl
pohled na zarostlé valy dávného slovanského hradiště ze 7.—8. st. n.l., letohrádek Hvězda
s okolním lesoparkem a část ruzyňského letiště. Po návratu následoval oběd a přesun do
místa nocování — Karlštejna, přesněji do Sokolovny a Domu přátel přírody.
Druhý den byl sraz u mostu pod Budňanskou skálou, jež představuje mezinárodní parastratotyp hranice mezi silurem a devonem (pomocný), odpovídající stratotypu v Klonku
u Suchomast. Pod touto skálou probíhal první nadšený sběr zkamenělin, nachází se zde
hlavonožci (ortoceři) a mořské lilijice. Máme nakutáno a vzhůru okolo majestátního Karlštejna a Dubu sedmi bratří přes Mořinu na lomy Velká a Malá Amerika, zahloubené
v devonských vápencích, které byly těženy z podzemí hlavní sběrnou štolou a pomocí
jejích odboček (svážných štol), ze kterých vypadával vápenec z povrchu přímo do důlních
vozíků. Na dně obou lomů se nachází romantická jezírka lákající v létě ke koupání.
Ale pozor! Okraje lomů zdobí také pomníčky po neúspěšných objevitelích. Zpátky to
bereme okolo Kubrychtovy boudy (sezónní informační sídlo CHKO Český kras) a již
zmíněné Královy studně (zde vyvěrá zlomový pramen, kde si každý mohl vyzkoušet práci
s proutkem). Ještě navečer přímo v Karlštejně s nezmenšenou energií vzorkujeme jinou
skálu s kontaktem břidlic a vyvřelých diabasů.
Třetí den naší exkurze se po zaslouženém odpočinku vydáváme vlakem do Berouna
a navštěvujeme muzeum Českého krasu s Geoparkem Barrandienu, kde jsou instalovány
mohutné vzorky jeho typických hornin (např. diabas, diabasový tuﬁt, buližník, břidlice,
suchomastské načervenalé vápence apod.). Po prohlídce si pak může každý, již podle
obyčejných vzorků, vyzkoušet jejich poznání v praxi, což nebyl žádný velký problém.
Dalším hřebem naší exkurze je návštěva Koněpruských jeskyní s penězokazeckou dílnou a děsivou Letošníkovou propastí. I zde nám podal výklad pan Tůma, který zde
dříve, krom mnoha jiných zajímavých činností, také prováděl. To ale nebylo vše, čekala
nás ještě spousta zajímavého: sběr trilobitů v etáži velkolomu Čertovy schody, pokus
o nalezení zbytků kostí srstnatého nosorožce v lomu Na Kobyle. Tento lom také skrývá
pozoruhodnou vstupní štolu a očkovský přesmyk, kde se nad devonem nachází silur. Na
závěr nás čekal sestup Císařskou roklí s kaskádkami z vysrážených travertinových pěnovců a Aragonitovou jeskyní v jejím uzávěru. Cestou jsme naráželi na obrovské kamenné
kvádry ponechané zde svému osudu (používaly se při stavbě Karlštejna). Zpáteční cestu
vlakem jsme měli zdarma, jelikož ze Srbska do Karlštejna je to kousek a průvodčí nás
zastihl až při vjezdu vlaku do naší „domovské” zastávky.
Čtvrtý den ranním vlakem do Srbska (ne do toho na Balkáně, ale do obce uprostřed
Českého krasu) a podél skalního deﬁlé s mnoha otvory jeskyní (Barrandova, Úzká,
Patrová atd.) a druhy vápenců (chotečské, koněpruské, slivenecké, loděnické aj.) vzhůru
proti proudu Kačáku do Hostimi. Za ní následuje náhlé odbočení do prudkého, křovím
porostlého svahu, ještě jedna zarostlá úžlabina a už stojíme pod vchodem jeskyně Na
Průchodu — paleoantropologického sídla člověka z poslední ledové doby. Další zastávkou
byly Solwayovy lomy (též Na Stydlých vodách nebo lomy Paraple), kde společnost Barbora provozuje bývalou důlní železničku; skála, podle níž je pojmenována obec Sv. Jan
pod Skalou, ve které se nachází travertinová jeskyně sv. Ivana — zdejšího poustevníka.
Poté následovalo kratičké občerstvení a cesta do Loděnice, při níž jsme měli opět možnost získat cenné vzorky zkamenělin. Nad Loděnicí vedle vinice, která nám posloužila
k obohacení jídelníčku, je další lokalita, kde se v ordoviku nacházelo rozhraní mezi mořem a souší; zde se dají nalézt pěkné ukázky zkamenělin (mechovky, lilijice i trilobiti).
Zajímavé byly zkamenělé tvarované vlny a zbytky po vrtání a lezení organismů na tomto
bývalém pobřeží. Zpátky jsme se vraceli přes Beroun a náročný den zakončili ohýnkem
s opékáním buřtů, poté co jsme se ještě protáhli při shromaž ování klestí. Někteří z nás
pak šli spát až k půlnoci.
Poslední den naší exkurze patřil Praze: konkrétně Prokopskému údolí s Butovickým
hradištěm, Novoveským vulkanickým centrem a Hlubočepským jezírkem. Dále pak lomu
U Kapličky (stratotyp mezi stupni spodního devonu prag/lochkov), známé Barrandově
skále s vyvinutými vrásami, silurským břidlicím s graptolity na lokalitě Vyskočilka a úplně na závěr Vyšehradské skále, ze které kdysi údajně skákal Horymír na svém věrném
Šemíkovi. Ale to již byl konec celé exkurze a každý se prohýbal pod nákladem zkamenělin. Nastalo rozloučení a odjezd většiny zpět do Ostravy.
To vše se uskutečnilo za podpory katedry fyzické geograﬁe a geoekologie (vedoucí
Mgr. Monika Mulková) a ČSOP ZO 72 Praha reprezentované takovou kapacitou, jakou
bezesporu je pan Tůma.
Musím říci, že se již, zrovna tak jako ostatní, těším na exkurzi do severních Čech
v roce 2007.
JAN KOŠŤÁL, 2. ROČNÍK FGG NA PŘF

a vyprávění osobních zážitků, tolik jsem se
usmála… Moc se nám nechtělo dolů, ale
čas se nachýlil a další den nás čekala ještě
jedna etapa. Tak uhasit oheň, louč do ruky
a šlo se dolů. Dobrou…
Ráno opět jako malované, bez jediného
mráčku, vzduch průzračný, kafínko podávané venku, jen rohlíčky nebyly, obchod je
tady v neděli zavřený, ale jsme zásobeni
z domova. Sraz opět v deset, tentokrát to
bylo po včerejšku akorát. A jelo se. Směr
Dívčí Hrad. Kratší trasa, ale opět pohodová, navštívili jsme ve Slezských Rudolticích
i Slezský Versailles, tam nám Petr popovídal něco o slavné historii tohoto místa,
kde se kdysi, a není to tak dávno, sjížděli
pánové ze všech koutů země. Pak jsme
zase jeli místy, kde kdysi bývala vesnice,
nyní jsme našli jen rozbořený kostel se
hřbitovem, smutné místo. Sudety, teprve
te je zase o tato místa zájem, chalupáři, tzv. lufáci, z větších měst si kupují
chaloupky a vracejí tomuto kraji aspoň
trochu život. Co bylo zajímavé, projížděli jsme vlastně obcemi, které jsou už na
hranici s Polskem, a nikde nebyl žádný
polský nápis, byli jsme prostě v Česku.
Nafotili jsme krásné fotky a přes Osoblahu jsme se vraceli do našeho Bohušova.
Odpočali jsme si, snědli zásoby, uklidili
chatičky a začalo balení a zavěšování kol
do přívěsného vozu. Neodpustili jsme si
s manželem poslední vycházku po březích
rybníčků, které nás obklopovaly. Rybáři
zrovna vytahovali rybu, jako by se chtěli
pochlubit a na rozloučenou nám ukázat,
na jak krásném místě jsme to vlastně byli.
Bohušov — můj Bohuš ve mně byl spokojený a šastný. Bylo mi tady moc dobře a už
se těším na další cyklovýlet. Jsem ráda, že
jsem se v novém zaměstnání setkala s tak
sympatickými, přátelskými lidmi. Všechny
je tímto srdečně zdravím. Vaše Šárka

Kalendárium září
2. 9. 1981 obnovena tradice základní devítileté povinné školní docházky (5 + 4)
2. 9. 1894 zemřel v Plzni profesor německé reálky v Opavě Václav Pečenka, spolupracovník prof. Antonína Vaška
13. 9. 1924 se narodila prof. PhDr. Dagmar Čapková, DrSc., naše přední badatelka o díle a odkazu Jana Amose Komenského, je jednou ze zakladatelů Unie
Comenius v Praze společnosti, která má
kontakty na celém světě
18. 9. 1807 narozen MUDr. Slavomír
Amerling, zakladatel Budče v Praze, kde
vzdělával učitele a později se stal zakladatelem prvního učitelského ústavu v Praze
po roce 1848
20. 9. 1774 byla zřízena Česká společnost
nauk v Praze
VLADIMÍR KREJČÍ

Pedagogika a školství
v říjnu 2006
Po relativně delším období prázdnin začíná nový školní rok a s ním je
spojeno mnoho očekávání. Některá jsou
vnímána jako něco ne příliš příjemného, např. perspektiva přípravy nových
maturitních zkoušek pro gymnázia, lycea
a střední odborné školy. Nová ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kubicová slíbila pokračování školské
reformy, vzápětí však poděkovala za dosavadní služby všem náměstkům spjatým
s novým školským zákonem č. 561/2004,
který vyšel v kapesním vydání 4. 3. 2005
a se kterým se seznámila především celá
pedagogická a učitelská veřejnost. A už
má kdokoliv právo přistupovat k tomuto
zákonu kriticky a v některých oblastech
nesouhlasně, experti školské teorie i praxe se shodují v tom, že vznikl zákonný
podklad pro podstatnou reformu našeho
školství.
Musíme rozlišovat nejdůležitější problémy, které naše školství a pedagogiku
zatěžují a jejichž řešení vyžaduje velké
úsilí, a problémy druhořadé, dokonce
pseudoproblémy, které odvádějí pozornost
a ruší klid na školách. Některé problémy
lze překonat uvážlivostí, vůlí a vytrvalostí.
Navrhnout neuváženou novelizaci nového
školského zákona je nešastné a zdržuje
tempo rozvoje našeho školství. Nedostatek grantů na pedagogické výzkumy je
nepříjemný hlavně pro pedagogické fakulty univerzit, ale dosavadní výsledky pedagogických výzkumů poskytují dostatek
poznatků k řešení nejzávažnějších pedagogických problémů.
V tisku se hodně píše o školách, školství, učitelských problémech, ale ne vždy
tak, aby se problémy čtenářům objasňovaly. Loví se senzace, zajímavosti, které
zaujmou hlavně titulky. Nezasvěceni čtenáři jsou často ovlivněni negativně. Např.
nové maturity jsou nepopulární, paní
ministryně žádá jejich odročení a učitelé (ne všichni) se začnou příprav na
ně v roce 2007 bát a souhlasí s jejich
odložením. Přitom jde o srovnatelnost
kvality v celém systému školství. Chceme,
nebo nechceme mít srovnatelné školství
alespoň na úrovni EU? Budeme jen teo-retizovat o podstatě evaluace a skutek
utek? Vzniká dojem, že si učitelé se žáky
a se studenty nevědí rady, neumí stvořit
školský vzdělávací program a reálné kurikulum vzhledem k podmínkám, které na
školách mají. Reformovat školu je úkolem
každého učitele, tak tomu bylo vždy ve
vývoji školských soustav, dokonce i tehdy,
kdy učitelé neměli legislativní podporu.
Dnes ji mají a mohou ji využít. Podle
toho bude společností hodnocena jejich

Škola v přírodě
Barrandien 2006
Láká vás ta představa? Trocha teorie, ale hlavně cestování, památky, udýchané výstupy
na vyhlídky, nádherné panoramatické pohledy a ještě kouzelnější pozastavení nad malými
detaily zázraků naší krajiny? Tak proč jste nejeli s námi?
Loni jsme podnikli geologickou exkurzi do Železných hor, a byly to povedené tři dny.
Letos přišel na řadu Barrandien, oblast táhnoucí se od Prahy k Berounsku, nádherný kus
země, který si už třeba Karel IV. natolik oblíbil, že si na jednom kopečku nechal postavit
Karlštejn. Ani se mu nedivím, kolikrát jsem si za těch pět dní řekla: tady bych chtěla
žít! Tak romanticky línou Berounku, tak strmé skály Českého krasu, výhledy z nich, tak
svěží lesy, tolik kopců, kapliček a jeskyní opředených legendami ještě z dob pohanských
byste těžko jinde hledali.
Ale od začátku: jeli jsme hlavně za geologií. Barrandien dostal svůj název podle
Francouze Joachima Barranda, který se v 19. století věnoval soustavnému paleontologickému výzkumu v Čechách. Ve svém jedinečném díle čítajícím 22 svazků popsal Barrande
více jak 4000 druhů fosilií, jež tehdejší vědě nebyly dosud známy. Vlastně je po něm
pojmenována i jedna slavná pražská čtvr. Barrandien náleží k jedné z nejznámějších
klasických oblastí výskytu fosilií na světě.
Vyskytují se zde organismy, které obývaly
dno mělkého moře v dobách od kambria
do středního devonu, tedy v období asi
před 530 až 325 miliony let. Na řadě
výchozů jsou odkryty krásné ukázky tektonických deformací, ﬂexur, vrás, zrcadel
a přesmyků. Téměř ve všech částech barrandienského paleozoika existovala řada
lomů a dolů, jež těžily hlavně ordovické železné rudy a silurské a devonské
vápence. Tento světový unikát v oblasti
OKOLÍ KARLŠTEJNA
paleontologie a stratigraﬁe má i své webové stránky, http://barrandien.wz.cz/default.htm, kde se můžete kromě dosti podrobné
geologické charakteristiky dočíst třeba i o novinkách kolem těžby, nálezů zkamenělin,
nebo si stáhnout seznam literatury o Barrandienu.
Trilobití dr, mechovky, mušličky nebo větvičky suchozemských rostlin jsme opravdu
našli všude, kde jsme hrábli. Anebo zkamenělé čeřiny na písčité pláži moře starého 450
milionů let. Nutno dodat, že to bylo hlavně díky našemu výbornému průvodci Stanislavu
Tůmovi. Nejenže nás zasvěcoval do geologie území a vodil nás na nejzajímavější lokality,
nikdy neměl daleko pro nějaký vtip, byl kromě toho podrobně informován i o místních
památkách, legendách, historii, jednotlivých domech....až si člověk měl chu sáhnout do
svědomí; kolik toho vím JÁ o místě, kde jsem vyrostla?
První a poslední den exkurze jsme věnovali pražským geologickým lokalitám, Divoké
Šárce, Prokopskému údolí a sbírkám Národního muzea, další tři dny jsme se toulali
kolem Karlštejna (kde jsme byli ubytovaní), Srbska a Berouna. Prokopské údolí je pozoruhodný geologický výtvor vápencových skal, do kterých se v prvohorách obtiskla těla
rostlin a živočichů při klesání moře. Když tudy procházíte, úplně zapomenete, že jste
v Praze. Na hradišti jsme dokonce potkali stádo ovcí, které nás kus cesty doprovázelo.
Kolem Berounky jsme obdivovali hlavně jeskyně, které se zde vytvořily při pomalém
zařezávání řeky do vápenců. V jedné z nich prokazatelně bydlel pračlověk, byly v ní
nalezeny zbytky kůží a dvě ohniště. Museli jsme uznat, že pralidé měli docela hezké
bydlení — solidní 2+kk. Jen výstup k jeskyni byl pořádně strmý, odměnou nám zato
byla kouzelná vyhlídka na protější kopce a skály. Jiná jeskyně - ve Sv. Janu pod Skalou
— je pozoruhodná tím, že je velmi mladá,
vytvořená erozí v holocénním travertinu.
Spojuje se s ní legenda o poustevníku
Ivanovi, který se zde měl setkat se samotným Janem Křtitelem. Prohlédli jsme
si také známé Koněpruské jeskyně a jejich krápníkovou výzdobu, vybírali jsme
na blízkém útesu ty hezčí zkameněliny.
Roztloukání vápenců kladívkem a hledání zvířátek bavilo i nejmladšího účastníka
exkurze, čtyřletého Michaela. Vycházky
do divočiny se neobešly i bez malého KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ

bloudění, ale když čelo dílčí skupiny na jednom křížení lesních cestiček zaváhalo, Honza
Košál prokázal svou dřívější znalost terénu a bez váhání správně poradil. Vyfotili jsme
si učebnicovou ukázku očkovského přesmyku v lomu Kobyla, procházeli kolem potůčků
s vodou tak nasycenou rozpuštěným vápencem, že co do nich spadlo, časem „zkamenělo“, obalilo se travertinem. U Karlovy studánky si mohl každý pod vedením Ing. Petra
Ulahela vyzkoušet proutkaření, prastarou metodu detekce podzemní vody.
Vůbec je na všech exkurzích pořádaných Mgr. Rozehnalem vždy několik vzdělaných
lidí, kteří často mají k dané věci co dodat, nebo alespoň umí průvodci pokládat zajímavé
otázky, které by nás, studenty, ani nenapadly. Všechny akce tak nabývají spíše charakteru
společných výprav za něčím zajímavým než klasické školní exkurze, kde musí studenti poslouchat dlouhý výklad a pak — to nejhorší — musí mít další inteligentní dotazy. Takovou
svázanou atmosféru neznáme. Program je pestrý, nabitý a nepovinný, nikdo si nemůže
stěžovat na nudu ani na nedostatek volného času. A tak někteří z nás jeden den oželeli
geologickou vycházku a zamířili na blízké hrnčířské trhy, z kterých se vraceli spokojení
a s plnými batohy keramiky.
Kromě kamenných úlovků, z nichž je zaručeně nejkrásnější Pavlův snad dvanácticentimetrový trilobit, jsme si odvezli spoustu fotek a hlavně zážitků a vzpomínek. Třeba
na zatmění Měsíce, noční pohled na osvětlený Karlštejn, Velkou i Malou Ameriku,
průzračně chladivou vodu v nich, společné opékání buřtů u ohýnku vedle Domu přátel
přírody, hustou ranní mlhu nad Berounkou, velkého zkamenělého hlavonožce, který na
nás koukal ze základů jednoho domu.... Víte co, poje te taky, příští rok to budou severní Čechy!
ŠÁRKA BĚLUNKOVÁ

Růžovými brýlemi
Miriam Prokešové
Tak je to. Už došlo i na mne. Možná stárnu a začíná se to rychle projevovat.
Nebo jinak nevím, čím to je. Začíná mne dojímat kde co, na letáčku v lécích
nepřečtu ani kontraindikace, což je diskriminace ze strany těch, co ještě dobře vidí.
Ale už ani polévka v sáčku není to, co bývala. Přečíst návod na její přípravu
je ve změti nějakých podobně malých písmenek někdy skutečně velký problém.
Avšak s tím, že schopnost smyslů odchází, bych se ještě i nějak smířila.
Co mne však ničí, je mé vlastní nenadálé dojetí i tam, kde by to nikdo nečekal.
Dokonce ani já ne.
Začalo to před několika lety na jedné dovolené v jižní Itálii.
Četla jsem životopis a konec knihy mne zasáhl tak silně, že jsem na té písčité
pláži u moře nedokázala zadržet slzy. Co čert nechtěl, všimly si toho i mé děti
a zcela se zájmem se ptaly, co se děje. Ale, umřel Freud, odpověděla jsem.
Svět bez něj se mi zdál najednou pustý a prázdný, jiný, prostě k nepřežití.
K pochopení to bylo do té doby, dokud nepadla další záludná soucitná otázka.
A prý, kdy k tomu neštěstí, že chudák umřel, došlo? To už bylo přece dávno, ne?
Ale, už v roce 1939, odpověděla jsem zcela po pravdě a hned vytušila,
že něco asi nebude v pořádku — a že toto jen tak lehce nevysvětlím.
Od oné záludné chvíle jsem se zařekla, že si na dovolenou, a je kdekoliv,
už nikdy nevezmu žádné životopisné či jinak dojemné knihy, které končí smrtí
nebo nějak jinak truchlivě. Dařilo se mi to až do letošního léta.
Zpracovávala jsem pranostiky, pořekadla a přísloví na Ostravsku
a začetla se do několika tlustých knih. Jednou z nich byla více než
čtyřsetstránková kniha Heleny Salichové Ze starých časů. Taková popisná,
téměř bez děje, prostě neškodná kniha. Jenže já najednou nebyla u moře,
ale někde v minulém století a ve snech navíc těžce pracovala a prožívala nelehký
život tehdejších žen. Svět se mi posunul jinam a marná byla snaha vrátit se zpět.
A písčitá pláž nakonec přece jen opět „zažila“ mé slzy. To ve chvíli,
kdy na konci knihy umírala žena, která zůstala po celý život věrná své první lásce
a prosila, aby jí do hrobu dali věneček z rozmarýny, který má pořád schovaný
kdesi v truhlici s prádlem. Úplně mne to „smetlo“ z povrchu země.
A tam na té pláži jsem skutečně zazlívala spisovatelce, že si nevymyslela jiný,
šastnější konec. Opravdu mi chyběl.
V životě to ale prý už tak chodí, že ty šastné konce bývají v nedohlednu.
Vlastně nejsou.
A nám nezbývá než věřit, že přece jen někdy někde možná i na ně dojde řada.
Často to ale zároveň znamená raději nevidět a neslyšet. Takže stárnout je vlastně
hodně výhodné. Stáří, spojené s úbytkem našich smyslů, tak v podstatě může být
i ten náš tolik vytoužený happy end.
Takže se docela těším.

práce. K vypracování nových školských
programů nestačí jednotlivci, ale je nutná
spolupráce učitelských kolektivů. Vyškoleni koordinátoři nemohou vyřešit vše, svou
odpovědnost musí převzít i vedení školy.
Pravomoc vedení musí zajistit spolupráci
jednotlivých aprobačních skupin při tvorbě komplexního vzdělávacího programu.
Ještě jeden problém. Úspěšní učitelé
a ředitelé jsou přetahováni do politického
života. Řada z nich je dnes starosty obcí,
členy některých stran kandidujících do
Sněmovny nebo Senátu PČR. Pro školy
nejsou personální změny nikdy uklidňujícím faktorem.
Uvidíme, co nás čeká po volbách, ale
ve školách by měl panovat klid ve všech
směrech.
VLADIMÍR KREJČÍ

Vydané spisy,
skripta a sborníky
Název: Pohybová transformace hudby
v tvůrčím pojetí hudebního
vzdělávání
Autor: Zora Stiborová
Původce úvodu: Zora Stiborová
Jazyk dokumentu: český
Jazyk originálu: český
Nakladatel:
Pedagogická fakulta
Ostravské univerzity
Rok vydání:
2006
Pořadí vydání:
první
Rozsah
114 stran
Vazba:
brožovaná
Náklad uveden: 100 ks
Cena vč. DPH: 140 Kč
ISBN 80-7368-151-X
Anotace:
Text je svým teoreticko-praxeologickým
pojetím původním řešením dosud ne
zcela uspokojivě propracovaného tématu
hudebněpohybové činnosti ve všeobecné
hudební výchově žáků středního a staršího školního věku, která se s nástupem tzv. modernizace hudební výchovy
v 80. letech 20. století stala spolu se
zpěvem, poslechem hudby a instrumentální hrou součástí vzdělávacího programu — učebních osnov. Koncepce se
opírá o hudebněpsychologické principy,
reﬂektuje aktuální trendy hudební pedagogiky, navazuje na výzkumný záměr
organizace msm 17450001, řešený Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity,
a na jedenáctileté experimentální ověřování projektu v reálné výchovné praxi
s průběžně publikovanými výstupy v odborném tisku.

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

PROGRAM — zimní semestr 2006
Nikolaj Konstantinovič Čerkasov
J 24. října — Ivan Hrozný (1. část)
(Sergej M. Ejzenštejn, SSSR, 1945, 95 min., rusky
s francouzskými titulky)
První díl historického velkoﬁlmu, který měl ospravedlnit
stalinský teror v zájmu sovětského impéria. Film získal
Stalinovu cenu.

J 31. října — Ivan Hrozný (2. část)
(Sergej M. Ejzenštejn, SSSR, 1946, 88 min., rusky
s francouzskými titulky)
Intriky na carském dvoře, vraždy, šílený a nedůvěřivý
car Ivan. Příliš odvážné podobenství o žijícím diktátorovi přineslo režisérovi velké problémy s cenzurou. Třetí
díl ﬁlmu zůstal nedokončen.

3. ﬁlmová tentokrát (půl)noc
J 7. listopadu — Svět fantazie Karla Zemana
17.45
18.00
19.45
21.30
22.45

zahájení
Vynález zkázy (1958)
Bláznova kronika (1964)
Pohádka o Honzíkovi a Mařence (1980)
Ukradená vzducholo (1966)

00.30 Cesta na Měsíc — Le Voyage dans la lune
(Georges Melies, 1902)
01.00 konec projekce

Bollywood
J 14. listopadu — Kal Ho Naa Ho
(Zítřek už možná nebude)
(Nikhil Advani, Indie, 2003, 186 min., hindsky s anglickými titulky)
Příběh situovaný do New Yorku vypráví o jedné příliš
vážné indické dívce, kterou teprve její nový soused
naučí milovat a radovat se ze života.

J 21. listopadu — Devdas
(Sanjay Leela Bhansali, Indie, 2003, 182 min., hindsky
s anglickými titulky)
Příběh z konce 19. století vypráví o mladém muži jménem Devdas Mukherdží, kterému jeho bohatá rodina
znemožnila vzít si životní lásku. Devdas propadá stále
více alkoholu. Nejnákladnější bollywoodský ﬁlm všech
dob, jediný bollywoodský ﬁlm uvedený na festivalu
v Cannes a také jediný bollywoodský ﬁlm, který neskončí dobře.

Love Story z menzy
Pondělí
První den semestru jsem se vypravil do
menzy. K mému úžasu jsem si i sedl.
Dokonce i s kolegou a dokonce u okna.
Mám rád místa u okna. Fronta se tlačila
za dveřmi menzy, od vstupu do budovy
k okénku stravovací kanceláře. Po obědě
jsem si zašel na kafe do Voliéry. Mám
rád podzim. A babí léto. „Babí“ léto
myslím mají rádi všichni mladí odborní
asistenti.
Úterý
V menze je nedýchatelno. Probojoval
jsem se k příborům, ale než jsem si
vybral, fronta už mě hodila k okénku.
Polévku jsem si nebral, nemělo cenu vracet se kvůli lžíci. A čočková mi stejně
nechutná. Stojím nasupeně nad drobnou slečnou se zelenýma očima, co se
„nimrá“ ve své rýži. Nervózně přešlapuji a čekám, až mi uvolní místo. Zvedla
hlavu, podívala se na mě a usmála se.
„Směje se snad mně? No to je drzost!“
Chce se mi podívat na hodinky, ale nemám odvahu obrátit jí celý tác na hlavu.
Ještě stále zůstávám člověkem.
Středa
Fronta se mnou smýkla tentokrát později, už jsem byl rychlejší a mám i lžíci.
Menza je dnes neprůchodná všemi smě-

ry. Zastavuji se nad čísi hlavou a čekám.
Poté, co jsem si prohlédl svůj tác (a na
něm trochu neesteticky rozlité rajské polévky), podíval jsem i dolů. Zase ona. Ta
slečna ze včerejška. Tentokrát jsem se na
ni usmál i já a ona vtipně poznamenala:
„Vy si na mě vždycky počkáte.“ Bylo to
milé. Začali jsme si povídat. Jmenuje
se…
Pátek
V menze bylo volno, vlastně nuda. Pátky
na fakultě jsou mrtvé. Žádní studenti,
klid.
Sedl jsem si ke stolu, dokonce na své
oblíbené místo u okna, ale nebylo to
ono.
Středa
Ve stejný čas jako minulý týden jsem
opět vyrazil na oběd. Unášen frontou
jsem se rozhlížel po menze. Nenápadně, ale u odborného asistenta je každý
pohled nápadný. Mávla na mě. Seděla
u okna. Sluníčko jí prosvítilo nazrzavo
obarvené vlasy. S tácem, tentokrát bez
polévky, nechtěl jsem riskovat nudle
v jejích vlasech, jsem se protlačil napříč menzou až k jejímu místu. Posadil
jsem se na okenní parapet a povídali
jsme si. Málem jsem zapomněl,
že ve 12.30 začíná další hodina.

Nechtělo se mi čekat na příští týden
a domluvil jsem se s ní na čtvrtek. Už
mi vůbec nevadí, že je menza tak malá
a že se tlačíme. Vlastně je to ideální
místo k seznámení.
Čtvrtek
Nepřišla! Naházel jsem do sebe sekaný
řízek a kaši a uvolnil svoje místo. Studentka vytahovala zpod stolu objemnou
sportovní tašku. „Kruci, pracovní týden
má pět dní! Teprve je čtvrtek!“ chtělo
se mi křičet, když jsem zjistil, že při
galantním vyhýbání jsem si namočil cíp
košile do talíře.
Úterý
Vybíral jsem si oběd. Na jedničku guláš
s knedlíkem, na dvojku zelí, na trojku
kuřecí kostky a čtyřka zeleninový salát.
Nic mě nezaujalo. Dnes na oběd nepůjdu. Obrátil jsem se. Stála za mnou,
usmívala se. „Tak dnes bychom si snad
mohli oba sednout. Co jít do Erka?“
Milí čtenáři, to je mírně vieweghovský konec příběhu z menzy. Realita bývá
jiná, ale tu znáte sami. Přeju Vám, a
pod Vaším tácem sedí vždy někdo milý,
s kým se rádi seznámíte.
VÁŠ JARMIL (JAROSLAV DAVID)

Miriam Prokešová

PRANOSTIKY A POŘEKADLA aneb
na sv. Simforosa řinčí v žitě ostrá kosa
(zaměřeno na počasí a hospodářství)
Snahou této drobné publikace je oživit pranostiky, pořekadla i přísloví našeho
kraje. Některá z nich se již dávno nepoužívají, některá byla možná i zapomenuta.
Autorka však vyjadřuje přesvědčení, že je dobré (a dokonce i potřebné) některá zapomenutá slova občas obnovit, znovu je vyslovit a uvést do života. Protože to
není jen počasí a příroda, která nás neustále obklopuje a znovu a znovu udivuje
a překvapuje, ale také zkušenost našich předků, která je v nás také neustále,
i když někdy skrytě, přítomna.
Snad se zde podařilo alespoň zčásti přiblížit nejen moudrost těchto „zapomenutých“ slov, ale také jejich krásu.
Doporučená prodejní cena 40 Kč.
Křest publikací edice Ostravica Pranostiky a pořekadla a Panovnické návštěvy (autor
Jaromír Dlouhý) se uskuteční ve středu 22. 11. 2006 v 17.00 hod. v knihkupectví
Academia na Zámecké ulici v Ostravě.
MARCELA STEHLÍKOVÁ

Uzávěrka dalšího čísla je v pátek 3. listopadu 2006 do 10.00 hod.
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