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Dobré jméno fakulty – cenná deviza
Prorektoři zahájili nové volební období
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Růžovými brýlemi Miriam Prokešové

Dobré jméno fakulty — cenná deviza
Do prvního funkčního období na post děkanky Přírodovědecké fakulty OU nastoupila dne 1. března 2007
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. V nezkrácené podobě přinášíme projev,
který přednesla na své slavnostní inauguraci dne 12. 4. 2007.
Vaše Magniﬁcence, Spectabiles, Honorabiles, vážená akademická
obci, vzácní hosté!
Je to velmi zvláštní pocit stát dnes před Vámi jako děkanka
Přírodovědecké fakulty. Je to vlastně směs řady pocitů: štěstí,
radosti, ale především zodpovědnosti.
Každá změna ve vedení fakulty s sebou nese určitá očekávání
a s nimi spojené otázky: Jaký bude nový děkan? Jak se změní
život na fakultě?
Na některé otázky by měl reagovat můj dnešní inaugurační
projev a ty ostatní věřím, že zodpovím během dalších dnů funkčního období.
Své dnešní vystoupení jsem sestavila jako odpovědi na 7 jednoduchých otázek — snad mi pomohou uspořádat řadu myšlenek,
které bych Vám chtěla sdělit.
Mé první odpovědi reagují na otázky: KDO, CO?
KDO se tedy vlastně ujímá funkce děkanky a CO je za mnou…
Asi není nutné prezentovat celý můj životopis. Co bych však
chtěla zdůraznit, to je mé dlouhodobé sepětí s touto školou. Ač
se to i mi zdá neuvěřitelné, tak v příštím roce oslavíme kulaté
výročí naší koexistence. Před 30 lety - v roce 1978 - jsem totiž
začala studovat na Pedagogické fakultě, která byla „předchůdkyní“ stávající Ostravské univerzity, v 1. ročníku učitelského studia
kombinaci oborů fyzika — chemie. Na roky studia vzpomínám
velice ráda — asi jako většina z nás. Zdejší studium bylo velmi
dobrou přípravou na mou další práci. Po absolvování jsem nastoupila jako asistentka na katedru chemie, kde vlastně pracuji
dodnes, a postupně zdolávala jednotlivé stupínky kvaliﬁkačního
růstu. Zkušenosti jsem získávala také mimo hlavní pracovní oblast
— jako řešitelka či spoluřešitelka řady projektů, jako tajemnice
katedry, místopředsedkyně akademického senátu a v posledních
9 letech jako proděkanka pro studium. Práce proděkanky pro
studium opravdu nepatří k těm, které spojujeme s představou
procházky „růžovým sadem“ — nicméně věřím, že pokud bylo
něco zlé, bylo to k něčemu dobré a získané zkušenosti určitě
zúročím v nové roli děkanky fakulty.
Druhou svou otázku: KOHO, ČEHO bych upřesnila bez koho,
čeho bych nebyla tam, kde te jsem?
Na otázku bez koho bych mohla odpovídat opravdu dlouho. Ale
pokud mám být stručná:
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m bez rodičů, kteří vždy vzdělání a ochotu pomáhat kladli na

první místo,
m bez mé nejbližší rodiny, která mě vždy podporovala a velkory-

se tolerovala, že práce „pro školu“ někdy byla důležitější než
tzv. práce domácí,
m bez dobrých kolegů a spolupracovníků, na které mám v životě
opravdu štěstí a bez nichž bych určitě nedokázala splnit svá
přání a své cíle.
Na druhou část otázky — bez čeho bych nebyla tam, kde te jsem
— odpovídám: „Bez práce a také bez štěstí“. A to pořadí, v němž
oba faktory uvádím, není náhodné.
Další otázka KOMU, ČEMU pro mne souvisí s oblastí komu,
resp. čemu se chci ve funkci děkanky věnovat?
Ráda bych během funkčního období splnila svou představu,
kterou jsem podrobně prezentovala ve svém volebním programu,
jehož jednotlivé body zde nebude znovu opakovat. Mou představou je dynamická a efektivní Přírodovědecká fakulta, která má
dobré jméno a je dobrým místem ke studiu i k práci.
Dynamická — protože vnímá okolní realitu, respektuje potřeby
a požadavky a dokáže na ně reagovat.
Efektivní — protože uvažuje, na co a jak vynaložit zdroje — lidské,
materiální, ﬁnanční, aby přinesly žádaný efekt.
Dobré jméno fakulty — to je velmi cenná deviza; dát o sobě vědět,
zapsat se do povědomí okolí jako solidní pracoviště, které má co
nabídnout a se kterým je přínosné spolupracovat.
Dobré místo ke studiu i k práci — jistě je mimo jiné podmíněno
kulturou akademického prostředí, dobrými vztahy mezi pracovníky
fakulty, mezi studenty i mezi studenty a pracovníky navzájem.
Otázku KOHO, CO bych spojila s oblastí na koho, resp. na co
mohu ve své práci navázat?
Mám jistě velkou výhodu, protože nezačínám od nuly. Ve své
funkci děkanky mohu navázat na mnoho pozitivního, co bylo
v minulém období na fakultě vykonáno a osvědčilo se. Mohu
navázat na práci předcházejících děkanů Přírodovědecké fakulty:
doc. Buriana, prof. Křivého, doc. Šindlera a prof. Močkoře.
Naše fakulta se od svého vzniku v roce 1991 změnila opravdu
radikálním způsobem — nabízí dnes rozsáhlé možnosti studia;
v letošním přijímacím řízení je to více než 50 studijních oborů

ve všech stupních (bakalářských, magisterských, doktorských) a ve
všech formách studia.
Věřím, že v příštích letech se podaří nabídku studijních oborů
dále rozšířit, a to mj.
m o bakalářské obory, které budou vhodně přizpůsobeny zájmům
a předpokladům uchazečů a budou reagovat na potřeby praxe,
m o doktorské obory podporované kvalitní výzkumnou činností,
m o multidisciplinární obory,
m o obory v kombinované, resp. distanční formě studia.
Připravujeme výrazné rozšíření nabídky celoživotního vzdělávání na fakultě a chceme v této oblasti více spolupracovat především s regionem.
Významně se v minulých letech proměnila kvaliﬁkační struktura pracovníků fakulty a s tím související personální zajištění výuky
i úspěchy ve výzkumné a další tvůrčí činnosti.
Vědecko-výzkumná i další tvůrčí činnost fakulty a její personální zázemí je jistě významným ukazatelem kvality vysoké školy
— vedení fakulty bude i nadále podporovat výzkum především
v oblastech, kde lze dosáhnout velmi kvalitních výsledků. Podpora
profesního růstu pracovníků bude směřovat zejména do oblastí,
které jsou v souladu s cíli a záměry fakulty.
Nemalé prostředky byly v uplynulých letech věnovány vybavení
jednotlivých pracoviš. Věřím, že nepromarníme příležitost a své
materiální vybavení rozšíříme v dalších letech především s využitím podpory operačních programů a projektů ESF.
Úspěchy, kterých bylo v uplynulém období na fakultě dosaženo, jsou v řadě případů výsledky spolupráce, která přesáhla hranice fakulty i univerzity. Spolupráce s ostatními vysokými školami
nejen v ČR, ale i v zahraničí, s orgány a institucemi veřejné
správy se jistě do naší činnosti bude promítat i nadále.
Je nepochybné, že mnohá pozitiva na fakultě byla v uplynulých
letech dosažena zásluhou vysokého nasazení pracovníků a jejich
entusiasmem, který mnohdy převýšil nad jejich materiálním i lidským oceněním. Věřím, že stávající vedení fakulty dokáže vnímat
nadstandardní aktivity pracovníků a dokáže je také ocenit. Velmi
snadno totiž kritizujeme nedostatky druhých a mnohdy nevnímáme, že za fungujícími věcmi stojí často velké úsilí někoho
konkrétního.
O KOM, O ČEM v poslední době hodně přemýšlím?
Přemýšlím o našich studentech. Jejich kvalitní vzdělávání je jistě
prioritou naší vysoké školy. Určitě se snažíme připravovat je dobře. Stále se však více méně pohybujeme v zažitých stereotypech
— co se týká obsahu předmětů, metod i forem studia. Ráda bych
v této oblasti podnítila na fakultě rozsáhlou diskusi, výměnu zkušeností, názorů — co a jak změnit, dělat jinak, lépe.
Některá témata jsou už jasná:
m optimalizace studijních plánů vzhledem k jasně vymezeným
kompetencím absolventů,
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m moduly jako možnost rozšiřování kompetencí absolventů a jem
m
m
m

jich lepší uplatnitelnosti v praxi,
respektování kreditů jako měřítka zátěže studentů,
rozšíření e-learningu,
problémy s horizontální i vertikální prostupností studiem,
velká neúspěšnost u oborů s kombinovanou a distanční formou studia.

Chtěla bych do diskuse samozřejmě vtáhnout studenty, zajímá
mne jejich názor na obsah, kvalitu i organizaci výuky — a pokud
jej nezískáme prostřednictvím evaluace, musíme najít jiný způsob
zpětné vazby. Potřebujeme znát také názory našich absolventů
i jejich zaměstnavatelů — to všechno budou střípky do mozaiky,
která by nám měla pomoci složit obrázek o možnostech zkvalitnění procesů v oblasti vzdělávání.
S KÝM, ČÍM?
S čím se budu na své cestě za stanovenými cíli asi nejvíce potýkat?
Předpokládám, že se setrvačností — v myšlení, i v jednání lidí.
John C. Maxwell k tomu říká: „Lidé se cítí pohodlněji se starými
problémy než s jejich novými řešeními. Měnit návyky lidí a jejich
způsoby myšlení je jako psát instrukce do sněhu za bouře. Každých
dvacet minut musíte nápisy obnovovat, dokud si je lidé neosvojí“.
Jak se znám, tak věřím, že ty „nápisy a instrukce“ vydržím
obnovovat hodně dlouho — a určitě mi v tom pomohou i mí
nejbližší spolupracovníci v rámci kolegia děkana. Spoléhám se samozřejmě na vedoucí kateder — chápu, že jejich prvotním úkolem
je hájit zájmy své katedry, ale věřím, že stejně tak oni chápou,
že fakulta je v jistém slova smyslu nedělitelný celek a zájmy kateder musí korespondovat se zájmy fakulty. Spoléhám se na celý
tým administrativně-organizačních pracovníků děkanátu, s nimiž
mám za uplynulé roky ty nejlepší zkušenosti. Očekávám dobrou
spolupráci se studenty a konstruktivní jednání s akademickým
senátem fakulty. A samozřejmě — věřím, že najdeme společnou
řeč s vedením ostatních fakult a pracoviš univerzity i s vedením
univerzity.
Vážení přítomní, jistě jste si všimli, že jsem ve svém výčtu
přeskočila pátý pád. Pátým pádem „oslovujeme, voláme“. Já si
tedy dovolím na závěr oslovit nejen vás zde v aule Ostravské
univerzity, kteří jste přijali mé pozvání a jste tady se mnou při
této pro mne opravdu výjimečné chvíli, ale také všechny ostatní,
kteří mohou pomoci naší fakultě a naší univerzitě na cestě ke
splnění jejích ambiciózních cílů, abychom společně té příležitosti,
která se nám naskýtá, využili. Věřím, že mé volání vyslyšíte!

Prorektoři zahájili nové volební období
Dne 1. března 2007 nastoupili tři nejbližší spolupracovníci rektora do funkcí prorektorů Ostravské univerzity.
Redakci Listů zodpověděli otázku: Jaké kroky chystáte pro první období?

Doc. PhDr. Zbyněk Janáček
prorektor pro řízení vědy a vnějších vztahů
Úvodem odpovědi je třeba předeslat, že se nové vedení Ostravské univerzity vrátilo k řídicímu modelu, kdy problematiku
řízení vědy, vnějších vztahů a Univerzitní knihovny Ostravské univerzity má ve svém referátu jeden prorektor. Tedy moje odpově
bude sestávat ze dvou částí. V části prvé se pokusím deﬁnovat
hlavní úkoly v oblasti vědy a výzkumu a UK, v části druhé pak
oblasti vnějších vztahů, především pak internacionalizace. Co budou mít tyto části společné: především asi rezignaci na vyčerpávající odpovědi a deﬁnování základních priorit spíše pro nejbližší
období, jež nebudu speciﬁkovat — k rezignaci na odpově pro
celé funkční období mne vede především dynamika procesů, které
jsou řešeny a jež před námi stojí, a také vědomí toho, že obě
hlavní oblasti činnosti referátu VaŘVV jsou řešeny na fakultách:
věda, výzkum i vnější vztahy jsou doménou fakultních pracoviš.
Našemu referátu pak „zůstává“ role koordinační a administrativní
v té míře, jež by vytvářela pro práci fakult příznivé a přátelské
klima a „nepřekážela“ tvůrčí činnosti kolegyň a kolegů. O co
snadnější je teoreticky formulovat takovou ﬁlozoﬁi naší práce,
o to náročnější je naplňovat ji v prostředí veřejné vysoké školy
a řady externalit a obtížně čelitelných vlivů.
Referát pro řízení vědy a Univerzitní knihovna OU
V návaznosti na novou metodiku dílčích úprav rozpočtových pravidel a výsledků skupiny Nové procesy (Program na podporu
zvýšení kvality a řízení veřejných vysokých škol, Realizace dlouhodobé strategie Ostravské univerzity a příprava účasti v operačních
programech) podporovat v souladu se zájmy a potřebami jednotlivých subjektů Ostravské univerzity postupné zavádění ukazatelů
kvality v oblasti VaV.
Deﬁnovat pojem špičkového centra výzkumu s mezinárodně
srovnatelnou kvalitou činnosti jako výsledek společného diskurzu
vynikajících reprezentantů vědy a umění na Ostravské univerzitě.
Připravit podmínky v oblasti řízení a ﬁnancování. Cílem tohoto
procesu je pak vznik takových center, jejich ﬁnancování a následná stabilizace.
Koordinace prací na instalaci nového knihovního systému DAIMON. Novelizace organizačních a řídících norem upravujících
činnost UK.
Ustavení nové Knihovní rady UK a optimalizace její činnost
jako zásadního kontrolního orgánu práce UK.
Koordinace analytických a vývojových prací na IS PUBL2,
uvedení nové verze IS PUBL2 do provozu.
Otázka Interní grantové soutěže Ostravské univerzity. Analýza
úspěšných projektů, jejich přínos pro řešitele. Stala se IGS OU
skutečně inkubátorem nových badatelů…?
Edice Universum a její publikační aktivity. Změna jejího statutu jako výsledek rozpravy všech subjektů OU.
Referát pro řízení vnějších vztahů
Erasmus Policy Statement (EPS) a Erasmus University Charter
(EUCh). Seznámení fakult s EPS a po udělení Erasmus University Charter její umístění na webu OU (www.portal.osu.cz).
Základem EPS je další rozvoj internacionalizace ve společném
evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání s důrazem na
Lifelong Learning Programme (LLP). Program je plánován na
léta 2007—2013 s tím, že bude realizován prostřednictvím podprogramů:

— Comenius — předškolní vzdělávání a školní vzdělávání do úrovně vyššího středního vzdělávání
— Erasmus — vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání na
vysokoškolské úrovni
— Leonardo da Vinci — odborné vzdělávání a příprava na jiné než
vysokoškolské úrovni
— Grundtvig — další vzdělávání dospělých
Poznámka:
Z materiálů zpracovaných Ostravskou univerzitou pro žádost o udělení Erasmus University Charter a Erasmus Policy Statement:
— uzavírání bilaterálních smluv pro co nejvíce studijních oborů;
— zvýšení počtu mobilit studentů i akademických pracovníků;
— motivování zájmu studentů o zahraniční studijní pobyty zvýšením
kreditního ohodnocení, případně dalšími zvýhodněními;
— zvýšení jazykové vybavenosti pedagogů a neakademických pracovníků v rámci celoživotního vzdělávání;
— podpora mobilit u neakademických pracovníků;
— vytváření podmínek k zapojení co největšího počtu akademických
pracovníků do projektových aktivit — multilaterální projekty, tematické sítě;
— zatraktivnění nabídky studijních kurzů, modulů i studijních programů pro zahraniční studenty;
— rozšiřování výuky v cizích jazycích;
— zapojení do mezinárodních projektů v oblasti inovace kurikul
s cílem zvýšení konkurenceschopnosti absolventů univerzity na
trhu práce;
— posílení významu pregraduálních praxí po ukončení VŠ a postgraduálních praxí (projekty podporující celoživotní vzdělávání);
— aktualizace informačních materiálů pro přijíždějící studenty (Information Package for Incoming Students, verze pro web, CD ROM);
— příprava materiálů pro vyjíždějící studenty, akademické i neakademické pracovníky;
— aktualizace Směrnice rektora č.76/05 k zajištění programu Socrates-Erasmus a její naplňování ze strany fakult.
Zapojení studentů Ostravské univerzity do Erasmus Student
Network (Mezinárodní klub studentů Ostravské univerzity) a pomoc při zabezpečení činnosti. Očekáváme výraznou úlevu pro
referentky zahraničních oddělení a pracoviště zabezpečující organizačně přijetí a výuku zahraničních studentů.
Zahájit diskuse o systému sledování uplatnitelnosti absolventů
a podpory zpětné vazby s absolventy Ostravské univerzity.
Závěrem mi dovolte vyslovit přání, aby naše práce co nejvíce
přispívala ke zviditelnění výsledků práce těch, kteří v oblasti tvůrčí činnosti vytvářejí na naší univerzitě klima kreativity a zdravé
konkurence a navenek pak přispívají nemalou měrou k obrazu
Ostravské univerzity jako veřejné vysoké školy, kde jsou věda,
výzkum a umělecká činnost trvale přítomny jako nedílná a rovnocenná součást akademického života, a přispívají tak ke zvyšování atraktivity a konkurenceschopnosti Ostravské univerzity mezi
ostatními pracovišti terciárního vzdělávání.

Ing. Petr Kazík
prorektor pro rozvoj a informatizaci
Na tuto otázku musím odpovědět v několika bodech. Ty vyplývají ze tří oblastí priorit, které mi vedení univerzity svěřilo.
První prioritou jsou dva velké investiční projekty, které chce
univerzita realizovat v rámci připravovaných Operačních programů

EU. První má název Evropské centrum pro inteligentní systémy
inspirované přírodou (ECNITS). Cílem projektu je vytvořit prostorové a materiální podmínky pro vznik výzkumného centra, které soustředí kapacity špičkového výzkumu na PřF OU a ÚVAFM.
Druhý je zaměřen na rozšíření OU o Fakultu sociálních studií.
Součástí projektu je i začlenění fakulty jako součást Evropského centra sociálního výzkumu (ECSWE). Záměrem ECSWE je
podpora mezinárodní spolupráce při zkoumání sociálních aspektů
modernizace a podpora odborného růstu nových vědeckých pracovníků. Ve spolupráci s doc. Cyrilem Klimešem, který je vedoucím oddělení strategických investic, budeme koordinovat práci
přípravných výborů obou projektů. Je důležité připravit projekty
tak, abychom byli poté, co proběhnou výzvy, schopni rychle projekty úspěšně podat.
Druhou prioritou je vytvoření kvalitního oddělení pro podporu
a tvorbu projektů. Projektová činnost má před sebou mimořádné
období. Je nutné vytvořit takové podmínky, aby se řešitelé mohli
věnovat řešení projektů a nebyli zdržováni náročnou administrativou. Lidé, kteří úspěšně realizují projekty ESF, tvoří projektové
oddělení pod vedením dr. Malčíka. Nyní se tento tým musí
urychleně připravit na to, aby byl schopen poskytovat kvalitní
servis a podporu projektových aktivit. Vzhledem k tomu, že bude
plně ﬁnancován z vlastní činnosti, příjemci těchto služeb rozhodnou o životaschopnosti tohoto oddělení. Zároveň je nutné vyladit projektové záměry s dlouhodobým záměrem univerzity. Podle

mého mínění se realizují na univerzitě velmi zajímavé projekty,
ale je velmi nízká jejich provázanost a vzájemná podpora. To by
se mělo změnit a o to se budu velmi snažit.
Nelehký úkol mě čeká ve třetí oblasti, kterou je problematika
informatizace. CIT potřebuje výrazně zacílit svou činnost na zlepšení uspokojení uživatelských potřeb a požadavků. Některé kroky
již byly realizovány. Upravili jsme statut rady CIT a rektor jmenoval novou radu. Klíčovými partnery pro radu budou uživatelské
expertní skupiny, které budou pod vedením prorektorů a kvestora deﬁnovat klíčové problémy v oblasti informačních technologií,
kterým se bude CIT věnovat.
Jistě nejnáročnější bude v začátku vstřebat všechny nové podněty. Přicházím z vnějšího prostředí a musím poznat univerzitu
zevnitř. Sice jsem tři roky spolupracoval se všemi klíčovými lidmi
z vedení univerzity od tajemníků kateder až po vrcholové vedení
v rámci manažerského vzdělávání, ale být kolegou je zcela jiná
role. Chu spolupracovat s těmito lidmi byla jedním z hlavních
motivů k přijetí výzvy a nabídky rektora ke spolupráci v jeho
týmu. Cítím obrovský potenciál v těchto lidech a udělám vše pro
to, abych se stal tím, kdo pomůže tento potenciál využít a rozvinout v oblastech, za které jsem zodpovědný.
Odpově doc. PaedDr. Ivy Málkové, Ph.D., prorektorky pro studium
a celoživotní vzdělávání, uveřejníme v příštím čísle Listů OU.
PŘIPRAVILA JIŘINA VEČEŘOVÁ

Studentské vědecké konference
se stávají tradicí…
… a ne ledajakou, jak by mohli potvrdit všichni, kdo se 25.
dubna zúčastnili na Zdravotně sociální fakultě OU (ZSF OU)
už osmého setkání mladých příslušníků akademické obce. „Kromě
našich studentů přijeli na konferenci jejich kolegové ze Zdravotně
sociální fakulty Jihočeské univerzity (ZSF JU) a Jeseniovy lékařské fakulty Univerzity Komenského v Martině (JLF Martin),“ uvedl
doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., děkan fakulty. „S potěšením
jsem zaznamenal, že na konferenci bylo prezentováno třicet šest
prací. Jejich úroveň má prokazatelně stoupající odborné i prezentační kvality. Osobně pokládám badatelskou práci, jejíž součástí
je následující prezentace výsledků, za neodmyslitelnou součást
univerzitního života studenta,“ zdůraznil děkan Slaný a dodal:
„Je staletou tradicí, že studenti a jejich učitelé provádějí společně
výzkum, jehož výsledky mohou být využity v praxi.“
Studenti se prezentovali ve čtyřech odborných sekcích: Zobrazovací metody, Ochrana veřejného zdraví, Ošetřovatelství
a v Kombinované sekci. Všechny prezentované práce vyhodnocovaly v každé sekci vícečlenné komise odborníků, kteří k posuzování přistupovali s maximální objektivitou. Ocenění si odnesli tito
studenti: v sekci Zobrazovací metody zvítězily dva příspěvky, a to:
Zobrazovací metody ve veterinárním lékařství — autoři Milena
Bullová, Eva Tomečková, Zuzana Mlčochová (ZSF OU); přednáška Černobyl — 21 let poté; autoři Tereza Spáčilová a Lenka
Králová (ZSF OU).
V sekci Ochrana veřejného zdraví zvítězila Lucie Suchánková (ZSF OU) s příspěvkem Biologické hodnocení rizika hluku
v tiché a hlučné části Ostravy. V sekci Ošetřovatelství získala
první místo Mariana Volfová (JLF Martin) díky své práci Compliance u seniorů. Za sekci kombinovanou se umístil na prvním
místě Jaroslav Pekara (ZSF OU) s tématem Průzkum napadení
zdravotnických záchranářů. Právě jeho jsme se zeptali na čerstvé
dojmy.
„Za dobu svého studia jsem se zúčastnil čtyř studentských vědeckých konferencí a tří konferencí odborných. Jestliže jsou na student-
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ských konferencích prezentovány především obhajoby bakalářských
prací či aktivity studentů, kteří svůj volný čas věnují výzkumu nad
rámec studijních povinností, pak na odborných konferencích jsou
přednášeny práce zaměřené na konkrétně danou problematiku a vycházející z praktických zkušeností přednášejících; v tomto případě je
zde širší podíl veřejnosti a médií,“ uvedl student Pekara a pokračoval: „Právě proběhlá studentská vědecká konference se mi velmi líbila. Byla bezchybně zorganizována, pozitivní bylo dodržování předem
stanovených časů. Rovněž pedagogové tvořící porotu byli na velmi
vysoké úrovni. Z nezávislého pozorovatele panovala mezi studenty
sice nervozita, ale zároveň to u nás vzbuzovalo nadšení a snahu
zaujmout. A jak se dívám na svůj úspěch? Byl jsem ohodnocením
své práce mile překvapen. Úspěchu si velmi vážím, protože jsem ho
dosáhl v sekci, kde každá prezentace byla určitým způsobem neobyčejná. Z mého pohledu se stal vítězem každý, kdo se na konferenci
přihlásil. Myslím si, že je chvályhodné, když se člověk nebojí ukázat,
že něco umí.“
Zaznamenal
ŠTĚPÁN NEUWIRTH

CO NOVÉHO NA
FILOZOFICKÉ FAKULTĚ
v měsíci dubnu 2007?
— Ve dnech 11. 4. a 12. 4. reprezentovaly FF
OU na VI. ročníku mezinárodní studentské
literárněvědné konferenci, pořádané Ústavem
pro českou literaturu AV ČR v Praze, studentky katedry české literatury, literární vědy
a dějin umění: Zdeňka Veličková a Iveta
Mindeková. Zdeňka Veličková se umístila
se svým příspěvkem na 2.—3. místě a získala tak Čestné uznání Vladimíra Macury,
příspěvek Ivety Mindeková byl oceněn 5.
místem. Blahopřejeme.
— Dne 12. 4. proslovil prof. PhDr. Július Gajdoš, Ph.D., pilotní přednášku k připravovanému modulu Dějiny a teorie dramatické
a scénické tvorby na téma: Od divadla
k performačnímu umění (v rámci cyklu
Setkání s osobností; děkanát).
— Dne 26. 4. přednášel studentům FF OU
významný hudební kritik a publicista Jiří
Černý na téma: Rock/Folk/Poezie (v rámci
cyklu Setkání s osobností; děkanát).
— Dne 26. 4. navštívila děkanát delegace
z Mexika: Paní Claudia Keller Lapayre,
chargée d´affaires mexické ambasády, paní
Adoración Terrazas, kulturní attaché mexického velvyslanectví, a významná mexická
spisovatelka a univerzitní profesorka paní
dr. Cristina Rivera Garza.
— Dne 27. 4. byl slavnostně pokřtěn sborník katedry historie STUDIA IUVENILIA
MMIV-MMV. Laudatio pronesla děkanka
FF OU doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Dále se v měsíci dubnu na FF OU uskutečnily
tyto přednášky:
— Ve dnech 3. 4.—4. 4. přednáška Mgr. Markéty Zikové a Mgr. Mojmíra Dočekala, Ph.D.,
z FF MU Brno: Generativní přístup ke
zkoumání češtiny (katedra českého jazyka);
— dne 11. 4. přednáška prof. PhDr. Jana Šabršuly, DrSc.: Pražská škola a pražská lingvistika (katedra romanistiky);
— ve dnech 14. 4.—21. 4. přednáškový cyklus
prof. Romualda Naruniece z Vilniuské pedagogické univerzity: Polská literatura a její
ohlas v litevském tisku (katedra slavistiky);
— ve dnech 16. 4. a 17. 4. přednášky PhDr.
Marty Mácelové z FHV UMB v Banské
Bystrici: Fortiﬁkačný systém slovenských
včasnostredovekých hradísk a ich analógie
s moravskými hradiskami, Stredoeurópske
kachliarstvo obdobia gotiky a jeho vplyv
na produkciu banskobystrickej kachliarskej
dielne, Metalurgia železa a farebných kovov
v stredoveku v stredoslovenskej banskej oblasti, Skýtska materiálna kultúra z ruských
kurhanov a zásah Skýtov na Slovensko
(katedra historie);
— dne 17. 4. přednášky hostů z Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře: doc. PhDr. Marty
Popelkové, Ph.D.: Kariérové poradenství,
prof. PhDr. Ivana Štúra, CSc.: Citový vý-

Majáles aneb Vaříme ze sáčku
A máme to za sebou. Konečně. Rok příprav, hektické tři předmajálesové týdny. Všichni
jsme vyčerpaní, psychicky dobití, ale šastní, že se to povedlo. A že jste se bavili. O tom
to vlastně je, ne?
Jak se vlastně takový Majáles dělá? Komplikovaně. Majáles se totiž rozhodl, že oživne. A víte, jak to s živými chodí, pořád něco chtějí, mají požadavky, stěžují si, něco jim
nevyhovuje. A občas jsou to umínění, rozmazlení fracci. A přesně takový je Majáles.
Na začátku je vždy idea. „Uděláme Majáles“. Takže si řekneme, co by tam mělo
být, co je třeba zařídit a jaké kapely bychom třeba mohli chtít. Poté se přejde do fáze,
sakra, to chce peníze. O.K., tak začneme shánět ﬁnance. Napíšeme grant na město
(100 000 Kč), podáme žádost univerzitě (70 000 Kč), neúspěšně zažádáme o grant na
kraji. A začne vyjednávání se sponzory, občas se tomu říká fundraising. Takže sepíšeme
projekty, marketingovou nabídku, vytipujeme vhodné sponzory a ty oslovíme. Pokud se
dostaneme do fáze, kdy s námi začnou komunikovat, vyjednáváme o částce. Základem
je samozřejmě partner produktový, tedy výběr pivovaru. Tady je to jednoduché, kdo dá
víc, vyhrává. Poté prodej cateringu (občerstvení), tady je už vyjednávání těžší, hádáme
se o každou korunu. A kolik že tedy od partnerů dostaneme? Letos je to cca 230 000
Kč. Zdá se Vám to dost? (celkem cca 400 000 Kč).
Není to dost. Ne tolik, kolik by bylo podle našich představ potřeba. A na co ty peníze padnou? Pódia, zábrany, stany, WC, světla a zvuk — a hned je 120 000 pryč. Kdo
nám zajistí bezpečnost pro návštěvníky? Ochranka! A 30 000
Kč. Je třeba vymyslet a udělat
také nějakou propagaci, web,
tisk materiálů … 25 000 Kč.
OSA — ochranný svaz autorský,
7000 Kč. Zajištění občerstvení,
nákup spotřebního materiálu,
10 000 Kč. V průvodu jsou
žongléři, kapela, mažoretky …
7000 Kč. Divadelní scéna a její kompletní zařízení … 5000
Kč. Zapůjčení mixážního pultu,
gramofonů 7000 Kč. Elektřina,
pronájem místa, úklid … 20 000 Kč. Jejda, a kde jsou kapely? 225 000 Kč padne na
zázemí a doprovodný program. Kapely přijdou celkově na 175 000 Kč …
Zapomněl jsem ještě vyjmenovat shánění věcných darů, organizační zajištění celé akce,
mediální výstupy, tvorba plakátu, tvorba a náplň webu, příprava průvodu, ﬁlmového klubu, divadelní scény a mnoho dalšího.
Jenže uskutečněním Majálesu to neskončí.
Hned další den je třeba naplnit fotogalerii, odnosit bannery, vše po akci uklidit. Připravit děkovné materiály partnerům, zkompletovat mediální
výstupy, zaplatit faktury, řešit případně nesrovnalosti.
Možná jste si nevšimli, ale ve výčtu ﬁnancí
nejsou žádné odměny pro organizátory. V tuto
chvíli nevím, zda zbudou nějaké ﬁnance, a pokud
ano, bude odměna spíše symbolická. Celý Majáles
a všechny akce SUS dělají studenti dobrovolně
ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.
I když přeci jen jistou odměnu máme, tou jsou
Vaše reakce. Pokud se Vám akce líbila, zkuste udělat maličkost. Zajděte na www.sus.osu.cz,
a napište to. Hodně tím organizátory potěšíte
…
Na závěr bych rád poděkoval všem členům
Stavovské unie studentů OU za jejich práci nejen na Majálesu, ale i na všem ostatním v SUS
OU.
Děkuji: Markéta Haničáková, Jitka Janíčková, Simona Pečírková, Katka
Hamplová, Karel Janoušek, Vojtěch Jurečka, Petra Řepišáková, Veronika Štěpánová,
Ondřej Míšek, Alice Janzová, Ivan Haška, Barbora Staňková, Vlaka Kolářová, David
ONDŘEJ HAŠKA, PREZIDENT SUS OU
Krayzel. Bez vás by to nešlo!

Majáles 2007
„Moji milí, je to za námi!“ Tuhle větu jsem si řekla něco málo před druhou hodinou
ráno, když poslední kapela Visací zámek naposledy nechala rozezvučet struny svých kytar.
Té ovšem předcházela neuvěřitelná spousta práce.
V den samotného Majálesu byla ta největší za námi, ovšem naše nervozita se
stupňovala. Přijdete? Nepřijdete? Bude spokojení? Nebo
snad nebudete?! Tyhle všechny
otázky nás pronásledovaly při
přípravách na každém kroku,
a jsme dělali cokoliv. Když
k tomu ještě připočtete pár
organizačních
nesrovnalostí,
přidáte trošku nepořádnosti
a zbytečně rychlé tempo, co
nasadil čas už ve čtvrtek ráno,
vyjde vám snad i hmatatelný
pocit očekávání!
Od chvíle, kdy jsme věděli,
že jste snad ještě úžasnější než minulý rok, protože vaše účast v průvodu z Husova
sadu byla na jedničku, jsme byli klidnější a věděli, že je opravdu se na co těšit! Pak
už jste se objevili v čele s jízdní policií a mažoretkami a bylo to tady, Majáles mohl
začít. Dokonce se nám letos povedlo přemluvit i jinak neoblomné počasí. Dalo si říct
a nerozhodlo se pro snad už tradiční spršku. Ve večerních hodinách si vybralo chladnější
variantu, za kterou jsme byli vděční. Na zimu sice deštník neplatí, ale dá se zahnat
příjemnějšími způsoby.
Ve tři hodiny odpoledne už jste si mohli zatančit na hlavní scéně s naší první kapelou. Ta ovšem vzala za srdce jen skalní fanoušky, zbytek prozkoumával areál a samozřejmě kontroloval kvalitu nápojů jak nealkoholických, tak i těch ostřejších, což je potřeba…
Ale nedali jste se zahanbit, s počtem zkonzumovaných nápojů jste byli připravenější se
bavit, a tak se brzo plocha nahrazující parket před hlavní scénou zaplnila. Pohupovali
jste se na chytlavé melodie známějších, ale i méně známých (což ovšem není synonymum
slova horší, jak mi jistě dáte zapravdu) kapel českých (Weget, Visací zámek, Elektrick
mann), ale i zahraničních (100%).
O hodinu později se rozjela i naše druhá scéna s názvem it.levně talent stage, kde
měly možnost si vychutnat atmosféru i příjemné publikum studentské kapely. Studentské
ovšem v jejich případě neznamená amatérské, protože jejich vystoupení prostě měla šávu a u vás sklidily nemalý
úspěch! Kapely Ptačoroko,
Glayzy, Všehomír, Cafe industrial nebo Sunnyﬂower
si Majáles užily, a to hlavně díky vaší podpoře!
Jak už to tak na Majálesu Ostravské univerzity
chodí, nezapomněli jsme
ani na hoppery! Jejich
místo bylo v klubu Marley, kde si každý přišel na
své! O zábavu se starali
DJ’s Lion Movement, Yadel, Pickﬁck a mnoho dalších… Atmosféra zde houstla s každým dalším vystoupením
a z výrazu ve vašich tvářích jsem vyčetla, že jste se skvěle bavili, což byla pro nás asi
ta nejlepší odměna!
Te to platí i pro vás: „Moji milí, je to za námi!“ Ale nebojte, od září zase začínáme, zkouškové uběhne jako voda (dobře, neuběhne, ale zní to krásně, ne?) a my se
setkáme v září na Vítání občánků, což bereme jako vzpomínku na Majáles a zároveň
jako generálku na další, takže jste zváni v hojném počtu!
Bylo hezké sledovat výrazy ve vašich tvářích během celého večera, a to nejen ty spokojené! Poučili jsme se z menších nedostatků, kterým je potřeba příště předejít. Takže
se těšíme na příští rok a také to bereme jako výzvu. Doufáme, že nás zase přijdete
zkontrolovat, a těšíme se na vaše připomínky na webu Stavovské unie studentů, kde je
pro váš názor připravena sekce fórum.
KATKA HUMPLOVÁ
Hodně úspěchu při zkouškách a nádherné prázdniny!
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vin; PhDr. Ivana Sarmány-Schullera: Projev
osobnosti na percepční úrovni (katedra psychologie a sociální práce);
dne 17. 4. přednáška Mgr. Jacka Moledy:
Are English-based pidgins really syntactically
simpler than English itself? A critical view
(v rámci Kruhu moderních ﬁlologů; katedra
anglistiky a amerikanistiky);
dne 18. 4. přednáška doc. PhDr. Josefa
Jodase z FF UP v Olomouci: O regionálních variantách obecné češtiny (Jazykovědné
sdružení AV, pobočka při Ostravské univerzitě; katedra českého jazyka);
dne 18. 4. přednáška pana Guillauma Nargueta, redaktora francouzské redakce Radio
Praha: O práci zahraničních redakcí Radia
Praha a o právě probíhajících volbách ve
Francii. Přednáška ve francouzštině a následná beseda s panem Narguetem se setkala s velkým zájmem studentů (katedra
romanistiky);
ve dnech 23. 4.—27. 4. přednášky Dr. Agnieszky Będkowske—Kopczyk a Dr. Michala
Kopczyka z Akademie Techniczno — Humanistyczne w Bielsku - Białej: Kognitivní
lingvistika, Současná literatura a politika
(katedra slavistiky);
dne 24. 4. přednášky hostů z PdF UMB
v Banské Bystrici: doc. PhDr. Marty Valihorové, CSc.: Psychologické předpoklady
optimální výkonnosti, a doc. PhDr. Soni
Karikové, Ph.D.: Mobbing v učitelském sboru — problémy, řešení (katedra psychologie
a sociální práce);
dne 24. 4. přednáška prof. PhDr. Jana
Šabršuly, DrSc.: Filozoﬁe jazyka (v rámci
Kruhu moderních ﬁlologů; katedra anglistiky a amerikanistiky, katedra romanistiky);
dne 24. 4. přednáška Anny Kareninové,
významné české překladatelky: Virtus a loajalita překladu (katedra anglistiky a amerikanistiky, katedra romanistiky).
dne 26. 4. přednáška Cristiny Rivery Garzy, mexické spisovatelky: O výpravné próze
současné mexické literatury. Přednáška ve
španělštině byla spojena s besedou a s vystoupením vokálního souboru EXIL, který
vede student Jan Mlčoch (katedra romanisMARIA VAŠUTOVÁ
tiky).
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Majáles — poděkování
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S

DĚKANKOU

PHDR. EVOU MRHAČOVOU

Rád bych touto cestou poděkoval
všem, kteří se nějakým způsobem na
Majálesu podíleli. Především tedy vedení Ostravské univerzity za přímou ﬁnanční a materiální podporu. Zaměstnancům Ostravské univerzity za jejich
ochotu, vstřícnost a pomoc. Především
bych rád vyjádřil díky paní Haně Jenčové, Janu Lenertovi, Jitce Smyčkové
a panu Milanu Jurčekovi.
Dále také statutárnímu městu Ostrava za poskytnutí grantu na náš projekt. Vedení Slezskoostravského hradu a Černé louky za trpělivost a pochopení při řešení
potíží.
Všem partnerům akce: Budějovickému Budvaru, zastoupenému
panem Baumanem. Serveru www.
itlevne.cz, Mladé frontě Dnes
a VDI Meta; dále Mach Chemikálie, Data Elpocom, GTS Int.,
Autotop Centrum Ostrava, Tity
Twister, Čechyman, Job Centrum
Ostrava, Cyberﬁre, Divadlo Petra
Bezruče, Klub Marley, Slezskoostravský hrad, Národní divadlo Moravskoslezské, Zulu.cz.
A také všem, na které jsem nyní zapomněl a kteří také pomohli. Ale hlavně vám
všem, kteří jste na Majáles přišli a užili si ho!
SUS

Diskusní fórum pro studenty
se hlásí opět o slovo

SLAVNOSTNÍ KŘEST SBORNÍKU
STUDIA IUVENILIA

KATEDRY HISTORIE

Webové stránky Ostravské univerzity prošly mnoha příjemnými změnami a Portál Ostravské univerzity nabízí řadu zajímavých odkazů, například DISKUSNÍ FÓRUM.
Po přihlášení do portálu ho naleznete na horní liště vpravo. Máte možnost vytvořit
si vlastní téma, u každé fakulty třeba jiné. Záleží čistě jen na vás, kterou fakultu si
vyberete jako vhodné místo pro své dotazy.
A proč je výhodné fórum navštívit a komunikovat v něm?
o Odpovědi se vám skutečně dostane.
o Setkáte se s názory jiných kolegů a třeba zjistíte, že na určité věci nemusíte být
sami.
o Budete-li fórum sami propagovat, mohlo by se stát, že to bude prostor i pro „obchod“ se skripty, ubytováním aj. Vymizely by tradiční nástěnky, z nichž není mnohdy
jasné, kdy?, co? se koná a kdo? co prodává.
PESTROST OTÁZEK A ODPOVĚDÍ, TO JE FÓRUM!
Chceš znát odpově na svoji otázku? Použij fórum!
A zažij smrš názorů.

PROF. GAJDOŠ

PRONESL

PILOTNÍ

PŘEDNÁŠKU

„TEORIE A DĚJINY
TVORBY“
FOTA: TOMÁŠ RUCKI
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Proč se studenti nezajímají
o svou školu?
Studenti mají na českých vysokých školách reálnou možnost něco měnit, něco tvořit
a přizpůsobovat svým potřebám. Naše univerzita je toho zářným příkladem. Ovšem
studenti tak nečiní. Alespoň většina z nich. Dokáží pouze tlachat, stěžovat si a nadávat u piva v hospodě. Když má ale někdo něco udělat, je najednou ticho po pěšině.
A všichni se obhajují slovy, že je stejně nikdo neposlouchá, že na to nemají čas, že jsou
na škole stejně jenom tři roky atd. Nakonec nejlepším argumentem je tvrzení, že „to
není zas tak strašné“.
Na OU máme fakultní senáty, univerzitní senát. Studentům vedení naslouchá a je
připraveno s nimi spolupracovat. Jenže s kým spolupracovat? V současné době je zde
5, slovy pět studentů, kteří se zajímají o celouniverzitní záležitosti. Krom toho někteří
z nich působí také v Radě vysokých škol, SUS OU a do toho mají samozřejmě své
vlastní zájmy a výuku. Jenže v pěti lidech tohle prostě zvládat nejde. A proto se ptám:
„Proč se z 8500 studentů OU o svou školu aktivně zajímá pouze hrstka? Co by Vás
motivovalo k té činnosti? Napište své názory na www.sus.osu.cz.“
Samozřejmě, tato činnost je dobrovolná, bez ﬁnanční odměny a ve svém volném čase.
Že by tohle byl ten problém? Nebo opravdu nikoho nezajímají podmínky studia na škole
a pro všechny je zatěžko s něčím pomoci? A co že tím mimo jiné získáme? Především
jako aktivní studenti si můžeme docela dobře vylepšit podmínky a prostředí svého studia.
Získáme mnoho zkušeností, navážeme komunikaci s vedením, naučíme se zpracovávat
projekty, nahlédneme do vysokoškolské problematiky… Věřte mi, není to málo.
Neočekávám příliš kladné reakce (jako většina aktivních studentů), trefovat se do takovýchto věcí není příliš oblíbené. Přesto — zkuste na fóru aspoň nějakou reakci napsat.
Děkuji Vám za ni!
Na závěr: Vráo Vozníku, Kristýno Večeřová, Zuzano Jasanová a Martine Mašku,
děkuji a doufám, že Vaše nadšení a zápal do práce Vám vydrží i nadále!
ONDŘEJ HAŠKA

Vážené studentky,
vážení studenti!
V poslední době jsme zaznamenali několik dopisů se stížnostmi, které byly adresovány
členům nejvyššího managementu naší školy. S dopisy jsme se v rámci Studentské komory
Akademického senátu OU seznámili a podněty začali prověřovat, nicméně nás dopisy vyprovokovaly k této veřejné reakci.
Abych se přiznal, nejraději bych nereagoval vůbec, ale forma výše zmíněných dopisů to
vyloženě vyžaduje. Jak jinak lze komunikovat s lidmi, kteří se pod svůj dopis ani nepodepíší?
Ano, někdo ze studentů školy posílá anonymní dopisy jejímu vedení. Nedovedu si představit,
že takovouto formou komunikuje člověk s maturitou studující na vysoké škole. Já osobně
bych se za to styděl, navíc když své dopisy adresuji rovnou rektorovi a kvestorce univerzity.
Stejně tak nerozumím faktu, že studenti oslovují přímo dva z nejvyšších představitelů
školy. Jsou zde přece senáty na fakultní i univerzitní úrovni, v nichž zasedají také studenti.
A jsou tam právě proto, aby řešili především studentské problémy. Obracet se na vedení
školy byste měli až ve chvíli, kdy vyčerpáte všechny ostatní možnosti, tj. vyučující, tutory, vedoucí kateder, proděkany a studenty v senátech (záleží samozřejmě na povaze problému).
A to jsem se vůbec nezmínil o rétorice, v jaké jsou dopisy vedeny. V oﬁciálním dopise,
to proto, aby se jím vůbec někdo zabýval, musí být uvedeno, kdo koho oslovuje, s jakým
problémem a případně, jak by si představoval cílový stav. To je nezbytné minimum. Pokud
přijde dopis, kde jsou použita vulgární slova a něco o metoucím koštěti; pokud obsahuje
hrubé chyby v pravopisu a absolutní ignoraci interpunkce; pokud je takový dopis podepsán
„slušní studenti“ bez konkrétního člověka, jako autor bych se zamyslel, zda nemám vrátit
maturitní vysvědčení a opustit akademickou půdu.
Máte samozřejmě možnost, i ve stavu silného emočního vypětí mysli, kontaktovat členy
senátu, jejichž e-mailové adresy naleznete na stránkách www.osu.cz Õ Orgány OU Õ Akademický senát. Máte možnost obrátit se na nás via Fórum na Portálu OU. Klidně tvrdě,
ale podloženě a neanonymně. My už vaši identitu dál pouštět nemusíme, nebudete-li si to
přát. Musíme však vědět, s kým máme tu čest. Ale pokud se budete stejnou formou opět
pokoušet kontaktovat vedení školy, nepočítejte s tím, že se dopisem bude někdo zabývat
déle než pročtením prvních řádků a odhozením do koše (elektronického i fyzického), což se
dá zvládnout během několika málo sekund.

Vzácná návštěva z Arizony
V průběhu loňské návštěvy doc. PhDr.
Darji Jarošové, Ph.D., v Arizoně byla
dohodnuta potenciální spolupráce mezi
Ostravskou univerzitou a Northern Arizona University(NAU). Na jejím základě
navštívily Zdravotně sociální fakultu dvě
profesorky ošetřovatelství: Margaret Conger a Caroline Ellermann z Fakulty ošetřovatelství NAU. „Milou návštěvu jsme
provedli areálem fakulty, navštívili vybraná
zdravotnická a sociální zařízení. Potěšilo
nás, že obě pedagožky upřímně ocenily
kvalitu a úroveň ošetřovatelské péče v navštívených zařízeních: Fakultní nemocnici
Ostrava, Léčebně dlouhodobě nemocných
Městské nemocnice Ostrava a Domově důchodců Sluníčko. Měli jsme z toho hodnocení o to větší radost, že v těchto zařízeních probíhá standardně praktická výuka
studentů ZSF OU,“ zdůraznila docentka
Jarošová a dodala: „V průběhu oﬁciálního
setkání s děkanem naší fakulty doc. MUDr. Jaroslavem Slaným, CSc., byl vedení
Zdravotně sociální fakulty předložen návrh
smlouvy o bilaterální spolupráci mezi oběma univerzitami. Věříme, že po doplnění
všech připomínek bude smlouva podepsána
a od podzimu letošního roku budou realizovány první oboustranné mobility studentů
a pedagogů ošetřovatelství.“
-

NEŠ

-

VI. Mezinárodní sympozium
ošetřovatelství
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Zdravotně sociální fakulty OU
uspořádal už tradiční setkání odborníků
v ošetřovatelství za mezinárodní účasti.
„Tématem vědeckého sympozia byla ošetřovatelská diagnostika a praxe založená
na důkazech,“ sdělila doc. PhDr. Darja
Jarošová, Ph.D., vedoucí pořádajícího
pracoviště. „Témata ošetřovatelské diagnostiky, ošetřovatelských intervencí a hodnocení výsledků péče jsou v ošetřovatelské
vědě i praxi aktuálními prvky. Směřujeme
k tomu, aby v praxi byly všechny činnosti sester zaznamenávány standardizovanou
ošetřovatelskou terminologií, a tak mohly
být průkazně použitelné jak pro statistiku,
tak i výzkum — a především pro ﬁnanční
ohodnocení všech realizovaných druhů ošetřovatelských aktivit. V českém kontextu se
s problematikou diskutovanou ošetřovatelskými odborníky v průběhu sympozia, tedy
aplikací ošetřovatelské diagnostiky a využíváním publikovaných výsledků výzkumu
v praxi, začínáme seznamovat převážně
v rámci univerzitního prostředí.“
Sympozia, které se konalo 19. 4. 2007
v Polském domě v Ostravě, se zúčastnilo 120 vysokoškolských pedagogů, sester
a studentů z České i Slovenské repub-

liky. Vzácnými hosty byli ošetřovatelští
odborníci z USA a Portugalska, kteří
přednesli úvodní referáty.
„Výše uvedené téma sympozia se objevilo jako stěžejní vůbec poprvé v dějinách České republiky,“ podtrhla docentka
Jarošová. „Úroveň příspěvků byla velmi
vysoká, náročným výběrem mezinárodního
vědeckého výboru neprošly některé dodané
materiály; vybraná sdělení byla publikována
v recenzované vědecké monograﬁi, kterou
vydala Ostravská univerzita pod názvem
Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech (Nursing diagnostics and
evidence based practice).“
-

Ukázky ze soutěže
o nejlepší ERASMUS
fotograﬁi

SILVIE HERKOVÁ — ITÁLIE

SILVIE HERKOVÁ — ITÁLIE

JITKA ŠPUNDOVÁ — PETROHRAD

NEŠ

-

Takže ve zkratce ještě jednou:
— pokud chcete něco změnit, NIKDY nepište anonymní dopis,
— při stylu, v jakém je dopis psán, bych si nikdy nedovolil formulaci „slušní studenti“,
— „zapomenutých“ čárek a formulačních chyb je v dopise více, než by se mělo u pisatele
s maturitou vyskytovat,
— jedná se úřední dopis, proto by měl splňovat alespoň základní formální požadavky,
— není přípustné, aby se v dopise tohoto charakteru vyskytovaly pravopisné chyby a vulgární
a familiární výrazy,
— při řešení problémů není vhodné kontaktovat nejprve rektora a pak kvestorku školy, lépe
je obrátit se na své zástupce v senátu univerzity.
Za Studentskou komoru Akademického senátu Ostravské univerzity
VRATISLAV VOZNÍK,

PŘEDSEDA

SK AS OU

Erasmus den
na Ostravské univerzitě
Ostravská univerzita se dne 18.
4. 2007 připojila k oslavám 20
let programu Erasmus v Evropě,
10 let v České republice a 10
let na OU. Erasmus den proběhl
v aule PdF a byl celý věnován
uvedenému programu. Zúčastnili
se nejen studenti a někteří pedagogové, ale pozvání přijali za vedení univerzity doc. PhDr. Zbyněk Janáček, prorektor pro
řízení vědy a vnějších vztahů,
dále doc. RNDr. Hana Sochorová, Ph.D., proděkanka pro studijní záležitosti ZSF, RNDr. Petra VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ STUDENTŮ
Konečná, Ph.D., proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání PřF, doc. RNDr. Petr
Šaloun, CSc., proděkan pro vědu, výzkum a vnější vztahy PřF, doc. PhDr. Aleš Zářický,
Ph.D., proděkan pro výzkum a zahraniční styky FF, doc. Mgr. Jan Hališka, zástupce
ředitele IPUS, a další. Na programu byly v dopoledních hodinách prezentace studentů
z jejich zahraničních studijních
pobytů, odpoledne se mohli
všichni zájemci dozvědět více
o programu a jeho aktivitách,
zejména o možnostech studia na
zahraničních univerzitách. Následovaly další prezentace studentů,
diskuse a v závěru byli všichni
přítomní pozváni na pohoštění,
které připravila hotelová škola
Ahol.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem našim studentům,
kteří si pečlivě připravili své
prezentace, jimiž jistě také motivovali další studenty k účasti
PREZENTACE SILVIE HERKOVÁ — ITÁLIE, SALERNO
na programu Erasmus. Jsou to:
FOTO: JIŘINA VEČEŘOVÁ
Marcela Stašová a Jakub Ryba
— Řecko, Patras; Silvie Herková — Itálie, Salerno; Gabriela Vlková — Německo, Jena;
Radka Mlejnková — Švédsko, Jönköping; Monika Křápková, Štěpánka Matějčková a Lenka Navrátilová — Belgie, Kortrijk; Veronika Štěpánová, Marie Skočovská a Kateřina
Badálková — Irsko, Maynooth; Tomáš Svoboda a Marián Glovaák — Turecko, Sakarya.
Součástí oslav na OU je výstava fotograﬁí studentů z jejich „erasmovských“ pobytů,
která je instalována před Galerií Student. Výstava určitě stojí za zhlédnutí, a proto
zveme všechny, kteří ji ještě nenavštívili, aby se přišli podívat. Všechny fotograﬁe, které
postupně budeme zveřejňovat a z nichž některé jsou i součástí uvedené výstavy, jsou zahrnuty do soutěže o nejlepší fotograﬁi z Erasmus pobytu. Své fotograﬁe mohou studenti
stále posílat, a to až do 30. 9. 2007.
PAVLA GLACOVÁ

Výstava akad. malíře
Karla Lepíka
Ve výstavní síni frýdeckého zámku probíhá od 12. dubna do 27. května 2007 výstava
obrazů doc. Karla Lepíka, akad. malíře, s názvem Obrazy z let 1996-2006. Úvodní slovo
na vernisáži pronesl PhDr. Antonín Grůza.
Vážení přátelé, dámy a pánové!
Scházíme se zde, v prostorách snad nejstarší architektonické památky Frýdku-Místku,
abychom se zúčastnili zahájení výstavy obrazů, které v protikladu k okolní architektuře
promlouvají k nám jazykem moderní doby. Jde o obrazy malíře, který v tomto městě
větší část svého života žije a umělecky tvoří, i když je znám patrně o mnoho více v Ostravě, kde od roku 1990 učitelsky působí na Pedagogické fakultě tamější univerzity na
katedře výtvarné výchovy. Je to akademický malíř docent Karel Lepík, který nám v těchto síních představuje vybranou kolekci více než čtyřiceti obrazů z nejnovější doby, totiž
z uplynulého desetiletí 1996—2006. Navazuje tak na svou předchozí, obdobně vymezenou
výstavu, která byla uspořádána v tomto zámku už před 11 lety.
Dříve, než si dovolím uvést několik postřehů či poznámek k povaze a významu současného Lepíkova díla, rád bych tu připomněl jedno jeho neformální jubileum. Píšeme
te rok 2007, a to znamená, že letos uplyne celých 40 let od chvíle, kdy tento rodák
z nedalekých Metylovic jako mladý student pražské Akademie výtvarných umění vystavil
své první obrazy. Jinými slovy
řečeno: Karel Lepík profesionálně kreslí a maluje minimálně po celou uvedenou
dobu čtyř desetiletí. Během té
epochy prošlo jeho malířské
dílo pozoruhodnými proměnami, které jsou ovšem zřejmé
jen z hlubší časové perspektivy
a náhodný návštěvník výstavy
je možná ani nezaregistruje.
Z porovnání jeho životopisných dat sice vyplývá, že
ke studiu v Praze se dostal až
ve věku 25 let, zato měl však
štěstí, že se tak stalo až v roce 1965, v době výrazného
kulturního uvolnění v našich
zemích, kdy se na programu
československých
výstavních
síní objevovaly nejenom prezentace mladých a průbojných
tvůrčích skupin domácího původu, ale i první expozice leckterých významných osobností
moderního malířství a sochařství ze Západu, tedy ze svobodných zemí Evropy. Zvláště
intenzívní byla taková výstavní činnost, která otevřeně informovala širokou kulturní veřejnost o aktuálních tendencích moderního umění ve světě i o aktivitách dosud neznámých avantgard, právě v pražské metropoli, takže každý výtvarně vnímavý jedinec měl
neobyčejnou možnost bezprostředně poznat například v tamější Nové síni, Špálově galerii
nebo v Mánesu malířskou i sochařskou tvorbu takzvaných imaginativních tendencí. Bez
tohoto poučení je pozdější rozvoj Lepíkovy tvorby nemyslitelný. Navíc studoval malbu
u dvou věhlasných učitelů — u výtečného ﬁguralisty civilistního ražení profesora Karla
Součka a naproti tomu i u krajináře sugestivní lyrické vize, u docenta Jiřího Johna. To
vše poskytlo jeho velkému talentu pevnou základnu k vrcholnému rozvoji.
V literatuře o Karlu Lepíkovi se nejčastěji uvádí jeho mladistvá inspirace básněmi
Robinsona Jefferse, amerického básníka, jehož verše vznikaly namnoze v osamělém sídle
na kalifornském pobřeží Paciﬁku a u nás vycházely ponejvíce v nádherných překladech
básníka Kamila Bednáře v 60. letech. Tedy v době, kdy se utvářela Lepíkova umělecká
osobnost. Četba a prožitek těch básní psaných na skalnatém pobřeží největšího oceánu
snad propůjčily výtvarnému myšlení mladého malíře téměř kosmickou dimenzi. Neméně
však na něho zapůsobil i příklad jeho druhého učitele na Akademii, malíře a graﬁka
Jiřího Johna, který jej fascinoval svým bytostným vztahem ke krajině, svým básnickým

MIROSLAV IVAN — FRANCIE

MIROSLAV IVAN — FRANCIE

K. FRANCOVÁ — NĚMECKO

Absolventský recitál pro
79 kláves a jednoho hosta
Již 6 let uplynulo od posledního absolventského klavírního recitálu na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty.
Vzhledem k tomu byl koncert talentovaného klavíristy Jana Nowaka výjimečnou
událostí, která velmi důstojně ukončila pět
let jeho studia anglického jazyka a hudební
výchovy na Filozoﬁcké fakultě. 17. dubna
v Aule Ostravské univerzity zaznělo pět
kompozic mistrů nonartiﬁciální hudby, jež
Jenda nastudoval pod vedením doc. MgA.
René Adámka. Velmi citlivě rozezněl klapky klavíru již během Beethovenovy Sonáty
d-moll, op. 31, č. 2. Na tomto třívětém
díle bylo patrné, že Jenda dovede dramaticky postihnout hloubku autorovy výpovědi a v citlivém provedení odstínit pestrost
hudebního materiálu. Ballade g-moll, op.
23 Fryderyka Chopina poskytla prostor pro
precizní interpretační schopnosti, zvláš při
závěrečných chromatických pasážích přes
celou klaviaturu, které postupně dovedly
skladbu do ﬁnále. Zpestřením koncertu

byla spolupráce s hráčkou na sopráninovou
zobcovou ﬂétnu Pavlou Staszkovou, s níž
Jenda zahrál optimisticky laděný Vivaldiho
Koncert D-dur „II Cardellino“ op. 10, č. 3.
K Leoši Janáčkovi má Jenda blízký vztah,
v rámci ﬁnalizace svého studia píše diplomovou práci na téma Mužské sbory Leoše
Janáčka na slova Petra Bezruče. Velmi intimně tak dokázal interpretovat Janáčkovy
skladby z klavírního cyklu V mlhách, jež se
vyznačují něžnými folklorními motivy prokomponovanými s expresivními prvky, podložené nekonvenční harmonickou fakturou.
Závěr koncertu patřil jazzem inspirovaným
Preludiím George Gershwina, jež vytvořily
tečku za pestře promyšleným programem.
Přestože pořádání takového recitálu s sebou nese velkou dávku energie, času a také
nezbytné trémy, pro posluchače i samotného interpreta znamená jistě takový hudební
zážitek příjemnou múzickou injekci během
VERONIKA RADIMCOVÁ
všedních dnů.

Studentům katedry
hudební výchovy patří
cenné soutěžní vavříny
Každoročně, vždy na jiném hudebněvýchovném pracovišti, se koná interpretační
soutěž posluchačů pedagogických fakult
České republiky. Letošní ročník, který proběhl ve dvou dubnových dnech (24. a 25 4.)
v inspirativním prostředí Uměleckého centra Palackého univerzity v Olomouci, přivítal
rovněž účastníky z Ruska a Slovenska. Soutěžící byli podle stupně hudebního vzdělání
rozděleni do dvou kategorií (I. — konzervatoristé, II. — absolventi základní umělecké
školy) a v každé z nich mohli zvolit některý z těchto oborů: sólový zpěv, klavír, smyčcové nástroje, ostatní hudební nástroje.
Ostravští studenti potvrdili svými vystoupeními vysoké umělecké kvality. Ve
II. kategorii vybojovala zpěvačka Aneta
Szukalská cenné 3. místo, bezchybný výkon přinesl klavíristce Šárce Obadalové ve
stejné kategorii nejvyšší bodové hodnocení
a jednoznačné vítězství.
Katedra hudební výchovy Pedagogické
fakulty OU měla zastoupení i v odborných porotách jednotlivých oborů: sólový
zpěv — PhDr. Inez Kozelská, Ph.D., klavír
— Mgr. Jaromír Zubíček, Art.D., smyčcové
nástroje — PhDr. Jiří Kusák, Ph.D., ostatní
nástroje — PhDr. Šárka Zedníčková, Ph.D.
Ve stejném dubnovém termínu pořádali obdobnou soutěž, rovněž s mezinárodní účastí, i naši slovenští kolegové. Na Katolické
univerzitě v Ružomberku reprezentovali
katedru hudební výchovy pianista Jan Nowak a člen odborné poroty pro klavírní hru
doc. MgA. René Adámek. I na Slovensku
zaznamenal náš zástupce ziskem 1. ceny
mimořádný úspěch.
Všem laureátům upřímně blahopřejeme!
ŠÁRKA ZEDNÍČKOVÁ

viděním světa i svou hlubokou touhou po harmonii. Třebaže zemřel už v roce 1972, tedy
nedlouho po Lepíkově absolvování Akademie a po jeho návratu ze stipendijního pobytu
v Itálii, autor zde vystavených obrazů na něho dosud s úctou vzpomíná.
Uvádím ty dvě velké, i když rozdílné umělecké osobnosti, které Karla Lepíka při jeho
malířské tvorbě nepochybně velmi inspirovaly, protože tento fakt nám zároveň poskytuje
klíč alespoň k částečnému pochopení Lepíkových obrazů. Vyskytují se v nich ovšem
i četné jiné motivy, jak naznačují reminiscence na antickou mytologii, na Ikarův vzlet
a křídla, nebo zase na básně moravského lyrického básníka Jana Skácela, což napovídá
název jednoho obrazu — Hodina mezi psem a vlkem. Byl to zřejmě onen Skácelův citový
vztah ke krajině moravského venkova, jemuž dopřál ve svých básních tak oslnivý výraz
a který přivedl posléze i Karla Lepíka do řad jeho čtenářů.
Tímto způsobem bychom mohli ještě dlouho pokračovat v odhalování drobných nitek
skrytých inspirací či zjevného ovlivnění, všech těch tajemných faktorů, v jejichž součinnosti dozrával malíř až ke svému dnešnímu uměleckému projevu, ke svému nezaměnitelně
osobitému stylu. Zdá se mi, že docela zřetelně jej vyznačil už v druhé polovině 80. let,
když namaloval například obrazy Křídlo, Drapérie, Červený portrét, které pak vystavil na
prvním Ostravském salónu v roce 1990. Už tehdy se v těch exponátech nápadně rýsoval
autorův sklon k magickému realismu, k fantaskní nadskutečnosti. O tři léta později, na
další přehlídce v rámci Unie výtvarného umění, se Karel Lepík prezentoval ještě výrazněji jako ﬁguralista, rozehrával však barevnou škálu své malby s rostoucí virtuozitou
nad tématy z antické mytologie, jak o tom svědčily obrazy Danae, Kyklop, Královna.
Co je však na tom pozoruhodného? Při veškeré kompoziční vyváženosti a koloristické
vytříbenosti zpracovává totiž ty obrazové motivy s jakýmsi odstupem, s jemnou, sotva
postřehnutelnou, i když laskavou ironií. Vznikají tak díla se složitou významovou strukturou, která je však jen povrchnímu pohledu diváka utajena pod minuciézní technickou
fakturou.
Jak bychom tedy měli k Lepíkovým obrazům přistupovat, jak bychom je měli vnímat?
Asi podobně jako vnímáme symfonickou hudbu nebo lyrickou báseň. Věnujeme-li prohlídce každého vybraného obrazu, který vznikal celé týdny, alespoň několik minut času,
je naděje, že pochopíme i hlubší smysl takového díla a pak snáz oceníme i velikost
umění jeho autora. Nemusím zřejmě už dodávat, že náš divácký přístup předpokládá
citlivý zrak a otevřené srdce bez předsudků.
Děkuji vám za pozornost a přeji vám na této výstavě ty nejhlubší estetické zážitky.
Panu docentu Lepíkovi k uspořádání výstavy srdečně gratuluji.
PHDR. ANTONÍN GRŮZA

Adash klezmer Ostrava hrál
židovskou hudbu v Praze
Při příležitosti izraelského státního svátku, tzv. Dne nezávislosti, pořádal pan velvyslanec
státu Izrael, Jeho Excelence pan Arie Arazi, velkou recepci v pražském hotelu Praha.

ADASH

KLEZMER

OSTRAVA

S PANEM VELVYSLANCEM A JEHO CHOTÍ

Zúčastnilo se jí více než pět set
vzácných hostí od předsedy vlády a dalších politiků, přes velvyslance nejrůznějších zemí až po
představitele kulturních institucí
a náboženského života.
Považujeme proto za poctu, že
když pan velvyslanec vybíral, kdo
by jeho hostům zahrál něco z židovské hudby, tak se obrátil na
Ostravskou univerzitu. Konkrétně požádal instrumentální soubor
Adash klezmer Ostrava, který působí při vokálním souboru Adash, TŘI Z POSLUCHAČŮ: PŘEDSEDA VLÁDY M. TOPOLÁNEK, PŘEDaby při této slavnosti vystoupil. SEDA SENÁTU P. SOBOTKA A PŘEDSEDA PS M. VLČEK
FOTO: LUDĚK PRAVDA
Soubor reprezentoval ve složení:
Daria Hampalová (housle), Krystyna Przyhoda (viola), Lenka Smyčková (ﬂétna), Tomáš
Novotný (koncertina) a Gabriela Podžorská (zpěv). Podle přímých reakcí i ze zpráv z izraelského velvyslanectví se jejich vystoupení setkalo s velice kladným ohlasem.
- JV -

Skvělý „rozjezd“ mladého
literárního vědce
Jakub GUZIUR, loňský absolvent doktorského studia v oboru Anglická a americká literatura u prof. dr. Josefa Jařaba, se opravdu vědecky činí. Jako „vstupné“ — obrazně
řečeno — přinesl na ostravskou Filozoﬁckou fakultu, kam byl před necelým rokem přijat,
vynikající reference, celý seznam svých literárních statí publikovaných časopisecky, seznam svých publikovaných překladatelských počinů a k tomu útlou monograﬁi Mythus,
která mu právě vyšla — o americkém básníkovi Ezry Poundovi.
Uplynul necelý rok a Jakub Guziur spolu se svým školitelem prof. Jařabem sestavil
a vydává knihu Georgie Steiner a myšlenka Evropy. „Je to poprvé,“ říká Jakub Guziur,
„kdy je českému čtenáři představen americký intelektuál, spisovatel a esejista, kterého společně s Umbertem Ecem považují za nejvýznamnějšího žijícího kritika nebo, chcete-li, ﬁlozofa
kultury.“
O Guziurově invenci i jeho editorském nadšení svědčí fakt, že spolu se svým vysokoškolským učitelem doc. Marcelem Arbeitem připravil k vydání i další knihu, jež právě
v těchto dnech vychází s názvem Vypravěči amerického jihu. Je to výbor dvanácti próz
moderní jižanské americké literatury. „Náš“ odborný asistent Jakub Guziur se na jejím
vydání podílel nejen editorsky, ale i překladatelsky.
Věru skvělý „rozjezd“, milý Jakube! Jménem všech kolegů Vám ze srdce blahopřeji.
DOC. PHDR. EVA MRHAČOVÁ,

Studentská vědecká
konference ve virtuálním
prostoru
Že lze studentskou vědeckou konferenci uspořádat
v nové, neotřelé podobě,
mohou potvrdit všichni
účastníci odborného setkání, které se konalo
25. dubna. Virtuální most
spojil Ostravu a Prešov,
konkrétně katedru českého
jazyka a literatury s didaktikou PdF OU s katedrou
knižničných a slovakistických štúdií Fakulty humanitných a prírodných vied
Prešovskej univerzity.

DĚKANKA

FF OU

Děti nejčastěji umírají
následkem úrazu…
… nebo nezvládnutím akutního stavu
vážného onemocnění v době, než se dítě dostane do nemocniční péče,“ říká doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., přednosta kliniky
dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava a děkan Zdravotně sociální fakulty
Ostravské univerzity. „Proto pokládáme za
velmi důležité neustále zkvalitňovat přednemocniční péči o urgentní stavy u dětí
a všechny zdravotníky, kteří přicházejí s takto ohroženými dětmi do styku, zdokonalovat
v zásadách neodkladné resuscitace. Rodiče,
kteří se u svého potomka setkali s dušením
při vdechu při onemocnění laryngitidou nebo
epiglotitidou, nebo při výdechu, pokud dítě
vdechne cizí předmět, případně trpí astmatem
nebo akutní bronchiolitidou, zcela jistě ocenili profesionální pomoc lékaře přivolaného na
pomoc…“
Tato onemocnění spolu s dalšími, jako
jsou například meningitidy a encefalitidy,
se staly námětem už tradičního setkání
dětských lékařů a sester z Čech, Moravy a Slovenska, kteří se v počtu 150 sjeli
u příležitosti XIII. LUHAČOVICKÝCH
PEDIATRICKÝCH DNŮ v tomto krásném lázeňském městě. Kongres se uskutečnil ve dnech 27.—29. dubna 2007.
„Zcela právem je tento kongres s mezinárodní účastí věnován tématu Urgentní stavy
v pediatrii,“ zdůraznil docent Slaný a dodal: „O tom, že k nim patří mimo jiné také
krvácivé stavy, přednemocniční péče o intoxikované děti, porod mimo zdravotnické
zařízení, atd., mohu ze své bohaté lékařské
praxe jen potvrdit. A právě proto se Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity
v Ostravě, která vychovává mimo jiné také
odborníky v oboru zdravotnický záchranář,
stala spolupořadatelkou tohoto významného
setkání pediatrů. Výměnou zkušeností mezi
odborníky se medicínské možnosti záchrany
dětí ohrožených akutními stavy opět posunou
o něco dále.“
ŠTĚPÁN NEUWIRTH

Zkvalitnit systém
odborných praxí studentů!
Vyslat na životní dráhu absolventy vysoké školy připravené nejen teoreticky, ale
současně vybavené praktickými znalostmi
natolik, aby byli schopni v relativně krátkém čase po nástupu do zaměstnání plnit
svěřené úkoly — to je zatím pouze zbožné
přání jak pedagogů, tak zaměstnavatelů.
Ne nadarmo se v inzerátech, nabízejících
mnohdy lukrativní povolání, objevuje podmínka — POŽADOVÁNA NĚKOLIKALETÁ PRAXE. Tento diskriminující limit
bere začínajícímu mladému muži či ženě
s čerstvým vysokoškolským diplomem vítr
z plachet a chu do života. Proto byl na

katedře sociální práce Zdravotně sociální
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě uveden do běhu projekt s názvem PRAXE.
O jeho smyslu a postupné realizaci jsme si
povídali s Mgr. Věrou Holasovou.
„Cílem projektu je zkvalitnění systému odborných praxí na naší katedře. Záměr se
dotýká studentů od prvního do pátého ročníku, dále pedagogů katedry i vyučujících
kazuistických seminářů, které odborné praxe
doprovázejí, a třetí cílovou skupinou jsou
poskytovatelé sociálních služeb, kteří naše
studenty na praxi vedou.“
Můžete blíže upřesnit, kdo se za poskytovateli sociálních služeb skrývá?
„Jsou to například nemocnice, domovy důchodců, penziony, ústavy sociálních služeb
pro handicapované osoby, věznice, magistráty, respektive úřady obcí a městských obvodů
atd.“
Problém studentských praxí zřejmě
nevyvstal nově, ale je to dlouhodobá
bolístka. Copak do této doby nebyla
zpracován legislativa a řekněme přesný návod, jak má být praxe studentů
realizována, jaké povinnosti pro jednu,
druhou i třetí stranu vyplývají?
„Vysoká škola sice vysílá studenty na praxi,
obecně doporučuje úkoly a témata, kterými se student má zabývat, ovšem možnosti
těch, kdo praxi poskytují, jsou různé. Rovněž vysoké školy mají různorodá kritéria pro
hodnocení výsledků praxe — a samozřejmě
i studenti k praxi přistupují podle stupně
vlastní odpovědnosti.
Náš projekt usiluje o zprůhlednění celého systému, v němž by student měl jasno,
čím se má v průběhu praxe zabývat, jak
bude hodnocen. Stejné informace budou mít
vedoucí praxí v zaměstnavatelských organizacích, které navíc v tomto směru chceme
vzdělávat. Neexistuje totiž žádná legislativa
nebo jednoznačný předpis vymezující kritéria
pro vedení praxe, takže studenty může prakticky vést kdokoli…“
Jak jsou studenti v organizacích přijímáni, jak je chápána jejich úloha a postavení?
„Různě. Někde je vnímají jako budoucí konkurenci, diskutují se otázky právní odpovědnosti za případné zranění, pochybení či
vznik škody; v poslední době se stále častěji
setkáváme s požadavkem poskytovatelů, aby
vysoká škola studentské praxe hradila. Naše
katedra tyto prostředky nemá, takže zatím
apelujeme na profesní solidaritu a usilujeme
o bezplatnou praxi našich studentů. Opíráme se přitom o etický kodex sociálních pracovníků, kde se praví, že mají napomáhat
při výchově budoucích kolegů.“

Takto pojatá mezinárodní studentská videokonference se konala poprvé a díky společnému úsilí doc. E. Höﬂerové a doc J. Kesselové, jakož i techniků a všech zúčastněných
studentů se premiéra skutečně vydařila.
Naše fakulta byla zastoupena pěti studenty, jejichž práce předkládaly různé pohledy
na některá lingvisticko-didaktická témata: Zuzana Míčková a Tereza Dušková představily
výsledky svého výzkumu některých aspektů školského dialogu ve společném vystoupení
Komunikační funkce výpovědi ve výukovém dialogu; další dvě práce se zabývaly problematikou výukového hypertextu — Štěpánka Ďurinová pojednala o výhodách této metody
ve výuce české syntaxe, Gabriel Juchelka seznámil s možnostmi jejího využití v hodinách
křesanské výchovy; v žertovném duchu se neslo vystoupení Filipa Šimečka s názvem
Jak lze nahlížet na význam slov aneb Nejen oko je homonymum, v němž prezentoval
svůj vlastní pohled na mnohoznačnost českých slov. Slovenští studenti zaměřili svou
odbornou pozornost na rozličná lingvistická a literární témata. Podnětné byly zejména
diskuse po jednotlivých blocích příspěvků, jichž se účastnili jak studenti, tak i vyučující
na obou stranách.
Toto neobvyklé video-akustické spojení bylo inspirující pro ostravské i prešovské studenty a pedagogy, nezbývá tedy než doufat, že vzbudí zájem také u dalších studentů.
Slovenští kolegové se v závěru loučili pozdravem „do videopočutia na budúcej konferencii“ a my věříme, že se tak v příštím roce stane.
MGR. PAVLÍNA KULDANOVÁ, PH.D.
MGR. KAMILA SEKEROVÁ

Přijel k nám studovat
z Mosambiku
Devětadvacetiletý Jorge Arnaldo Matine z Mosambiku studuje čtvrtým rokem na katedře sociální práce Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity. Využil programu
UNESCO, a přestože mu bylo nabídnuto několik jiných zemí, vybral si Českou republiku. Proč? To byla první otázka sympatickému mladému muži s vlasy spletenými do
úzkých copánků.
„Chtěl jsem studovat v zemi, která po svržení totalitního systému usiluje o zásadní politické a sociálně ekonomické reformy. Totéž očekává mou rodnou zemi, kde podobné změny
budou podle mého odhadu probíhat příštích dvacet až padesát let. V průběhu mého pobytu v ČR mohu studovat všechny probíhající procesy, budu, jak se říká, u toho. To byl
první důvod vedoucí k mému rozhodnutí. Druhým byly ekonomické podmínky. V jiných
zemích je studium a pobyt dražší, než si mohu dovolit.“
Z jakých zdrojů hradíte studium v České republice?
„Jedním je stipendium poskytnuté v rámci programu UNESCO, z něhož hradím ubytování,
stravování a další základní věci spojené se studiem. Vše ostatní, tedy kulturní a společenský život, ošacení, cestování, musím hradit z vlastních zdrojů. V Mosambiku jsem začal
pracovat ve svých sedmi letech, kdy jsem se živil pouličním prodejem. Na studijní pobyt
jsem šetřil posledních pět let.

Přijel jsem s úmyslem studovat sociální politiku, ale nakonec jsem si vybral obor sociální práce kombinovaný se zdravotnictvím. Chci tak získat širší pohled na oblast, kterou
bych se chtěl po návratu domů zabývat: poradenství v oblasti mládeže, její kriminality, ale
ještě nevím… U nás budou sociální problémy přetrvávat sto let. Všechno se v Mosambiku
řeší jinak než v Evropě, která má zažité sociální tradice, křesanské zázemí a další. V Africe bude postupně s modernizací života, s urbanizací krajiny pomalu nastupovat solidarita
a budování kulturního zázemí. Tam můžeme jako sociální pracovníci odborně pomáhat.“
Co, podle vás, očekává Afriku a Afričany v budoucnosti?
„Rozvoj průmyslu a modernizace společnosti povede k odstranění chudoby. Původní Afričané jsou nezaměstnaní a chudí, tedy takový rozvoj potřebují, na druhé straně dojde
k ničení životního prostředí. Zatím na hodně otázek není odpově . Domnívám se, že
s bohatstvím lidí se vytvoří příležitost pro vykupování velkých pozemků a vytvoří se podmínky pro ochranu přírody a životního prostředí. Jako příklad uvedu vaši Šumavu; tu si
někdo koupí a chudší lidé si budou muset zaplatit, pokud budou chtít toto teritorium
navštívit. Tento trend potvrzuje evropská historie, kdy panovníci a šlechta vlastnili ohromné
pozemky, pozdější revoluce vedla k jejich vyvlastnění, ale dnes se k tomuto trendu vracíte.
Třeba za sto let to bude platit i v Africe. Bohatí lidé si například koupí Národní park
Serengeti a budou s jeho využíváním obchodovat stejně, jako to dnes dělají s obrazy od
Picassa aj. Prostě příroda bude obchodním artiklem jako všechno ostatní.“
Jaké pocity ve vás podobné úvahy vyvolávají?
„Obávám se, že pro většinu lidí nebudou příroda a přírodní zdroje dostupné. Plně tyto
zdroje bude využívat nějakých dvacet procent lidské populace. Nakolik se s tím společnost
smíří, nelze odhadnout. Myslím si, že nelze očekávat nějakou ´lidskou revoluci´, spíše
dojde k revolučním změnám ze strany přírody. Zemětřesení, tsunami a další přírodní
katastrofy mohou změnit svět; lidé jsou dnes příliš zvyklí na komfort, než aby se začali
chovat jinak.
Myslím si, že Afrika však má větší naději než Evropa, která je dnes už příliš závislá na
zdrojích, lidé mají vysoké nároky a nechtějí se uskromnit. Evropa bez technologií nemůže
existovat. Afrika dnes řeší problémy přežití. Afričané mají vyšší míru tolerance; jestliže
Evropan musí jíst třikrát denně, Afričan se spokojí s tím, že jí jednou za tři dny. Nejsme
závislí na ropě, na konzumu, na výrobě. To může být nadějí do budoucna.
Uvedu však jeden drastický příklad exploatace Afriky Neafričany. Číňané za pět, deset
let podnikání zničili Pobřeží slonoviny na příštích sto padesát let. Afričané v tomto teritoriu žili v souladu s přírodou po staletí, aniž by za celou dobu zničili tolik, co Číňané
dokázali za velice krátkou dobu. Z toho plyne, že tradiční společnost dokáže žít v souladu
s přírodou, což moderní společnost neumí.“
Řekl jste však, že africká společnost se hodlá modernizovat. Nemáte obavu,
že Afrika skončí stejně?
„Je to tlak globalizace, ale myslím si, že v Africe k takovému stavu ničení přírody nedojde. Vytvoří se určitá elita, která se po studiích v Evropě či jinde vrátí domů. Ale
většina Afričanů bude žít tradičním způsobem života. Dělali jsme s přáteli výzkum v jedné
továrně v Mosambiku, jaký vliv má na život afrických dělníků. Zjištění: investice přinesla
lidem zaměstnání, umožnila výdělek, ale na vesničany to jinak nemělo žádný vliv v pojetí
tradičního způsobu jejich života. Zeptali jsme se jich, co jim přinesla nově vybudovaná
dálnice. Odpově : Díky dálnici nejsou ve vesnici hadi! Ti totiž jsou velmi citliví na výfukové zplodiny. To, že přijíždějí kamiony, rozvíjí se obchod, nebylo pro ně tak podstatné,
jako že se nemusejí bát hadů.“
Jaký je váš názor na význam politiků a ekonomicky silné entity?
„Jedni bez druhých nemohou existovat. Význam a moc politiků však už nejsou na té
úrovni, na jaké byly před třiceti, čtyřiceti lety. Postupně dochází k poklesu politické moci.
Jediné, co jim zbývá, je vyvíjet tlak na společnost, aby byla nakloněna změnám. Současná tendence je privatizovat všechno, aby vznikla bohatá vrstva, která bude mít dostatek
prostředků, aby se jejich část mohla vrátit do sociální sítě, tedy těm, kdo na privatizaci
doplatí. Ovšem to nefunguje. Současná společnost není schopná akceptovat, že kapitalismus potřebuje převzít něco ze socialistické ideologie.“
Co si myslíte o globálním oteplování?
„Větší problémy než v Evropě působí už dnes v jižní Africe, Indii, Bangladéši. Evropa
má tedy relativně více času, více prostředků, aby se s tímto problémem pokusila vyrovnat.
Domnívám se však, že v důsledku oteplování bude na Evropu vyvíjen tlak, aby přijímala
lidi ze zemí, kde sucho způsobí problémy s vodou, následně se zemědělstvím, takže přijde
hlad. Evropa se pokouší uzavřít cestu imigrantům, ale to nebude trvat dlouho, protože
Evropa je závislá na levné pracovní síle, na dalším rozvoji ekonomiky, takže bez imigrantů
nebude schopna v tomto vývoji pokračovat.“
Za rozhovor poděkoval
ŠTĚPÁN NEUWIRTH

Problémů je zřejmě hodně. Jaký postup jste pro jejich řešení zvolili?
„Považujeme za nutné, aby se všichni zúčastnění, tedy studenti, pedagogové i praktici,
setkali. V široké diskusi budou projednány
všechny problematické oblasti a pokusíme se
najít řešení přijatelné pro všechny strany.
Takové setkání se uskutečnilo 30. března na
druhém společném workshopu. Dílčí problematika bude v následujících týdnech a měsících projednávána v pracovních skupinách.
S praktiky tak bude např. probírána metodika vedení praxe. Katedra připravuje pilotní
kurz pro vedení praxe našich studentů. Další
z výstupů našeho projektu bude určení kritérií pracoviště schopného poskytovat dobrou
praxi atd.
Za velmi důležitý aspekt projektu považujeme přípravu manuálů pro studenta, vedoucího praxe a vedoucího kazuistických seminářů. Jedná se o pracovní postupy, z nichž
bude jasné, jak vést praxi, jak hodnotit studenta… Rovněž obsah těchto manuálů je
předmětem stále probíhající diskuze.
Od října minulého roku až do letošního
března probíhal výzkum hodnocení současných praxí; zúčastnilo se ho na 96 studentů
druhého až pátého ročníku. Odpovídali na
otázky, jak by měla podle jejich představ
vypadat ideální praxe, ideální vedoucí a jaký
vklad by mohli do celého procesu investovat
sami studenti. Stejný proces absolvovaly sociální pracovnice, tedy vedoucí praxí.“
Můžete stručně shrnout výsledky výzkumu?
„Vyzněla z nich touha jasně deﬁnovat povinnosti všech zúčastněných stran. Detailní
rozbor výzkumu dává tvůrcům projektu podklady právě pro vznikající manuály. Výsledky
výzkumu jsou dostupné na našich webových
stránkách, stejně jako celý projekt, o němž
jsme hovořili.“
Ptal se

ŠTĚPÁN NEUWIRTH

Romaňi kereka
Romský kruh. Tak zní v překladu projekt knihovny města Ostravy, který si vzal
za cíl přiblížit čtenářům romskou a romistickou literaturu a je realizován v pobočce ve Vítkovicích. Nejde však o výhrad-

O tom našem titulování
českém aneb zamyšlení
nejen jazykovědné….

ně romskou knihovnu — jsou zde vítáni
všichni, kdo mají zájem o romskou kulturu, zvyky či dějiny, Romové i občané
neromského původu. Knihovna je navíc
výjimečná rozsáhlou sbírkou dětských knih,
proto je vhodná zejména pro místní děti
z romských rodin. Právě v Ostravě-Vítkovicích žije řada sociálně slabších rodin
a děti bývají často strženy k záškoláctví či
experimentům s drogami.
Základním stavebním kamenem celého
projektu se stala idea vytvořit prostor pro
multikulturní dialog. Knihovna zajišuje
vzdělávací kurzy a náplň volnočasových
aktivit pro všechny děti z okolí. Nejen
romské děti zde mohou strávit odpoledne s pěknou knihou či časopisem, mohou
využít některý z šesti počítačů připojených
k internetu nebo jsou jim k dispozici dva
multimediální počítače, na nichž ochotné
knihovnice rády pomohou dětem s přehráním výukového CD-ROMu.
Děti se mohou rovněž zapojit do výtvarného kroužku, který umožňuje rozvinout umělecký talent. Je možno kreslit,
malovat či se věnovat některé z rukodělných činností opět pod vedením knihovnic
či dobrovolníků zejména z řad studentů,
kteří věnují svůj čas dětem.
Knihovna se však nevěnuje jen dětem.
Nabízí také poradenství v oblastech romské problematiky, přednášky či výstavy
související s romskou kulturou a životem.
Dále knihovna podporuje uvědomování
si vlastního romství, využívá spolupráce
s organizacemi, jež pracují s romskou komunitou, terénními sociálními pracovníky
nebo pedagogy. Nutno však připomenout,
že knihovnu navštěvují mnohem více děti
romského původu než jejich rodiče či starší sourozenci. To vede k otázce, zda sami

FOTA:

AUTOR

Motto:
Kocour Tomáš Murner: „Ale vy nevíte, kdo já jsem!
Já jsem doktor Murner ze Štrasburku…“
(Karsthans, parafrázovaný citát)
Postlutherská satira jménem Karsthans není všeobecně známá. Možná jen germanistům.
Možná jen některým germanistům… A možná je to škoda… Děj totiž vypovídá o tom,
jak k selské venkovské rodině přichází na návštěvu Martin Luther. A ještě před ním Tomáš Murner, skutečná postava, katolický františkán a asi nejvýznamnější Lutherův ideový
protivník. Protože jméno Murner evokovalo německé murren, v překladu mroukat, vrnět,
zobrazovala satirická evangelická literární díla té doby a kresby té doby Tomáše Murnera
jako kocoura, přesněji řečeno kocoura v mnišské kutně. Dle dobových kreseb je to kocour
rozzuřeně se tvářící, drápavý a rozčepýřený, podobný „angoráku“, to víte, musel nějak
pouštět hrůzu na ty hříšné nekatolíky… Kocour není lev, i kdyby nakrásně chtěl a i kdyby
to tisíckrát deklaroval… Je šelma, ale jen domácí šelma. I když dovede podrápat a pokousat a v některých literárních dílech i ze žárlivosti prokousnout hrdlo…Ale lev to není.
A nebude. Náš kocour Tomáš Murner přichází na scénu i ve zmiňované satiře a hlasem
napůl lidským a napůl kočičím se dožaduje pozornosti. Samozřejmě je vykreslen v podání
protestantského autora negativně, chlubí se, ukazuje znalost latiny, vyhrožuje a pak zbaběle
uprchne před Lutherovým příchodem. A jako tomu v satirách bývá, působí Tomáš Murner
komicky a ne hrozivě, i když vesničanům hrozí klatbou a nadává jim do zabedněných
hlupáků.
Čtenáře musela rozesmát jistě již úvodní scéna. Kocour je venku a mňouká, prská
a syčí, pak vklouzne, patrně oknem, dovnitř. A otec sedlák a jeho syn, který studuje ve
městě latinské školy, se diví velikosti zvířete a jeho oblečení. Starý sedlák Karsthans chce
přišedšího kocoura ubít obuškem, syn mu brání. A mluví se a mluví a najednou vstoupí do
děje sám kocour a promluví po lidsku, řka větu, kterou jsem si vybrala jako motto tohoto
zamyšlení. Pro porovnání Luther pozdraví apoštolskou formulací Pokoj domu tomuto, mluví
se všemi převážně srozumitelně německy, a ač tehdy rovněž doktor, vystupuje v porovnání
s kocourem skromněji. Podstatně skromněji. Je postavou veskrze pozitivní a původně nerozhodný sedlák se k němu přidá, ale to již není důležité. Důležitý je kocour Tomáš Murner.
Konkrétně jeho citovaná věta.
Vzpomínám na toho kocoura stále častěji — mimo jiné v našem univerzitním provozu.
Jaká to fauna a ﬂóra titulů se tu objevuje. Nejprve jsou to ty, které si studenti přečtou
na štítku dveří kanceláří, pak ty, které slyší a na které bych se chtěla soustředit. Je tu
například plošné titulování všech univerzitních pracovníků titulem profesor studenty prvních
ročníků nebo titulování dotyčného titulem vyšším, než jaký mu přísluší, jen proto, aby se
pedagogická osobnost uklidnila, „nevyhazovala“, měla dobrou náladu… Známe… Kolik jen
ustrašených myšek jsem již potkala v konzultačních hodinách, když třesouce se strachy se mi
nepřiměřeně rozvláčně omlouvaly za to, že ze mě udělaly třeba „pouze“ paní magistru…
Dále je tu všudypřítomný titul kolega, oblíbený zejména mezi pedagogy, kteří tak oslovují
studenty. Zažila jsem ale i studenty kombinovaného studia, kteří mě recipročně oslovovali
jako paní kolegyni nebo v souladu s ﬁremním územ jako paní asistentku. Také už jsem
leckomu musela vysvětlovat, že tajemnice katedry není totéž co sekretářka. Pozoruhodné je
taktéž oslovování tituly paní nebo slečna. Studenti to asi odhadují dle věku nebo přibližného
věku, ač zdání mnohdy klame, protože po stavu se neptají. Aspoň mě se nikdy nikdo neptal,
ale i tak jsem byla několikrát i slečna doktorka. A připomínala jsem si Vlastu Kálalovou
v době před sňatkem a stále svobodnou slečnu doktorku Marii Desfoursovou a všechny ty
první lékařky, a i když jsem ty studenty opravila, byla jsem jako slečna doktorka takříkajíc
v té nejlepší společnosti, i když titul slečna se dnes v německy mluvících zemích již neužívá
a ve spojení s titulem akademickým by se užívat neměl ani u nás. A pak je tu pan/paní
a příjmení, varianta asi nejrozšířenější, kterou jsem kolikrát opravovala v referátech, když
studenti citovali třeba z pana Levého nebo pana Fleischera. Jistě, tam to nebylo náležité.
Ale být tak oslovená? Nevadí mi to, i když nemohu a nechci svůj názor nikomu vnucovat. A proč mi to zas až tak nevadí? Slovo Frau, česky paní, bylo přece za středověku
oslovení šlechtičen. Zajímavé, že když jsem studovala, tak na té univerzitě existovalo zajímavé rozlišení. Pan byl někdo, koho si studenti vážili, kdo prostě byl ten PAN s velkým
P. Chodilo se na praktika k Mgr. XY, asistentovi, který přišel čerstvě z fakulty, chodilo
se k odbornému asistentovi, doktoru YZ, na semináře takové, onaké nebo makové. Ale
chodilo se, a tam se chodilo radostně a s touhou něco se dozvědět, na přednášky a semináře z české morfologie k panu (Miroslavu) Komárkovi nebo na germanistické přednášky

o překladu k panu (Ludvíku) Kunderovi. Jistě, asi to tak neříkali všichni studenti, ale toto
rozlišení žilo. Já jsem tyto pány oslovovala jako profesory, kterými byli, nevím, jak činili
ostatní studenti. Jsem přesvědčena, že ale jmenovaní profesoři byli natolik širokého, inteligentního a velkorysého ducha, že by se nad případným opomenutím jen pousmáli a konverzace by běžela dále bez onoho výše zmíněného myšího třesení. Kdoví, jestli podobné
rozlišení existuje i dnes. Asi by mi to museli říct sami studenti.
Vím, že se studenti, jak jsem uvedla, kolikrát bojí, zda použijí správný titul, a že označení „pan“ funguje trošku jako titul zástupný. Vím, že by si měli zjistit třeba na internetu,
za kým to vlastně jdou. Vím, že jsme v univerzitním provozu a měla by se titulatura
dodržovat. Vím ale také, že zejména v západních zemích se podobné věnce titulů ve společenském úzu nepěstují, a když někomu opadne jeden z lístků tohoto vavřínového věnce, nic
se neděje. Že záleží na diskurzu samotném a na schopnostech zúčastněných. Že promoční
talár, červený diplom, neřkuli sborem zazpívané vivat academia, vivat professores nezaručí
automaticky erudici, důstojnost, ušlechtilost. Prostě to, co se od vzdělance očekává. Že byly
také tituly přisouzené ani ne tak schopnostmi, pílí a tím, čím by měly být přisouzeny, ale
i politickými režimy a příslušností k té nebo oné „správné straně“ a politické aktivitě, ale
na papíře vypadají jako ty „nepolitické“ a jen málokdo je po pádu té naší konkrétní jedné
strany přestal užívat. Že by se tedy, když už jsme TAK důslední, nějak mělo rozlišovat
TOHLE a nejen na fakultách, ale obecně. Ale na to nikdo nikdy nepřistoupí, protože proti
větrným mlýnům se nebojuje a protože i za těmito tituly stálo leckde úsilí, snaha a individuální člověk. I když, počítá se v systémech s lidmi? Dostala jsem se ve svých úvahách asi
moc daleko.
Bůh su. Nemám v úmyslu nic navrhovat nebo proti něčemu bojovat…Ani mi to nepřísluší. Pouze se zamýšlím. Třeba jen nad tím, že chybné titulování je vlastně tak trošku
úsměvné, ale vůbec ne až zase tak zásadní, jak se na první pohled jeví. Že jsou jiné,
důležitější a mnohdy problematičtější věci v osobních, vědeckých a globálních Královstvích
dánských. Že lev jde plavným krokem džunglí nebo pouští, ale kocour je malý, nahrbený
u myší díry a rozzlobeně prská. A tak dále…
EVA HRDINOVÁ, KGE FF OU

Vernisáž fotografií
Davida Ševčíka
Dne 19. 4. 2007 proběhla na budově G Ostravské
univerzity vernisáž fotograﬁí Davida Ševčíka, organizovaná katedrou pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání PdF OU. Záběry pořízené na improvizačním zápase — vyvrcholení semináře IMPRO
2006, který probíhal na podzim loňského roku pod
záštitou přehlídky dětských divadel ARÉNKA, byly
a stále jsou vystaveny v pátém patře budovy G.
Úvodního slova a zároveň vysvětlení pojmu improvizace se ujala Míša Puchalková. Tato bývalá studentka Hany Cisovské ho v roce 2000 poprvé přinesla z Francie do České republiky. Díky jejímu úsilí
a vytrvalosti se improvizace v ČR rozšířila a vzniklo
dokonce několik souborů, které se věnují výhradně
tomuto divadelnímu oboru. Základy improvizace položili v Quebecku pánové Yvon
Leduc a Robert Gravel. Inspirováni hokejem stanovili hrací plochu — jeviště, mantinely
— pravidla a rozhodčí, kteří dohlížejí na regulérní průběh a dodržování jak pravidel etických, tak improvizačních. Improvizační zápas patří mezi tzv. divadelní sporty, díky nimž
se člověk může učit dramatickou výchovu. Je malinko
o sportu, ale především o divadle. Dva týmy se navzájem utkávají v improvizacích na divácká témata. Cílem
není navzájem se vyřadit, ale společně vytvářet kvalitní
improvizaci a mít radost ze hry. Hráči hrají spolu a ne
proti sobě. Nestranný hlavní rozhodčí a jeho dva pomocníci pak celý zápas řídí a kontrolují. Diváci i hráči
mohou při improvizaci zažít napětí, neopakovatelnou
atmosféru a nečekané zvraty v přímém přenosu. Improvizace může dát lidem, kteří ji provozují, sebejistotu
při jednání v rozličných situacích, radost, neopakovatelné zážitky a spoustu energie. Sama o sobě pak v člo-

Romové chtějí o sobě vědět více, než vědí
nyní.
Projekt knihovny je velmi poutavý
a vhodný pro každého, kdo se zajímá
o romskou otázku. Odborně vyškolený
personál vám jistě zodpoví ty nejzáludnější
otázky. Pobočku ve Vítkovicích je možno
navštívit v pondělí a čtvrtek od 9 do 18
a v úterý a pátek od 9 do 17 hodin.
VLADIMÍR ŽATECKÝ

Pedagogika a školství
v dubnu 2007
Počátkem dubna se nám dostal do rukou
časopis Pedagogika 1/2007. Úvodník jednoho
z redaktorů — Milana Pola nese název „A
zase ta reforma“. O tomto tématu, které je
mnoho měsíců ve středu zájmu pedagogických odborníků i veřejnosti, pojednává autor
stručně a věcně — co se stalo a mělo stát.
Zabývá se problémy, v nichž je v pedagogické praxi mnoho nejasností a rozporů. Nedostatečné porozumění reformě školství je příčinou obtížné realizace plánovaných změn.
Převést poznatky vědy do praxe bylo vždy
nesnadné, ale dnes navíc k tomu není moc
chuti ani u učitelů, natož u politiků. Uvedu jeden z problémů — vnější diferenciaci.
V naší školské soustavě vznikla poměrně široká vnější diferenciace ve středním školství.
Dělí populaci žáků podle predikce studijní
úspěšnosti a kapacity daných škol, případně
diferenciaci podmiňují i jiná kritéria, např.
ekonomická a vzdělanostní úroveň rodičů.
Po pátém postupném ročníku vzniká první
diferencování úspěšných žáků do osmiletých
gymnázií. Ostatní žáci pokračují ve školní
docházce na druhém stupni ZŠ. Po sedmém
ročníku mohou být žáci přijímáni do šestiletých gymnázií. Poslední vnější diferenciace
probíhá po absolvování devátého ročníku
ZŠ, kdy mohou žáci studovat na čtyřletých
gymnáziích nebo odborných školách různého
typu a oborů. Asi třetina žáků nemůže být
diferencována podle svého zájmu. Příležitost
ke studiu na žádoucí škole je částečně podmíněna i speciﬁčností regionů.
Velmi problematický je návrh podrobit
studenty osmiletých gymnázií po čtyřech letech studia a studenty šestiletých gymnázií po
dvouletém studiu novým přijímacím zkouškám na vyšší stupeň gymnázia. Tato zdánlivě spravedlivá šance ke studiu je právem
kritizována učiteli, žáky i jejich rodiči jako
přemíra hodnocení a stresování žáků. I paní
ministryně školství se vyjádřila, že se zasadí
o změny, aby byly tyto nedostatky odstraněny. Prozatím není známo, jaké změny budou
prosazeny.
Diference by měla podle teorie probíhat
na základě systematického hodnocení výkonů a studijních předpokladů žáků v průběhu
povinné školní docházky. Diferenciace na
tomto diagnostickém základě by byla smysluplná, kdyby byla objektivní a měřitelná, což

je značný problém pro pedagogickou teorii a zejména pro praxi. Domnívám se, že
současné testování žáků nelze pokládat za
objektivní základ k vnější diferenciaci žáků,
k predikci jejich školní úspěšnosti. Pokud je
hodnocení žáků učiteli bráno jako neobjektivní, ztrácí učitelská profese na profesionalitě.
Predikce studijní úspěšnosti a studijních předpokladů je velmi složitý pedagogický i psychologický problém. Není výjimkou, že děti
podle současných testů „neúspěšné“ v pátém
ročníku mohou být úspěšné ve vyšších ročnících. Podle mého názoru (za současného
stavu, kdy existují osmiletá gymnázia), musí
být výběr žáků do tohoto typu školy velmi
profesionální. Bude tím vyřešen i problém
„přezkoušení“ žáků pro přestup do vyššího
stupně gymnázií a bude i vyšší šance vstupu
těch žáků do vyšších ročníků gymnázia, jejichž studijní předpoklady se projevují později
než v desíti letech, kdy probíhá první vnější
diferenciace.
Průběžná diferenciace, jako součást reformní strategie, musí brát v úvahu nejnovější výzkumy pedagogické, psychologické
i sociologické, chápat a uplatňovat je v praxi
na všech typech škol. Znalost teorie a vztahu
mezi teorií a praxí musí být základem učitelské způsobilosti.
K řešení problému diferenciace je nezbytná znalost dosavadních snah o reformu
školské soustavy. Nevím, kolik učitelů má
více než povrchní znalosti např. o pokusných reformních školách ve třicátých letech
dvacátého století, o reformních snahách prof.
V.Příhody. Dodnes oceňujeme praxi tzv. pokusných škol ve Zlíně, v Praze a jinde. Reformní snahy se projevily i na Ostravsku,
např. u paní učitelky a ředitelky Marie Cigánkové, kterou jsem potkával v Ostravě-Porubě a se kterou jsem úspěšně spolupracoval
na dějinách učitelstva. S úctou vzpomínám
na ni i na jejího manžela Václava. Bez jejich
pomoci bychom těžko mohli vydávat Zpravodaj dějin učitelstva Severomoravského kraje.
Dnes jsou analogické iniciativy těžko sledovatelné, rozptýlené v regionálním tisku, nebo
zveřejňované se zpožděním v Učitelských novinách a jinde.
K realizaci současné reformy školství by
bylo prospěšné častější setkávání pracovníků
ve školství, setkávání členů kateder pedagogické praxe se členy kateder pedagogiky
a se členy kateder psychologie. Elekronická
komunikace nestačí, je to prostředek organizační a informační a je dnes přehlcen. Živý
styk nejde nahradit technikou a technologií.
VLADIMÍR KREJČÍ

Kalendárium — duben 2007
1. 4. 1916 narozen prof. PhDr. Ondrej
Pavlík, akademik ČSAV, obor pedagogika,
hlavní redaktor Pedagogické encyklopedie
Slovenska, autor významných pedagogických publikací.

věku rozvíjí klíčové kompetence
k životu, empatii, sebehodnocení, sebedůvěru, odhodlání atd.
Po úvodním slovu vystoupili žáci ZUŠ Hlučín pod vedením Lenky Jaborské, kteří
sehráli jednoslabičnou pohádku
Jana Wericha Chlap, děd, vnuk,
pes a hrob. Tato skvělá hra,
se kterou soubor postoupil na
celostátní kolo soutěže amatérských divadel, rozesmála všechny přítomné a navodila výbornou atmosféru. Herci dokonce
za hlasitého potlesku několikrát
předstupovali před diváky, aby
se znovu a znovu klaněli. Jejich
hra, která je částečně postavena
na improvizaci, měla proto veliký úspěch.
Děkovného slova za všechny
přihlížející se ujala Hana Cisovská a jako hlavní organizátorka
této akce vybídla všechny k prohlídce výstavy a občerstvení.
Akce byla podle mého názoru
velice úspěšná a budeme rádi,
když se někdy naskytne příležitost k návštěvě něčeho podobného.
TEXT: JAN MIKOLAJEK — STUDENT 2.
FOTO: MARIE NEDOROSTKOVÁ — STUDENTKA 2.
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Studentská konference
katedry hudební výchovy
byla více než inspirací
Pravidelnou a přece výjimečnou studentskou vědeckou konferenci s doktorandským seminářem zažila 19. 4. 2007 katedra hudební výchovy. Setkání inspirované tématy „Aktuální
problémy hudebně-pedagogické praxe“, „Hudba a hudební výchova v kontextech interkulturních
ovlivňování“ a „Ze studentských prací“ přilákala množství zájemců z celé republiky i ze zahraničí.
Konference byla uvedena skvělým pěveckým vystoupením studentů oboru sbormistrovství,
kteří předvedli své kvality odborné i umělecké v interpretacích tří renesančních polyfonních
skladeb. Hned po úvodním slovu vedoucí katedry PhDr. Inez Kozelské, Ph.D., byl započat
první ze čtyř konferenčních bloků Ostrava a její hudební dějiny, který ve svých referátech
prezentoval význačné ostravské osobnosti O. Trhlíka a E. Šainerovou, ale také hudební život
německé menšiny v Ostravě v letech 1880—1945. Druhý blok Hlasová výchova a zpěv otevřel
otázky aktuální hlasové edukace a jejího vztahu ke zdravému psychofyzickému rozvoji dítěte.
Zajímavě také informoval o postavení a důležitosti lidové písně v životě Slováků žijících ve
Vojvodině, stejně jako o fenoménu alikvotního zpěvu a jeho možnostech využití v hudební
pedagogice. Po dopolední přestávce následoval svým tematickým zaměřením přitažlivý třetí
blok Problematika pedagogiky a muzikoterapie. Podnětně reagoval na současné dění ve
jmenovaných oblastech v příspěvcích zabývajících se dětským hudebním divadlem, alternativní
výukou hudební výchovy na ostravské mezinárodní škole nebo možným využitím klavírního
dua v pedagogické práci na ZUŠ. Velká pozornost byla věnována referátu „Princip práce
s chybou z pohledu muzikoterapie a její využití v hudební výchově v osmé třídě na běžné
základní škole“. Polední přestávka na hodinu přerušila studentské setkání, po ní odezněly
příspěvky sdružené v hudebně-teoreticky laděném bloku Hudební proměny. Úzce odborně
zaměřené prezentace se zabývaly českou alternativní a undergroundovou hudbou v období
první dekády normalizace nebo pop music tohoto období. Na současnou mezinárodní hudební scénu pohotově reagoval výzkum zabývající se progresivním rockem. Kontrastem k němu
bylo jiné neotřelé téma — komparativní práce o české a moravské dechové hudbě, nebo

prezentace disertační práce řeckého studenta pražské katedry hudební výchovy „Akis Pavlou,
one of the music composers and teachers in Cyprus“. Hluboko do problematiky stanovených
témat zasahovaly analytické poznámky k symfonickým etudám R. Schumanna nebo odkrývání
jednoty minulosti a přítomnosti ve stylu Tintinnabuli Arvo Pärta.
Konference dala tvůrčí prostor studentům magisterských i doktorských studijních programů; bohaté zastoupení měla ostravská katedra hudební výchovy. Během dne se však
představila celá řada hostů z Olomouce, Prahy nebo Banské Bystrice. Setkání bylo zároveň
výjimečné, nebo snad poprvé v jeho historii zazněl příspěvek v jiném jazyce než češtině
a slovenštině a díky přítomnosti dvou řeckých studentů pražské KHV se zároveň stalo
inspirativní výměnou mezinárodních zkušeností. Chairmanství se v jednotlivých tematických
oblastech ujali prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc., a studetky prezenční formy doktorského
studia na KHV Věra Ceisbergerová, Markéta Koptová a Anna Neuwirthová, které zároveň
tvořily organizační tým.
Studentská odborná konference katedry hudební výchovy PdF OU nasadila svým celkovým vyzněním i kvalitní organizací vysoký standard, který podtrhla přítomnost pedagogů
pražské katedry prof. PaedDr. Michala Nedělky, Dr., prof. PhDr. Aleny Burešové, CSc.,
a zahraničních hostí. Flexibilita, přátelská atmosféra a otevřenost světu byly hlavními charakteristikami celého dne. Po úspěšné webové konferenci si tak ostravská hudební katedra může
přičíst úspěch další, který bude navíc ještě zúročen formou sborníku přednesených příspěvků
a jeho vystavením na stránkách katedry v sekci Konference.
MGR. ANNA NEUWIRTHOVÁ, KHV PDF OU

Růžovými brýlemi Miriam Prokešové
Květen je prý lásky čas.
A začíná nejen svátkem ohňů, ale také rejem čarodějnic, jejich vykuřováním,
zastrašováním, vyháněním.
Protože čarodějnice jsou prý zlé. Tak zlé, že i dnes se musí pálit.
Cítím to jako nespravedlnost. Pokud je čarodějem muž, je čaroděj — dobroděj.
Když je zlý, pak je černokněžník. Ale všimněte si, že žena — ta je vždycky jen
čarodějnice, baba Jaga nebo ježibaba. Žádné dobro-dění k tomu.
Jako kdyby muž, který ovládá čáry a máry, byl zároveň dobroděj, tedy tím,
kdo dělá dobro. Ale čarující žena, ta je vždy jen zlá.
Přemýšlím proč. Vím, pro život to možná není podstatné, ale….
Možná — možná je to proto, že žena a láska by měla být v podstatě vždycky
kouzelná. Sama sebou. Bez nějakých čarodějnických, ježibabích praktik by měla
prostě a jednoduše být tím, kdo působí takové děje, které nás uchvátí, čarují,
nadchnou. Zcela přirozeně. Pokud to ženě není samo sebou dáno,
může to působit zlo.
Takže my ženy jsme vesměs všechny čaro-dějky,
ovšem v tom dobrém slova smyslu.
Jen ti racionální muži kolem nás to občas nechápou. Ti k tomu potřebují kouzla,
— a někdy i přesto nemají kolikrát jak a čím pochopit, co vše se kolem nich děje.
Proto ty války, spory, konﬂikty a hraní na vojáčky, které končí zcela nekouzelně
a děsivě úděsným počtem zabitých. A najednou se ta tolik obdivovaná racionalita
a moudrost mění v nesmyslnou smrt.
I ve vědě dnes převládá racionální myšlení. Jen a pouze tento jediný a jedině
správný pohled. Už tím, že je pouze jediným, je scestný, nevyvážený
a v podstatě nevede nikam.
Vždy i to „myšlení“, k vědě tolik potřebné, je v podstatě nakonec čaro-dějné.
Myslet znamená mít odvahu nasednout na koště čaro-dějnice
a proletět se s ní chaosem tajemného a nepoznaného.
Občas při zkoušení přemýšlím o tom, v co se měníme. V dobroděje,
černokněžníky, ježibaby, baby Jagy, čarodějnice —
taková hezká nová typologie mne napadá.
Nebo že bychom se měnili jen „v čaro-dějné“ bytosti,
které jsou svým věděním kouzelné samy o sobě?
Pro ty mi ale prozatím chybí název…

6. 4. 1865 narozen prof. dr. František
Čáda, psycholog UK Praha, prováděl před
l. světovou válkou výzkum českých dětí.
7. 4. 1948 zemřel doc. PhDr. Jiří Václav
Klíma, komeniolog.
11. 4. 1926 narozen doc. PhDr. Libor Pecha, CSc., býv. vedoucí katedry pedagogiky
FF UP Olomouc. Zemřel r. 2002.
13. 4. 1933 narozen prof. PhDr. Milan
Myška, DrSc., býv. vedoucí katedry historie
FF OU.
15. 4. 1924 narozen PhDr. Jan Rychnovský, CSc., býv. vedoucí katedry pedagogiky
a psychologie na PdF v Ostravě. Zemřel
r. 1992.
15. 4. 1822 zemřel Vincenc Aleš Pařízek, obrozenecký učitel v Praze. Narozen r. 1748.
15. 4. 1944 zemřel Giovanny Gentile, italský ﬁlozof a pedagog, nar. r. 1875.
18. 4. 1978 zemřela Marie Bartušková, specialistka na pedagogiku předškolního věku
na PdF UK v Praze. Narozena r. 1900.
18. 4. 1929 narozen prof. PhDr. Zdeněk
Obdržálek, DrSc., býv. děkan PdF UKo
v Bratislavě, spolupracoval s PdF v Ostravě.
19. 4. 1941 narozen prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc., hudební teoretik a pedagog
OU v Ostravě.
19. 4. 1906 narozen doc. PhDr. Josef Jedlička, býv. proděkan PdF v Ostravě, specialista na pedagogiku elementárního stupně; zemřel r. 1997.
21. 4. 1782 narozen Fridrich Froebel, německý pedagog, konstruoval hračky pro
děti v opatrovnách ﬁlantropického typu,
zemřel 1852.
23. 4. 1888 narozen Stanislav Vrána, ředitel Masarykových škol ve Zlíně, zemřel
r. 1966.
26. 4. 1929 narozen prof. PhDr. Ivan Vyskočil, autor koncepce autorského herectví
na DAMU v Praze, spolupracoval s PdF
v Ostravě.
27. 4. 1968 zemřel Josef Kubálek, prof.
Učitelského ústavu v Praze, elementarista,
sběratel slabikářů z celého světa, narozen
r. 1876.
27. 4. 1929 narozen prof. PhDr. Jaroslav
Hubáček, CSc., první rektor OU.
29. 4. 1942 zahynul v koncentračním táboře Jaroslav Dobrovolský, významný školský
pracovník, inspektor v Ostravě, odbojový
pracovník v Ostravě, narozen r. 1895.
29. 4. 1930 narozen PhDr. Radomír Jurdin, pedagog PdF v Ostravě, rehabilitovaný v r. 1990.
30. 4. 1920 zemřel prof. dr. Jan Václav
Novák, komeniolog, narozen r. 1862.
VLADIMÍR KREJČÍ

Uzávěrka dalšího čísla je v pátek 1. června 2007 do 10.00 hod.
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