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Slavnostní otevření nové budovy „Mlýnská“

DOC. BAAR PŘEDÁVÁ DIPLOM DOC. ZÁŘICKÉMU FOTO: J. VEČEŘOVÁPROF. DR. JUHA HÄMÄLÄINEN

Dne 6. listopadu 2006 se uskutečnilo slavnostní zasedání Vědecké 
rady Ostravské univerzity. V auditoriu byli přítomni kromě čle-
nů akademické obce také rektoři a prorektoři českých vysokých 
a zahraničních vysokých škol a univerzit, zástupci významných 
podniků a představitelé regionu.
 V rámci slavnostního zasedání byl udělen čestný akademický 
titul doktor honoris causa vynikajícímu odborníkovi v oboru soci-
ální práce prof. Dr. Juhovi Erkki Antero Hämäläinenovi, který je 
vedoucím Institutu sociální práce a sociální pedagogiky Fakulty 
sociálních věd Univerzity v Kuopiu ve Finsku.
 Doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., děkan Zdravotně sociální 
fakulty, ve svém laudatiu uvedl: „Naše fakulta spolupracuje s dva-
ceti dvěma školami v Evropě vzdělávajícími v oboru sociální práce. 
Proto výběr kandidáta na udělení čestného doktorátu nebyl jednodu-
chý. Kritériem byl nakonec požadavek, aby šlo nejen o významného 
odborníka, autoritu ve svém oboru, ale i o člověka, který se výrazně 
zasloužil o úspěšnou akreditaci doktorského studijního programu 
sociální práce na naší fakultě. Prof. Dr. Juha Hämäläinen spolupra-
cuje se Zdravotně sociální fakultou od roku 1996. Vytvořil podmínky 
pro spolupráci katedry sociální práce s Institutem sociální práce 
a sociální pedagogiky Univerzity v Kuopiu. V rámci této spolupráce 
od roku 1997 funguje pravidelná výměna studentů a učitelů obou 
pracoviš�, spolupráce na společných projektech a příprava a realiza-
ce společných publikací. Univerzita v Kuopiu je díky prof. Hämäläi-
nenovi nejoblíbenější destinací studijních pobytů studentů ZSF OU. 
Také nejvíce přijíždějících studentů v rámci programu Erasmus má 
naše fakulta z Univerzity v Kuopiu. Prof. Hämäläinen vytvořil pod-
mínky pro spolupráci dalších pracoviš� ZSF OU s Univerzitou v Ku-
opiu, a to Ústavu ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví 
a Ústavu patologické anatomie. Vzhledem k nepopiratelnému vlivu 
na rozvoj oboru sociální práce na Zdravotně sociální fakultě OU ve 

Zasedání Vědecké rady Ostravské univerzity

Finsku a Evropě, i vzhledem k přínosu k rozvoji sociální práce jako 
vědecké disciplíny je udělení čestného doktorátu Ostravské univerzity 
v oboru sociální práce prof. Hämäläinenovi určitě zasloužené.“
 Profesor Hämäläinen vzpomenul na počátky své spolupráce 
s univerzitou a přednesl přednášku na téma Postavení a kvalita 
sociální práce sehrávají z hlediska pokroku rozhodující roli pro 
budoucnost jakékoliv moderní společnosti.
 Součástí slavnostního zasedání bylo také předání dekretů no-
vým docentům, úspěšně se habilitujícím v průběhu letošního roku 
před Vědeckou radou Přírodovědecké, Pedagogické a Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity, doc. RNDr. Petru Lánskému, CSc., 
doc. PaedDr. Marii Slavíkové, CSc., a doc. PhDr. Aleši Zářické-
mu, Ph.D. JIŘINA VEČEŘOVÁ

Dne 13. listopadu 2006 proběhlo slavnostní otevření nové budo-
vy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na ulici 
Mlýnská za přítomnosti PhDr. Jaroslavy Wenigerové, náměstkyně 
hejtmana Moravskoslezského kraje, Mgr. Viléma Antončíka, člena 
zastupitelstva města Ostravy, Ing. Martina Staníčka, ředitele závo-
du Ostrava Skanska CZ a.s., doc. RNDr. Vladimíra Baara, CSc., 
rektora Ostravské univerzity v Ostravě, doc. PhDr. Evy Mrhačové, 
CSc., děkanky Filozofické fakulty OU, prof. RNDr. Jiřího Močko-

ře, DrSc., děkana Přírodovědecké fakulty OU, doc. PhDr. Josefa 
Malacha, CSc., děkana Pedagogické fakulty, a hojného počtu čle-
nů akademické obce. 
 Budova, kterou Ostravská univerzita získala od města za sym-
bolickou korunu, prošla vzhledem ke katastrofálnímu stavu úplnou 
rekonstrukcí a stala se již čtyřiadvacátým objektem univerzity. 
A nejedná se o budovu bez minulosti. Stejně jako má svou 
historii spojenou s Ostravou Pedagogická fakulta a již patnáct 
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Příspěvek k oslavám
15. výročí naší univerzity

 Zdravotně sociální fakulta OU spolu 
s Fakultní nemocnicí Ostrava, Českou pe-
diatrickou společností ČLS JEP a Českou 
lékařskou komorou uspořádaly v rámci 
oslav 15. výročí naší univerzity již XV. 
MORAVSKOSLEZSKÉ PEDIATRICKÉ 
DNY. Významný kongres dětských lékařů 
se uskutečnil v ostravském hotelu Atom ve 
dnech 24. 11.—25. 11. tohoto roku. Téma-
tem tradičního setkání, kterého se zúčast-
nilo na 170 lékařů a sester z celé České 
republiky i ze Slovenska, byla antibiotika 
a antimikrobiální léčba v pediatrii.
 „Užívání antibiotik a jejich nasazení 
v případě léčby dítěte je stále velmi disku-
tovanou oblastí,“ říká doc. MUDr. Jaroslav 
Slaný, CSc., přednosta kliniky dětského 
lékařství Fakultní nemocnice Ostrava a dě-
kan Zdravotně sociální fakulty OU, který 
celou tíhu organizace náročné akce nesl na 
svých bedrech. „Odborníci z širokého spek-
tra medicínských oborů se zabývali otázkou, 
zda a nakolik může antimikrobiální léčba 
a léčba antibiotiky vést k nerovnovážnému 
vyzrávání imunitního systému dítěte. U vy-
víjejícího se dětského organizmu je nutno 
rovněž přihlížet i k dalšímu negativním as-
pektům účinků antibiotik. Poznatky odbor-
níků, které se opírají o praktické i klinicky 
potvrzené účinky výše uvedené léčby, budou 
zcela jistě zajímat dětské lékaře v první linii 
i jejich kolegy na dětských odděleních a kli-
nikách nemocnic,“ uzavírá docent Slaný. 

let Ostravská univerzita, má ji 
i tato budova. Dům s číslem 
popisným 702 a orientačním 
číslem 5 stojí na místě bývalé 
tzv. Krausovy kolonie. Jednalo 
se o skupinu přízemních ná-
jemních domů velice nízkého 
standardu bydlení, které vy-
budoval ostravský stavitel Jo-
sef Kraus (1828—1881). Prvních 
osm domů bylo postaveno v le-
tech 1872—1878; v pozdějších 
letech bylo přistavěno dalších 
osm domů, které tvořily obytný 
komplex pro obyvatele Ostravy 
s nižší sociální úrovní. Součástí 
Krausovy kolonie byly též jed-
nopatrové nájemní domy na 

Nádražní ulici, které byly ze stavebního hlediska rovněž velice nekvalitní. V roce 1910 
tuto kolonii nechal demolovat syn stavitele Josefa Krause Dr. Karel Kraus (1866—1919) 
za účelem uvolnění stavební plochy pro soubor nových činžovních domů. Ty byly vystavěny 
za relativně krátkou dobu dvou let (1910—1911) v prostoru ulic Českobratrská, Nádražní, 
Chelčického, S. K. Neumanna a Mlýnská. Investorem této výstavby byl již zmíněný zná-
mý ostravský majitel realit a advokát Dr. Karel Kraus. Autorem urbanizačního projektu 
byl adjunkt městského stavebního úřadu v Moravské Ostravě Ing. Ignatz Faigl (*1873), 
projekty jednotlivých domů připravil jeho mladší bratr, vídeňský architekt Ludwig Faj-
gl (*1874), který byl také 
spoluautorem projektu 
sousedního evangelického 
kostela, s nímž nová zá-
stavba tvořila jednotný ce-
lek. Realizaci stavby domu 
číslo popisné 702 provedli 
ostravští stavitelé Vincenz 
Heinz & Gustav Kulka. Za 
zmínku stojí rovněž lokální 
historické spojení s výraz-
nou dominantou Moravské 
Ostravy, postavenou v 15. 
století — mlýnem, (jehož 
majiteli byl rod Quasigro-
chů), který stával do roku 1912 přibližně v místech, kde dnes stojí budova redakce 
Moravskoslezského deníku. Po roce 1945 byl objekt užíván k administrativním účelům 
— sídlilo zde mimo jiné Ředitelství restaurací a jídelen. V poslední době byly prostory 
objektu využívány Statutárním městem Ostrava ke komerčním účelům. Druhá polovina 
20. století nebyla pro dům příliš příznivá, což se bohužel odrazilo i na jeho technickém 
stavu. Ale ten je již minulostí! Jsme rádi, že se díky rekonstrukci podařilo provázat 
historii naší vysoké školy s obnovou historického jádra Ostravy. 
 Na Mlýnské ulici dnes naleznete katedru matematiky s didaktikou, katedru české-

ho jazyka a literatury s di-
daktikou, katedru primární 
pedagogiky, děkanát PdF, 
studijní oddělení PdF, pro-
dejnu skript, studentský klub 
a v blízké budoucnosti i in-
ternetovou kavárnu.

Co říci závěrem? Tak tře-
ba Caesarovo: „Veni, vidi, 
vici!“ A věřím, že stejně jako 
Caesar mohl ohlásit senátu 
své vítězství nad Farnakem 
II., králem pontským, i my si 
tímto výrokem můžeme po-
přát k malému vítězství.

 LUCIE DOKOUPILOVÁ 

RNDR. VĚRA TORŠOVÁ, CSC., KTERÁ POSLU-
CHAČE ZAUJALA NEJEN OBSAHEM SVÉ PŘEDNÁŠ-
KY, ALE I SVĚŽÍM A VTIPNÝM PŘEDNESEM

ZLEVA: DOC. MALACH, ING. STANÍČEK A DOC. BAAR PŘI SLAV-
NOSTNÍM OTEVŘENÍ NOVÉ BUDOVY FOTO: J. VEČEŘOVÁ
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 Názor děkana Slaného podpořila také 
RNDr. Věra Toršová, CSc., z katedry hy-
gieny a epidemiologie Zdravotně sociální 
fakulty OU a Zdravotního ústavu v Os-
travě slovy: „Význam antibiotik v léčbě ne-
mocných je nepopiratelný. Na druhé straně 
zdůrazňujeme nutnost omezovat masivní 
a paušální proskripci těchto léčiv zejména 
u lehčích forem infekcí, kdy je obtížné rozli-
šit bakteriální a virovou etiologii. Jinými slo-
vy: Doporučujeme uvážlivé a velmi obezřet-
né podávání antibiotik, a to nejen u dětí!“
 Je potěšitelné, že autory celé řady 
přenášek, které na kongresu zazněly, byli 



Vzácná návštěva
katedry historie FF OU
Ve dnech 7.—9. listopadu 2006 hostila katedra historie FF OU v rámci patnáctého 
výročí vzniku Ostravské univerzity vzácné hosty — probíhalo tu třídenní zasedání Česko-
-slovenské/Slovensko-české komise historiků. Komise vznikla po rozdělení státu v roce 
1994, jejími členy jsou renomovaní odborníci obou historických obcí (z české strany 
např. prof. Robert Kvaček, známý odborník na česko-slovenské vztahy, prof. Jan Rychlík 
z pražské Karlovy univerzity, dnes již emeritní zakládající ředitel Ústavu pro soudobé 
dějiny AV ČR prof. Vilém Prečan, doc. Vladimír Goněc z Masarykovy univerzity v Brně 
a řada dalších; slovenskou historiografii reprezentují jména známá spíše z řad pracovníků 
Slovenské akademie věd: doktor věd Dušan Kováč, pracovník bratislavského Historického 
ústavu SAV dr. Ivan Kamenec, z univerzitních představitelů zejména tajemník komise, 
profesor Komenského univerzity v Bratislavě Dušan Holec, obě obce historiků jsou za-
stoupeny paritně po devíti členech). Členové komise se scházejí pravidelně dvakrát ročně 
v českých a slovenských univerzitních městech, resp. v sídlech ústavů obou akademií věd. 
Projednávají jednak vnitřní záležitosti komise, úkoly redakce jejího sborníku, především 
však věnují jeden den společného zasedání odborným seminářům a konferencím na 
aktuální historická témata. Na všech zasedáních usilují o úzký kontakt nejen se svými 
kolegy, ale také se studenty historických oborů — proto jsou tato vědecká zasedání vždy 
koncipována jako otevřená diskusní setkání na dané téma. 
 V Ostravě se potkali zástupci komise již po pětadvacáté. S vedoucí katedry bylo pře-
dem dohodnuto a pečlivě připraveno téma semináře, odpovídající zaměření naší katedry 
na hospodářské a sociální dějiny. V úterý dne 7. listopadu se sešli v téměř úplném slo-
žení zástupci obou národních reprezentací historické obce kolem poledne. Setkání uvedlo 
velmi příjemné přátelské posezení s rektorem OU doc. dr. Vladimírem Baarem, na 
němž hosté ocenili především nevšední zájem pana rektora o historickou problematiku. 
V odpoledních hodinách komise historiků navštívila úřad Moravskoslezského kraje, kde 
byli její členové přivítáni předsedou komise pro vědu a vysoké školy. Posléze následovalo 
interní jednání komise v banketce na Reální ulici a společná beseda s pohoštěním se 
členy katedry historie. 
 Ve středu 8. listopadu se v aule OU na Českobratrské ulici uskutečnil seminář na 
téma: Sociální dějiny jako historiografické téma. Zcela zaplněný sál auly od rána s vel-
kým ohlasem sledoval program, který byl rozčleněn do dvou bloků. Dopolední jednání 
stručně uvedla děkanka Filozofické fakulty Ostravské univerzity doc. PhDr. Eva Mrha-
čová, která zejména zdůraznila bohatou a různorodou historii spolupráce fakulty se slo-
venskými vědeckými pracovišti. Účastníky konference pozdravil také velvyslanec Slovenské 
republiky v ČR pan Mgr. Ladislav Ballek, který u příležitosti zasedání komise navštívil 
naši fakultu. V dopoledním 
bloku pak vystoupili tři re-
ferenti. Prvním z nich byl 
prof. Jiří ŠTAIF, ředitel 
Ústavu hospodářských a so-
ciálních dějin FF Univerzity 
Karlovy v Praze. Jeho pří-
spěvek nesl název „Sociální 
dějiny — pojem, o němž se 
diskutuje, a disciplína, v níž 
se pracuje“. Svými odbornými 
vývody i praktickými příklady 
zaujal nejen řady přítomných 
odborníků, ale také studenty 
historie; po jeho referátu se 
doslova rozpoutala velmi věc-
ná a zasvěcená diskuse. Následoval příspěvek PhDr. Pavla KLADIWY, Ph.D., pracovníka 
katedry historie FF Ostravské univerzity, „Město a městská samospráva éry Františka 
Josefa I. v procesu modernizace“. Jeho vystoupení vycházelo ze zkušeností z výzkumu 
problematiky vzniku a vývoje občanské společnosti na přelomu 19. a 20. století. Do-
polední sekci uzavřel svým vystoupením dr. �udovít HALLON, pracovník Historického 
ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě. Jeho referát nesl název „Hospodárské elity 
na Slovensku a ich odraz v slovenskej historiografii“. Jeho výklad obohatil vzájemné in-
formace o výsledcích bádání na obou stranách nově vzniklé hranice; v posledních letech 
obě strany postrádají otevřenou, přímou diskusi o základních problémech a výsledcích 
historického výzkumu. 

Podesáté u kulatého stolu
 Ve dnech 9. a 10. listopadu 2006 se 
v nových prostorách Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity konal jubilejní desátý 
kulatý stůl v cyklu Slovo a obraz v ko-
munikaci s dětmi na téma Komunikace 
s dětmi v zrcadle času. A již tradičně toto 
multioborové setkání odborníků z českých 
a slovenských vysokoškolských pracoviš	 
organizačně zajiš	ovala katedra českého 
jazyka a literatury s didaktikou PdF OU 
a při ní působící Kabinet literatury pro 
děti a mládež, jazykové a literární komu-
nikace, vedený dr. O. Kubeczkovou. Jubi-
lejní setkání přímo vybízelo k rekapitulaci 
aktivit a výsledků předchozích let. Jistě 
i proto prof. S. Urbanová v úvodním ple-
nárním vystoupení zavzpomínala na chvíle, 
kdy se v roce 1996 spolu s kolegy z PdF 
OU zapojila do řešení grantového úkolu, 
jedním z jehož výstupů byl vznik Kabine-
tu literatury pro děti a mládež a příprava 
multioborového kulatého stolu. Zdůraz-
nila také, že vznik Kabinetu byl mimo 
jiné reakcí na tehdy probíhající diskuse 
o dětské literatuře a její odborné reflexi 
a přihlášením se k názoru, že dosud pře-
važující literárněhistorický pohled na tuto 
část literární tvorby musí být soustavně 
doplňován o komunikační hledisko. Připo-
meňme na tomto místě, že po celou dobu 
konání kulatých stolů byly naplňovány 
i další výchozí cíle, zvláště snaha umožnit 

odborníci přednášející studentům Zdravot-
ně sociální fakulty. „Obsah jejich sdělení 
a forma přednesu měly vždy vysokou úro-
veň a posluchači jim naslouchali se zájmem 
a zaujetím,“ uzavřel děkan Slaný. 

ŠTĚPÁN NEUWIRTH

POHLED DO AUDITORIA
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Studentská konference ZSF JU 
České Budějovice
Nejen píle, ale i účast na studentských konferencích patří k náplni studia na Zdravotně 
sociální fakultě Ostravské univerzity v Ostravě (ZSF OU). Svědčí o tom i hojná účast 
studentů z Ústavu zobrazovacích metod, katedry hygieny a epidemiologie a studentů 
oboru Zdravotnický záchranář ZSF OU na Studentské konferenci ZSF JU České Bu-
dějovice. 
 Konference se konala 22. listopadu v prostorách budovy katedry ošetřovatelství ZSF 
JU a byla rozdělena do tří sekcí: ošetřovatelství, radiologie a toxikologie a sekce zdra-
votně sociální. Celá akce měla být pojata ve slavnostním duchu k výročí založení a u pří-
ležitosti životního jubilea pana děkana. Garantem této konference byl prof. MUDr. Jozef 
Novotný, CSc., který studenty 
jako jediný z pedagogů přivítal, 
stejně tak hodnotil, byl předse-
dajícím poroty ve všech sekcích, 
uděloval ocenění a rozloučil se 
s účastníky konference. 
 Všechny práce studentů OU 
se mohly pyšnit vysokou úrovní 
po stránce obsahové, vizuální 
i odborné. Většina byla založe-
na na vlastním výzkumu a sa-
mostatné práci pod dohledem 
školitelů z řad pedagogů ZSF 
OU. Tímto svědomitým přístu-
pem naplnili veškeré nároky, 
které si setkání daného druhu kladou. Bohužel se to nedalo říci o některých ostatních 
pracích. 
 Při závěrečném hodnocení po uzavření všech témat nepotřebovala odborná komise 
ani chvíli na rozmyšlenou a přistoupila rovnou k vyhlášení nejlepších prací. Nebylo tedy 
žádným překvapením, že ocenění byla udělena dvěma slovenským kolegům, kteří vyhráli 
již loni, přičemž jeden z nich nezvládl ani technické požadavky, které se při účastech 
na konferencích vyžadují. Ve finále byla v sekci ošetřovatelství jako nejlepší oceněna 
koordinátorka konference Mgr. Nováková, která je doktorandkou na ZSF JU. 

MIROSLAV SMĚŠNÝ, MARKÉTA ZEZULOVÁ

ÚSTAV ZOBRAZOVACÍCH METOD ZSF OU

Komentář ke článku Studentská konference ZSF OU České Budějovice:
 K suverénním právům každého člověka patří možnost otevřeného zveřejnění osobního ná-
zoru na dění ve společnosti, v jeho nejbližším okolí, v komunitě, v sociální skupině, ale také 
ke skutečnostem, které se odehrávají na akademické půdě. Vysoké školství si klade za cíl 
vychovávat intelektuály, kteří budou nositeli nejen vzdělání, ale i etických a mravních hodnot, 
jež do značné míry budou ovlivňovat chování celé společnosti. Na jaké výši se tyto hodnoty 
budou pohybovat, to zcela jistě nastaví la�ku více či méně perspektivní budoucnosti národa 

 V odpoledním bloku vystoupila PhDr. Jana MACHAČOVÁ, pracovnice Slezského 
ústavu SZM v Opavě. Seznámila posluchače s výsledky své dlouhodobé spolupráce 
s předním českým teoretikem sociálních dějin, doktorem věd Jiřím Matějčkem. Vzhledem 
k tématu semináře se i ona zaměřila především na zmapování problematiky, jíž se zabý-
vá literatura věnovaná sociálním dějinám. Dr. Anna FALISOVÁ, pracovnice Historického 
ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě, se věnovala zejména vývoji historického 
bádání v oboru zdravotnictví a jeho odrazu v sociálních dějinách Slovenska během 
posledních padesáti let. Po živé odpolední diskusi pronesl závěrečné slovo tajemník slo-
venské části Česko-slovenské/Slovensko-české komise historiků prof. Holec. Konstatoval, 
že seminář splnil očekávání, a zejména pro slovenské historiky, kteří se dosud hlouběji 
problematikou sociálních dějin nezabývali, přinesl cenné podněty a inspirace. Poděkoval 
referentům za pečlivou přípravu jednotlivých příspěvků a ocenil také živý zájem poslu-
chačů o všechna přednášená témata.
 Komise historiků ukončila své jednání v prostorách naší fakulty dne 9. listopadu v do-
poledních hodinách. Její členové vyjádřili upřímné, neformální poděkování pracovníkům 
katedry historie, kteří se jim po celou dobu věnovali. Všichni jsme se loučili s pocitem 
dobře odvedené práce v přátelském, dělném prostředí.

LUCIE JELÍNKOVÁ

integrování literárněvědného, lingvistické-
ho a uměnovědného výzkumu zaměřeného 
na komunikaci s dětmi a vytvářet prostor 
pro česko-polskou a česko-slovenskou vě-
deckou spolupráci. Dokladem její realizace 
je nejen tradičně hojné zastoupení sloven-
ských kolegů na ostravských jednáních, ale 
zvláště dlouhodobé společné badatelské 
aktivity a publikační činnost jak lingvistů 
(např. prof. J. Svobodové s prešovskými 
kolegyněmi doc. J. Kesselovou a L. Liptá-
kovou), tak literátů (zvláště prof. S. Urba-
nové a prof. Z. Stanislavové). 
 Odborná úroveň příspěvků, předne-
sených v literární, jazykové a didaktic-
ké sekci, tvořivá atmosféra akce, vysoká 
míra vzájemného naslouchání a otevřenost 
v diskusi je zárukou, že desátý kulatý stůl 
byl sice zčásti bilančním setkáním, ale také 
rázným vykročením do další úspěšné exis-
tence. IVANA GEJGUŠOVÁ

ÚČASTNÍCI 10. KULATÉHO STOLU

FOTO: J. VEČEŘOVÁ

Anglisté se setkali v Ostravě
 V sobotu 11. listopadu 2006 proběhlo na 
katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity sympozium Jan 
Firbas’ Heritage and Future Plans, věnované 
památce a odkazu jedné z nejvýznamnějších 
osobností nejen české, ale i světové lingvisti-
ky, význačnému brněnskému profesoru Janu 
Firbasovi. Profesor Firbas, jehož přínos pro 
českou lingvistiku je nezpochybnitelný, je 
v širokém (a pochopitelně i mezinárodním) 
povědomí znám jako autor průkopnické teo-
rie funkční větné perspektivy.
 Sympozium zahájila děkanka Filozofické 
fakulty doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc. Paní 
děkanka na půdě Ostravské univerzity při-
vítala účastníky sympozia, mezi nimiž byli 
všichni (kromě jednoho) profesoři anglického 
jazyka v České republice: prof. Libuše Duš-
ková a prof. Aleš Klégr (Karlova univerzita), 
prof. Josef Hladký (Masarykova univerzita), 
prof. Jarmila Tárnyiková a prof. Jaroslav 
Peprník (Palackého univerzita), prof. Aleš 
Svoboda a prof. Stanislav Kavka (Ostravská 
univerzita). Účastníky sympozia byli také blíz-
cí spolupracovníci a bývalí žáci prof. Firbase. 
Sympozium řídil prof. Aleš Svoboda, vedoucí 
katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU, 
Firbasův žák, kolega a následovník. Program 



Projekt ESF v rámci operačního 
programu rozvoj lidských zdrojů
„Vývoj a školení systému vlastního hodnocení škol 
v Moravskoslezském kraji“ 
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice — tzv. Bílá kniha — uvádí jako 
klíčovou oblast pro správné fungování decentralizovaného a participačního vzdělávacího 
systému evaluaci. Evaluace škol (neboli hodnocení výsledků a fungování jednotlivých škol 
na základě přesných a předem daných ukazatelů — oblastí a indikátorů) v sobě zahrnuje 
evaluaci externí (vnější) a evaluaci interní (vnitřní) neboli autoevaluaci. 
 Dle vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 je každá škola povinna vypracovávat své vlastní 
hodnocení. Pro podporu efektivity vzdělávání je autoevaluace školy nezbytná. V ČR však 
nebyla prozatím systematicky rozvíjena. Na základě autoevaluace je možno zajistit žádoucí 
klima ve škole včetně prognózy jejího rozvoje. Proto je předmětný projekt (č. CZ.04.1.03/
3.3.14.3./0049) zaměřen nejen na podporu vzdělávání poradců v oblasti evaluace, ale hlavně 
na rozšiřování jejich znalostí a dovedností v oblasti vlastního hodnocení škol.
 Projekt byl vytvořen tak, aby pomohl ředitelům škol, učitelům a dalším pedagogic-
kým pracovníkům zajiš	ovat pomocí v rámci projektu speciálně vyškolených odborníků 
efektivnost vzdělávání, provádění evaluace a zejména vlastního hodnocení školy a zajistit 
kvalitu školy i její rozvoj.
 Projekt navazuje na aktivity projektu Ostravské univerzity „Podpora efektivity vzdělá-
vání v Moravskoslezském kraji“ a na aktivity nově vzniklého Metodického a evaluačního 
centra Ostravské univerzity. Hlavním cílem centra je podpora efektivnosti vzdělávání 
v Moravskoslezském kraji v ZŠ, SŠ a VOŠ formou řízení kvality škol prostřednictvím in-
terní a externí evaluace škol a vytvořením mechanismů pro využití poznatků z provedené 
evaluace, vedoucích ke zlepšení kvality vzdělávacího systému Moravskoslezského kraje. 
 Metodické a evaluační centrum bylo vytvořeno systémově tak, aby jeho činnost po-
mohla ředitelům škol, učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům zajiš	ovat efektiv-
nost vzdělávání při provádění evaluace a zejména autoevaluace školy a tím zajistit kvalitu 
školy i její rozvoj. Aktivity projektu jsou v souladu se systémovým projektem MŠMT 
— Kvalita II, který je realizován od roku 2005.
  Hlavními cíli projektu, s dobou trvání 22 měsíců (1. 9. 2006—30. 6. 2008), jsou: 
(1) — vývoj uceleného vzdělávacího programu „Vlastní hodnocení školy“ určeného pro 
přípravu odborníků — konzultantů působících v oblasti vlastního hodnocení škol;
(2) — vyškolení 40 konzultantů působících na ZŠ, SŠ, VOŠ a v dalších vzdělávacích 
institucích v Moravskoslezském kraji a provádějících vlastní hodnocení školy. 
 V rámci projektu bude vyškoleno 40 konzultantů (vybraných z pedagogů a členů 
managementu jednotlivých škol, poradenských pracovníků, psychologů z OPPP a za-
městnanců Krajského úřadu se zaměřením na oblast školství), kteří budou na školách 
Moravskoslezského kraje provádět vlastní hodnocení školy.

a státu. Při odchodu ze své alma mater skládají absolventi slib. Je jeho znění pouze prázdným 
vyjádřením vzletně uzavřeného rituálu promoce — nebo má skutečně zavázat každého jedince 
k respektování základních hodnot tvarovaných historií lidstva?
 Zkušenosti studentů Zdravotně sociální fakulty naší univerzity, které zažili v Českých Budě-
jovicích, zřejmě nepatří k těm, jež v člověku probouzejí to lepší, hodnotnější. V jejich článku, 
jehož znění odsouhlasili ostatní účastníci (studenti ZSF OU) zmíněné konference, zaznívá 
kritika velice decentně. To svědčí o jejich schopnosti uzavřít své emoce do krunýře tolerance, 
podřídit své chování etickým pravidlům vzdělaného člověka, vyjádřit svůj názor diplomaticky, 
neagresivně, ale zcela zřetelně. I z toho důvodu mohou být na své studenty pyšní vedoucí 
ústavů a kateder naší nejmladší fakulty. Vzdáleni stovky kilometrů od své školy a svých pe-
dagogů nezklamali ani vzdělanostně, ani společensky. Zklamání však muselo z jejich nitra, 
takže se svěřili po návratu svým učitelům. Za všechny necháme zaznít názor MUDr. Mileny 
Menzlové, CSc., vedoucí katedry hygieny a epidemiologie ZSF OU, kterým reaguje na jejich 
osobní sdělení, citujeme: „Konstatuji, že v průběhu konference došlo ze strany organizátora 
k těžkým chybám, které se dotýkají etiky, mravnosti a víry ve spravedlnost. Myslím si, že účast 
na takovýchto akcích je studentům na škodu, takže já osobně do Českých Budějovic nikoho 
ze svých studentů příště delegovat nebudu!“ 
 Přestože toto vyjádření už další komentář nepotřebuje, dodáváme jednu myšlenku: „Jestliže 
do upraveného pole budeme sít zrno napadené koukolem, nemůžeme čekat dobrou úrodu.“ 
Věřme, že naši studenti, a to i přes neblahý zážitek z Českých Budějovic, budou i nadále 
setbou zdravou, schopnou se ubránit jakékoli nákaze.

ŠTĚPÁN NEUWIRTH

pokračoval krátkou vzpomínkou na život 
a práci prof. Firbase. Prof. Svoboda stručně 
nastínil Firbasovu akademickou dráhu a za-
vzpomínal na svého učitele nejen jako na 
výjimečného vědce, ale také jako na skvělého 
člověka. Všichni zúčastnění se pak dohodli 
na textu dopisu paní Heleně Firbasové, vdo-
vě po prof. Firbasovi, ve kterém ji pozdravili 
a vyjádřili své poděkování za to, že svému 
muži byla celoživotní oporou.
 Náplní celodenního jednání nebylo pouze 
vzpomínání, ale stěžejním úkolem bylo pro-
diskutovat možnosti vydání Firbasova soubor-
ného díla. V současné době jsou Firbasovy 
práce rozsety v řadě různých publikací, mno-
hé texty jsou takřka k nenalezení. Některé 
práce byly publikovány pouze v češtině, což 
je pochopitelně činí nedostupnými pro zahra-
niční badatele. Cílem připravovaného projek-
tu je tedy shromáždit veškeré publikované 
práce a zároveň celé Firbasovo dílo přeložit 
do angličtiny. Vydání Firbasova souborného 
díla je symbolicky naplánováno na rok 2011 
na památku jeho nedožitých 90. narozenin.
 Účastníci sympozia se jednoznačně vyslovili 
podpořit návrh publikací připravený prof. Ale-
šem Svobodou a v následné živé debatě před-
nesli řadu konstruktivních podnětů a postřehů 
týkajících se jak stránky odborné, lingvistické, 
tak stránky praktické. Několik delegátů bylo 
pověřeno, aby předem zmapovali a zpracovali 
určité problémové oblasti, a zajistili tak hlad-
ký průběh náročného projektu. V závěru sym-
pozia se účastníci dohodli na dalším setkání, 
které se uskuteční v první polovině příštího 
roku. CHRISTOPHER HOPKINSON

 A GABRIELA ZAPLETALOVÁ

JEDNÁNÍ V PLNÉM PROUDU

FOTO: GABRIELA ZAPLETALOVÁ

SYMPOZIUM ZAHAJUJE DĚKANKA FF OU 
DOC. EVA MRHAČOVÁ SPOLU S PROF. ALEŠEM 
SVOBODOU



 Nově vytvořený vzdělávací program „Vlastní hodnocení školy“ bude dlouhodobým 
uceleným kurzem odborně vzdělávajícím konzultanty pro realizaci vlastního hodnocení 
školy. 
 Struktura výuky v kurzu s dotací 166 hodin je rozložena na 96 hodin teorie ve 4 
prezenčních tutoriálech (po 8 hodinách), dále 70 hodin tréninku (v jednom uceleném 
bloku) a 64 hodin e-learningového programu (v LMS Moodle) a samostudia v individu-
álně přiměřeném rozsahu za využití studijních opor — strukturovaných učebních textů.
 Z hlediska obsahového zaměření je kurz složen z 8 ucelených bloků: Autoevaluace, 
aplikace na podmínky školy a výstupy, Mechanismy dynamiky skupin,
Interakce a komunikace v sociálním kontextu učení, Paralelní procesy učení, Techniky 
BSA a OKAV, snímání vstupů, Metody práce s dospělými, Informační technologie vyu-
žitelné při autoevaluaci školy a Ověřovací závěrečné zkoušky. 
 Dalšími výstupy projektu budou studijní opory pro distanční vzdělávání, včetně CD-
-ROMu s e-learningovou podobou a závěrečná konference pro zástupce ZŠ, SŠ, VOŠ 
a další vzdělávací a školní instituce.
 Řešitelem projektu a příjemcem grantu od poskytovatele Moravskoslezský kraj — Kraj-
ský úřad je projektový tým Ostravské univerzity — Servis, spol. s.r.o. 
 Bližší informace o projektu možno obdržet na http://www.ou-servis.cz/ nebo http://
www.mecops.cz/. DOC. PHDR. JURAJ KALNICKÝ, PH.D.

VÝKONNÝ MANAŽER PROJEKTU

Erfurtské momenty a momentky
V týdnu od 5.—12. listopadu 2006 se již počtvrté uskutečnila erfurtská část výměnného 
praktika studentů germanistiky Ostravské univerzity a studentů učitelství němčiny Univer-
zity Erfurt. O Erfurtu a jeho blízkém okolí, o erfurtské univerzitě a o vyučování něm-
čině pro cizince už toho naši předchůdci v Listech napsali hodně. Proto Vám tentokrát 
z Erfurtu přinášíme několik vybraných dojmů.

Co všechno v učebnici literárních dějin nenajdete…
Pár kilometrů od Erfurtu leží Výmar. Ten se na přelomu 18. a 19. století proměnil 
z vesnice, v níž pobíhala na návsi prasata, na významné centrum německé a evropské 
kultury, na místo setkávání politiků, básníků, myslitelů, hudebních skladatelů. Z krásné-
ho celodenního výletu do Výmaru nám nejvíc utkvěla v paměti návštěva u Goethových 
a Schillerových, kterou náš průvodce koncipoval tak, že jsme si u nich připadali jako 
doma. Traduje se, že Schillerovi na tom nebyli zrovna nejlíp. Friedrich si prý neustále 
půjčoval nebo přijímal finanční dary od příznivců. Avšak zatímco Goethe měl náročné 
zaměstnání ministra a k tomu psal a tvořil, snažil se Schiller uživit pouze z platu dra-
matika. Dům, který pro svou rodinu koupil za 4200 tolarů, svědčí o tom, že na tom 
nemohl být tak zle.
 Goethovi nebyli svoji, a mož-
ná proto měli domy dva, jeden 
na náměstí a druhý zahradní 
— hlavně tam Wolfgang přijímal 
dámské návštěvy a čerpal inspi-
raci. Schillerovi měli sice dům 
jeden, ale Friedrich zase milo-
val současně dvě ženy — svou 
Charlottu i její sestru Carolinu. 
Obě dámy dostávaly milostné 
dopisy ve stejném znění a prý 
na sebe ani nežárlily. Zato Go-
ethově Christianě, která dlou-
ho nebyla za Goetha provdaná 
(jaký skandál!...), nemohla hrdá 
Charlotte Schiller odpustit tře-
ba osobní kočár. Když se obě 
dámy měly potkat, přešla paní Schillerová raději na druhou stranu ulice. Když však byly 
děti Schillerů nemocné, svěřila je Charlotte Christianě do péče s naprostou důvěrou.
 Christiane a Wolfgang sdíleli spolu stůl i lože. Zato Schillerovi měli postele nad 
sebou, každý v jiném patře. Schiller byl totiž „noční pták“ — pracoval a psal do pozdní 
noci a do rána. Naopak Goethe vstával za rozbřesku, kdy se Friedrich chystal do postele. 
Není tedy divu, že se oběma umělcům nedostávalo příležitostí ke společnému setkání. 
Jejich životosprávě tak vděčíme za rozsáhlou vzájemnou korespondenci...

MARIE GALGONKOVÁ, JANA KRESTOVÁ, SILVIE SLINTÁKOVÁ

CO NOVÉHO NA
FILOZOFICKÉ FAKULTĚ
v měsíci listopadu 2006?
—  Dne 7. 11. se na FF konal významný 

seminář Sociální dějiny jako historiogra-
fické téma, jehož pořadatelem byla Čes-
ko/Slovenská a Slovensko/Česká komise 
historiků a katedra historie FF. Jednání 
se zúčastnil i velvyslanec Slovenské re-
publiky v ČR pan Ladislav Ballek.

—  Dne 9. 11. se na katedře české literatu-
ry konala slavnostní prezentace antologie 
Svatavy Urbanové a Zuzany Stanislavové 
Současná slovenská literatura pro děti 
a mládež.

—  Dne 11. 11. (sobota) se na katedře an-
glistiky a amerikanistiky konalo z inicia-
tivy prof. A. Svobody, DrSc., sympozium 
Firbasův odkaz k nedožitým pětaosmde-
sátinám lingvisty světového jména, české-
ho anglisty prof. Jana Firbase. Na sym-
pozium přijeli všichni profesoři anglického 
jazyka z českých univerzit (UK, MU, UP,  
SU).

—  Dne 14. 11. se konalo podzimní zase-
dání vědecké rady FF, na níž proběh-
lo s velkým úspěchem habilitační řízení 
PhDr. Martina Pilaře, CSc. Novému do-
centovi katedry české literatury blahopře-
jeme!

—  Dne 14. 11. se na katedře historie ko-
nalo univerzitní kolo studentské vědecké 
konference. Se svými prvními vědeckými 
„pokusy“ vystoupilo 7 studentů. Všechny 
referáty byly hodnoceny jako velmi kvalit-
ní.

—  Ve dnech 21.—22. 11. pořádala katedra 
slavistiky již 3. ročník významné meziná-
rodní vědecké konference Parémie národů 
slovanských.

—  Dne 23. 11. se na FF UP v Olomouci 
konalo setkání děkanů všech filozofických 
fakult ČR, na němž byla ustavena Kon-
ference děkanů FF ČR.

—  V měsíci listopadu se na FF konala celá 
řada přednášek a seminářů oborových 
odborníků:

  8. 11. — doc. dr. Luba Sičáková, CSc., 
z univerzity v Prešově, Hydronymické 
modely (pořadatel: Jazykovědné sdružení 
ČAV)

  9. 11. — prof. dr. Jiří Štaif, CSc., FF UK, 
Česká podnikatelská elita jako součást 
české národní elity před 1918 (pořadatel: 
katedra historie)

  9. 11. — prof. dr. Jan Šabršula, DrSc., 
FF OU, Jazykový znak a jeho fungování 
v systému a jazykovém projevu (pořada-
tel: katedra romanistiky)

  10. 11. — Muneeb Hassan, předseda is-
lámské nadace v Brně, Islám a současný 
svět (pořadatel: katedra filozofie)

  15. 11. — prof. dr. Angeles Cano Me-

PŘED VSTUPEM DO GOETHOVA ZAHRADNÍHO DOMU

FOTO: SILVIE SLINTÁKOVÁ



Úspěch naší diplomantky
 Dne 27. října 2006 převzala absolvent-
ka pětiletého magisterského studia historie 
a německého jazyka naší Filozofické fakul-
ty Mgr. Jana Jeřábková prestižní ocenění, 
které uděluje každoročně absolventům čes-
kých univerzit Sezimovo Ústí. Město, kde 
na zahradě své soukromé vily spí věčným 
spánkem bývalý československý prezident 
Edvard Beneš, vypsalo před léty cenu, jež 
nese jeho jméno. Uděluje ji na základě 
doporučení odborných porot diplomovým 
pracím z oboru sociologie a historie, vě-
novaným problematice novodobé české 
společnosti. Katedra historie zaznamenala 
v této soutěži už jeden významný úspěch, 
když byla 2. cena v oboru historie udělena 
v roce 1998 jejímu absolventu PhDr. Pav-
lu Carbolovi (v současné době externímu 
doktorandovi KHI) za práci o Janu Masa-
rykovi.
 Jana Jeřábková převzala letos z rukou 
starosty města Sezimovo Ústí jedno ze 
dvou čestných uznání (a peněžní odměnu) 
za práci nazvanou Proměny každodenního 
života obyvatel Ostravy v období od konce 
2. světové války do počátku šedesátých let. 
Její diplomová práce se řadí na přední místo 

Přij�te přesně!
Každá země má svá specifika a ani Němec-
ko není žádnou výjimkou. Pokud se sem 
někdy vydáte, pamatujte na to, že Němci 
nemají v lásce opozdilce. A	 jsme chtěly či 
ne, musely jsme na vteřinu dodržovat časový 
harmonogram. Oblíbená věta doktora Horsta 
Ehrhardta zněla „Seien Sie pünktlich“, čili 
„Přij
te přesně!“ a stala se mottem celého 
praktika. Když jsme navrhli dvouminutovou 
toleranci, doktor Ehrhardt přísně zavelel: 
„Neexistuje!“ Že jsme se o přesnost opravdu 
snažily, to vidíte sami.

MARTINA ŠIŠKOVÁ, LENKA ŠEVELOVÁ,
DANIELA BARNÁŠOVÁ

A� žije slang!
Představení „Die drei Humöre“ v erfurtském ka-
baretu „Die Arche“ nás inspirovalo k sestavení 
ukázky rozhovoru, v němž je spisovná řeč kon-
taminována slangy a internacionalismy. Uvádíme 
také spisovnou verzi.
Ona: Ciao darling!
Ona: Nazdar, miláčku!
On: Hello baby, dneska Ti to sekne, cool image.
On: Ahoj, lásko. Moc Ti to sluší.
Ona: Byla jsem v shopu. Cool ceny, trendy topy, 
many v luftu.
Ona: Dnes jsem výhodně nakoupila spoustu mo-
derního oblečení. Nevěřil bys, kolik jsem toho 
utratila.
On: Dáme rande? V pubu večer drtí amusantní 
DJ, cálnu Ti drink.
On: Mohl bych Tě pozvat na skleničku do zábav-
ního podniku s reprodukovanou hudbou?
Ona: Dej mi time, čenžnu jeansy, hodím sexy T-
-shirt, máznu se make-upem a můžeme go. Máš 
many?
Ona: Chvilku strpení, potřebuji se upravit, abychom mohli vyrazit do společnosti. Máš 
u sebe dostatečnou hotovost? 
On: No problem, nažhavím vízu, vyberu z matu, hodíme happy meal ve fast foodu a pak 
dáme cígo a bír.
On: Nestrachuj se, při cestě je výběrový automat. Lehce povečeříme v rychlém občerst-
vení a pak si vyhodíme z kopýtka. 
Ona: O.K.
Ona: Dojednáno.

PETRA OROŠOVÁ, ŠÁRKA NOVÁKOVÁ, MIRKA IVANOVÁ

Poháry, poháry, poháry...
Daly jsme na četná doporučení a zašly jsme 
si do cukrárny San Remo na pohár. Už 
samotné čekání a pozorování výtvorů, které 
dostávají ostatní, bylo zážitkem. Každý pohár 
byl malým uměleckým dílem. A pak přišly 
naše poháry. Sklenice hrály pestrými barvami 
a byly ozdobeny ovocem všeho druhu, až 
bylo škoda tuto nádheru zničit. Ale touha 
ochutnat byla silnější. A tak jsme se vrhly 
na ten zmrzlinový zázrak.

MARTINA RIEMLOVÁ, SIMONA ŠUSTKOVÁ,
VERONIKA VALASOVÁ

Učitelky v akci
Program erfurtského týdne byl tak nabitý, že jsme z toho byly zcela vybité. Přesto jsme 
večer posbíraly zbytek sil a vyrazily do ulic. V zájmu rozšiřování mezinárodních vztahů 

ERFURTSKÁ TRAMVAJ? MOC POMALÁ. ALE NA 
NAŠE RYCHLÉ NOHY JE SPOLEH.

FOTO: SIMONA ŠUSTKOVÁ

dina z univerzity ve španělské Almérii, 
Soužití ve škole; respektování individu-
álních zvláštností je evropským úkolem. 
(Přednášku, která byla určena celé FF 
OU, tlumočila dr. Jana Veselá.) Pořada-
telé: katedra psychologie a sociální práce 
a sekce hispanistiky katedry romanistiky 
16. 11. — dr. Jaroslav Malicki z univerzi-
ty ve Vratislavi, Čeština versus němčina 
a polština (do r. 1800); pořadatel: Jazy-
kovědné sdružení ČAV

  20. 11. — Ing. Milan Fiola, vedoucí latin-
skoamerické sekce Ministerstva zahraničí 
ČR a člen Velvyslanectví ČR ve Venezue-
le, Visión politico-ekonómica de América 
Latina en la actualidad (pořadatel: sekce 
hispanistiky katedry romanistiky)

  22. 11. — Olga Flor, rakouská spisova-
telka, autorské čtení z románu Talschluss 
(pořadatel: katedra germanistiky)

  23. 11. — prof. dr. Jan Šabršula, FF OU, 
Události 17. listopadu 1939 (svědectví 
přímého účastníka); pořadatel: katedra 
romanistiky

  23. 11. — prof. dr. Jan Šabršula, FF OU, 
F. Saussure: Écrit de linguistique général 
(pořadatel: katedra romanistiky).

  23. 11. — prof. dr. Irena Masoit z Peda-
gogické univerzity ve Vilniusu, Jazyk pol-
ské diaspory na Litvě (pořadatel: katedra 
slavistiky)

  30. 11. — beseda s MUDr. Janem Ci-
mickým, význačným českým psychiatrem 
a publicistou (pořadatel: katedra psycho-
logie a sociální práce)

EVA MRHAČOVÁ
PROTAGONISTÉ ERFURTSKÉHO KABARETU

FOTO: ARCHIV

NAŠE POHÁRY PATŘILY K TĚM NEJMENŠÍM

FOTO: VERONIKA VALASOVÁ



Projekt MOST — Rozvoj
kompetencí ve zdravotnických 
službách pokračuje
Projekt MOST — Rozvoj kompetencí ve zdravotnických službách, jehož 
řešení zahájila v březnu 2006 společnost Ostravská univerzita — Servis, 
spol. s r.o., a pro který byla přidělena podpora v rámci Operačního 
programu Rozvoj lidských zdrojů z prostředků, které Moravskoslezský 
kraj získává z Evropského sociálního fondu, úspěšně pokračuje. 
 V rámci projektu bylo již vytvořeno 5 kurzů s touto náplní:
•  PRÁVO — kurz zaměřený na seznámení s právními předpisy, s jejichž aplikací se 

pracovníci zdravotnických zařízení nejčastěji setkávají;
•  STRATEGIE — kurz zaměřený na strategické rozhodování vedení zdravotnických za-

řízení;
•  EKONOMIKA — kurz zaměřený na ekonomiku zdravotnických zařízení;
•  VYKAZOVÁNÍ — kurz zaměřený na porozumění principům vykazování pro zdravotní 

pojiš	ovny;
•  PSYCHOLOGIE — kurz zaměřený na znalosti a dovednosti z oblasti psychologie pro 

pracovníky ve zdravotnictví.
 Kromě těchto kurzů, které jsou postupně převáděny do formy e-learningových kurzů 
v prostředí systému MOODLE, vznikají ještě další 2 podpůrné kurzy — úvod do e-lear-
ningu a lexikon pojmů, které budou sloužit studentům pro lepší orientaci během studia.
 Součástí projektu je také pilotní školení ve výše uvedených kurzech. Pilotní běh 
kurzů je otevřený pro všechny zájemce a školení je bezplatné. V případě zájmu 
o absolvování některého kurzu se zájemci mohou obrátit na adresu info@ou-servis.
cz. Bližší podrobnosti o kurzech lze nalézt na adrese www.ou-servis.cz v části Projekty 
podporované fondy EU. TOMÁŠ SOCHOR

Pozor na klapky!
 Centrum informačních technologií Os-
travské univerzity v Ostravě připravuje 
přechod ze současných 3místných klapek 
na 4místné ve dvou fázích. Prvá fáze — in-
stalace nové 4místné provolby proběhne 
na závěr tohoto roku (12/2006), druhá 
fáze — přečíslování všech 12 ústředen — by 
měla proběhnout v období od konce dub-
na 2007 do poloviny května 2007. Tyto 
fáze byly takto časově zvoleny vzhledem 
ke dvěma okolnostem:

mezi několika úspěšnými výstupy studentů 
naší katedry v oboru historického bádání, 
které se nově konstituovalo v české histo-
riografii teprve po roce 1989 (i když v zá-
padní Evropě je tzv. alltag již po několik 
desetiletí tématem zcela běžným). V české 
verzi hovoříme o každodennosti — historii 
nazírá tato tematika nikoliv z úhlu pohle-
du tzv. „velkých dějin“, ale na základě vý-
zkumu každodenního života různých vrstev 
obyvatelstva. Téma vyžaduje samozřejmě 
odlišný metodický přístup, vedle prame-
nů úřední povahy vychází daleko více ze 
soukromých zdrojů informací — memoárů, 
deníků, ústních výpovědí, samozřejmě také 
z krásné i odborné literatury. J. Jeřábková 
oslovila širokou škálu respondentů z růz-
ných částí města, rozdílného sociálního 
původu, věkových kategorií, ženy i muže. 
Získala velmi zajímavé výpovědi o běžných 
starostech prostých obyvatel města, které 
provázely jejich každodenní život ve sle-
dovaném období. Obrátila se ovšem také 
na několik reprezentantů rodin, které po-
stihla politická perzekuce komunistického 
režimu, a srovnala ostatní výpovědi s ne-
lehkým osudem těchto lidí. 
 Janě Jeřábkové samozřejmě gratulujeme 
k úspěchu. S jednotlivými pasážemi její 
diplomové práce se budou moci zájemci 
seznámit v publikované podobě — jednak 
na stránkách sborníku FF OU HISTORI-
CA, ale také v jednom z budoucích vydání 
sborníku OSTRAVA.

NINA PAVELČÍKOVÁ 

JANA JEŘÁBKOVÁ V SEZIMOVĚ ÚSTÍ

ANI NA TENTO VEČER NEZAPOMENEME.
FOTO: ŠÁRKA NOVÁKOVÁ

jsme zamířily do studentského klubu — na 
internacionální diskotéku. Atmosféra byla 
úžasná. Jak jinak, když se u jednoho stolu 
sejde sedm ženských — budoucích učitelek? 
Procvičily jsme si německou konverzaci, pily 
anglické pivo, francouzské víno, zatančily si 
na latinskoamerickou hudbu a správně po 
česku jsme se pořádně nasmály. Tento večer, 
ale i celý pobyt nám rychle utekl. Závěrem 
je třeba říct, že nejen poznávání historických 
památek je důležité a podnětné…

MICHAELA VAŇKOVÁ, BARBORA KOČIŠOVÁ,
ALEXANDRA ŠIMOVÁ

Z katedry hudební výchovy
PdF OU
Úspěšná pražská premiéra
Dny soudobé hudby, prestižní koncertní přehlídka, jejíž programy jsou sestaveny výhrad-
ně z děl současných českých 
autorů, probíhá pod záštitou 
Společnosti českých skladatelů 
každoročně v podzimní Praze. 
Na jednom z večerů letošního 
ročníku (13. listopadu, v sále 
Konzervatoře a ladičské školy 
J. Deyla) premiéroval klavírní 
pedagog katedry hudební vý-
chovy PdF OU Jaromír Zubí-
ček 10. sonátu Jiřího Laburdy 
a ohlasy u publika i odborné 
kritiky byly víc než přízni-
vé. Interpreta jsme požádali 
o krátký rozhovor.



a)  začátkem prosince se odevzdávají návr-
hy vzhledu a obsahu do tisku pro nové 
vydání Zlatých stránek 

b)  vlastní vydávání Zlatých stránek v Mo-
ravskoslezském kraji probíhá asi od 
konce května 2007.

 Jistě se ptáte, proč tato akce proběhne. 
Důvod je prostý — v této chvíli OU končí 
s volnými čísly pro nové klapky, tzn. že 
po vyčerpání těchto volných čísel nebude 
možno nikomu zřídit přímou novou klapku 
(je to klapka, jejíž číslo je součástí posled-
ních 3 míst v provolbovém číslování, např. 
597 460 564). 
 Správa ústředen v této chvíli eviduje 
posledních 26 volných čísel napříč celou 
tisícovou sérií čísel, přičemž současné po-
žadavky na nové klapky již dosahují v prů-
běhu zimního semestru čísla 18. Znamená 
to, že pak můžeme uspokojit jen dalších 8 
žádostí — a poté přidělování nových pro-
volbových klapek skončí.
 Správa ústředen již v této chvíli eviduje 
další požadavky na nová čísla pro rozši-
řující se objekty jen na PřF Hladnov, Fr. 
Šrámka, ZSF Zábřeh, rektorátu i budově 
C PřF, je třeba na závěr roku 2007 cca 
18 klapek. Nově rekonstruované objekty 
v areálu ZSF Zábřeh „spotřebují“ během 
roku 2008 200 — 300 klapek, cca 120 kla-
pek na IP telefonii a současně se musí 
uspokojit i nově vzniklé požadavky na fa-
kultách a útvarech OU (ročně průměrně 
cca 50 klapek).
 Cílem první fáze (prosinec 2006) je in-
stalace nové 4místné provolby a nastavení 
směrovacích pravidel tak, aby se jednot-
livé číslovací plány nemusely ihned mě-
nit a veškerý příchozí provoz zůstal beze 
změn. Týká se to nejen pro příchozí volání 
přes pevné linky, ale i přes VoIP sí	 CES-
NET2. Vnitřní volání zůstane ještě beze 
změn (3místná klapka) až do druhé fáze.
V odchozím směru se bude zobrazovat 
budˇsoučasná provolba 597 460 xxx až do 
vlastního přečíslování centrální ústředny, 
nebo již provolba nová. 
 Druhá fáze bude představovat vlast-
ní přečíslování jednotlivých ústředen na 
4místný číslovací plán, tato fáze je pro vel-
kou náročnost naplánovaná na delší časové 
období (cca 3 týdny a vlastní přečíslování 
na dané ústředně vždy proběhne v době 
minimálního provozu, nejčastěji od pátku 
do neděle a během následujících dní se 
budou odstraňovat případné problémy se 
směrováním).
 Je nám všem jasné, že v souvislosti 
s tímto přečíslováním bude nutno změnit 
hlavičku tiskopisů, razítka, vizitky a vytisk-
nout nové vnitřní telefonní seznamy apod. 
Proto CIT OU upozorňuje na tuto změnu 
již dlouho dopředu.
Nové provolbové číslo nám bude známo 
koncem listopadu 2006. Zatím předběžně 

Proč jste si ke svému pražskému vystoupení vybral právě dílo Jiřího Laburdy?
Tématem mé dizertační práce v rámci doktorského studia na Vysokej škole múzických umení 
v Bratislavě byla klavírní tvorba soudobých českých skladatelů. Protože k teoretické části 
patří i koncertní provedení vybraných děl, hledal jsem vhodné kompozice. Shodou okolností 
se mi do rukou dostala 7. sonáta Jiřího Laburdy. Doslova mě nadchla a probudila touhu 
poznat a nastudovat další Laburdovy klavírní opusy. Následovalo několik setkání s autorem, 
z nichž vzešlo upřímné přátelství a Mistrova nabídka napsat skladbu určenou přímo pro 
mne. Tak vznikla 10. klavírní sonáta, dostal jsem dokonce možnost vybrat pro ni jméno. 
Podle mého rodiště se nabízely názvy „Valašská“ nebo „Vsetínská“, nakonec jsem se rozhodl 
pro druhou možnost. Dedikace mě samozřejmě zavázala k jejímu prvnímu provedení. A pro-
tože Sonáta zvítězila v skladatelské soutěži, která je součástí Dnů soudobé hudby, uskutečnila 
se premiéra právě v jejich rámci. 

Říkal jste, že první setkání s hudbou Jiřího Laburdy Vás „doslova nadchlo“. Co 
je charakteristické pro kompoziční jazyk skladatele?
Především je to smysl pro maximální využití klavírní zvukovosti, což v soudobé hudbě 
není příliš časté. Mezi další přednosti patří dobře vystavěná melodie, kvalitní propracování 
harmonické a smysl pro detail, který se projevuje například tím, že autor neponechává nic 
realizační náhodě, notový zápis je plný přesných tempových a dynamických označení. Možná 
se to někomu může jevit jako poněkud svazující, ale vše je většinou velmi logické a mu-
zikálně snadno předvídatelné, takže pokud hraje Laburdovy kompozice zralý umělec, nemá 
s jejich interpretací žádné vážnější problémy.

Máte konkrétní představu o své budoucí prezentaci děl Jiřího Laburdy?
Nastudoval jsem již několik Laburdových opusů. Jako projev úcty k práci skladatele bych 
rád natočil CD, které by tvořily výhradně jeho klavírní kompozice. Dedikace 10. sonáty je 
pro mne velká výzva, cítím povinnost ji naplnit. 

S JAROMÍREM ZUBÍČKEM ROZMLOUVALA ŠÁRKA ZEDNÍČKOVÁ 

Slibný knižní debut
Mgr. Jiří Kusák, Ph.D., odborný asistent katedry 
hudební výchovy PdF OU, je autorem monografie 
s názvem Emil Hába. Interregionální průsečíky hu-
dební kultury Moravy a Slezska 20. století. Z textu 
na přebalu knihy vybíráme: „Monografie reflektuje 
životní osudy a rozsáhlou tvůrčí činnost Janáčkova 
žáka Emila Háby (1900—1982), kterého zařazujeme 
do umělecky vyspělé skladatelské generace, do níž 
patří především absolventi Janáčkovy brněnské var-
hanické školy: Břetislav Bakala, Josef Blatný, Josef 
Černík, Osvald Chlubna, Václav Kaprál, Jaroslav 
Kvapil, Vilém Petrželka ad. Na problematiku život-
ních osudů a tvůrčí činnosti Emila Háby nepohlížíme 
izolovaně, ale s akcentací filozofické korelace umělce 
a regionu jako prostoru inspirujících impulzů. (...) 
Emil Hába svou sbormistrovskou, dirigentskou, kom-
poziční, hudebněpedagogickou, hudebně-organizátorskou, varhanickou a přednáškovou 
činností hudebně kultivoval obyvatelstvo Uherskobrodska, v širším kontextu Slovácka, 
a ovlivňoval tak synchronní vývojové proměny regionální hudební kultury. Dokladem 
nalezení vzájemných volných interregionálních průsečíků jako transferu rodové hudeb-
nosti Hábů je působení sbormistra a skladatele Františka Háby (1926—1999) v kontextu 
hudební kultury Ostravska.“ 
 V obsahu knihy zvláště zaujmou detailně propracované komplexní analýzy s notovými 
příklady Glagolské mše Emila Háby a skladby Vítr a zvon Františka Háby, rozsáhlý 
soupis pramenů a literatury, jmenný rejstřík a četné textové a ikonografické přílohy.
Publikace byla vydána díky finančním prostředkům Interní grantové soutěže 2006 Peda-
gogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. 

ŠÁRKA ZEDNÍČKOVÁ

Akademická příručka nejen 
pro studenty
 Na lékařské fakultě v Martině vznikla kniha s názvem Akademická příručka. „Moti-
vací pro vznik knihy je skutečnost, že není jednoduché získat na jednom místě informace 
o tom, jak má např. vypadat prezentace práce, její příprava, standardní úprava a obhajoba, 



Nový studijní obor
Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě otevírá pro studijní rok 
2007/2008 nový studijní obor VŠEOBECNÁ SESTRA v kombinované formě studia.
 Vedoucí Ústavu ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví doc. PhDr. Darja Ja-
rošová, Ph.D., dodává: „Akreditací tohoto oboru získala naše fakulta možnost nabídnout 
tříleté vysokoškolské studium při zaměstnání zdravotním sestrám, které si tak mohou 
doplnit vzdělání a získat akademický titul bakalář. Získané vědomosti umožní sestrám 
větší uplatnění na trhu práce, a to jak doma, tak i v zahraničí. Vstupní předpoklady pro 
toto studium jsou tyto: Ke studiu kombinované formy oboru Všeobecná sestra mohou 
být přijati pouze držitelé osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu v oboru Všeobecná sestra, kteří průkazným způsobem doloží 3 roky výkonu 
povolání všeobecné sestry.“
Přihlášky ke studiu budou přijímány na ZSF OU do 28. února 2007.

Přijímací zkoušky proběhnou 19. května 2007.

Bližší informace obdrží zájemci o studium na studijním oddělení ZSF OU.
ŠTĚPÁN NEUWIRTH

dále informace o ochraně autorských práv, ale i plagiátorství, či etických otázkách aka-
demického života,“ uvádí profesor Dušan Meško, jeden z autorů Akademické příručky, 
a dodává: „Studenti, ale i lidé z praxe tak získají z jednoho zdroje a na jednom místě 
velmi široké spektrum informací potřebných jak pro studium, tak i praxi bez ohledu na to, 
zda se budou pohybovat v domácím, nebo v zahraničním prostředí.“
 Ve čtyřiadvaceti kapitolách najdou čtenáři dále např. charakteristiku jednotlivých dru-
hů školních, závěrečných, kvalifikačních a jiných písemných prací, hodnocení a obhajobu 
školní a závěrečné práce, etické otázky související s prezentací práce, rady na cestu do 
zahraničí atd.
 Akademická příručka vyšla na Slovensku už dvakrát, je také k dispozici ve většině kla-
sických i internetových knihkupectví v České republice. Detail obsahu knihy je dostupný 
na webové stránce http://www.martinus.sk/?uItem=27739.                      - NEŠ -

Zemřela paní učitelka
Evženie Víchová—Zbavitelová
Jen těžko se loučíme s přáteli, kteří 
celá desetiletí nemysleli jen na sebe, 
ale především na ostatní. Paní Evženka, 
jak jsme jí říkali, působila jako uči-
telka ve škole pro děti se zrakovým 
postižením, mimo školu pracovala ve 
vlastivědné a kulturní oblasti, v učitel-
ských odborech a posledních 25 let také 
jako archivářka fondu dějin učitelstva 
Severomoravského kraje. Do posledních 
chvil svého života, tj. do 92 let věku, 
sledovala dění v našem kraji, zvláště 
však na Frenštátsku, Opavsku a Ostrav-
sku. Dosáhla vysoké úrovně vlastivědné 
práce. Mnoho se naučila od prof. Aloi-
se Zbavitele, který byl žákem slavného 
Karla Kálala, činovníka učitelstva na 
Slovensku ve třicátých letech dvacátého 
století. Zakládala s kolegou Vlastimilem 
Zlým exkurzně poznávací základnu ve 
Frenštátě pod Radhoštěm a v Ostravě 
s ředitelem Vilémem Fedrovičem.
 Děkujeme paní učitelce Víchové-Zbavitelové za získání cenných archivních dokumentů 
z celého kraje, které začlenila do dosud získaných fondů DU. Velká část těchto cenných 
materiálů je dnes uložena v Muzeu J. A. Komenského v Přerově. Na její život a práci 
nelze zapomenout.
 Zemřela 11. listopadu 2006. Rozloučili jsme se s ní 16. listopadu 2006 v obřadní síni 
v Ostravě-Vítkovicích.

VLADIMÍR KREJČÍ

Ze života univerzity
 Ve dnech 1.—2. prosince 2006 Ostravská 
univerzita prezentovala své studijní obory 
na 13. ročníku výstavy Učeň, středoškolák, 
vysokoškolák a Pedagogika.
 Výstava se konala v prostorách výsta-
viště Černá louka v Ostravě. Referentky 
Andrea Kulmová a Radmila Černá poradi-
ly budoucím vysokoškolákům i s vyplněním 
elektronické přihlášky na univerzitu.

máme „přiklepnuto“ číslo provolby 59 730 
[0-4] xxx, kde číslo xxxx bude až do kon-
ce druhé fáze nahrazeno syntaxí 1 xxx (1 
— vložené číslo na hlavní ústředně, xxx 
— zatím platné 3místné klapky v rozsahu 
1xx — 9xx). Tato nová provolba není úplná 
— desetitisícová, nyní máme přislíbeno jen 
pět tisicových sérií.

ING. R. KŘENEK, CIT OU

FOTO: JIŘINA VEČEŘOVÁ

Oznámení pro studenty
Katedra pedagogické a školní psycholo-
gie se 30. 11. 2006 přestěhovala z bu-
dovy D (Reální ulice 5) do budovy R 
— rektorát (Dvořákova ulice 7) — míst-
nosti č. 212—216.

JITKA ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ

VEDOUCÍ KATEDRY

FOTOGRAFIE OD ING. OLDŘICHA PRUDELA Z R. 1981



Listopad na Filozofické
fakultě OU ve fotografiích

FOTO: ARCHIV

Druhý měsíc
v Canterbury aneb
Jak jsem se učila
 Tak jsem tady dva měsíce, jazyková 
bariéra sice velmi pomalu, ale přece jen 
padá. Jistě se mnou budete souhlasit, že 
studijní pobyt je hlavně o studiu, a tak 
i já jsem se do tohoto procesu plně za-
pojila.
 Vzdělávání v Británii je značně odlišné 
od toho našeho. Klade větší důraz na 
odpovědnost studenta (bohužel), podstat-
ná část hodiny je věnována diskusi na 
dané téma (zajímavé, ale škoda, že nerozumím. Mám však skvělé spolužáky, kteří 
mě do ní zapojí, a� chci nebo nechci), předpokládá se, že student načte všechnu 
doporučenou literaturu. Takže pokud jste na tom s angličtinou stejně jako já (každé 
páté slovo hledám ve slovníku), stane se knihovna vaším druhým domovem. Ale 
abych vás neodradila, budu psát už jen pozitivně.
 Jeden z nejzajímavějších předmětů, které tady mám možnost studovat, je Cross 
Cultural Studies. Volně přeloženo, napříč kulturou. Poznáváme a diskutujeme o růz-
ných kulturách. A jelikož jsme všichni zvídaví a iniciativní, sami jsme si vymysleli, 
zadali, naplánovali, realizovali a zhodnotili dobrovolný domácí úkol pro tento předmět. 
Zadání: francouzský aperitiv, italský předkrm (salát), český guláš, belgický chléb, an-
glické pivo. Hodnoceni? VÝBORNĚ!
 Ale nejenom škola vás tady učí. Nové poznatky, vědomosti a dovednosti získáváte 
na každém kroku. Máte zde příležitosti, které se vám doma nenaskytnou, a když ano, 
často je ani nevyužijeme. Tak například já se tady naučila optimismu a zdravému 
životnímu stylu. Vysvětlím vám, proč jsem zde přestala kouřit (1), stala se otužilou (2) 
a jak sportuji každý den (3). Ale musím říct, že ze začátku mi tento styl života dal 
pořádně zabrat.
1)  V bance neustále problémy, peníze z domova pomalu ubývaly, a krabička cigaret 

stoji 5 liber. Uvažovala jsem a zaplatit nájem, účet a koupit si jídlo mi přišlo jako 
lepší nápad než si koupit cigarety. A tak nekouřím. 

2)  Když se vám porouchá plynový měřič a vy jste dva týdny bez plynu, a tím i bez 
teplé vody, nezbude vám nic jiného než si na každodenní studenou sprchu zvyk-
nout. Z počátku to není moc příjemné, ale pak mi to přišlo fajn (i když stále 
dávám přednost teplé vodě). 

3)  A na konec. Pokud vám Angličan tvrdí, že budete bydlet 15 minut od univerzity, vyná-
sobte tuto dobu dvěma, lépe třemi. A tak každý den chodím 45 minut do školy a 45 
minut ze školy domů. Někdy i dvakrát denně, pokud mám přednášky ráno a večer. 
Občas (já rozhodně nejsem ranní ptáče) se procházka do školy změní spíše v jog-
ging.

 Když na to tak koukám, musím říct, že pobyt zde na mě má pozitivní vliv. Až se 
vrátím domů, budu zdravější, štíhlejší a ve formě! A snad i chytřejší, to studium se 
přece musí nějak projevit! 
 Takže vám radím, pokud pojedete do Canterbury nebo i někam jinam, zabalte si 
dobrou náladu, optimismus a pohodlné boty.
 EVA NEDOMOVÁ

Výměnný studijní pobyt
studentů doktorského studia 
PřF OU
V období 12. až 16. září 2006 proběhl výměnný studijní pobyt studentů doktorského stu-
dia tří spolupracujících vysokých škol v České republice. Spolupráce Ostravské univerzity 
v Ostravě, Univerzity Hradec Králové a Západočeské univerzity v Plzni přináší společně 
specializované studium Teorie vzdělávání ve fyzice. Studenti tohoto studia jsou připravováni 
na řešení problémových oblastí, jako je přenos vědeckých fyzikálních poznatků do vzdělá-
vání, rozvoj fyzikálního myšlení a řešení problémů, rozvoj tvořivosti žáků ve výuce fyziky, 
vliv informačních a komunikačních technologií na výuku a použití informačních a komu-

Přejeme všem pedagogům,

studentům a pracovníkům

Ostravské univerzity

a našim čtenářům pěkné

a pohodové svátky vánoční

a do roku 2007 pevné zdraví,

hodně osobních a pracovních

úspěchů.

Redakce

DNE 14. 11. SE USKUTEČNIL SLAVNOSTNÍ KŘEST 
SBORNÍKU, KTERÝ VYŠEL U PŘÍLEŽITOSTI JUBILEA 
DĚKANKY FF OU.

NÁVŠTĚVA VÝZNAMNÉHO KANADSKÉHO FILOZOFA PROF. 
HARRYHO N. B. HURWITZE NA DĚKANÁTĚ FF OU.

Z PŘIJETÍ SLOVENSKÉHO VELVYSLANCE V ČR 
MGR. LADISLAVA BALLEKA NA DĚKANÁTĚ FF OU.



Sledujeme cestu Vítězslava 
Dostála

 Cestovatele Ví	u Dostála jsme v mi-
nulém vydání Listů opustili 300 km před 
hlavním městem Kostariky.
 V San Jose, kam cestovatel Dostál 
dorazil 8. listopadu, měl na tachometru
13 506 km. První plánovaná dlouhá zastáv-
ka — deset dnů. Velká údržba kola, dopsat 
deník, nahrát kazety, vypálit CD s fotkami, 
doplnit zásoby, ale hlavně si pořádně od-
počinout. Byl hostem Velvyslanectví České 
republiky. 
 V současné době se Ví	a Dostál nachá-
zí v panamském Colonu (14 480 km), kde 
řeší zapeklitou situaci, cituji: „Pro mne je 
v tuto chvíli nejdůležitější dostat se z Pa-
namy do Kolumbie. Tyto dvě země, jak to 
tak vypadá, spolu komunikuji jen vzdušně. 
Lodní linky nefungují a já se budu muset, 
chci-li pokračovat dál, přenést do Cartageny 
letecky. A tak jdu zkoušet štěstí. Po vyře-
šení tohoto cestovatelského rébusu se opět 
ozvu.“
 Cestovatelskou expedici Víti Dostála 
sledujte na www.panamericana.cz.

- RH —

nikačních technolo-
gií v nefyzikálním 
vzdělávání, využí-
vání interdiscipli-
nárních vztahů.
 Studenti, kte-
ří se této stáže 
zúčastnili, získali 
řadu odborných 
vědomostí a doved-
ností, absolvovali 
řadu přednášek a 
seminářů tamějších 
vysokoškolských 
profesorů, které 
odpovídaly svým 
pojetím zaměření 
fakulty, odborné a 
výzkumné činnosti. Mimo samotnou výuku také spolupracovali se studenty na řešeních 
problémových úloh, konzultovali nad průběžně dosaženými výsledky ve svých studijních, 
publikačních a vědeckých činnostech a ve spolupráci s vysokoškolskými profesory na 
jejich dalších možných řešeních, které zkvalitní jejich vědeckou činnost a přínos příslušné 
vědecké oblasti s dobrými předpoklady obor dále rozvíjet.
 Ukazuje se, že spolupráce založená na principech výměnných pobytů je pro studen-
ty těchto spolupracujících fakult nesmírně přínosná nejen z hlediska nově získaných 
odborných poznatků a zkušeností, ale také z hlediska jejich další dlouhodobé osobní 
spolupráce.

MGR. IVO NOVÁK, STUDENT PŘF OU

V MEXIKU KOUSEK (40 KM) ZA MĚSTEM PUBER-
TO ESCONDIDO JE ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO

Růžovými brýlemi Miriam Prokešové
Všichni máme své sny. Reálné, nereálné, nebo skutečně snové.

Mám několik snů — těch skutečně snových —, které se mi neustále už po několik 
dlouhých let opakují. Třeba jdu po dřevěném mostě nad řekou, a ten most se 
náhle prolomí a já padám do kalné vody a nemám se čeho chytit. Nebo před 

něčím utíkám a točím se v kruhu, nebo rodím děti (ten je hodně častý), nebo jsem 
v krajině mrtvých (ten je hodně zajímavý), nebo stojím v posluchárně a mluvím 

před davem lidí, ale nikdo mne nevnímá, nevidí a ani neslyší (a ten je fakt hrozný). 
Pak mám taky sen, který se mi opakuje několikrát během roku.

Je Štědrý večer. Měli bychom už pomalu večeřet a chystat vše ke sváteční hostině. 
Ale nic nemáme. Není stromek, není připravený kapr, není bramborový salát, není 
Betlém, není prostě vůbec nic. Má být Štědrý večer, všude kolem jej mají, jen 

u nás nic, protože nic není připraveno. A já se v poslední chvíli snažím napravit, 
co se dá. Rychle vařím, rychle stavím a strojím stromek, vše v šíleném spěchu 
a strachu, že to nestihnu, nezvládnu, že nebude nic... Ten sen vždycky nějak

dopadne, někdy lépe, někdy hůř, v některých snech ale rezignuji
a už se o nic nestarám a ani nesnažím.

Takový docela jednoduchý sen, řeknete si asi, kde výklad je jasný. Každoroční 
stres a zběsilá předvánoční honička se prostě jen prolne do snů. Chce to jen 
zpomalit, nestresovat, neproměnit radost v povinnost, která se nezvládá. Jenže 

— nejsem zrovna ten typ, který si z Vánoc udělal oslavu jídla a spotřebního zboží. 
Prožívám si je a těším se na ně, mám ráda tu předvánoční náladu a podivné 

hemžení lidí v ulicích, nevadí mi to. A mám ráda Vánoce nejen na sněhu, ale i na 
blátě, i deštivé, i slunečné — tak proč se mi zdává tento hodně nepříjemný sen? 

Sen o zklamání, o selhání, o smutku, o tom, co být má a co není?
Vlastně ani nevím. Jen vám přeji, vám, kteří nyní čtete tyto řádky, klidný a pohodo-
vý předvánoční čas. Poklidný nákup s vůní cukroví, s vůní dárků, s vůní zimní noci 
a vánočních stromků. Prostě s vůní předvánoční nálady s předvánočními lidmi, to 
vše spojené s neopakovatelnou vůní dětství. A nakonec také krásný a spokojený 

Štědrý večer, ve kterém bude všechno tak, jak být má.
Štědrý večer plný naplněných a možná i nenaplněných, ale i přesto krásných snů.

Prostě snově krásné a š�astné Vánoce... vám všem.

Pedagogika a školství 
v listopadu 2006

 První den v listopadu vyšla v Morav-
skoslezském deníku příloha Vzdělávání. 
Jde o kvalitní přehled vysokých škol s řa-
dou článků pojednávajících o zaměstna-
nosti absolventů středních odborných škol 
a učebních oborů. Vysokoškoláků máme 
stále málo; ani se to nezdá, ale statistiky 
EU jsou přesvědčivé. Předpokladem studia 
na vysokých školách je hluboké všeobecné 
vzdělání, což odborné školy nemohou spl-
nit. Jejich funkce je jiná — odborná a pro-
fesní. Zájemců o vysokoškolské vzdělání je 
mnohonásobně více, než skýtají kapacity 
vysokých škol. Nesnižuje se počet vyšších 
odborných škol, jejichž absolventi většinou 
odcházejí do praxe, mnozí se však také hlá-
sí na vysoké školy. Z nich se někdy stávají 
studenti podnikatelé. Ti však mnohdy mají 
problémy s plněním studijních povinností 
a mají tendenci prodlužovat délku studia. 
Není to uspokojivý jev. 
 Všimněme si, jak narůstá počet orga-
nizací a firem, které provozují soukromé 
školy. Tyto školy využívají velkého zájmu 

STUDENTI PŘED BUDOVOU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ: MGR. VÍT PŮLKRÁ-
BEK, MGR. LIBUŠE KUBINCOVÁ, MGR. IVO NOVÁK, MGR. ANNA KYNCLOVÁ
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Anotace:
Záměrem autorů je předložit čtenářům 
učební text v rozumném rozsahu, který 
je v první části seznámí přijatelným způ-
sobem s problematikou jedné z forem 
slovotvorby, ovšem na vyšší úrovni než 
jsou předpokládané znalosti praktických 
uživatelů cizího jazyka, respektive lin-
gvistů-začátečníků, a v druhé části (svým 
rozsahem delší) poskytne ryze lingvistic-
ké a vskutku velice podrobné informace. 
Jedním z cílů publikace je rovněž naučit 
čtenáře hlubšímu pohledu na fungování 
jazyka, totiž naučit je posuzovat jazy-
kové jevy v širších souvislostech. Nejde 
tedy jen o úvahy nad úzkým tématem, 
jak by se snad z názvu učebního textu 
dalo usuzovat. Přiložen je velice obsáhlý 
(k současnému datu snad i vyčerpávající) 
seznam literatury, jenž může sloužit inspi-
rací zájemcům o pokračovací anglistická 
studia. Autoři předpokládají, že učební 
text lze využít primárně pro část semi-
nářů z morfologie a lexikologie v linii 

magisterské a doktorandské, a to nejen 
studií anglistických, ale případně i germa-
nistických, romanistických či bohemistic-
kých. (Předpokladem je fakt, že uživatelé 
této příručky se orientují v angličtině, jíž 
je celý text psán, a že mají hlubší zájem 
o srovnávací studia).

�
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Anotace:
Sborník Considering America from Inside 
and Out: A San José/Ostrava Dialogue 
Sharing Perspectives nabízí pohled na čtyři 
vybraná témata: výuka ženských autorek, 
úloha reality-show v rámci populární kul-
tury, mýty amerického Jihozápadu a vliv 
historických událostí na formování etnické 
identity. Každé z témat je nazíráno ze 
dvou různých úhlů, prizmatem americké-
ho a českého amerikanisty. Dvojice esejů 
tak mají dialogický charakter, díky čemuž 
se vyjevuje mnohovrstevnatost americké 
kultury a různorodost jejích výkladů ve 
Spojených státech a mimo ně.

Vydané spisy, skripta a sborníky

mladých lidí, ale školné na nich bývá často 
velmi vysoké. Vzdělávání se tak stává v trž-
ním systému pro mnohé rodiny přílišnou 
investicí.
 Do popředí se dostává problém nedo-
statku učňů pro dělnické a technické obory 
a profese. V Ostravě, kde bývala velká uči-
liště při závodech, je to zvláště markantní 
a je třeba tento problém řešit. Stávající uči-
liště vyvíjejí úsilí zvýšit počty učňů inzercí 
a akcemi „otevřených dveří“. Bude trvat ně-
kolik let, než se změní přetrvávající názor, 
že učňovská zařízení jsou podřadné školy. 
 V listopadu jsou zpracovávány zprávy 
o výsledcích pedagogických výzkumů za rok 
2006. Jsou konány celostátní konference, 
jedna z nich proběhla v Přerově 7.—8. 11. 
v Muzeu J. A. Komenského. Zabývala se 
mimoškolní činností učitelů v oblasti vlasti-
vědné, muzejní a osvětové. Účastníci refe-
rovali o mnoha osobnostech, jejichž zásluhy 
jsou významné pro současnost i budoucnost 
naší kultury. 
 23. listopadu t.r. se sešla členská schů-
ze pobočky České pedagogické společnosti 
v Ostravě. Hostem byl spisovatel Oldřich 
Šuléř, který vzpomínal na své profesory čes-
kého jazyka a literatury.
 Na listopad připadá také šedesáté výročí 
vzniku univerzitních pedagogických fakult 
v r. 1946.
 Vyšla řada publikací obohacujících naše 
poznání v pedagogických vědách. Časopis 
Pedagogická orientace vybízí autory, aby 
zasílali své stati pro příští čísla v r. 2007.
 Pedagogické muzeum v Praze s Unií 
Comenius zaslaly oznámení o konání me-
zinárodní konference „Odkaz J. A. Komen-
ského kultuře a vzdělávání“. Bude se konat 
15.—17. listopadu 2007, kdy si připomeneme 
350. výročí vydání pedagogických prací J. 
A. Komenského „Opera didaktica omnia“ 
(Amsterodam 1657).

VLADIMÍR KREJČÍ

Kalendárium v listopadu 
2006

4. 11. 1946 konference OSN, založen výbor 
pro výchovu, vědu a kulturu — UNESCO
11. 11. 2006 zemřela Evženie Víchová-Zbavi-
telová, učitelka ve škole pro děti se zrakovým 
postižením v Ostravě, vlastivědná a kulturní 
pracovnice ve Frenštátě pod Radhoštěm, 
v Opavě a v Ostravě, archivářka fondů dě-
jin učitelstva Severomoravského kraje.
11. 11. 1846 narozen Leopold Vícha, vlaste-
necký učitel Slezska, zemřel 21. 11. 1921. 
15. 11. 1891 zemřel Ondřej Skoták, učitel 
a slezský vlastenec.
20. 11. 1951 zemřel Vojtěch Beneš, učitelský 
předák, bratr prezidenta dr. E. Beneše.
20. 11. 1873 narozen František Eliáš, men-
šinový učitel na Těšínsku a v Orlové, autor 
a vydavatel knížek pro děti.
21. 11. 1888 narozen Klaudius Bechný, uči-
tel, ředitel školy a školní inspektor v okrese 
Nový Jičín.

DÁŠA LASOTOVÁ A STUDENTI KATEDRY VÝTVARNÉ VÝCHOVY PDF OU
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÝSTAVU DOKUMENTACE II

(FOTOGRAFIE SPOLEČNÝCH AKTIVIT V GALERIÍCH).
VÝSTAVA SE KONÁ V GALERII STUDENT NA ČESKOBRATRSKÉ ULICI

VŽDY OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 9 DO 18 HODIN AŽ DO 12. LEDNA 2007

Pozvánka



Uzávěrka dalšího čísla je v pondělí 8. ledna 2007 do 10.00 hod.

Listy Ostravské univerzity, č. 10/2006, roč. 14 � Vydává Ostravská univerzita, č. registrace MMO - 74/93-PP � Internet: http://www.osu.cz � Kontaktní
adresa: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1, tel.: 596 160 139, fax: 596 118 216 � e-mail: jirina.vecerova@osu.cz � Redakční rada: Jiřina Večeřová -
šéfredaktorka; PaedDr. Milena Frydrychová, prof. RNDr. Erika Mechlová, PhDr. Šárka Zedníčková, Ph.D., Mgr. Ivana Gejgušová, Mgr. Kateřina 
Sobotíková, Štěpán Neuwirth a Veronika Langrová � Grafické zpracování a tisk: Repronis Ostrava � Náklad 1200 výtisků � ZDARMA

Podávání novinových zási lek povoleno Českou poštou, s .p. , odštěpným závodem Severní Morava, čj . : 2263/98-P/1 ze dne 18. 9. 1998

24. 11. 1876 narozen Adolf Sýkora, organi-
zátor českého školství na Opavsku.
24. 11. 1571 zemřel Jan Blahoslav, biskup 
jednoty bratrské v Přerově, zakladatel bra-
trské školy.
26. 11. 1926 zemřela Eliška Krásnohorská, 
spisovatelka a zakladatelka střední školy pro 
dívky v Praze.
27. 11. 1876 narozen profesor německé tech-
niky v Brně Viktor Kaplan, vynálezce vod-
ní turbiny pro velké výkony a malé vodní 
spády.
28. 11. 1896 narozen Cyril Hykel, učitel, 
spisovatel a vlastivědný pracovník.
28. 11. 1953 zemřel Jan Šváb, středoškolský 
profesor, osvětový a kulturní pracovník  Os-
travska.
29. 11. 1906 narozen Jaroslav Žák, profesor, 
osvětový a kulturní pracovník, autor knih ze 
školního prostředí, většinou humorných.
30. 11. 1926 narozena PhDr. Jaroslava Ně-
mečková, CSc., specialistka na dějiny peda-
gogiky z katedry pedagogiky FF UP v Olo-
mouci. VLADIMÍR KREJČÍ

Odborářský Mikuláš naděloval!
 Naděloval sice v nepatrném předstihu, 
protože již v pátek 1. prosince, ale na-
děloval stejně štědře jako jindy. Nadělo-
val v důstojném prostředí auly OU, jejíž 
rozsvícené lustry se odrážely v nadšených 
dětských očích. Naděloval všem, protože 
všichni byli po celý rok hodní a v soutě-
žích, předcházejících vlastní nadílku, mimo-
řádně šikovní. 
 Kromě tradičních balíčků si účastníci 
této sympatické akce odnesli i řadu sladkých cen. Dospělým doprovázejícím své ratolesti 

lze snad na tomto místě prozradit, že se 
role Mikuláše, andělů a čerta nezhostily 
nadpozemské bytosti, ale skuteční studenti 
Ostravské univerzity, posluchači učitelství 
pro 2. stupeň ZŠ a učitelství pro SŠ, Ale-
na Čechová, Michaela Habáňová, Michal 
Franc a Michal Vank.

Účinkujícím i hostům srdečně děkuje 
VÝBOR ZÁKLADNÍ ORGANIZACE

VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU



Digitální tisky Jozefa Jankoviče a Jaroslavy Severové — účastníků mezinárodního workshopu digitálního
tisku Factory 2006, který proběhl 29.—30. listopadu v Petřvaldu u Ostravy. Dalšími účastníky (kromě pe-
dagogů naší školy) byli Svätopluk Mikyta (SK), Łukasz Klisz (PL) a Sebastian Kubica (PL).


