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Rektor bilancuje
Ivo Stolařík znovuobjevovaný
Co nového na Filozofické fakultě OU?
Nové technologie v protetice
Studenti vystavují
Základy fyziologie rostlin
Studentská vrátka
Růžovými brýlemi Miriam Prokešové
Filmový klub Slunečnice se diví

Rektor bilancuje
Rektor Ostravské univerzity doc.
RNDr. Vladimír Baar, CSc., končí 28.
2. 2007 své funkční období. Při této
příležitosti poskytl Listům OU následující rozhovor.
S jakými představami jste do funkce nastoupil a nakolik jste z nich
musel slevit?
Moje představy byly docela realistické,
časem jsem však zjistil, že zdaleka ne
všechny nacházely pochopení u jiných.
Jednou z nich byla snaha o větší propojení fakult prostřednictvím interdisciplinárních studijních oborů.
Jenže jsem brzy zjistil, že jsou na univerzitě lidé, kteří spolu nejsou
schopni vzájemně kooperovat, i když by jejich vědecko-pedagogické
specializace byly dobrým základem pro nějaký společný obor. Vzpomeňme si třeba na velké spory mezi fakultami při hledání optimálního modelu pro strukturované učitelské obory. Vím, že problémy
s interdisciplinárními obory jsou i na akreditačních komisích — vím
o tom své, protože jsem tvůrcem jednoho takového oboru kombinujícího geograﬁcké a jazykové vzdělání. Už přes rok trvá schvalovací
řízení a stále jsou nějaké výhrady. Žel, co nejde jednoznačně zařadit
do nějaké škatulky, s tím máme u nás stále problémy. Druhá věc,
v níž jsem byl jen částečně úspěšný, se týkala rozpočtu. Domníval
jsem se, že akademickým pracovníkům je vlastní jistá dávka velkorysosti, leč ukázalo se, že zdaleka ne všem. Vstupoval jsem do funkce
s dobrou znalostí rozpočtových pravidel a věděl jsem, že umělecké
studijní obory sice dostávají v porovnání s ostatními obory na univerzitě nejvyšší státní dotaci, avšak ta tvoří jen asi 55 % toho, co
dostávají umělecké obory na uměleckých vysokých školách. Přesto
s takto výrazně nižšími prostředky dokázali naši hudebníci i výtvarníci vyjít, leč na nějaký rozvoj prakticky nic nezbývalo. Chtěl jsem,
aby do jejich rozpočtu relativně malou částkou (cca 200—250 tisíc
ročně) přispěly ostatní fakulty, ale podařilo se to jen jednou. Když se
jedná o to, aby nám naši umělci koncertovali na akcích, máme pro
ně jen slova chvály, když jim však máme pomoci v tíživé ﬁnanční
situaci, tak se handrkujeme doslova o drobné… A to, co se děje při
transformaci Institutu pro umělecká studia na fakulty v Senátu OU,
to mě o z představy o velkorysosti některých akademiků deﬁnitivně
vyléčilo. A to, že jsem nenašel širší podporu naší akademické obce
s projektem campusu, to nesouviselo se záměry v době přebírání
funkce. Možnost vybudovat campus za evropské peníze vykrystalizovala až ve druhé polovině funkčního období, no a já jsem slevil ze
svých představ tím, že jsem na další funkční období nekandidoval.
Mohl jsem se samozřejmě vrátit k původnímu záměru, s nímž jsem
do rektorské funkce vstupoval, tedy budování nové fakulty společenských věd v Zábřehu, ale to by znamenalo popření vlastního
přesvědčení, že campus na Karolíně by byl lepším řešením.
Co nejdůležitějšího se za vaše dosavadní funkční období ve
vedení univerzity podařilo?

Je samozřejmě věcí názoru, co je a co není důležité. Jedním z cílů,
s nimiž jsem do funkce rektora nastupoval, byla uniﬁkace studijních
předpisů na celé univerzitě a jejich kompatibilita s vnějším prostředím. To se přijetím Studijního a zkušebního řádu skutečně podařilo,
a to zejména díky systematickému úsilí prorektorky Málkové, která
vybudovala skutečně funkční útvar pro studium a vzdělávání, který
koordinuje činnost na fakultách. Nová pravidla pro studium výrazně pomohla našim studentům, a pokud je mi známo, celkově se
zlepšily i vztahy mezi nimi a studijními odděleními na fakultách.
Každoročně se podařilo zajistit ﬁnancování takřka všech přijatých
studentů, což samozřejmě znamenalo i navýšení rozpočtu, takže platy
našich akademiků se zase o něco zlepšily. Jestliže jsem zmínil dobře
fungující útvar prorektorky Málkové, musím současně konstatovat, že
v oblasti vědecké a umělecké činnosti se podařilo zásluhou prorektora Přádky vybudovat kvalitní systém procesního řízení, díky němuž
se zvýšila efektivita grantové a projektové činnosti, což se následně
projevilo výrazně zvýšeným objemem úspěšných grantů a projektů
a tím i ﬁnančních prostředků. A těm, kdož byli úspěšní v soutěži
o granty a projekty, se jistě již konečně plní jejich představy o ﬁnančním ohodnocení na vysoké škole. V neposlední řadě se podařilo
uzavřít další smlouvy o spolupráci s celou řadou zahraničních univerzit, dobré základy jsou vytvořeny pro kooperaci s vietnamskými
univerzitami, kde lze využít i peněz z evropských fondů určených na
rozvojovou pomoc Vietnamu.
Jako velmi důležité považuji i založení nové tradice Akademického dne, při němž se setkávají učitelé a studenti všech fakult
a rektorem jsou oceněni ti nejlepší z nich. Věřím, že toto slavnostní
zahájení akademického roku přispěje nejen k posílení sounáležitosti
s univerzitou, ale i ke zlepšení image OU v širší veřejnosti. K ní jistě
přispělo i nové, dynamicky vyhlížející logo, které nahradilo poněkud
archaicky znázorněného koníka z počátku 90. let. Ale nových věcí,
které vylepšují image univerzity, je více, stačí se jenom podívat na
nové webové stránky, nebo porovnat elektronizaci studijních procesů
dříve a nyní.
Jak si představujete svou budoucnost na univerzitě a fakultě?
Vracím se na domovskou katedru sociální geograﬁe a regionálního
rozvoje, odkud jsem sice po zvolení rektorem neodešel, ale přece
jen jsem se na její činnosti nemohl podílet v takovém rozsahu jako
dříve. Poznali to především studenti, kteří si jen ojediněle u mě
vybírali diplomové práce — v okamžiku, kdy se dověděli, že již nebudu do dalšího období kandidovat, tak se zájem okamžitě vrátil do
původního stavu. To mě samozřejmě těší a rozvoji našich studijních
oborů se chci věnovat především. Rád bych samozřejmě pokračoval
i v prohlubování kontaktů s vietnamskými univerzitami, pokud to
bude možné, tak nejen na katedrové úrovni. A samozřejmě budu
pokračovat ve vědecké a publikační činnosti. Rozpracovanou mám
rozsáhlou monograﬁi o kavkazském regionu, vrátím se také k sestavování encyklopedie o národech Evropy, na kterou jsem neměl vůbec
čas. Takže nudit se bezesporu nebudu.
PŘIPRAVILA JIŘINA VEČEŘOVÁ

Učíme pedagogy rozvíjet
podnikavost středoškoláků
Za účasti odborníků z Německa, Norska, Kypru a České republiky proběhla ve dnech 23. 1.—25. 1. 2007 v konferenční místnosti
hotelu Maria mezinárodní konference účastníků projektu „Developing Entrepreneurial Spirit in European Teachers‘ Training
for Vocational Education“, jehož řešiteli z Ostravské univerzity
jsou za Pedagogickou fakultu doc. PhDr. Josef Malach, CSc.,

a Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. Projekt je součástí programu
Socrates Comenius.
Projekt byl zahájen v roce 2004 s cílem vytvořit společný evropský program přípravy budoucích i stávajících učitelů na realizaci podnikatelské výchovy v podmínkách středních odborných
škol.

Práci na projektu uskutečňují řešitelé ve třech klíčových oblastech.
V té první je nově deﬁnována role
učitele v současných podmínkách.
Předpokládá jeho vyšší zapojení
do sociálněekonomického prostředí
a současně zvýšení jeho reﬂexe potřeb trhu práce a uplatnění absolventů středních škol.
Druhá oblast je zaměřena na
vypracování modulového studijního KONFERENCE SE ZÚČASTNILI (ZLEVA) DR. STELIOS Y.
kurzu „Příprava učitelů pro realizaci SOFOCLI, TASOS MENELAOU, DR. L. DURDA, MGR. K.
podnikatelské výchovy na středních SUŠKOVÁ.
odborných školách“ pro zmiňované cílové skupiny, jimiž jsou studenti učitelství i učitelé
z praxe. Jednotlivé moduly vytvářejí řešitelské partnerské země, ověřují jejich funkčnost
a vzájemně si vyměňují zkušenosti z pilotního prověřování modulů v různých zemích.
Třetí oblast zahrnuje přípravu
realizátorů podnikatelské výchovy
na vytváření nezbytných vazeb mezi
školami, institucemi, podnikatelskými subjekty i sdruženími. Tedy na
všechny složky, které při vzájemné
spolupráci mohou dosáhnout předpokládaných změn v myšlení i jednání absolventů středních odborných
škol. Změn, které v konečném důZ NORSKÉ HEDMARK UNIVERSITY COLLEGE/DIRECTORATE sledku a v souladu s Lisabonskou
FOR PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION RONNEVIG úmluvou povedou k získání jedné
PŘIJELI (ZLEVA) E. RONNEVIG, P. LEXANDER, I. K. ROE- z klíčových kompetencí, kompetence
DEGARD.
FOTO J. VEČEŘOVÁ podnikatelské.
Tato v řadě dosavadních setkání předposlední konference si kladla za cíl výměnu
zkušeností z pilotní realizace uvedených modulů a speciﬁkaci konečné podoby výstupního
produktu projektu. Bude jím příručka (Handbook) pro vysokoškolská pracoviště, která
bude obsahovat ucelený návod, jak připravit učitele na efektivní výchovu k podnikání
v podmínkách odborných škol všech členských zemí Evropské unie. Projekt bude zakončen v září 2007 setkáním partnerských zemí v německém Münsteru, kde sídlí koordinační pracoviště EU-Geschäftsstelle der Bezirksregierung Münster.
Po návratu do svých zemí ocenili kolegové z partnerských států nejen věcnost a týmového ducha celé konference, ale také organizační zajištění jejich pobytu v Ostravě,
včetně doprovodného kulturního programu. Mírně pesimistického ducha, vkrádajícího se
do myšlení některých účastníků s blížícím se koncem řešení projektu, překonávali nespočtem nových myšlenek a návrhů na jeho další možné pokračování. Věřme, že se jim
podaří nové náměty na další projekty v oblasti podnikatelské výchovy uplatnit na dalších
-MAL, JEN, SCHMtypech a stupních evropských škol.

Od restrukturalizace
učitelského studia
k Diploma Supplement Label
3 roky ve funkci prorektorky pro studium (ohlédnutí)

Ivo Stolařík
znovuobjevovaný
Ve středu 17. 1. 2007 byla aula Ostravské univerzity svědkem události, se kterou
se nesetkáváme každý den. Od 16.30 se
zde totiž konal křest nové publikace nakladatelství Montanex Ivo Stolařík — Osobnost
hudebního Ostravska. Připravil ji autorský kolektiv ve složení doc. PhDr. Karel Boženek, Ph.D. (ze Slezské univerzity
v Opavě), prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc.,
a prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (oba
z ostravské katedry hudební výchovy).
Akce proběhla za účasti dalších významných osobností, které vznik knihy podpořily: děkana Pedagogické fakulty doc. Josefa
Malacha, ředitele vydavatelství Montanex Aleše Retta a především samotného
PhDr. Ivo Stolaříka, CSc., Dr.h.c., jehož
rozsáhlé celoživotní badatelské a hudebně-organizační úsilí úzce svázané s naším
krajem si vysloužilo tuto poctu. Slavnostním večerem prováděla Mgr. Lucie Dokoupilová.

ZLEVA: K. STEINMETZ, J. MAZUREK, J. MALACH, I. STOLAŘÍK, A. RETT

Odpolední setkání ve zcela zaplněné
aule bylo zahájeno jak jinak než hudebním
vystoupením; v podání studentů ostravské
katedry hudební výchovy Petry Podsedníkové a Jana Nowaka zazněla klavírní díla
Vítězslava Nováka a Leoše Janáčka. Po
následných slavnostních projevech děkana
PdF OU a ředitele vydavatelství Montanex
plných obdivu a radosti ze zdařilého činu
proběhl očekávaný akt, který plynule přešel v autogramiádu při víně. Hosté — často
přátelé dr. I. Stolaříka — k němu přicházeli
s nezastíranou láskou i respektem k osobnosti, která tak významně ovlivnila kulturní
dění a hudebně-vědné myšlení regionu.

Tři roky jsou v řídící funkci velmi krátkým obdobím. Nejprve se orientujete v dosud
z povzdálí vnímané struktuře, pak se rozhodnete ke krokům, které odpovídají směřování instituce, hledáte sílu a lidi, kteří jsou ochotni vydávat energii a sdílet či dokonce
dodávat nápady ve stejné oblasti, a pak už zbývá jenom nepatrný časový úsek, kdy se
podaří některé věci dotáhnout. Proto je pro mě zřejmé, že by metonymií prorektorské
činnosti v oblasti studia mohlo být spojení — stále na startu.
Dovolte mi nyní v tezích připomenout určující změny, ovlivňující jednu z klíčových
činností na Ostravské univerzitě v Ostravě:
l
Podařilo se připravit a na MŠMT zaregistrovat jednotný Studijní a zkušební řád Ostravské univerzity ještě rok před tím, než se to stalo zákonnou povinností (od ledna
2006). Studijní a zkušební řád OU je pak každoročně aktualizován tak, aby byla jeho
aktuální platnost od září daného akademického roku.

I. STOLAŘÍK

S MANŽELKOU A

J. MALACHEM

l

l

IVO STOLAŘÍK

S PŘÁTELI

Monograﬁcká práce Ivo Stolařík, s příhodným podtitulem Osobnost hudebního
Ostravska, je odborným muzikologickým
zhodnocením činnosti na poli hudební
kritiky, etnograﬁe, hudební pedagogiky
a organizace hudebního života, která je
obsažena ve čtyřech studiích autorů. Odborný text je ve druhém oddílu útlé knihy
doplněn vzpomínkami přátel a spolupracovníků, publikační činností dr. Stolaříka
i doprovodným fotograﬁckým materiálem.
Ze střípků pamětí a uceleného přehledu
odborné činnosti si můžeme jako mozaiku
poskládat proﬁl velmi činorodé a pracovité osobnosti, jejíž přínos je nejzřetelnější
v pracích hudebně-historických, folkloristických i národopisných a také v činnostech
uměleckých (zvláště sbormistrovských), pedagogických a hudebně-organizátorských.
Sám se o této své mnohotvárnosti vyjadřuje
v nedávno vydaných pamětech „Život není
fráze“ (2002). Byla dána rozdílnými, ale
přece duchem shodnými profesními etapami, v nichž se střídala působení v Českém
rozhlase v Ostravě, Brně i Praze, pak ve
Slezském studijním ústavu v Opavě, dále
ve funkci ředitele tehdejší Státní ﬁlharmonie Ostrava a naposledy zaměstnance
pražského Supraphonu a rožnovského Valašského muzea v přírodě.
Jak významný je celoživotní přínos takové nevšední osobnosti, nelze zachytit
nemnohými slovy na několika řádcích. Za
vše však mluví pocta, kterou dr. Ivo Stolaříkovi složila Ostravská univerzita, když mu
21. listopadu 2005 udělila čestný doktorát.
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MGR. ANNA NEUWIRTHOVÁ,
KHV PDF OU

Adash s hradeckou
ﬁlharmonií nabídli
výjimečný zážitek
Pěvecký soubor Adash se rozhodl navázat na úspěch, který vloni slavil při společném koncertu s Filharmonií Hradec Králové. A tak se téměř přesně po roce znovu
rozezněly v orchestrálním podání východočeského hudebního tělesa slavné židovské

l

I v této chvíli je připraveno pro jednání senátu (protože posloupnost senát — ministerstvo musí být u tak důležitého dokumentu stejně vždy zachována) nové znění
SZŘ. Inovovány byly další řády - Stipendijní řád, Řád přijímacího řízení, Disciplinární
řád.
Během předcházejících let byla nově MŠMT zavedena dvě stipendia. Ubytovací
stipendium (od posledního čtvrtletí 2005) a sociální stipendium podle § 91 zákona
(od ledna 2006). Připravili jsme právní, technické i organizační zázemí pro vyplácení
ubytovacích a sociálních stipendií. Existují shodné podmínky pro všechny posluchače
OU. Plně byly pro ubytovací stipendium využity možnosti Portálu OU, takže se celá
záležitost kolem stipendií vyřizuje elektronicky. Podařilo se tak uskutečnit to, co bylo
dlouho pouze předmětem nekonečných diskusí: platby univerzita — student, student
— univerzita probíhají v celé řadě podstatných případů bezhotovostně.
Nově muselo oddělení studia na rektorátě zvládnout velmi náročnou administrativu
— odvody všech informací o studentech pro Správu sociálního zabezpečení (od září
2005). Každý měsíc přináší tato povinnost nové a nové technické i věcné problémy,
které se stále odstraňují za pochodu.
Podstatně se v poledních letech rozšířila agenda kolem přiznávání titulu magistra
a nostriﬁkace vysokoškolského vzdělání získaného v zahraničí.
Jednoznačný posun nastal v oblasti právních konzultací pro oblast studia na OU,
nejprve externí spoluprací s JUDr. Pavlasem a posléze s novou právničkou OU
Mgr. Kočířovou byla mj. připravena celá řada vzorových rozhodnutí a formulářů,
které umožňují klidnější a kvalitnější práci jednotlivých studijních oddělení OU.
Podařilo se v koordinaci se všemi studijními odděleními jednotlivých fakult, IpUSu
a s CITem připravit podmínky pro implementaci Dodatku k diplomu (Diploma Supplement) mezi doklady, které budou vyprovázet naše absolventy. (Vysvědčení, jako
doklad o studiu na vysoké škole, bylo od ledna 2006 zrušeno). Navíc jsme vytvořili
během dvou let takové podmínky, že jsme nabyli odvahu a požádali v Bruselu o Diploma Supplement Label. V srpnu 2006 jsme tento stále ještě prestižní certiﬁkát
získali.
Podařilo se zvládnout restrukturalizaci učitelských programů. V tuto chvíli se v nabídce studijních programů a oborů na akademický rok 2007/2008 nenachází žádný „dlouhý magisterský“ obor v učitelství pro základní a střední školy. Studenti mají možnost
vystudovat dvouoborový odborný bakalářský obor a až v jeho průběhu se rozhodnout,
zda zvolí učitelskou orientaci, nebo budou pokračovat v odborné neučitelské proﬁlaci
i v navazujícím magisterském studiu. Díky tomuto kroku se mnohé katedry poprvé
dostaly ke garanci odborného neučitelského studia, což vnímám jako jedinečný impuls
pro jejich další vědeckou a pedagogickou proﬁlaci.
Nově byla vypracována a zavedena metodika odvolacího řízení (v oblastech ubytovacího a sociálního stipendia, v oblasti poplatků spojených se studiem, v oblasti přezkoumání rozhodnutí o ukončení studia). Váha administrace (protože v této oblasti
rozhoduje rektor univerzity) je te přenesena na úsek referentek studia na rektorátě.
Nejen v této oblasti je nezbytná mimořádná spolupráce fakulta — rektorát (a ta se
během uplynulých tří let v oblasti studia zlepšila).
Posunula se propagace univerzity v oblasti studia, která se váže zvláště k přípravě přijímacího řízení. Podstatně jsme změnili způsoby propagace univerzity, fakult
a jednotlivých oborů nejen na webových stránkách OU, ale zvláště v oblasti inzerce
a prezentace univerzity a fakult na jednotlivých veletrzích vzdělání. Stěžejními se staly
tři veletrhy — v Bratislavě, v Brně, v Ostravě. Posledním heslem, kterým jsme chtěli
zaujmout studenty, bylo: PŘI CESTĚ ZA SVOU KARIÉROU SEZNAMTE SE
S VÝBORNOU ŠKOLOU. KTEROU? JEDINOU OU.
Přijímací řízení bylo díky fakultám, které vnímaly podporu vedení OU, rozrůzněno.
Pedagogická, Přírodovědecká a Zdravotně sociální fakulty využívají spolupráce se
SCIO a nabízejí svým uchazečům možnost být přijat na základě Národních srovnávacích zkoušek (ZSF si však nechává vypracovávat speciální testy právě pro své obory!).
Filozoﬁcká fakulta, IpUS a některé obory PdF vybírají budoucí studenty na základě
talentových zkoušek, osobních pohovorů, výlučných oborových testů. Univerzita směřuje k tomu, aby i přihlašování na vysokou školu probíhalo pouze elektronicky (od
roku 2008) a aby se tak zjednodušila administrativa tohoto náročného a pro školu
rozhodujícího řízení.
Nastartovali jsme do nové podoby evaluaci — hodnocení výukového procesu ze strany studentů. Novou podoba však studenti ani učitelé příliš neakceptovali. Množství
respondentů je stále nereprezentativní. Tato činnost však naznačuje směr, z něhož
nemůže univerzita sejít. Sebehodnocení ze strany studentů a učitelů je nezbytnou
součástí odpovědi na otázku — jak kvalitní je naše činnost v oblasti pedagogické a vědecké. Nezbývá než využít dosavadních zkušeností a postavit se znovu na počátek.

V období mého prorektorského působení se zkvalitnila spolupráce s Centrem informačních technologií. Díky společné práci, opakovaným konzultacím a oponování jednotlivých kroků jak proděkankami pro studium, tak vedoucími studijních oddělení se
podařilo vypracovat či radikálně inovovat systémy, které zajiš ují stipendia (viz výše),
akreditace (systém AKROS), zadávání diplomových prací (DIPL II je stále ve vývoji,
jeho schopnosti se budou ještě výrazně zlepšovat), vydávání ISIC karet, zajiš ování
všech dat do matriky studentů (od stipendií po rozpočet), elektronická přihláška ke
studiu.
l
Podařilo se díky rozvojovým projektům MŠMT diamentrálně zkvalitnit tvorbu rozvrhu
na OU (tým kolem doc. Sklenáka — Bc. Kamrád, dr. Drozd a další), připravit celou
řadu studijních opor, které se stanou základem pro další rozvoj kombinovaného studia
na OU.
Podmínkou úspěšných kroků v mé práci prorektorky byla dobrá komunikace s těmi
složkami — na fakultách, IPUSu, CITu, které vstupují do procesu organizace a zabezpečování studia a vzdělávání na OU. Studijní komise, v nichž byly zastoupeny jak
proděkanky pro studium a osoby pověřené zajiš ovat studium na IpUSu, tak vedoucí
jednotlivých studijních oddělení, dokazovala, že lze dosáhnout i na univerzitní úrovni
koordinace v krocích, které jdou napříč univerzitou, že i po velmi ostrých a dlouhých
diskusích, v nichž každý hájí zájmy své fakulty, lze najít určující společné body, na nich
se shodnout a akceptovat je. Na závěr chci jmenovat ty spolupracovníky na OU, bez
kterých by se mi nedařilo podmínky pro studium na OU proměňovat, a já se domnívám,
že i zkvalitňovat (řadím podle abecedy a bez titulů, jmenuji i ty, kteří už z univerzity
odešli, ale znatelně se podíleli): referentky Radmila Černá, Andrea Kulmová; proděkanky
Dana Kričfaluši, Hana Sochorová, Ria Vašutová, Renáta Vávrová; pánové Dušan Foltýn
a Marek Sibinský z IPUSu; zástupci studijních oddělení Helena Böhmová, Rosa Černý,
Lenka Kubinová, Dáša Milatová, Natálka Šimonková a paní Mária Šolonková z IPUSu;
Robert Bohoněk, Martin Haft, Tomáš Kamrád, Martin Svitanek, Jiří Šimonek, Jaroslav
Švehlák z CITu.
Všem děkuji za spolupráci a přeji OU dostatek věci i jménu univerzity oddaných
lidí.
IVA MÁLKOVÁ
l

XII. celostátní studentská
vědecká konference
HISTORIE 2006
Ve dnech 7.—8. prosince 2006 uspořádala katedra historie XII. celostátní studentskou vědeckou konferenci HISTORIE 2006. Slavnostní ráz akce navíc podkreslovala skutečnost,
že první kolo se uskutečnilo v roce 1995 právě na půdě Ostravské univerzity. Celostátního kola konference se zúčastnilo 21 studentských prací, jejichž kvalitu hodnotila odborná komise složená ze zástupců jednotlivých historických pracoviš. Vedoucím komise
byl zvolen prof. PhDr. Zdeněk Kárník, DrSc., zastupující Historický ústav FHS v Hradci
Králové. Katedru historie FF Ostravské univerzity reprezentoval doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Jednání začalo ve čtvrtek 7. prosince v devět hodin úvodním projevem děkanky
Filozoﬁcké fakulty Ostravské univerzity doc. PhDr. Evy Mrhačové a PhDr. Jaroslavy
Wenigerové, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje.
V dopoledním bloku vystoupilo pět referentů
např. s tematikou dějin středověkého osídlení
na Chrudimsku nebo proměn šlechtických rodových strategií na pozdně středověkém Opavsku.
V průběhu odpoledního jednání, moderovaného
doc. PhDr. Jaroslavem Vaculíkem, CSc., zazněly mezi jinými například příspěvky na téma
„Deníkové zápisky Emanuela Arnošta z Valdštejna z let 1741-1742 (K životu mladého preláta)“,
„Tomáš Juren a toleranční doba na Vysočině“
či „Cesta cisterciáckých opatů do Citeaux roku
1765“. Velmi poutavě přednášela Jitka Jonová.
Referát uvedla pod názvem „Domus correctione
müroviensis“. Pojednávala o kněžském vězení
na Mírově do roku 1850. Posluchače seznámila
s denním režimem vězňů, stravou, prohřešky,
za které byli zbaveni svobody aj. Ostravskou
PHDR. JAROSLAVA WENIGEROVÁ
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písně, jako Ose šalom, Venizke, Halleluja
či Jiše Mame.
Koncert beneﬁční — pro sdružení Villa
Vallila, které pomáhá lidem s postižením
začleňovat se do běžného života, se konal
ve čtvrtek 25. ledna. Diváci kostel sv. Šimona a Judy v Praze-Starém Městě zaplnili do posledního místa.
Skladby „a cappella“ — ranní modlitba
Adon olam, slavné Jerušalajim šel zahav či
svatební píseň Rumenje — střídaly v první
půli večera kusy v podání formace Adash
Klezmer Ostrava doplněné sólovým zpěvem vynikající Barbory Baranové.
Opět se projevila jedinečná schopnost
uměleckého vedoucího pěveckého souboru
Adash doc. Tomáše Novotného dramaturgicky vyváženě sestavit program koncertu.
Písně v rychlejším tempu prolínaly skladby
klidnější, veselé kusy střídaly písně obsahově i hudebně závažnější. Jak se již stalo
dobrou tradicí, doc. Novotný navíc skladby
velmi poučeně a zároveň poutavě se sympatickým humorem uváděl.
V druhé části koncertu pěvecký sbor
doprovodila Filharmonie Hradec Králové.
Posluchači mohli porovnat rozdíl mezi „a
cappellovým“ zvukem sboru proloženým
tradiční klezmerovou hudbou a zvukem
orchestrálním. Křehkost, jednotlivost ženských hlasů doplnily tóny nástrojů, které
například v melodicky jednoduché skladbě Ani mamin, do orchestrální podoby
upravené hudebním skladatelem Edvardem
Schiffauerem, vytvořily téměř ﬁlmově působivou atmosféru.
Během dvou hodin hudby si návštěvníci
koncertu, mezi nimiž nechyběla Jeho Excelence velvyslanec státu Izrael pan Arie
Arazi s chotí, vyslechli tradiční hebrejské
nápěvy i skladby v jazyce středoevropských
a východoevropských Židů — v jidiš.
Adash s ﬁlharmoniky museli po bouřlivém závěrečném potlesku dvě písně přidávat. Jedna z nich — Vajjiven Uzijahu — je
skutečnou lahůdkou pro smyčce: po celou
dobu hrají pizzicato v prestu.
Duchovně naladěni posledním přídavkem, modlitbou Elí — elí, odcházela většina
diváků s pocitem výjimečného uměleckého
MARKÉTA RADOVÁ
zážitku.

CO NOVÉHO NA
FILOZOFICKÉ FAKULTĚ
v měsíci lednu 2007?
— 5. a 6. ledna se na FF konaly Dny otevřených dveří. O možnosti studovat na
naší fakultě se přišlo informovat více než
800 středoškoláků. Největší zájem byl
už tradičně o obory kateder anglistiky
a amerikanistiky, ﬁlozoﬁe a rovněž psychologie a sociální práce.
— 25. ledna uspořádal vokální soubor Adash spolu s Filharmonií Hradec Králové
pod vedením doc. Tomáše Novotného ve
staroměstském kostele sv. Šimona a Judy
v Praze koncert židovské hudby. Koncert
se konal pod záštitou Jeho Excelence
pana Arie Arazi, velvyslance státu Izrael.
Děkujeme za vynikající reprezentaci Ostravské univerzity a její Filozoﬁcké fakulty!
— V měsíci lednu obdržel prof. dr. hab. Alexander Ablamowicz z katedry romanistiky
jedno z nejvyšších státních vyznamenání
Francie: OFFICIER DANS L´ORDRE
NATIONAL DU MÉRITE. Blahopřejeme
panu profesorovi, který u nás vede oddělení francouzské literatury od založení
oboru, tedy více než 13 let, a děkujeme
mu za vynikající reprezentaci Ostravské
univerzity, její Filozoﬁcké fakulty a katedry romanistiky.
— V měsíci lednu byla Akreditační komisi
České vlády předána celá řada zpracovaných
materiálů: 5 projektů k žádostem o prodloužení akreditace stávajících oborů, 1 projekt
nového oboru a žádost o udělení akreditace
na dostudování u 17 dosud nestrukturovaných oborů učitelských i neučitelských. Děkujeme všem, kdo se na zpracování akreditačních materiálů podíleli.
EVA MRHAČOVÁ

Pracovní návštěva
španělských partnerů
Ve dnech 14. až 18. listopadu 2006 se na
Filozoﬁcké fakultě Ostravské univerzity konalo závěrečné setkání koordinátorů projektu Comenius „Saber convivir — Soužití
na škole“, koordinované ve španělské Almerii, na němž participovala nejen Česká
republika, ale také Francie a Maarsko.

PROF. A. C. MEDINA

PŘI PŘEDNÁŠCE
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univerzitu, katedru historie, reprezentoval Jiří Kolbaba s příspěvkem nazvaným
„Ekonomické struktury Židů v Přerově
podle sčítání obyvatelstva v letech 1880
a 1910.“ Jak je z názvu patrné, šlo bezesporu o hospodářské a sociální téma.
Páteční dopoledne inklinovalo svou
tematikou k novodobým církevním dějinám. První příspěvek se věnoval náboženským poměrům v Rovečném v letech
1850-1938. Posluchači byli také seznámeni
s problematikou vzniku církve československé na Náchodsku a Úpicku v období
FOTO J. VEČEŘOVÁ
1920-1930. V posledním bloku studentské
vědecké konference zaujala posluchače Alena Vitáková příspěvkem „Ženy v řadách I.
samostatného čs. polního praporu: vznik jednotky v Buzuluku.“ Studentka vycházela jak
z archivního materiálu, tak do své studie zahrnula výpovědi žijících žen. Snažila se
vytvořit plastický obraz žen na frontě přes ošetřovatelky, pilotky až k ženám sloužícím
u pozemního pluku. Společné jednání zakončil svým vystoupením poslední referující Petr
Gába, student Ostravské univerzity, který zpracoval studii „Dynamika socialistické bytové
výstavby v Ostravě-Porubě, její organizace a realizace.“
Vítězem se stal Tomáš W. Pavlíček, student Karlovy univerzity, s příspěvkem „Rozbor
korespondence Josefu Hlávkovi (Komunikační strategie, stylizace jednoho českého mecenáše
a sebestylizace pisatelů dopisů).“ Druhé místo bylo přiřčeno práci Pavla Zahradníka „Cesta
cisterciáckých opatů do Citeaux roku 1765.“ O umístění na třetím místě se podělilo hned
několik prací. Většina studií bude otištěna v připravovaném sborníku.
Na závěr byla vyhlášena „Cena Josefa Šusty“, kterou obdržel Vilém Zábranský za studii „Některé aspekty přijímání měšanů do měst ve světle novoměstských knih měšanských
LUCIE JELÍNKOVÁ
práv 1612—1658.“

Vážení čtenáři,
není zrovna obvyklé, aby se hned dvě fakulty téže univerzity umístily jako nejlepší svého
druhu v celostátním hodnocení. Naší Přírodovědecké a Pedagogické fakultě (podrobněji
v článku Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity je nejlepší v ČR) se to však podařilo. V rychlém sledu za sebou, 3. a 5. února, totiž uveřejnily Lidové noviny informaci,
že právě tyto dvě fakulty naší univerzity obsadily první místa v žebříčku vysokých škol
České republiky. Co napsaly Lidové noviny o vítězné Pedagogické fakultě, si můžete
přečíst v článku Učitelství i volnočasové aktivity (kráceno).
HANA JENČOVÁ

Přírodovědecká fakulta naší univerzity
je nejlepší v ČR
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity obsadila celkově první místo na žebříčku
všech přírodovědeckých fakult České republiky; tuto zprávu uveřejnily 5. února 2007
Lidové noviny. Právě tato fakulta nejlépe naplnila dvě kritéria ze čtyř: výběrovost
a konkurenceschopnost. U ostatních kritérií, jimiž jsou zájem o fakultu a uplatnitelnost jejích absolventů na trhu práce, se umístila mezi nejlepšími pěti českými
přírodovědeckými fakultami.
Ačkoli naše Přírodovědecká fakulta vznikla teprve nedávno, v roce 1991, má
v tomto akademickém roce již 1837 studentů. Zájemci si mohou vybrat ze široké
nabídky oborů v prezenční, kombinované i distanční formě. Na fakultě se připravují
budoucí odborníci, vědečtí pracovníci i učitelé základních a středních škol.
Uchazeči o bakalářské studium projdou i letos v přijímacím řízení národními testy
studijních předpokladů agentury Scio. Do některých navazujících magisterských oborů
jsou absolventi bakalářského studia přijati bez přijímacích zkoušek.
Liverpool, Paříž, Dublin, Udine, Leiden či Barcelona, to je výčet jen několika
málo z celkem devatenácti sídelních měst evropských univerzit, v nichž se mohou
studenti naší Přírodovědecké fakulty zúčastňovat studijních pobytů. „V letošním roce
očekáváme výjezd asi šedesáti studentů na dobu nejméně jednoho semestru. Tento počet
chceme neustále zvyšovat a umožnit studium v zahraničí v podstatě všem studentům,
kteří mají odpovídající jazykové znalosti a kvalitní výsledky studia,“ uvedl děkan Přírodovědecké fakulty Jiří Močkoř.
Fakulta se rovněž podílí na řešení českých i zahraničních vědeckých projektů. Na
sto studentů z dvaceti univerzit celé Evropy se pravidelně zúčastňuje nejstarší a nej-

větší vědecké soutěže studentů matematiky, jíž je Přírodovědecká fakulta OU nejen
zakladatelem, ale i pořadatelem. Podle Rady vlády pro výzkum a vývoj vykazuje
právě tato fakulta nejvyšší efektivitu využití ﬁnančních prostředků ve vědě, a to ze
všech přírodovědeckých fakult České republiky.
Přestože míra nezaměstnanosti je v regionu velmi vysoká, absolventi Přírodovědecké fakulty nemají problém s uplatněním na trhu práce. Někteří z jejích absolventů
zaujímají významné postavení v oblasti průmyslu, státní správy, školství i výzkumu.
HAJ

Učitelství i volnočasové aktivity
VÍTĚZNÁ FAKULTA

V současné době studuje na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v některém z devíti studijních programů přes tři tisíce posluchačů. Téměř dvojnásobné množství studentů se o přijetí ke studiu každoročně uchází.
Přestože Ostravská univerzita v Ostravě vznikla v roce 1991, historie její pedagogické
fakulty sahá až do roku 1953. V současné době nabízí fakulta studium v devíti studijních
programech bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského stupně. V pětiletém magisterském studiu je realizován obor Učitelství pro první stupeň základních škol
a Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy. Ostatní obory
jsou již koncipovány pro bakalářský a navazující magisterský stupeň. Kromě oborů běžných
i na jiných pedagogických fakultách si na ostravské Pedagogické fakultě mohou uchazeči
pro své studium vybrat například obor Rekreologie, jehož absolventi najdou uplatnění
v oblasti volnočasových aktivit. „Za zmínku stojí i obory zaměřené na výtvarnou tvorbu,
sbormistrovství či výuku výtvarné výchovy na základních uměleckých školách. Výtvarné obory
se vyučují v osmi speciálně vybavených ateliérech,“ dodává děkan fakulty Josef Malach.
Kromě řádného studia jsou k dispozici i programy v oblasti celoživotního vzdělávání.
V nich se na výkon pedagogických, manažerských a poradenských činností každoročně
připravuje více než tisíc studentů.
Přijímací zkoušky na jednotlivé obory mohou probíhat třemi různými způsoby, které si
volí katedry s ohledem na příslušné studijní programy. „V poslední době využívají katedry
takzvané SCIO testy, tedy testy obecných studijních předpokladů, které vytváří agentura SCIO.
Další možností jsou testy odborných znalostí zpracované příslušnými katedrami garantujícími
dané studijní obory, případně výběrové řízení realizované na základě vyhodnocení zaslaných
podkladů o předchozím studiu, doložené praxí ve vztahu k příslušnému studijnímu oboru
a seberozvojových aktivitách uchazečů. U uměleckých a sportovních studijních oborů jsou
součástí přijímaček talentové zkoušky,“ uvedl děkan Malach.
Samozřejmostí je široká nabídka stipendijních pobytů v zahraničí, realizovaná v rámci
programu Erasmus. „Naše fakulta má uzavřeny smlouvy s třiceti zahraničními institucemi.
Největší zájem ze strany našich studentů a pedagogů je o instituce ve Švédsku, Belgii, Polsku
a na Slovensku. Nově spolupracujeme s univerzitami v Itálii, Řecku, Španělsku, Bulharsku,
Holandsku, Dánsku a na Kypru,“ uvádí dále Josef Malach.
Vědecko-výzkumná činnost je zaměřena mimo jiné na výzkum sociálněpatologických
jevů a jejich prevenci a na otázky integrace handicapovaných jedinců do běžné společnosti.
Fakulta se dále významně zapojila i do řešení projektů ﬁnancovaných z evropských sociálních fondů. „Ve spolupráci s Vysokou školou podnikání v Ostravě řešíme problematiku rozvoje
podnikavosti mládeže a společnosti. Významná je také spolupráce fakulty s duchovní sférou
v oblasti projektů zaměřených na výzkum v oblasti náboženského vývoje dětí, regionálních církevních dějin a dalšího vzdělávání pracovníků církve,“ doplňuje děkan fakulty.
Uplatnění po ukončení studia najde 98 % absolventů, jejichž monitoringem se fakulta
od loňského roku systematicky zabývá. Minulý rok se fakulta zúčastnila evropského projektu Reﬂex, zaměřeného na výzkum absolventů. V roce 2008 se připravuje druhá etapa
tohoto výzkumu. „Naše fakulta věnuje stále více pozornosti reﬂexi a evaluaci teoretické
přípravy a praxe našich studentů, jejichž výstupy chce v budoucnu využívat pro průběžný
monitoring absolventů,“ dodává Josef Malach.
PEDAGOGICKÁ FAKULTA OU V ČÍSLECH
celkový počet studentů v roce 2006/2007
přepočtený počet učitelů v roce 2006/2007
celkový počet absolventů v roce 2005/2006
celkový počet přihlášených uchazečů pro rok 2006/2007
- z toho na bakalářské obory
- z toho na magisterské obory
- z toho na doktorské obory
BARBORA MATYÁŠOVÁ, LIDOVÉ

NOVINY

3 200
132
782
5 832
3 603
2 222
7
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Hlavním smyslem závěrečného setkání
bylo celkové zhodnocení projektu, jeho
výzkumné části a příprava kolektivní publikace. Koordinátorka projektu profesorka
Angeles Cano Medina pronesla přednášku o násilí na školách. Při této příležitosti se s ní i s ostatními členy týmu mohli
setkat studenti, kteří se zajímají o danou tematiku. Zahraniční spolupracovníky jsme také vzali na prohlídku našeho
města a kulturních památek. Zaujalo je
zejména hornické muzeum Landek, kde
viděli těžké podmínky, v nichž pracovali
lidé našeho regionu. Naši hosté byli s pobytem i s jeho výsledky spokojeni a je
třeba poděkovat všem, kteří se podíleli
na zabezpečení tohoto mítinku, tj. pracovníkům katedry psychologie a sociální
práce, katedry romanistiky a vedení Filozoﬁcké fakulty.
JAN NEVŘELA

Opožděný betlém
asijsko-evropský
Oznamujeme všem příznivcům novinářky PhDr. Petry Procházkové, držitelky
ceny Žena Evropy a patrně nejoblíbenější
osobnosti našeho cyklu Setkání s osobností, že se Petře na Boží hod vánoční, 25.
prosince 2006 v poledne narodil chlapeček
Zafar (4,17 kg a 53 cm) „Takže mi dal zabrat, ale jinak to nebylo nic strašného,“ píše
Petra. Na fotokoláži exkluzivně pro Listy
OU vidíte: na malých fotograﬁích v rozích
je Petra a její afghánský manžel Paikan,
uprostřed miminko Zafar, dole roční pes
Radan. V létě odcestují všichni čtyři do
Afghánistánu.
Přijedeš, Petro, do té doby ještě do
Ostravy? Moc rádi Tě uvidíme!
EVA MRHAČOVÁ

Výstava studentských prací
Dům kultury města Ostravy, galerie
GAUDEAMUS, 4. 1.—12. 2. 2007
Výstava prací studentů katedry výtvarné
výchovy, oboru Učitelství pro střední a základní umělecké školy. Pro historika umění
je poučné a zajímavé zahajovat studentské
výstavy. Studenti nemají strach z kritiky,
a jejich tvorba je tak otevřená a prostá
kalkulu. Obrazového světa se dotýkají bez
bázně, úzkosti a obav. Jejich práce jsou
provokativně sebevědomé nebo bezelstně
dětské, neuhlazené, ale také bez záměrné estetizace. Kurátor a vnímavý divák
tak má jedinečnou příležitost seznámit se
s jejich bezprostředními pocity a názory,
které mohou dráždit nebo naopak citově
zasáhnout. Zároveň mají tyto výstavy řadu
úskalí. Vzhledem k množství vystavených
prací i autorů a prezentaci několika ateliérů (malba, kresba, graﬁka, textil, socha
atd.) je obtížné najít nějaký společný styčný bod tvorby a také úroveň jednotlivých
prací se liší. Podobně přístup samotných
studentů je odlišný a je určitě na škodu,
že možnosti vystavovat jich nevyužilo více.
Výstava není „povinnou účastí“, ale možností konfrontace a dialogu. Přes rozdíly
ve výtvarné úrovni oceňuji odvahu vystavujících jít s kůží na trh.
Většina prací představují konzultovaná
témata tzv. „domácí práce“. Projevuje se
zde určitá uvolněnost gest a výrazová volnost. Autoři malují, co vidí, vše, co vidí
— zdánlivé banality ze svého života a okolí.
Vznikají tak drobné příběhy každodennosti, jak je můžeme vidět především v řadě
ﬁgurálních pláten Veroniky Mokrošové.
Dívka v bazénu může evokovat horký letní
den „zlaté mládeže“, ale když si povšimneme koleček alias táček v pozadí, hrdého to
dokladu svépomocí vybudovaného bazénu,
celé noblesní zátiší padá a mění se ve scénu typickou pro naši dobu a národ kutilů.
Vtip, odlehčení a příběh, který každý z nás
zná, ale neumí ho zachytit. Podobně výstižné jsou další obrazy-příběhy: Pád, Neštovice nebo poněkud záhadná, až divadelní
scéna s tajemnými postavami se svatozářemi. Jednoduchá gesta, výrazné plošné členění, mělká scéna a lineární ohraničení ve
spojení se zlatou evokuje pocit metafyzična a novodobých ikon. Mimořádně kvalitní
jsou ﬁgurální kresby tužkou Karla Švacha.
Dokonalé pohybové studie nabité energií
a suverénním výrazovým gestem. Odvážné
a dynamické výtvarné zkratky. Zajímavým
projevem monumentální malby je soudobé
pojetí Ukřižování ve spojení s romantickým cítěním a expresívní barevností, jehož
autorem je Štefan Oščiatka. Od reálných
postav se postupně dostáváme k bytostem
a opět lze vyčíst odkaz na realitu, avšak
postupně abstrahovanou, můžeme spatřit

Nové technologie v protetice
V minulém roce byla na světové výstavě v Lipsku představena nejmodernější řada bionických technologií, které posouvají hranice funkčních možností protéz nahrazujících
dolní končetinu. Bionika je založena na principu dokonalého multidisciplinárního spojení oborů elektroniky, mechaniky a lidské fyziologie. Cílem bioniky je zajistit fyziologické
funkce s minimálním funkčním omezením.
Loni byl také na katedře
rehabilitace Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě otevřen nový
studijní obor ortotik-protetik.
„Od samého počátku si klademe za cíl vybudovat dokonalé
a moderní zázemí pro výuku
našich studentů jak v oblasti teoretické, tak i v oblasti
praktického nácviku klinických
a technických dovedností,“
říká PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D., tajemnice katedry.
ING. ROSICKÝ S PACIENTEM
„Proto jsme kontaktovali
význačné zahraniční ﬁrmy, které v tomto oboru působí, a připravili studentům oboru ortotik-protetik seminář se zahraničním přednášejícím a praktickou ukázkou funkce bionických
protéz. Jako první v České republice tak budou mít příležitost získat informace o této převratné technologii v jejich oboru. Přímý kontakt nejen s odborníky v oboru působícími, ale
i ukázky praktického využití náhrad dolní končetiny prostřednictvím pacientů, kterým moderní technologie podstatně a zásadně zvýšila po amputaci kvalitu života, umožní studentům
se na danou problematiku podívat z hlediska uživatele protézy, fyzioterapeuta i protetika,“
doplňuje Ing. Jiří Rosický, který na katedře rehabilitace přednáší.
„Naše fakulta využije všech dostupných možností, aby studentům umožnila přístup k ověřeným informacím o nejmodernějších postupech a technologiích. Po absolvování studia se
tak budou moci plynule zařadit do praxe, aniž by ztratili kontinuitu s vývojem,“ zdůraznil
doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., děkan ZSF OU.
Bionika je špičková technologie, která ještě dnes není ani ve světě běžným standardem. V současnosti může bionické protézy užívat teprve několik desítek pacientů.
„Tyto protézy jsou velmi drahé, a proto jsou aplikovány především aktivním nezávislým
lidem, kteří jejich výhody plně využijí v zaměstnání, při péči o rodinu a při ostatních každodenních aktivitách. V Moravskoslezském kraji má možnost nyní zkoušet tuto biotickou
protézu 40letá paní z Havířova, která pečuje o své dítě a chodí do zaměstnání,“ dodává
Ing. Rosický.
K amputaci dolní končetiny dochází asi v 85—90 procentech z důvodu onemocnění
cukrovkou nebo onemocnění cévního systému. V dalších pěti procentech jsou amputace
zaviněny úrazem a zbývajících pět procent ztráty končetiny mají na svědomí onkologická
onemocnění. K pacientům s onkologickou diagnózou patří například 55letý pacient, který
ve 12 letech onemocněl osteosarkomem a musela mu být amputována dolní končetina ve
stehně. Dnes, díky bionické protéze, vede aktivní život včetně nejrůznějších sportovních
aktivit a pilotování letadla.
„Zdravý člověk si jen těžko může představit obtíže s chůzí po amputaci dolní končetiny,“
říká Ing. Rosický. „S mechanickou protézou je obtížná chůze po schodech, ze svahu, ale
i vstávání ze sedu, protože se ztrátou končetiny došlo ke znemožnění řízení pohybu této
části těla z mozkového centra. V případě bionických protéz je centrální nervová soustava
nahrazena systémem snímačů a umělé inteligence, svalový a kosterní systém je nahrazen
elektromechanickými akčními členy. Elektromechanické části biotické protézy jsou poháněny
bateriemi, jež je možno dobít třeba i v automobilu. Proto v průběhu semináře klademe
především důraz na výpově samotných uživatelů bionických protéz, což bude mít pro naše
studenty zcela zásadní význam.“
„Vzdělávání našich studentů realizujeme na odborných pracovištích v regionu a také ve
spolupráci s TU - VŠB a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Zástupci jmenovaných vysokých
škol se semináře rovněž aktivně zúčastní. Kromě nich budou přítomni chirurgové, fyzioterapeuti a zástupci zdravotních pojišoven,“ dodává PhDr. Kristiníková. „Pro naši katedru je
potěšující zájem stávajících fyzioterapeutů a ergoterapeutů doplnit si vzdělání v rámci případné kombinované formy studia. Uvědomují si totiž, jak se s nástupem nových technologií
bude stále více prohlubovat spolupráce oborů ortotik-protetik, fyzioterapeut a ergoterapeut.
Zájem o nové technologie bionických produktů projevila už také klinika rehabilitace Fakultní

nemocnice Ostrava, výborně spolupracujeme s traumatologickým centrem FN Ostrava, zájem
jsme zaznamenali i na chirurgické klinice této nemocnice. Velmi dobrá a perspektivní spolupráce se rýsuje i v případě specializovaného pracoviště ve Frýdku-Místku.“
Katedra rehabilitace Zdravotně sociální fakulty OU vychovává odborníky v oboru
léčebné rehabilitace a v oboru ortotik-protetik. Spolu s chirurgy a traumatology se tak
rýsuje perspektiva týmové spolupráce, jež za podpory technických univerzit výše jmenovaných dává naději pacientům postiženým ztrátou končetiny prožít aktivně zbytek života
díky relativně vysokému komfortu.
„Jestliže chirurg přistoupí k amputaci na základě konzultace s fyzioterapeutem a ortotikem-protetikem, pak je vysoká naděje, že aplikace protézy i následná léčebná rehabilitace
budou pro pacienta vysoce efektivní. Spolupráce Zdravotně sociální fakulty s TU - VŠB
a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně i s Fakultní nemocnicí Ostrava je jedinečná a velice
slibná zejména v tom, že bude produkovat odborníky kvalitativně srovnatelné i s absolventy
renomovaných zahraničních škol,“ uzavírá Ing. Rosický. „Podmínkou je, aby naši studenti
měli odpovídající zázemí garantované pedagogy a technickým vybavením.“
KONTAKTY

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE:

ŠTĚPÁN NEUWIRTH
PHDR. JARMILA KRISTINÍKOVÁ: 775 761 570
ING. JIŘÍ ROSICKÝ: 777 701 511

Ondřej Vorel: Letokruhy
Galéria v podkroví. Slovenská vedecká knižnica
v Banskej Bystrici, 23. 1.—14. 2. 2007
Milenec se ohlédl a ona ihned zmizela,
vztahuje ruce, aby ji uchopil, a v touze ji uchopit,
nezachytí nešastník nic než prchající vánek...
Ovidius, Proměny X, 57

Úvodní slovo
Mám před sebou nelehký úkol uvést výstavu zabývající se tématem, o kterém každý
z nás nerad hovoří, nebo se mu dokonce vyhýbá — tématem smrti. Obávám se, že ho
nedokážu pojmout a vymezit, je to něco, o čem
se dá většinou jen mlčet. Bojím se, a má slova nejsou sentimentální, teatrální a prázdná. Jak
hovořit o tvorbě člověka, pro kterého se smrt
v několika uplynulých letech stala každodenní
součástí a připravila ho o jeho nejbližší? Vlastní
sobecký strach z konce žití a podobných ztrát ve
mně vyvolává nepředstavitelnou hrůzu.
Každý máme jiný způsob, jak se vypořádat
s tragikou chvíle a bolestí ztrát. Domnívám se,
že pro Ondřeje Vorla existovala jediná cesta,
jak s nimi bojovat, a sice „vymalovat“ se z nich.
Zničit pařáty bolesti a beznaděje. Vytvořil tak
nadčasové dílo, bez patosu, civilní a emotivní
silou prožitku, který si nepřál, ale přesto zažil. Memento mori současného člověka, žádná
oslava mučednické smrti světce, ale heroický boj se zákeřnou nemocí, které může být
vystaven každý z nás a nikdo neví, jak jí čelit. I v našem zdánlivě bezstarostném životě
a světě, kdy často zapomínáme, že nejsme schopni vše vyléčit, opravit, zvrátit průběh
děje…memento mori stále platí.
U autora se tak spojuje osobní život a tvorba v naléhavost díla. Ve výtvarném výrazu
se snoubí smyslový vjem s abstraktní básnivostí a přes tíhu námětu jsou zde jemné prvky
lyrismu, které stojí v kontrastu k apokalyptickým
vizím a snovým halucinacím. Dílo plné symboliky
a skrytých odkazů. Už název „Letokruhy“ je vícevýznamový. Můžeme ho vymezit jako letokruhy
stromů, které odhalují jejich stáří a lidé od nich
odvozují vlastní léta, která jsou jim určena k žití,
ale můžeme ho vnímat také jako pomyslná léta
v bludném kruhu nemoci a boje s ní. Rovněž formálně lze celý cyklus pojmout ve více rovinách
— první je úzkostná bolest vyjádřená pomocí kresby. Černá a bílá, život a smrt. Existenciálně zabarvená ﬁgurace s humanistickým poselstvím. Autorovo monumentální vidění propojené se syntetickou

snové vize, úzkosti či noční můry a v nejednom případě se nám vybaví Panuškův
„Duch mrtvé matky“. V této linii se projevuje podvědomá tradice české malby — kolorismus baroka, expresionismus hledající
výraz ve formě, jež akcentuje psychický
význam barvy a tvaru i symboliku gest,
ale také poetika a ironická nadsázka, přes
postupné opouštění reality až k abstraktní
malbě 20. století. Abstraktní malba je po
ﬁgurální dalším zde prezentovaným velkým okruhem. Nejedná se o geometrickou
abstrakci, ale především gestickou malbu,
o silně individuální tvorbu. Můžeme tu najít odkazy na pudové reakce, expresivní
divokou malbu, archetypální hry vědomí
a nevědomí, antropomorfní krajiny, ale
také meditativní soustředění, vnitřní symboliku a tajemství. Zde chci upozornit na
práce Zuzany Jasanové a Dagmar Jahodové. Výrazovým projevem se stávají jednoduché, znakové nebo gestické abstraktní
prostředky, které dokáží vyjádřit rychle
probíhající změny skutečnosti či vědomí.
Podobně plastiky se pohybují na pomezí
mezi reálnými bytostmi a fantazijními vizemi až k čistým geometrickým formám.
Všechny práce tak mají přece jen určité
společné styčné plochy. Tápavé ohledávání
světa se stává procesem výtvarné tvorby.
Toto hledání je zviditelňované vlastním dílem. Neexistují pro ně velká a malá témata. Stírají rozdíl mezi periferií a centrem,
a tak mají právo vedle sebe žít a existovat regionální okrajové kultury, iniciativy
a témata. Od smrtelně vážných přechází
k obyčejným věcem a ke zdánlivé povrchnosti. Tato výstava je možností prezentovat
svobodné myšlení a ukázat realitu, kterou jsme si stvořili sami, i s negativními
prvky konzumu a povrchnosti opravdové.
Studentské práce jsou barbarské, naivní,
romantické a některé mají formální chyby.
Ale přinášejí ulehčení a osvobození, dráždí, ale nevyvolávají úzkost, vynucují prostor
pro prožitky, jsou velmi osobní, ale přitom
kolektivní, srozumitelné i tajemné, mají
humor, ironii, ale neposmívají se, mají
svou magii a především potřebují potvrdit a sdělit svůj životní pocit. Permanentně
zde probíhá lyrické propojení výrazu s potřebou námětové a vnitřní sdělnosti. A to
je také jeden z mnoha důvodů, proč mám
ráda studentské výstavy.
RENATA SKŘEBSKÁ

Dveře musely být dokořán…
Tradiční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity, který proběhl 18. ledna t.r., se
opět setkal s velkým zájmem uchazečů
o studium.
„Celkem naši fakultu navštívilo na sedm
set studentů,“ řekla RNDr. Hana Sochorová, Ph.D., proděkanka pro studium.

„Největší počty mladých lidí jako obvykle
směřovaly na Ústav ošetřovatelství a porodní asistence. Velký zájem byl také o obory
zdravotnický záchranář, fyzioterapeut, ortotik-protetik, ale rovněž o obor zdravotnický
laborant. Studentům byli k dispozici odborní pracovníci z jednotlivých kateder i naše
obětavé kolegyně ze studijního oddělení. Do
budoucna zvažujeme realizaci Dne otevřených dveří v průběhu víkendů, což by uvítali
studenti ze vzdálenějších částí regionu,“ uzavřela proděkanka Sochorová.
„Velký zájem uchazečů o studium svědčí o stoupajícím renomé Zdravotně sociální
fakulty Ostravské univerzity. Významnou roli
bezesporu sehrává fakt, že naši absolventi
jsou úspěšní v zaměstnání. Jejich odbornou
připravenost potvrzují zaměstnavatelé nejen
z regionu, ale i ze zahraničí. Tato skutečnost je veřejnosti dostatečně známa,“ dodal
doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., děkan
ŠTĚPÁN NEUWIRTH
fakulty.

Jarmilovo Kam s ním?
Možná se zase těšíte na nějaké ty košilaté historky ze života svobodného odborného asistenta. Titulek by k tomu byl víc
než vhodný. Ale zklamu vás.
Tentokrát budu nudný až otřepaný.
A vypůjčený Nerudův název opravdu neuvádí text plný jinotajného erotična, ale
týká se problému s odpadem. Tříděným
a tříděním vůbec.
Která jiná instituce vyprodukuje tolik
sběrového papíru jako univerzita? Málokterá. A nejen papíru, ale také plastových
lahví. Skla už méně. Konzumace alkoholu, který se většinou prodává ve skle, je
na pracovišti zakázána; pomíjím zoufalce
s krabicovým vínem. Také většina lahví od
minerálek je zálohovaná, tedy i motivačně
vratná. Problém ale představují papír a pet
lahve, ale například i kelímky od jogurtů
štíhlých kolegyň a vaničky od ranního vlašáku nevyspalých kolegů.
Řešení se nabízí několik. Zkonzumovat
a vyhodit do koše. Taktéž i s neužitečným
potištěným papírem.
Lépe: použitý papír se dá využít aspoň
jako „šmírák“, ideálně třeba ve zkouškovém období pro přípravu studentů, ale jinak moc dalšího použití nemá. Pravda,
někteří spořiví kolegové jej v dobré víře
používají i pro tisk. Ale škody na tiskárnách a kopírkách jsou velké, zvláště pokud
papír nezbavíte sponek, svorek a přehybů.
Tedy třídíme! Ale kam? Kde najít
v prostoru univerzity barevně odlišené
kontejnery? Snad někde v okolí? Marně!
A tak nezbývá než se s taškou vytříděného odpadu vrátit na dvůr a pod rouškou
tmy vše ještě jednou, opravdu naposled,
vysypat do jednoho kontejneru. Opravdu
naposled!

zkratkou a dramaticko-expresivním výrazem ústí do velkorysého sumárního pojetí tvaru,
který prostupuje motiv trvání a zániku s psychologickou intenzitou. Obrazy promlouvají
s nebývalou silou o tíze a smutku prostřednictvím zobecňujícího příměru lidského těla.
Příběhy o lidské bolesti, síle a křehkosti, slitování a pomíjivosti, osamění a blízkosti mají
nadčasovou platnost.
Druhou rovinu tvoří abstraktní geometrická malba s výraznými barevnými akcenty.
Monumentální plátna, opět ve velkorysém podání s dramatickým podtextem, nás uvádí
do děje, kde je lidské tělo trýzněno a dobýváno cizími tělesy. Řezy tkání, soustředění na
chirurgický výkon, který je velmi podobný řádu geometrie — strohý, neosobní a přesný
a tím vzbuzující naději, že může pomoci. Destrukce lidského těla jako důsledek soužití s nemocí. Temné průrvy v barevné hmotě, vratké spirály jako odkazy k anatomii
lidského těla. Biologické strojky, rozložené na jednotlivé neosobní díly. Brutální obraz
lidského zanikání. Drama násilí, ale zároveň zklidnělá senzibilita prostupující v podobě
nevyslovitelné víry v možnost zvrácení osudu. Cyklus osobitého procítění atmosféry nemoci, vrcholící v metaforické vyjádření smíření a odpuštění. Smutná tematika a drsná
neučesaná krása, strhující příběh utrpení plný lidského porozumění a pokory. Autorova
nechtěná osobní zainteresovanost oproš uje díla od cynismu a chladného kalkulu. Malba
je autentickým obrazem pravdivého života bez stop příkras.
Rovněž tematicky se zde prolíná složitá řeč symbolů — strohost a sterilita nemocničního prostředí, mučící nástroje, jakési novodobé „arma christi“ v podobě hřebů, skalpelů
a chirurgických nástrojů. Inkvizice s tváří rakoviny a proti ní ztýrané lidské bytosti nebo
jejich stíny. Hmota obrazu je opět příměrem lidského těla — ostří čepelí, bodců, symboly
světa věcí a lidí, kteří ho paradoxně zraňují ve snaze pomoci. Uvěznění ve vlastním těle,
které se mění v celu. Otisky myšlení i existence, jakési lidské veraikony. Apokalyptické
vize děsivých snů, ze kterých se nelze probudit. Tíživost a beznaděj je umocněna odkazy
na chvíle, kdy vše bylo jinak — rozkrojené jablko a hvězdička uvnitř věštící dlouhý život,
ptáček lapený do sítě, lehké, téměř neznatelné pírko v protikladu „nesnesitelné lehkosti
bytí“. Koule spoutaná řetězy, energie držená na řetězu, ze které cítíme napětí hrozby
jejich přetržení a uvedení do chodu síly, která smete vše, co se jí postaví do cesty.
Proti sobě tu stojí něha, poetika a touha probudit se. Existenciální úzkost a mrazivou
bolest evokuje něžné ženské torzo, jakoby dráždivě zahalené do jemné mlhoviny. Snivost
a erotika je rozbita při pohledu do očí této ženy a na bezmocné gesto paží. Zoufalý
výkřik o pomoc bez jediného vysloveného slůvka. Náhle jsme postaveni před slovně
téměř neinterpretovatelnou emoci a se zatajeným dechem se celá scéna mění v dantovské peklo, ve kterém se zmítají cáry lidských těl i duší. Obrazy — kryptogramy, jejichž
realismus je ireálný a klid jen zdánlivý, milostnost a lyrika chvíle se mění ve stejném
okamžiku v drama a dech vyrážející krutost. Figurace úzkosti a ničení. Na nehlubokém,
uzavřeném prostoru se pohybují deformované, neskutečné protáhlé postavy, postavy vysílené a unavené, zjednodušené do krajnosti, až jsou jen obrysy nebo stíny. Svou čistotou
a naléhavostí evokují raně křes anské nebo neolitické kresby. Postavy trpící i odevzdané,
v jejich široce otevřených očích můžeme spatřit němou výčitku i smíření. Mříže, nástroje,
fáče…lidskost zahnaná za poslední své hradby, kde lidskostí už být přestává. Veristická
jemná kresba, jasná a přesná.
Pro mě osobně je tato výstava o bolesti, nevyzpytatelnosti a krutosti osudu i lidského
údělu, který si člověk sám nevybral, ale kterému byl vystaven. O boji a bohužel i prohře.
Stále znova mi před očima vyvstává příběh Orfea a Eurydiké a snaha obelstít „stíny“.
Věčný příběh o odvaze a síle lidskosti a především naději. Ondřej Vorel se zabývá tragickým a znepokojujícím v osudu člověka, jeho ohrožením, porušením a pomíjivostí. Tento cyklus poci uji jako katarzi, která pracuje se skutečností v její původní síle a hloubce,
jež se klene nad propastí našeho fragmentárního a uspěchaného života a která je navždy
spojena jednotou života a smrti.
RENATA SKŘEBSKÁ

Studenti vystavují
(Úvodní slovo k zahájení výstavy)
Milí přátelé,
vítám vás na výstavě obrazů studentů pátého ročníku ateliéru malby Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity. Jsou to Alžběta Dirnerová, Veronika Svobodová, Monika
Ožanová, Ivana Kordasová, Petr Raška, Martin Hanzelka a Josef Gerda.
Když jsem přemýšlel, co mají obrazy těchto budoucích diplomantů společné, zjistil
jsem, že je to ryze osobní téma. Nevyjadřují se k politice, ekologii nebo k výtvarnému
provozu, ale prožívají sebe a reﬂektují své osobní zážitky. Vyrovnávají se se situací, kdy
je malba považována za něco antikvárního, spojeného s hodnotami a s minulostí. Uvědomují si, že má-li malba přežít, musí se pročistit, zbavit akademické umnosti a estetičnosti.

A od zítřka už třídíme! Já papír a kolega plasty. Vedle mého stolu igelitová taška na papír, pod jeho zelená přepravka.
Zpočátku musím vysvětlovat paní uklízečce, že nejsme bordeláři, což se o mladém
asistentském osazenstvu pracoven často
předpokládá. „Třídíme. Nevynášejte nám
to, prosím.“ A jak plyne týden, taška se
plní a přepravka přetéká.
„Tak hezký víkend,“ loučíme se v pátek
a já s taškou odjíždím směr Poruba, kde
u bazénu vysypu do modrého kontejneru
papír. Kolega naplněnou přepravku odváží
do Valašského Meziříčí.
Třídíme! Už od listopadu!
JARMIL
Za pracovnu D78

Pedagogika a školství
v lednu 2007
Musí se ochudit, deklasovat,aby mohla být nově pochopena vedle jiných, „mladších“
médií. Estetiky by v ní mělo zůstat jen tolik, kolik je nutné k obnaženému, urgentnímu
výrazu. Není možné věci vážné vyjadřovat vážně a věci těžké těžce. Proto se mohou
zdát starším divákům a divačkám vyrostlým na estetice starého umění a moderny obrazy
dnešních mladých nahozené, nepromalované, nesourodé, nesmyslné. Společným zájmem
zde vystavujících je hledání nových, netradičních materiálů a technik, leckdy netrvanlivých
a efemérních. Nestojí totiž o trvanlivost a poﬁdernou věčnost, o piedestal génia tradičně spojený s postavou umělce—génia. V duchu současné konzumace a recyklace malují
obrazy, které mají pro ně smysl te hned. Důležité je vyjádřit se za každou cenu. Na
všudypřítomný technický boom a záplavu digitálních obrazů reagují často naivním rukodělným gestem.
A nakonec jednu metaforu.
Ve Štramberku na kopci zvaném Kotouč se nachází jeskyně Šipka. Proslula především
úlomkem čelisti neandrtálce v ní objeveným. A hned u vstupu do této jeskyně stojí busta
Bohumíra Jaroňka, malíře a národopisného patriota, s epitafem „Bez umění neprožiješ
život“. Spojení busty kulturního barda a vlhké, nehostinné díry, obydlí prý neandrtálce,
mně přišlo na první pohled dost absurdní, posléze pak víc než symbolické. Každý z nás
totiž v sobě nosíme nějakou jeskyni. Možná ji celou ani neznáme a nechceme znát.
Možná se bojíme zabloudit do nižších pater. Kdo ví , kdo v ní s námi bydlí — šavlozubý
tygr, medvědi.? Je naší skrýší, ale i pastí, domovem, který nás chrání i svírá, materiálním svodem k zabydlování a zabezpečování se, k prokopávání dalších chodeb na úkor
jiných. Jak se to však vztahuje k umění? Ona strašidelná a úžasná zvířata, lidé i bohové
— najdeme je na stěnách slavné Altamiry. Jsou to aleje sﬁng v Egyptě, Persii, kentauři
na metopách Parthenonu. Je to Kristus Pantokrator v byzantských chrámech, Bůh Otec,
Mojžíš v Sixtinské kapli, jsou to podivné Slečny z Avignonu Pabla Picassa, ale i jeho
Guernica. Jsou to obrazy a sochy v Louvre, Tate Modern i v galerii Mlejn. Všude tam
jsou k vidění vizualizace naší vnitřní i vnější jeskyně. Toho, co nás nějak bralo nebo
bere, toho, na co jsme krátcí. Tím, že si to namalujeme, zvěcníme či zvěčníme, něco
se o tom dozvíme a tolik nás to neohrožuje. Něco o tom prožijeme a možná rozmotáme nějaký ten zlý uzel vlastní psyché. Možná i zde vystavené obrazy mladých malířek
a malířů naladí, rozladí, osloví i nás ostatní a v jeskyni, ve které je nám žít, a už se
jmenuje Šipka, nebo Evropská unie, budeme žít plněji a svobodněji.
DANIEL BALABÁN
Bez umění neprožiješ život!

Základy fyziologie rostlin
Vysokoškolská učebnice Základy fyziologie rostlin je společným dílem zesnulého prof. Miloslava Kincla a doc. Václava Krpeše. Profesor Miloslav Kincl působil řadu let ve funkci
vedoucího katedry biologie Pedagogické fakulty v Ostravě. V roce 1990 odešel do důchodu, ale i potom se intenzivně věnoval své milované vědě — fyziologii rostlin. Počátkem
90. let přednášel na detašovaném pracovišti katedry ekotechniky VŠZ Brno ve Frýdku—Místku. Psal skripta, odborné články, zúčastňoval se jednání na různých sympoziích
a konferencích, oponoval diplomové a disertační práce aj. Nakonec se rozhodl společně

Nová ministryně školství Dana Kuchtová, místopředsedkyně Strany zelených,
v Lidových novinách říká: „Trošku se mi
klepou kolena.“ Má prý strach, zda stihne
připravit dva projekty pro čerpání potřebných 130 miliard korun od EU. Bylo by to
jedinečné, ale školství potřebuje vyřešit ještě řadu problémů s pokračováním školské
reformy: např. nové maturity na středních
školách, zajištění nových technologií ve výuce, prohloubení profesionalizace učitelů
a vedoucích řídících pracovníků aj. Můžeme nové paní ministryni jen přát, aby své
úkoly a plány úspěšně zvládla.
Problémem, který vyvolává polemiku,
je zrušení přijímacích zkoušek na střední a vysoké školy. Ztotožňuji se s názory
odborníků, že zrušení přijímacích zkoušek
je za současného stavu nereálné. Problémem jsou omezené kapacity škol a výběr
studentů z množství žáků, kteří nebyli přijati v prvním kole přijímacího řízení. Není
pochyb, že taková situace mnoho zájemců
o studium velmi stresuje. Chybou je nedostatečná pedagogická osvěta pro rodiče
a veřejnost, kterou by měla vykonávat škola a odborníci. Málo se respektují výsledky
pedagogických a psychologických výzkumů.
Nejednotnost ve stanoviscích odborníků
má pak neblahý vliv i na politiky. Ti by si
měli volit své poradce nejen podle stranických hledisek. Větších i menších problémů
ve školské oblasti je více, především by
však měla úspěšně pokračovat školská reforma v celé strukturované šíři a hloubce.
Letos byl do prvních tříd základních
škol zapsán nečekaně velký počet dětí,
a to i přes nežádoucí trend posledních let,
kdy rodiče často odkládají zahájení školní
docházky dětí. Potěšující je, že většina zapsaných dětí se na školu těší a jsou z mateřských škol dobře připraveny. Odklad
školní docházky byl měl být stanoven po
kvalitním posouzení znalosti dítěte. Špatné
rozhodnutí může negativně ovlivnit školní

úspěšnost žáků. Využití standardizovaných
diagnostických metod k posouzení školní
zralosti přispěje podstatně ke zmenšení rizik předčasného nebo opožděného startu
vzdělávání.
Často se počáteční radost ze školy
v průběhu školní docházky u žáků vytrácí, objevují se problémy s učením a strach
ze školního hodnocení. Mezní situací jsou
útěky z domova, které končí někdy i tragicky. Moravskoslezský Deník zveřejnil dne
31. 1. 2007 oběti strachu z vysvědčení.
O počtu stresovaných dětí svědčí přetížení
Linek bezpečí vždy 31. ledna a 30. června.
Mělo by to být signálem pro mnohostranné zkvalitnění práce školy a pro užší spolupráci rodiny se školou.
Přejeme žákům a studentům, aby si po
prvním pololetí, resp. zimním semestru oddechli, načerpali síly a bez obav z neúspěchu pokračovali ve vzdělávání.
VLADIMÍR KREJČÍ

Kalendárium — leden 2007
1. 1. 1997 schválen ústavní zákon o vzniku
14 územních celků ČR. Od r. 2002 bylo
krajským úřadům svěřeno řízení středních
a speciálních škol.
1. 1. 1831 založena Matice česká, nakladatelský fond Národního muzea. Zanikla
r. 1949.
1. 1. 1861 vyšlo první číslo deníku Národní listy, které reprezentovaly politické
a kulturně vzdělávací snahy českého obyvatelstva.
2. 1. 1847 narozen Otakar Hostinský,
prof. UK v Praze. Jeho oborem byla estetika.
3. 1. 1911 narozen František Kahuda, profesor UK Praha a bývalý ministr školství.
4. 1. 1929 narozen Jozef Pastier, profesor
ekonomiky, spolupracovník PdF v Ostravě.
7. 1. 1926 narozena prof. PhDr. Marta
Klímová, CSc., bývalá proděkanka PdF
UK v Praze.
7. 1. 1931 narozen doc. PhDr. Jaroslav Bakala, CSc., ze Slezské univerzity v Opavě.
8. 1. 1957 zemřel Josef Skupa, autor a scénárista Divadla Spejbla a Hurvínka.
14. 1. 1925 zemřel prof. PhDr. František Drtina, spolupracovník T.G. Masaryka a státní tajemník Ministerstva školství
a nár. osvěty v letech 1918—1925. Prosazoval univerzitní vzdělání učitelů v ČSR.
15. 1. 1957 zemřel František Bakule, učitel
a vychovatel postižených žáků, sbormistr
pěveckého souboru Bakulovi zpěváčci, který se proslavil i v USA.
16. 1. 1917 narozen František Čečetka, učitel, prozaik a redaktor nakladatelství Proﬁl
v Ostravě.
18. 1. 1707 reskript císaře Josefa I. českým stavům o založení Stavovské inženýrské školy, dnes ČVUT v Praze, která letos
slavila 300 let.

s Václavem Krpešem přepracovat a doplnit monograﬁi
Základy fyziologie rostlin, jejíž druhé vydání bylo již
rozebráno. Takřka s mladistvým elánem se pustil do
práce. Na novém vydání pracoval s vědomím, že se
tím uzavírá jeho bohatá publikační činnost. Obdařen
vzácnou schopností předávat mladé generaci i složité
problémy svého oboru srozumitelně a přehledně, překonával všechny překážky. Jeho tvůrčí zaujetí neokázal
oslabit ani zhoršující se zdravotní stav. Spíše naopak,
stal se mu podnětem k ještě usilovnější práci. Plně
zaujat svou vědou plnil poslání vysokoškolského učitele
až do posledních chvil svého života. Jeho náhlý odchod
13. května 2005 způsobil, že se jeho toužebné přání
nesplnilo. Přepracovaného a doplněného vydání se již
nedočkal. Konečné úpravy se ujal spoluautor Václav
Krpeš.
Na poslední dílo prof. Miloslava Kincla pohlížíme se
zvláštní úctou. Je to poslední práce jedné z nejvýraznějších osobností, které působily na
katedře biologie Pedagogické fakulty v Ostravě a stály u zrodu Přírodovědecké fakulty
Ostravské univerzity. Jeho záslužné dílo nebude zapomenuto, bude žít a stane se důležitým pramenem poznání pro další generace mladých přírodovědců.
Širší veřejnosti je předkládán text o fyziologii rostlin, který má pomoci obsahem
i formou při studiu této disciplíny. Čtenáře odkazuje na další literaturu, na monograﬁe
a tím jej nutí studovat určitý problém, nejen verbálně „se něčemu naučit“, ale i ukázat,
že obsah učebnice nemůže obsáhnout vše, ale jen to z vědeckého systému a do takové hloubky, aby umožňoval pochopení dalších jevů a souvislostí. Čtenář nalezne další
podrobnosti ve speciálních učebnicích uvedených v seznamu literatury, monograﬁích aj.
Autoři se snažili objasnit hierarchii fyziologických pojmů a procesů a především funkčnost procesů, což je primární oblastí fyziologie rostlin. Ve třetím vydání doplňují autoři
text na základě naší a především zahraniční literatury o nová fakta, názory a přístupy
a snaží se dát čtenáři adekvátní a modiﬁkované informace o určitých jevech, problémech, až k vazbám na hypotézy, teorii a praxi. Četné odkazy pod čarou pak mají fakta
podpořit. Autoři také doplnili toto vydání o řadu transdisciplinárních přístupů, které
napomáhají chápat fyziologické procesy komplexně. Vedle dobré znalosti středoškolské
chemie a někdy i fyziky předpokládají zvládnutí základů cytologie i morfologie rostlin,
na něž navazují. Snaží se, aby čtenář studiem i snadno dostupných periodik získal vědomosti a návyky potřebné pro celoživotní samovzdělávání. Výklad je volen tak, aby
klíčové problémy byly úměrně zjednodušovány a podle potřeby rozděleny do vzájemně
na sebe navazujících etap. Současné zahlcení přemírou detailních informací již vyžaduje
zredukovat látku na žádoucí množství a přes schémata, rovnice, přehledy a obrazovou
část klást důraz i na její v praxi užitečné a později uplatnitelné vazby na vyšší úrovni.
Práci recenzovali významní odborníci: prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc., z katedry fyziologie rostlin z Přírodovědecké fakulty UK v Praze, prof. Dr. Ing. Jiří Šebánek, DrSc.,
z Ústavu biologie rostlin Agronomické fakulty MZLU v Brně a RNDr. Petr Pečinka,
CSc., z katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.
Finanční podporu poskytli sponzoři: OLYMPUS, BIO-RAD, Scholler Instruments,
-REDARSENAL s.r.o., Vitrum, Natur Produkt, Agro CS.
Rostlina jako otevřený, dynamický systém ● Fyziologie přeměny látek a energie
Vodní režim rostlin ● Fyziologie minerální výživy rostlin
Fyziologie růstu a vývoje rostliny ● Rozmnožování rostlin ● Dráždivost a pohyby rostlin

Třetí inovované vydání

Čtvrtý měsíc
v Canterbury
aneb Konec
zdravému
životnímu stylu
Jsem tady už docela dlouho a líbí
se mi tu čím dál více. Ale i tak jsem
ráda navštívila svou krásnou rodnou
zemi. Strávila jsem hezký měsíc doma
se svou rodinou, ale bohužel na mne
tato návštěva měla neblahý vliv. (Jistě si pravidelný čtenář vzpomene, jak

jsem popisovala svůj zdravý životní styl.)
A jak k tomu došlo? Cigarety jsou

doma mnohem levnější než tady v Anglii, a všichni kolem mě kouřili, tak jsem
i já, která jsem tady více jak dva měsíce
abstinovala, podlehla svodům a znovu
začala kouřit. Škoda, ale snad až mi dojdou cigarety, znovu přestanu a tentokrát
budu silnější.
Po návratu mě čekalo nepříjemné překvapení. Můj landlord (domácí) prodává
dům, což znamená stěhování. A řeknu
vám, najít v krátké době nový byteček
není jednoduché, ale mně se to povedlo. A vše šlo ráz na ráz. V pondělí
jsem si přečetla leták na dívčích záchodech a hned zavolala na uvedené číslo.
V úterý jsem se šla na dům podívat,
no a v pátek jsem podepsala smlouvu
a v sobotu už jsem se stěhovala.
Můj nový byteček je mnohem blíž
univerzitě, necelých deset minut, takže
odpadly moje zdravotní procházky, ale
ani otužování nedopadlo slavně. Máme
topení a teplou vodu ve sprše, otužovat
se už nelze. Nebudu se dobrovolně sprchovat ve studené vodě.
Ale navzdory tomu, že jsem skončila
se svým zdravým životním stylem, si vů-

bec nestěžuji. Ba co víc, jsem te mnohem spokojenější.
Výlet domů však nebyl to jediné, co
jsem tady podnikla. Udělala jsem si radost a navštívila jsem krásnou, skoro
„sousední“ zemi - Francii. Úžasné! Bydlela jsem u své kamarádky, taky „Erasmus“ studentky, takže mě to nevyšlo draho. A samozřejmě jsem musela navštívit
Paříž. Nádherné město, ale moje nohy si
myslely, že to nebyl nejlepší nápad.
Ani jsem nevěděla, kolik schodů má
Eiffelova věž (věřte, že velmi hodně), takže když jsem se plazila až na vrchol po
schodech, někde v polovině jsem je přestala počítat. Ale přežila jsem! A dokonce už jsem schopna i chodit. Jen můj
foák nějak nezvládl ten výškový přechod
a prostě na vrcholku věže odpadl. Už
to chudák nerozdýchal, a tak poslední
fotka, kterou mám, je pohled dolů z Eiffelovy věže.
A pokud vás opravdu zajímá, kolik
schodů ta věžička má, doporučuji si najít
datum Francouzské revoluce (údajně je
tento letopočet a počet schodů shodný).
EVA NEDOMOVÁ

Seminář o bionických
technologiích

Nabídka pro studenty
Hledáme studenty, kteří by měli zájem stát se členy Klubu studentů OU.
Činnost klubu bude zaměřena na organizační zabezpečení přijíždějících zahraničních studentů programu Erasmus
aj. Informace na rektorátě OU — Pavla
Glacová, tel. 596160166,
E-MAIL: PAVLA.GLACOVA@OSU.CZ

Soutěž o nejlepší
fotograﬁi a příběh
Vyhlašujeme soutěž o nejlepší fotograﬁi a nejlepší příběh z „erasmovského“ zahraničního pobytu. Tři nejlepší
fotograﬁe a tři příběhy budou odměněny zajímavými cenami.
Obojí můžete posílat průběžně —
bude zveřejňováno v Listech OU a na
webu. Uzávěrka 30. 9. 2007
KONTAKT: PAVLA GLACOVÁ,

která je ojedinělou institucí v rámci střední a východní Evropy. Pečlivě připravenou
přednáškou zaujal na sedmdesát posluchačů
profesor Magnus Lilja ze švédské univerzity Jönköping. Studenti spolu s dalšími posluchači měli možnost setkání s Marcelou
Hokynářovou a Ladislavem Bražinou, prvními dvěma pacienty z Moravskoslezského
kraje, kteří — zatím jako jediní v ČR — tuto
nejmodernější protézu užívají. Oba pacienti
předvedli chůzi po schodech, nakloněné rovině, vstávání ze židle a další úkony, které
klasické protézy neumožňují.
Seminář byl rovněž v centru pozornosti
všech významných médií Moravskoslezského
kraje.
PROF.

VLADIMÍR KREJČÍ

E-MAIL: PAVLA.GLACOVA@OSU.CZ

Katedra rehabilitace Zdravotně
sociální fakulty Ostravské univerzity uspořádala 25. ledna
2007 odborný seminář o bionických technologiích v oblasti
protéz. Semináře se zúčastnili
studenti oboru ortotik — protetik, pedagogové, fyzioterapeuti,
lékaři a také učitelé VŠB — TU.
Garantem odborné úrovně byla
Össur Academy East Europe,

ŠTĚPÁN NEUWIRTH M. HOKYNÁŘOVÁ,
FOTO: JIŘINA VEČEŘOVÁ ROSICKÝ

19. 1. 1977 zemřel František Lýsek, profesor MU v Brně, hudební pedagog. Narozen 1905 v Proskovicích u Ostravy.
20. 1. 1887 narozen Ludvík Drastich, profesor biologie na MU v Brně. Pocházel
z Ostravska, kde před studiem medicíny
učil. Vydával časopis Příroda a škola.

M. LILJA

A

ING. J.

Sledujeme cestu Vítězslava
Dostála
V minulých Listech jsme Vítězslava Dostála opustili asi 40 km před hlavním městem Peru Limou. Následovalo 1 500 km
na chilské hranice a pak dále 2 200 km
přes města Arita, Antofagasta, Caldera,
La Serena, Viňa Del Mar do hlavního
města Chile Santiaga, kde cestovatel dorazil v neděli 28. ledna. Tachometr se mu
zastavil na čísle 22 447 km. Ukrutná jízda přes horské masivy a známou jihoamerickou pouš Atacama stála Vítězslava
Dostála hodně sil. Zhubl o 10 kilogramů.
Naplánovaná týdenní přestávka mu jistě
dodá síly do nejtěžšího úseku cyklistické
expedice Panamericana, Santiago — Ohňová země. Držme mu palce, bude to peklo.
Těsně před odesláním tohoto článku jsem
dostal zprávu, že cestovatel byl v Santiagu
RH
de Chile přijat velvyslancem ČR.
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Publikace shrnuje obsah prezentací
a odborné diskuse v rámci řešení výzkumného projektu GAČR č.402/04/0078.
Inovativní koncepty a přístupy v socioekonomickém rozvoji územních jednotek.
Za hlavní inovativní koncepty začátku
21. st. jsou v kontextu územního rozvoje
České republiky považovány marketing
měst a regionů, regionální management,
klastry a regionální inovační systémy;
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Sborník abstraktů z odborné konference na téma Miniinvazivní chirurgie.
Příspěvky, jejichž abstrakty jsou ve sborníku zveřejněny, patří do 2 skupin: příspěvky lékařské a příspěvky do sesterské
sekce. Příspěvky lékařské se zaměřují
především na nové postupy a komplikace v miniinvazivní chirurgii. Příspěvky
do sesterské sekce jsou zaměřeny především na ošetřovatelské aspekty péče
související s výkony v miniinvazivní chirurgii.

Studentská komora
Akademického senátu OU
v únoru 2007
Studentská komora Akademického senátu si stanovila na měsíc únor dvě základní
priority — pokračovat v kurzech ACSA a přiblížit projekt „Zelená univerzita“.
Kurzy Akademického Centra Studentských Aktivit přinášejí studentským zástupcům
v senátu řadu důležitých informací z oblasti vysokoškolské legislativy, ekonomiky vysoké
školy aj. Vzhledem k tomu, že prozatím se kurzů účastnili jen členové studentské komory Akademického senátu, rozhodli jsme se, že požádáme organizaci ACSA, aby přijela do
Ostravy a umožnila i studentským zástupcům v „malých“ senátech získat další hodnotné
podněty pro svou práci.
Dalším úkolem pro nás bude zahájit debatu nad projektem „Zelená univerzita“, iniciovaným studenty českých vysokých škol. Klade si za cíl podpořit prosazování zásad trvale
udržitelného rozvoje v každodenním provozu univerzity. Snaží se prosadit ve vyspělých
státech Evropy běžná opatření, jako je funkční systém separace odpadu, šetrné nakládání
s energií a s materiály, podpora recyklovaných a recyklovatelných výrobků a alternativních způsobů dopravy.
Věříme, že se nám podaří výše uvedené úkoly zrealizovat kvalitně a zároveň ve velmi
krátkém čase.
ZDRAVÍ STUDENTSKÁ

KOMORA

AKADEMICKÉHO

SENÁTU

OSTRAVSKÉ

UNIVERZITY!

Růžovými brýlemi Miriam Prokešové
Chtěla bych tentokrát napsat něco o lásce, když už máme toho Valentýnka
a všude je ho plno. Srdíčka, přáníčka, hrníčky… Jeden nemůže ani dojít
v poklidu do práce, aby na něj tato kýčovitá láska nekoukala ze všech výkladů.
Valentin útočí — a dobře nám tak.
Láska je přitom vážná věc. Deﬁnovat ji neumíme (líbí se mi přitom tvrzení
M. Schelera, že láska je popřením individuální formy existence vůbec, nebo
Buddhovo přesvědčení, že láska je vykoupením srdce). Bůhví. Možná je lepší lásce
nerozumět, protože s rozumem vlastně vůbec nesouvisí. Vždy už Pascal přece
říkal, „že srdce má své důvody, o kterých rozum vůbec neví…“
O lásce se dá přemýšlet zasněně, vznešeně, sentimentálně, melancholicky,
pateticky, truchlivě, bolestně, vzlykavě, naštvaně, zklamaně, rezignovaně,
lhostejně i zamilovaně. Psychologicky, pedagogicky i biochemicky.
A vůbec nejlépe se o ní ﬁlozofuje.
Ale když je nejhůř, utíkám od psychologů, pedagogů i ﬁlozofů a vzpomenu si na
svou babičku a její milé průpovídky, které mě provázejí životem a pomáhají pochopit to nepochopitelné, čím láska možná je. Moje babička to totiž viděla
velice lidsky a opravdově. Na to, jak přežít s mužem (sama měla velmi dlouhé
a šastné manželství), měla „fajny“ recept:
„Dževucho, dyž un ti povi, že voda i do Landeka, tož i do teho kopca teče,
drž pysk, skluň hlavu, svojeho si pomysli a pak mu přikyvni, že ja.
Bo ti povědam, daj dycky za pravdu svojemu chlopovi a buděš ma fajny život,
cho by un i hlupy byl.“
A jak si vybrat do života toho pravého? Na to měla babička recept zcela
feministicky jednoduchý a myslím, že i samotného Freuda by jím potěšila.
Říkávala: „A je taky lebo taky, hlavni, že ma bumberlaky,“ a potichu si k tomu
někdy jen tak pro sebe zamumlala: „Bo beztak žadny velky rozdil mezi tyma
chlopama něni a vybira něni z čeho.“
Tak nevím, jestli se babiččiny názory příliš liší od těch ﬁlozoﬁcko-psychologicko-pedagogických, ale ještě jednu krásnou větu o lásce říkávala, kterou nesmím
zatajit. „Láska? Věř ji, i kdyby kameni z něba padalo, a ona budě.“
Babička už mezi námi není. Ale občas si na její věty vzpomenu, usmívám se
a je mi dobře na duši i na světě. Asi je dobré nejen lásku, ale i muže někdy
vnímat takto s nadhledem a nechtít zcela porozumět. Protože všechno má svá
tajemství a je tomu tak dobře.
A možná, že když podle babiččiných slov prostě jen uvěříme, pak snad i v těch
valentinských kytičkách, přáníčkách či srdíčkách nějak ukrytě, tajemně,
plaše i nesměle ta láska přece jen někde bude.
A možná to budeme právě my, kdo ji tam najde.

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

PROGRAM — letní semestr 2007
Splátka dluhu ze zimního semestru
J 20. února — Holubice
(František Vláčil, ČS, 1960, 76 min.)
Cesty poštovních holubů v 11 poetických obrazech Vláčilovy ﬁlmové prvotiny.

J 6. března — Panelstory aneb Jak se rodí
sídliště
(Věra Chytilová, ČS, 1979, 96 min.)
Krutě ironický pohled na jedno rozestavěné pražské sídliště a životy a starosti jeho obyvatel.

Český ﬁlm 1970—1991
J 27. února — 30 případů majora Zemana
— Mimikry
(Jiří Sequens, ČS-TV, 1978, 70 min.)
Underground je zobrazen jako skupina feáků hrajících
„divnou“ hudbu a neštítících se ani únosu letadla do
Mnichova.

J 13. března — Šašek a královna
(Věra Chytilová, ČS, 1987, 118 min.)
Adaptace divadelní inscenace Bolka Polívky. Hradní kastelán (Bolek Polívka) se ve svých fantaziích proměňuje v šaška trýzněného rozmarnou královnou (Chantal
Poullain).

Uzávěrka dalšího čísla je v pondělí 5. března 2007 do 10.00 hod.
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Plakáty z cyklu Dialog vytvořila Žaneta Drgová — studentka Institutu pro umělecká studia,
ateliéru grafiky (grafický design) v průběhu stáže na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
v zimním semestru 2006.

