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Od Diploma Supplement k ECTS Label?
Jak se snídá s rektorem
Sportovní reprezentace Ostravské univerzity
Co nového na Filozofické fakultě
Anglisté reprezentovali Evropu v Káhiře
Česko-turecká spolupráce se úspěšně rozvíjí
Růžovými brýlemi Miriam Prokešové

Francouzský velvyslanec na FF 0U v Ostravě
Ve dnech 21. a 22. května přijel na svou první návštěvu Ostravy nový velvyslanec Francouzské republiky v ČR Jeho
Excelence Charles Fries. Pana velvyslance doprovázel pan Bernard Boidin, ekonomický a obchodní rada, paní Marie-Christine Thiébaut, jazyková atašé a koordinátorka Úseku pro jazykovou a vzdělávací spolupráci, pan Vincent Moreau,
tajemník velvyslanectví Francie, a slečna Jana Kopřivová, atašé pro decentralizovanou spolupráci. První zastávkou pana
velvyslance v rámci velmi bohatého dvoudenního programu byla Filozoﬁcká fakulta Ostravské univerzity.
Děkanka Filozoﬁcké fakulty OU doc. PhDr. Eva Mrhačová,
CSc., přijala J. E. Charlese Friese na katedře romanistiky. Přijetí se zúčastnili proděkani FF doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.,
a PhDr. Maria Vašutová, Ph.D., vedoucí katedry romanistiky
PhDr. Jitka Smičeková, CSc., její zástupkyně Mgr. Jana Veselá,
Ph.D., francouzský lektor Mgr. Thomas Laurent, vedoucí Francouzského centra při katedře romanistiky, paní Anne-Christine
Trochut a univerzitní profesoři působící na katedře romanistiky: prof. PhDr. Lubomír Bartoš, CSc., prof. PhDr. Jan Šabršula,
DrSc., a prof. Dr. hab. Aleksander Ablamowicz. Paní děkanka
ve svém přivítacím projevu seznámila přítomné s historií katedry
romanistiky, založené v roce 1993 za podpory Francouzského velvyslanectví v Praze díky velkému pochopení a osobní všestranné
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francouzštiny, které navštěvují desítky studentů všech fakult OU.
Ve spolupráci s Univerzitou Marca Blocha ve Štrasburku připravujeme společný projekt navazujícího magisterského studia
v oboru překladatelství a tlumočnictví s vydáváním společného diplomu (double-master). Všechny jazykové katedry projevily o zapojení do projektu, který je pro náš region nesmírně důležitý,
velký zájem.
J. E. Charles Fries ve svém projevu vysoce ocenil úsilí Filozoﬁcké fakulty a zvláště katedry romanistiky o rozvoj studia
francouzštiny v mnoha zajímavých studijních oborech a přislíbil
podporu projektu orientovaného na vzdělávání překladatelů a tlumočníků. Informoval o současných prioritách francouzského velvyslanectví v oblasti vzdělávání. Mezi tyto priority patří především:
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angažovanosti tehdejšího ředitele Francouzského institutu pana
Jean-Yves De Longueau. S jeho pomocí jsme získali mladé francouzské lektory i odbornou literaturu, vybudovalo se Francouzské
centrum. Role pana De Longueau při zakládání ostravské romanistiky byla vpravdě historická.
Bylo však třeba zajistit kvaliﬁkované pedagogy. S žádostí o pomoc se tehdejší děkanka doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc., obrátila
na Slezskou univerzitu v polských Katowicích a na nejstarší polskou univerzitu ve Wrocławi. Po celých 13 let u nás pracují vynikající profesoři z těchto univerzit — prof. Dr. hab. A. Ablamowicz,
nositel prestižních vyznamenání francouzské vlády, a prof. Dr. hab.
Piotr Sawicki z univerzity ve Wroclawi. Od vzniku katedry u nás
také působí legenda české romanistiky, prof. PhDr. Jan Šabršula,
DrSc., a významný romanista prof. PhDr. Lubomír Bartoš, CSc.
Katedra dosáhla v posledních letech akreditace celé řady studijních oborů. Akreditováno máme magisterské studium v oboru
Učitelství francouzského jazyka a literatury, bakalářské studium
odborné francouzštiny Francouzština ve sféře podnikání (v denní
a kombinované formě), bakalářské i magisterské dvouoborové ﬁlologické studium v oboru Francouzský jazyk a literatura. Právě
předkládáme akreditační komisi žádost o akreditaci jednooborového studia v oboru Francouzský jazyk a literatura. Zájem o studium francouzštiny se postupně zvyšuje — v akademickém roce
2006/2007 studuje na FF OU v oborech zaměřených na francouzštinu 182 studentů, z toho 165 v prezenční formě studia. Katedra romanistiky zajišuje také čtyřsemestrální kurzy tzv. lektorské
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NOVĚ BUDOVANÉ ROMANISTICKÉ STUDOVNĚ
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Prohloubení spolupráce francouzských a českých univerzit.
V oblasti mobilit studentů a učitelů (Socrates-Erasmus) s důrazem na reciprocitu studijních a přednáškových pobytů.
Podpora tzv. evropských tříd na gymnáziích v ČR. Projekt si
vyžádá zvláštní přípravu učitelů odborných předmětů, které
budou vyučovány ve francouzštině. Podle informace pana velvyslance o zapojení do tohoto projektu projevilo zájem Gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě, se kterým katedra
romanistiky úzce spolupracuje.
Vytvoření česko-francouzského programu pro podporu společných magisterských studijních programů — tzv. „double-master“.

Po ukončení oﬁciálního jednání navštívil pan velvyslanec v doprovodu paní děkanky nové konferenční centrum FF s tlumočnickou laboratoří, nově vybudovanou „romanistickou“ část studovny
FF a Francouzské centrum.
Setkání představitelů Filozoﬁcké fakulty OU a katedry romanistiky s J. E. Charlesem Friesem, velvyslancem Francouzské republiky v ČR, se uskutečnilo v příjemné a velmi přátelské atmosféře. Pan velvyslanec přislíbil další návštěvu naší fakulty v říjnu
2007 při příležitosti mezinárodní vědecké konference, pořádané
katedrou romanistiky pod názvem Alfred Jarry a česká kultura.
Tato konference se uskuteční pod záštitou doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., a Václava Havla.
JITKA SMIČEKOVÁ,
FF OU

VEDOUCÍ KATEDRY ROMANISTIKY

Od Diploma Supplement k ECTS Label?
Prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D., která nastoupila do své
funkce 1. března 2007, zodpověděla redakci Listů otázku: Jaké kroky chystáte pro první období?
Oblast studia, výuky jednotlivých studijních oborů patří k určující proﬁlaci naší práce. Prorektorka pro studium a celoživotní
vzdělávání spolu se zázemím referátu v oblasti studia na rektorátu OU a s poradním týmem studijní komise má ambice vytvářet
takové prostředí a atmosféru, aby se to odráželo v kvalitě studia
na Ostravské univerzitě.
Co nás čeká? Pokusím se být co nejstručnější. Pokud bych
měla vytvořit základní hesla, která by mohla provázet prorektora
v oblasti studia pro příští čtyři roky, pak by zněla:
Kreditní systém
ECTS — Label
Moduly — modulární programy
Hodnocení kvality a efektivity v oblasti vzdělávání
Zrušení duplicit
Celoživotní vzdělávání
Velmi dynamické období, které znamenalo nejprve akreditaci
všech určujících studijních programů, poté jejich restrukturalizaci
na tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium,
další proﬁlace fakult spojená s akreditacemi zcela nových studijních programů, přineslo rozkolísání hodnot v oblasti kreditního
systému. Hlásíme se (nejen proto, že chceme vysílat naše studenty
do zahraniční a studenty z partnerských vysokých škol také do
našich studijních programů v rámci jejich stipendijního pobytu
přijímat) k podobě kreditního systému, jak jej určuje ECTS.
Tam je jasně dáno, že kredit vyjadřuje zátěž studenta. Analýzy
ukazují, že pro jeden kredit student vydává 20—30 hodin práce
(a se realizuje v přímé výuce, nebo zahrnuje samostudium, četbu
povinné literatury, přípravu na vystoupení v semináři, zpracování
písemné práce, pobyt na exkurzi, práci v laboratoři, přípravu
projektu, přípravu na test atd. atd.). Proto budeme muset provést dobrou analýzu stávajícího stavu kreditního systému na OU
a aktualizovat Zásady kreditního systému, v jeho intencích pak
inovovat podobu studijních programů. Stále platí, že rozhodující
musí zůstat kvalita studijního programu / oboru, že směřujeme ke
snižování pasivní přímé výuky, že základem je samostatná tvůrčí
práce studenta.
Myslím, že nastal také čas, abychom kreditně ohodnotili doktorské studijní programy.
S inovací Zásad kreditního systému souvisí naše snaha dosáhnout v horizontu konce desetiletí ECTS — Label, tedy mezinárodně uznávaný certiﬁkát, který ozřejmuje připravenost univerzity
v oblasti studia, aby její absolventi mohli kontinuálně pokračovat
ve studiu na jiné evropské vysoké škole, aby její pracoviště mohla
přijímat v souměřitelných podmínkách studenty jiných vysokých
škol. Podmínky pro to, abychom mohli požádat o vystavení tohoto certiﬁkátu, jsou nesmírně přísné, všechny ukazatele musí být
splněny celouniverzitně, takže nás čeká hodně práce.
Již pro příští akademický rok 2007/2008 jsme studentům nabídli první podobu modulů, které umožní našim studentům získat další kompetence, nad rámec jejich studijního programu.
Považujeme to za formu poskytnutí první „dávky“ celoživotního
vzdělávání už během studia. Moduly se tak stávají jedinečnou
formou pro nabídku v rámci LLL i pro veřejnost. Moduly, tak
jak o nich přemýšlíme ve vedení OU, by se měly stát základem
pro bakalářský modulární studijní program, který by byl víceoborový a reprezentoval by bakalářský obor směřující k širokému
uplatnění v praxi.
Dlouhodobým motem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR je kvalita, její měření, její kontrola. Ve všech materiálech je také vysoká škola zavazována, aby se touto činností jako

prioritní zabývala. Také OU začala již v loňském roce v rámci
rozvojového projektu připravovat kritéria a postupy, jimiž bychom
mohli zvážit kvantitu činností, efektivitu každého pracovníka. Je
připravena škála činností (všechny bychom chtěli získávat ze systému, v nichž jsou zaznamenány — STAG, DIPL, rozvrh aj.) a jejich hodnocení vztažené ke mzdovým nákladům na každého pracovníka. Celé hodnocení by mělo mít charakter poznání (prvotní
analýzy ukazují překvapivě šíři činností, které jsou s postavením
vysokoškolského učitele spojeny, jejich četnost) a motivace pro
další činnost jednotlivce i katedry.
S kvalitou a efektivitou výuky souvisí co nejlepší využívání
kapacit, jimiž univerzita disponuje. Proto univerzitu čeká nelehká
cesta rušení duplicit. Abychom nenabízeli jeden předmět v různé
kvalitě na různých katedrách, abychom nevytvářeli / dále nepodporovali paralelní pracoviště, která budou produkovat zaměnitelné, či blízké studijní obory, ale abychom využili potenciálu k co
nejkvalitnější a nejefektivnější výuce.
Celoživotní vzdělávání — Life Long Learning na Ostravské
univerzitě čeká přesné vymezení rámce a rolí jednotlivých subjektů. Ukazuje se, že váha celoživotního vzdělání zůstane, dle přání
jednotlivých fakult, na jednotlivých pracovištích. Rezervy, které
jsou zřejmé v oblasti marketingu a monitoringu, budeme muset
řešit společně kooperací.
Toto jsou nové směry, jimiž se by se měla univerzita v oblasti
studia v nejbližších letech vydat. V platnosti však zůstávají všechny
činnosti, které jsou s univerzitním životem a výukou na vysokých
školách spojeny. Je zřejmé, že musíme pokračovat v rozšiřování
a zlepšování výkonu IT systémů, bez nichž se ve studijní oblasti
neobejdeme (STAG, DIPL2, AKROS, rozvrhy, Portál). Každoročně chceme promýšlet odznovu kvalitu a efektivitu přijímacího
řízení, protože potřebujeme mít dostatek velmi dobrých studentů,
budeme připravovat řády a směrnice, které vytvoří stejné studijní
podmínky pro všechny posluchače OU. Zajistíme výplaty stipendií
určené vysokoškolským zákonem, ale hlavně budeme vytvářet
podmínky pro existenci i vznik kvalitních studijních programů
bakalářských, magisterských, doktorských, protože od kvality jejich
absolventů se odvíjí smysl a renomé Ostravské univerzity.
PŘIPRAVILA JIŘINA VEČEŘOVÁ

Výstava fotografií Práce je jinde
Výstava Práce je jinde je výsledkem dvouletého projektu
Kolik cest vede na Florenc, který představuje problematiku
pracovní migrace ve střední Evropě. Je uskutečňován v rámci
Evropského roku mobility pracovníků, který byl loni vyhlášen
EU. Cílem je obrátit pozornost veřejnosti na okolnosti pohybu
pracovních sil; na existenci právních, kulturních a ekonomických
překážek, stejně jako na důsledky na osobní život těch, kteří
cestují za prací. Hlavním realizátorem je Multikulturní centrum
Praha, středoevropský projekt Plotki, dále FAMU UK a katedra
sociální geograﬁe a regionálního rozvoje PřF OU v Ostravě.
Výstava svým konceptem představuje propojení akademického, uměleckého a všednodenního světa. Na sto metrech barevných pláten můžete zhlédnout ve fotograﬁi a v textu šestnáct
příběhů lidí, kteří jsou nositeli fenoménu pracovní migrace
v Evropě.
Všichni jste srdečně zváni ve dnech od 20. června—20. července do proskleného foyer vlakového nádraží Ostrava-Svinov.
Více informací o projektu získáte na www.migraceonline.cz/vyLUCIE ŘEZNÍČKOVÁ
stava.

Jak se snídá s rektorem
Před několika týdny se v Portálu OU
objevilo pozvání našeho rektora prof. Jiřího Močkoře, jenž nabízel studentům
neformální povídání si o univerzitě, vysokoškolském životě a budoucnosti. To vše
při pojídání lahůdek připravených hotelem
Imperial v Ostravě. Začátek byl stanoven
na 8.30. Akce měla logicky název Snídaně
s rektorem.
Co mě překvapilo nejvíce, byla účast.
Pouhopouhých 9, slovy devět studentů Ostravské univerzity zareagovalo na nabídku
a přihlásilo se na akci. To ale v žádném
případě neznamenalo, že by v místnosti
panovalo tíživé ticho. Pan rektor nejdříve
nastínil, jak by si průběh akce představoval, tedy maximálně neformální „pokec“ za
současné konzumace připravených pokrmů.
Ale abychom věděli, s kým máme vzájemně tu čest, muselo proběhnout kolečko
představování. Poté se iniciátor setkání
svěřil se svou představou, jak a kam by se
měla univerzita vyvíjet, načež začala diskuse nad jeho plány z pohledu studentů.
Po chvilce jsme začali měnit témata,
došlo na představení Mezinárodního klubu
studentů při OU, dotkli jsme se úrovně
komunikace mezi školou a studenty, povídali jsme si o Listech OU, evaluaci, prostorách pro zkrácení čekání mezi přednáškami a o mnoha dalších věcech. Všechny
zajímavé postřehy a náměty, jež by mohly
být uvedeny do praxe, si svědomitě zapisovala i paní kancléřka, která se snídaně
účastnila taky.
Jsem si jist, že se touto cestou k vedení
školy dostal hlas studentů, který je zajímavý, a že bude alespoň částečně vyslyšen.
Právě takto se také studenti mohou mnoho nového dozvědět a naopak se svěřit se
svými názory, stížnostmi a podněty. Pokud
budou snídaně pokračovat, doufám, že se
mezi studenty najde větší počet aktivních
a zvídavých jedinců, kterým není jedno,
kam se bude škola vyvíjet, a pro které
zároveň nebude osoba rektora nedostižnou
a zbožštělou postavou. Že se pro studenty stane partnerem v diskusi a univerzitním kolegou. To jsou hlavní důvody, proč
by taková akce neměla zaniknout, a jak
prof. Močkoř avizoval, alespoň jednou za
semestr proběhnout.
Mně se snídalo výborně.
VRATISLAV VOZNÍK
STUDENTSKÉ KOMORY
AKADEMICKÉHO SENÁTU OU

PŘEDSEDA

Jarní koncert VPS OU
Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské
univerzity se představil ostravskému hudbymilovnému publiku dne 22. května 2007
svým „Jarním koncertem“. Krásná a moderně koncipovaná nová Aula VŠB-TUO
poskytla návštěvníkům nebývalé pohod-

Cesta k úspěchu je trpká,
ale její plody jsou sladké
K 80. výročí narozenin profesora
PhDr. Jiřího Damborského, DrSc.
V současnosti není tato myšlenka vnímána jako nadčasová. Žijeme v době, v níž je
doceňován spíše okamžitý efekt lidské činnosti než dlouhodobý tvůrčí akt člověka nesoucí s sebou trvalý výsledek. Je nutné si občas připomenout jména některých osobností, jejichž působení a práce se staly podnětem k následování pro mnohé generace
slavistů až dodnes. Mezi takovéto významné vědce slovanské lingvistiky patří např.
Bohuslav Havránek, Bohumil Mathesius, Karel Horálek, Bohumil Kopečný, Antonín
Dostál, Franc Jakopin, Aleksander V. Isačenko, Kazimierz Nitsch, Tadeusz Lehr-Spławiński. Jejich práce jsou dodnes zdrojem inspirace pro budoucí generace slavistů.
Nesmíme opomenout skutečnost,
že v posledních
květnových dnech
(přesně 22. května 2007) oslavil
své 80. narozeniny
profesor Damborský, jehož učiteli
byli již výše zmínění čeští, slovenští,
ruští a polští badatelé. Pod jejich
vlivem
profesor
vyzrál ve významného jazykovědce
a slavistu.
Profesor
Jiří
Damborský zahájil PROF. DAMBORSKÝ, EMERITNÍ PROFESOR FF OU, BYL U PŘÍLEŽITOSTI ŽIVOTsvou vědeckou drá- NÍHO JUBILEA PŘIJAT VEDENÍM FAKULTY
hu na Karlově univerzitě v Praze, zdokonaloval ji na Univerzitě Palackého v Olomouci,
Jagellonské univerzitě v Krakově, Univerzitě A. Mickiewicze v Poznani a Varšavské
univerzitě. Dosáhl tedy značného ﬁlologického a slavistického vzdělání, kterému zůstal
věrný až do posledních let svého pedagogického a vědeckého působení.
Vědecké práce profesora byly vždy přijímány s velikým nadšením. Participium l-ové ve
slovanštině (Varšava 1966) a Neurčité a jmenné tvary slovesné v polštině (Olomouc 1967)
do dnešního dne patří k průkopnickým pracím ve slovanské morfologii. Také i pozdější
Studia porównawcze nad słownictwem i frazeologią polską i czeską (Varšava 1977) byla
přijata slovanským světem s velkým ohlasem. V 90. letech se profesor Damborský s velkým zájmem začal zabývat problematikou konfrontace polštiny s jinými jazyky, obzvláště
s francouzštinou. Výsledkem tohoto bádání je monograﬁe Polština a franština ve vzájemném vztahu (Ostrava 1999), jakož i množství článků týkajících se problematiky kalkování
v jazycích, a později také práce Rozważania slawistyczne, která vyšla v květnu tohoto
roku v Katovicích.
Profesor Damborský byl vždy považován v akademických kruzích za velkou autoritu
nejen jako pedagog, ale rovněž jako vědec. Více než 15 let působil na polských vysokých
školách v Poznani, Varšavě a Opoli. Velkou zásluhu má pan profesor i jako spoluzakladatel polonistiky v Olomouci a Ostravě. Za tyto zásluhy byl dvakrát vyznamenán: v roce
1979 obdržel vyznamenání „Zasłużony dla kultury polskiej” a v roce 1998 „Krzyż Oﬁcerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej”. Polská akademická obec mu udělila titul
čestného člena Polského jazykovědného sdružení (Polskie Towarzystwo Językoznawcze).
V polském lidovém jazyce existuje sentence, že dobře zasazený strom dává dobré
ovoce. Vezměme si ponaučení, že když budeme sadit stromy, je důležité nespěchat, nebo
dobře zasazený strom nám dá nejen dobré ovoce, ale také bude dlouho všem poskytovat
svůj stín, jak napsal Jan Kochanowski, nebo nám poslouží dobrou radou, jak zdůrazňoval Adam Mickiewicz. Bohuslav Havránek, Bohumil Mathesius, Karel Horálek, Bohumil
Kopečný aj. zasadili dobrý strom, který přinesl mnoho užitku…
Přejeme panu profesorovi hodně dalších plodných let práce na slavistické půdě.
PROF. PHDR. MIECZYSŁAW BALOWSKI, CSC.
KATEDRA SLAVISTIKY FF OU

Sportovní reprezentace
Ostravské univerzity
období květen–červen 2007
České akademické hry 2007 — Liberec
Ve dnech 29. 4.—5. 5. 2007 se stal Liberec centrem akademického sportu. Pod záštitou
České asociace univerzitního sportu se zde konal již šestý ročník Českých akademických
her. Pořadatelstvím byla pověřena Technické univerzita v Liberci. Stoupající popularitu
vysokoškolského sportu potvrdil zatím největší počet 2895 sportovců z 39 vysokých škol,
kteří soutěžili ve 31 sportovních odvětvích.
Studenti OU se účastní českých akademických her od roku 2002, kde se konaly
poprvé a navázaly na Československé univerziády. V minulých letech jsme obsadili vždy
přední místa v celkovém bodování vysokých škol — Brno 10. místo — 25 škol, Ostrava 5.
místo — 26 škol, Praha 7. místo — 30 škol, Olomouc 8. místo — 30 škol, Brno 12. místo
— 33 škol.
Letos OU reprezentoval rekordní počet 80 sportovců v 11 individuálních a 4 kolektivních sportech. Naši studenti a studentky opět potvrzovali, že je jim ctí bojovat za
svou Alma mater, a během soutěžních klání podávali hodnotné výkony. Získali jsme šest
titulů Akademického mistra ČR, 11 stříbrných a 4 bronzové medaile, celkem tedy 21
cenných kovů! Tyto skvělé výsledky se projevily v celkovém bodovém hodnocení vysokých
škol, umístili jsme se na skvělém 10. místě (ženské družstvo se umístilo dokonce sedmé!).
Všem našim reprezentantům gratulujeme k dosaženým výsledkům.
MGR. RADIM KOFRÁNEK, KTV
GARANT SPORTOVNÍ REPREZENTACE

VÝSLEDKY REPREZENTANTŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
(podrobnější výsledky na: www.cah2007.sportis.cz)
Medailová umístění
I. místo — Akademičtí mistři ČR — 6 titulů
100 m Ž
Zoja JAKEŠOVÁ
Atletika
200 m Ž
Veronika ŠRÁMKOVÁ
Karate
kumite +84 kg
Roman TRNKA
50 m prsa Ž
Tamara STONOVÁ
Plavání
200 m PZ Ž
Tamara STONOVÁ
Kateřina MARTÍNKOVÁ,
Sportovní gymnastika
družstva
Renata MATOUŠKOVÁ,
Jana MRKVICOVÁ, Pavla NOVÁKOVÁ
II. místo — 11 medailí
tyč M
Pavel HAVLÍČEK
trojskok M
Pavel HAVLÍČEK
Atletika
200 m Ž
Zoja JAKEŠOVÁ
koule M
Ondřej SPAZIER
Aerobic
maraton
Iva MOJŽÍŠKOVÁ
Judo
ženy 57 kg
Michaela BOHÁČOVÁ
Karate
kumite BRH
Roman TRNKA
Plavání
100 m prsa Ž
Tamara STONOVÁ
Tamara STONOVÁ, Veronika TURICKÁ,
4x50 PZ
Markéta HORVÁTHOVÁ,
Lenka KLÍMKOVÁ
Tenis
singl
Kristýna HORÁKOVÁ
Kristýna HORÁKOVÁ,
debl
Hana VACULÍNOVÁ
III. místo — 4 medaile
5000 m M
Tomáš BEDNÁŘ
Atletika
disk M
Ondřej SPAZIER
Plavání
50 m VZ Ž
Veronika TURICKÁ
Tenis
singl
Hana VACULÍNOVÁ

lí jednak designem, prostorem, ale také
klimatizací. Akusticky však není řešena
ideálně, a proto musel být sál dodatečně
technicky ozvučen.
Pěvci pod vedením L. Pivovarského, J.
Spisara a P. Rašíkové přednesli repertoár
17 skladatelů, z nichž namátkou jmenujme E. Schumeru, R. Twardowského, A.
Dvořáka, J. Suka, Z. Lukáše, P. Kostiainena, J. Ježka a další. Posluchači nebývalým
zájmem a spontánním potleskem reagovali
na uměleckou šíři tělesa, které za 40 let
existence uvádí tvorbu duchovní, romantickou, nevyhýbá se však ani hudbě židovské,
gospelové či zcela soudobé.
Výkon všech tří sbormistrů byl ukázkou
nejen odlišné dirigentské techniky, ale také
naznačoval směr a oblast, ve které se protagonisté rádi a suverénně pohybují.
L. Pivovarský, zakladatel sboru, přednesl mj. zcela nedostižně a plasticky výběr
z cyklu V přírodě A. Dvořáka. Z přednesu vyzařovala životní zkušenost, pokora
a moudrost — aspekty, které obdivujeme
také v jeho častém účinkování s Pěveckým
sdružením moravských učitelů.
J. Spisar zaujal jednak niterným přístupem k duchovní hudbě, ale také pochopením pro písně J. Ježka (Svítá, David
a Goliáš, V domě straší duch) či gospelu
My Lord, what a morning. Ostatně také
jeho mnohá CD, která pořídil s Pěveckým
sdružením Slezská Ostrava, dávají tušit, že
Spisar je umělec, který pojímá sborovou
tvorbu ve výše naznačených intencích.
P. Rašíková svým výkonem rozhodně nezklamala a obstála se ctí vedle obou zkušenějších kolegů.
Hostem večera byl multiinstrumentalista
R. Zenkl (USA). Tento hudebník je celosvětově znám jako hráč na mandolínu.
Vlastními vstupy však tentokrát rozezvučel
několik druhů ﬂéten včetně australského
didijeridu. Auditorium ocenilo bouřlivým
aplausem nejen jeho muzikálnost, invenčnost a schopnost improvizace, ale také
skromný a přitom poučený verbální projev.
Nevšední umělecký zážitek umocňuje
přání slyšet Vysokoškolský sbor Ostravské
univerzity na našich pódiích pokud možno
DOC. RENÉ ADÁMEK
častěji.

Odborníci pro vedení
klinických praxí studentů
V roce 2005 získala Zdravotně sociální fakulta ﬁnanční podporu Evropských
strukturálních fondů pro realizaci projektu Mentor klinické praxe ošetřovatelství
a porodní asistence. „Hlavním cílem bylo
vytvořit sí mentorů pro vedení klinických
praxí našich studentů; v tomto kontextu pak pro mentory připravit certiﬁkovaný
vzdělávací kurz a v jeho průběhu proško-

Bodování škol (patnáct nejlepších vysokých škol)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
lit 200 mentorek — vybraných zdravotních
sester ze všech tří ostravských nemocnic,“
uvedla doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.,
vedoucí Ústavu ošetřovatelství a porodní
asistence, která je zároveň hlavním koordinátorem celého projektu, a dodala:
„Nejvíce sester bylo vybráno z Fakultní nemocnice Ostrava, která je naším hlavním
klinickým pracovištěm odborných praxí studentů fakulty.“
Vzdělávací kurzy probíhaly ve dvou
cyklech: podzimním a jarním. „Část posluchačů měla možnost studovat distanční formou, tzv. e-learningem,“ doplnila
doc. Jarošová.
V polovině května předal děkan ZSF
OU doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.,
absolventkám druhého cyklu vzdělávání
diplomy a certiﬁkáty Ministerstva zdravotnictví České republiky. Při této příležitosti vyslovil uznání sestrám, které náročný kurz absolvovaly, a zdůraznil význam
jejich profese spolu s nabytými znalostmi
a dovednostmi pro zlepšení kvality klinických praxí studentů a v neposlední řadě
pak i pro zlepšení kvality ošetřovatelské
péče.
„Systém vzdělávání mentorů klinických
praxí v takové struktuře a rozsahu, jak je
realizován na naší fakultě, je v České republice v současné době unikátní,“ zdůraznila doc. Jarošová a dodala: „Všechny
zpracované materiály, dokumenty a metodiky jsme vytvořili sami na základě zahraničních zkušeností, protože v České republice
do této doby nic podobného nebylo realizováno. Také proto — zcela nezištně — jsme
veškeré podklady zveřejnili na webových
stránkách Ústavu ošetřovatelství a porodní
asistence Zdravotně sociální fakulty OU.
Dnes z těchto dostupných materiálů už běžně čerpají jak naši mentoři a studenti, tak
i další zájemci o tuto problematiku nejen
z České republiky, ale například i ze Slovenska,“ uzavřela docentka Jarošová.
-

NEŠ

-

Univerzita Karlova, Praha
Masarykova univerzita, Brno
Technická univerzita Liberec
Vysoká škola báňská-Technická univerzita, Ostrava
České vysoké učení technické, Praha
Západočeská univerzita, Plzeň
Vysoké učení technické, Brno
Univerzita Palackého, Olomouc
Česká zemědělská univerzita, Praha
Ostravská univerzita, Ostrava
Vysoká škola ekonomická, Praha
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
Jihočeská univerzita, České Budějovice
Univerzita Pardubice

184,0
129,0
113,0
93,5
74,0
73,0
55,5
55,0
44,5
43,5
30,5
29,0
25,5
21,5
18,5

Pár postřehů z průběhu soutěží...
Karate
První cenné kovy pro Ostravskou univerzitu vybojoval karatista Roman Trnka,
který získal v kumite mužů zlato (+84 kg)
a stříbro (BRH). Roman potvrdil svou
vysokou výkonnostní úroveň, kterou potvrzuje také v reprezentačním týmu ČR.
Ve své váhové kategorii nenašel přemožitele již na třetích akademických hrách
v řadě a zaokrouhlil svou sbírku zlatých
medailí na pět.
ROMAN TRNKA

V AKCI

Atletika
Atletická výprava patřila opět k nejúspěšnějším. Za zmínku stojí zejména
výkony Zoji Jakešové, která získala na
nejkratších běžeckých tratích dvě umístění na stupních vítězů, a tradiční opory
Pavla Havlíčka, který svou bohatou sbírku cenných kovů rozšířil o dvě stříbra ve
skoku o tyči a trojskoku. Nesmíme opomenout také dvě medaile „těžké váhy“
Ondry Spaziera (koule, disk) a zlato Veroniky Šrámkové v běhu na 200 m.
VÍTĚZNÁ ZOJA JAKEŠOVÁ
Plavání
Nejúspěšnější sportovkyní Ostravské
univerzity se stala studentka oboru Rekreologie Tamara Stonová ziskem dvou
zlatých a dvou stříbrných medailí. Byly
to již čtvrté akademické hry, kterých se
Tamara zúčastnila, a nutno říci, že její
„reprezentační kariéra“ v barvách OU
byla nadmíru úspěšná, vždy celkem získala 14 umístění na stupních vítězů. Také
ostatní členky plaveckého týmu zabojovaly a získaly ještě dvě bronzové medaile
(Veronika Turická, Markéta Horváthová,
Lenka Klímková).
NAŠE

V BĚHU NA

100 M

STŘÍBRNÉ PLAVKYNĚ V POLOHOVÉ ŠTAFETĚ

Fotbal
Fotbal je jediným vysokoškolským sportem, ve kterém probíhá dlouhodobá soutěž
— Gambrinus akademická liga. Finálový turnaj se koná vždy v rámci ČAH za účasti šesti
nejlepších týmů z celé republiky. Našim klukům se konečně podařilo na tento „svátek“

akademického fotbalu postoupit, vždy
v předchozích dvou ročnících jim postup
unikl až v posledním kvaliﬁkačním zápase. I když jsme se nakonec umístili
na nepopulární čtvrté příčce (k účasti
ve ﬁnále scházelo velmi málo), zanechali
jsme velmi dobrý dojem, což potvrzuje
nominace tří našich hráčů (Marek Aniol,
Jan Hrdlička, Jan Hruška) do širšího
reprezentačního výběru na univerziádu
v Bangkoku!
FOTBALOVÝ
Tenis
Tenis patří již tradičně k našim želízkům v ohni. K oporám univerzitního
týmu patří studentky Pedagogické fakulty
Kristýna Horáková (Rekreologie) a Hana Vaculínová (Tělesná výchova). Kristýna obhájila dvě stříbrné medaile z loňského ročníku, Hanka přidala bronz ze
singlu. Nutno podotknout, že účast byla
velice kvalitní (řada hráček z první stovky českého žebříčku) a holky podlehly ve
ﬁnálových zápasech až po vyčerpávajících
bitvách.
NAŠE

CO NOVÉHO NA
FILOZOFICKÉ FAKULTĚ
v měsíci květnu 2007?

TÝM

OSTRAVSKÉ

UNIVERZITY

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TENISTKA

KRISTÝNA HORÁKOVÁ

Sportovní gymnastika
Vůbec poprvé v historii akademických
her či mistrovství reprezentovaly Ostravskou univerzitu ve sportovní gymnastice
týmy mužů i žen. Obě družstva předvedla perfektní výkony, které byly náležitě ohodnoceny rozhodčími. Družstvo
mužů se v silné konkurenci umístilo na
pátém místě. Největší radost nám ovšem
udělaly holky, které ve složení Kateřina
Martínková, Renata Matoušková, Jana
Mrkvicová a Pavla Nováková s převahou
porazily všechny soupeřky a získaly titul VÍTĚZNÉ GYMNASTKY, ZLEVA: NOVÁKOVÁ, MARTÍNKOVÁ, MATOUŠKOVÁ A MRKVICOVÁ
akademických mistryň!

Akademické mistrovství ČR ve squashi
Dne 11. května proběhlo v Praze za pořadatelství Squashclubu Strahov a komise
squashe při ČAUS Akademické mistrovství mužů a žen ve squashi. Celkem se turnaje
zúčastnilo 35 vysokoškoláků z České republiky za účasti špičkových hráčů a hráček, což
posouvá turnaj mezi nejlepší soutěže letošní sezony. Mezi výbornou konkurencí se neztratil ani reprezentant Ostravské univerzity, který se umístil na pěkném čtvrtém místě.
Gratulujeme!
Celkové pořadí:
1.

Pavel Sládeček

SU OPF Karviná

2.

Jaroslav Čech

UK PF Praha

3.

Jakub Stupka

VŠE Praha

4.

Tomáš Bajgar

PdF OU Ostrava

— Dne 3. 5. využili širokou nabídku Sportovního dne OU i pracovníci FF OU, kteří se
zúčastnili jak tradičního dobytí Lysé hory,
tak i aerobikového klání.
— Dne 4. 5. uvedl vernisáž výstavy Antonína Kroči v ostravském Domě umění
doc. PhDr. Petr Holý, Dr.
— Dne 14. 5. v galerii Na Půdě proběhla
vernisáž výstavy fotograﬁí Magie přírody
II prorektora Slezské univerzity v Opavě prof. RNDr. Zdeňka Stuchlíka, CSc.
Úvodní slovo pronesla prof. PhDr. Svatava
Urbanová, CSc.
— Dne 21. 5. navštívil Filozoﬁckou fakultu
velvyslanec Francouzské republiky v ČR J.
E. Charles Fries, který jednal s vedením
FF OU a se členy katedry romanistiky.
— V květnu oslavili svá významná životní jubilea vynikající polonisté: emeritní profesor
FF OU prof. PhDr. Jiří Damborský, DrSc.,
a PhDr. Zoﬁa Matysková, CSc., kteří byli
u této příležitosti přijati děkankou FF OU.
Z dalších akcí
— Dne 2. 5. 2007 uspořádalo Jazykovědné
sdružení AV — pobočka OU přednášku
prof. PhDr. Jany Pleskalové, CSc., vedoucí
Ústavu českého jazyka FF MU v Brně, na
téma Vývoj pravopisu ve staré češtině (do
15. století včetně).
— Ve dnech 9.—10. 5. 2007 přednášeli na katedře germanistiky kolegové prof. E. Akay
a prof. M. Tosun z turecké Univerzity Sakarya. Výuku překladu obohatila svými semináři prof. Annette Muschner z Univerzity
v Zittau.
— Dne 10. 5. navštívila katedru slavistiky vyslankyně Bulharské republiky paní Margarita Ganeva, která proslovila přednášku na
téma „Bulharsko a Evropská unie“ a besedovala se studenty.
— Dne 10. 5. 2007 pronesl přední český historik prof. PhDr. Josef ŽEMLIČKA, DrSc.,
pro studenty a širokou veřejnost přednášku
na téma „Základní problémy přemyslovské
epochy“.
— Ve dnech 11.—13. 5. se studenti FF zúčastnili
odborně naučné exkurze „Renesanční arkádové zámky na Moravě“, kterou připravila
MARIA VAŠUTOVÁ
Mgr. Grollová.

FOTOREPORTÁŽ
Z KVĚTNOVÝCH UDÁLOSTÍ NA FF

Oblastní přebor v softballe žen — Ostrava 12. dubna
Počátkem dubna se za pořadatelství naší univerzity uskutečnil na hřišti klubu Arrows
v Ostravě-Porubě oblastní přebor v softballe žen, který byl zároveň kvaliﬁkací pro České
akademické hry v Liberci. Turnaje se zúčastnila tři družstva ze severní Moravy, která
hrála systémem každý s každým. Pro nás byla kvaliﬁkace velmi úspěšná. Vůbec poprvé
v historii akademických soutěží jsme postavili samostatné univerzitní softballové mužstvo,
které ani v jednom ze zápasů nezaváhalo a zajistilo si postup.

STÁLÝ

TÝM DĚKANÁTU A SEKRETÁŘEK OPĚT PO

ROCE DOBYL VRCHOL

LYSÉ

HORY

Výsledky turnaje:
VŠB TU — OU

5 : 10

UP Olomouc — VŠB TU

8 : 7

OU — UP Olomouc

8 : 2

Pořadí:

ÚVODNÍ SLOVO NA VERNISÁŽI FOTOGRAFIÍ
PROF. STUCHLÍKA MAGIE PŘÍRODY II PRONESLA
PROF. URBANOVÁ

1. Ostravská univerzita v Ostravě

4 body

2. Univerzita Palackého Olomouc

2 body

3. Vysoká škola báňská — TU

0 bodů
TÝM

SOFTBALISTEK

OU

Reprezentantky OU:
Iva Gilarová, Dagmar Jurková, Barbora Kaplanová, Martina Langrová, Michaela Nováčková, Eva Starobová, Lucie Škopcová, Barbora Šuleřová, Tereza Zpěváková
A na závěr ještě tradiční zmínku o možnostech reprezentace Ostravské univerzity na
akademických hrách či akademických mistrovstvích ČR. Žádáme studenty a studentky
Ostravské univerzity s odpovídající sportovní výkonností, aby kontaktovali garanta sportovní reprezentace Mgr. Radima Kofránka z katedry tělesné výchovy (e-mail: radim.
kofranek@osu.cz) a oznámili mu potřebné údaje (jméno a příjmení, datum narození,
sport, disciplíny). Podrobnější informace o Akademických mistrovstvích ČR naleznete na
http://caus.cz nebo www.vysokoskolskysport.cz.
MGR. RADIM KOFRÁNEK, KTV
GARANT SPORTOVNÍ REPREZENTACE

DĚKANKA PŘIJALA DR. ZOFII MATÝSKOVOU,
CSC., DLOUHOLETOU ČLENKU KATEDRY SLAVISTIKY, U PŘÍLEŽITOSTI JEJÍHO VÝZNAMNÉHO ŽIVOTNÍHO JUBILEA (NA FOTO SPOLEČNĚ S PROF. KADLUBCEM)

ZE

SETKÁNÍ ČLENŮ KATEDRY SLAVISTIKY S BUL-

HARSKOU VYSLANKYNÍ

Návštěva spisovatelky
Cristiny Rivera Garzy
je začátkem spolupráce
s velvyslanectvím Mexika
V posledním dubnovém týdnu jsme
měli možnost přivítat na katedře romanistiky hosta z krásné a legendární
země Aztéků a Májů, mexickou spisovatelku paní Cristinu Rivera Garzu. Přijela v doprovodu kulturní atašé mexické
ambasády paní Claudie Keller Lapayre
a paní Adoración Terrazas, referentky
pro kulturní záležitosti velvyslanectví
Mexika. Mexickou delegaci přijala také
děkanka FF OU doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.

Anglisté reprezentovali Evropu
v Káhiře
18. dubna se na nástěnce katedry anglistiky a amerikanistiky a na dveřích několika
poslucháren objevilo oznámení, které některé pobavilo, jiné poněkud znejistělo. Stálo
v něm toto: Výuka prof. Svobody a dr. Kopeckého se kvůli písečné bouři v Káhiře
nekoná. Nezasvěcený čtenář tuto zprávu asi dešifroval stěží. Právě jemu je určen tento
článek.
Ve dnech 13.—17. dubna jsem společně s profesorem Svobodou podnikl služební cestu na konferenci Jazyky, literatura a výzvy 21. století, kterou pořádala Fakulta jazyků
Al-Alsun na Ain Shams University v Káhiře. Naše cesta byla od počátku ve znamení
překvapení a zpoždění. Do Káhiry jsme přiletěli po půlnoci (namísto sedmé hodiny
večerní). Na letišti nás vyzvedl mladý egyptský bohemista Mohamed, který se o nás po
celou dobu pobytu staral s nezměrným nasazením. Nutno říci, že to v prostředí, kde
znalost angličtiny znamená pramálo, byla neocenitelná služba. Již po cestě z letiště do
hotelu jsme pochopili, že silniční provoz se v Egyptě řídí jinými pravidly než u nás.
Klakson a dobře fungující brzdy jsou zde nezbytností. Ze dvou jízdních pruhů si odvážní
domorodí řidiči v případě potřeby udělají pruhů pět. Zdánlivý chaos má však svůj řád.
Za celou dobu jsme se nesetkali s jedinou dopravní nehodou.
Ubytování pro nás hostitelé připravili v bezejmenném hotelu, který je spravován egyptskou armádou.
Z hotelu nás pravidelně
přepravovali
minibusem
na univerzitu, kde výuka
byla i o víkendu v plném
proudu. Pohled na studentky dobývající se do závorou uzamčené učebny byl
vskutku jímavý, zvláš když
se tato scéna odehrála
v nedělní poledne. Zahajovací ceremoniál konference
se nesl v oﬁciálním duchu.
Profesor Svoboda byl děPRŮVODCEM PO KÁHÍŘE NÁM BYL TALENTOVANÝ EGYPTSKÝ BOHEMIS- kankou pořádající fakulty
TA
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požádán o pronesení proslovu za zahraniční (rozuměj nearabsky mluvící) účastníky konference. V prvních řadách mu naslouchali velvyslanci a kulturní atašé deseti zemí.
Samotná konference se neobešla bez jisté dávky improvizace, takže nám ani nevadilo,
že program byl pouze v arabštině. Přestože na přednesení referátů nám bylo nakonec
poskytnuto sotva deset minut, naše výstupy měly pozitivní odezvu. Ještě druhý den nás
na univerzitě zastavovali studenti a chtěli vědět více o tématech, která jsme předešlý
den ve svých referátech rozebírali (profesor Svoboda vyzýval ke srovnání funkční větné
perspektivy v angličtině a v arabštině, já jsem mluvil o ekologické literární kritické v
(ne)arabských zemích). Během konference jsme absolvovali i řadu setkání. K nejpříjemnějším z nich patřilo posezení s členy oddělení bohemistiky. Vedoucí této sekce se
shodou okolností jen pár dní před tím habilitoval na Karlově univerzitě mimo jiné díky
kladným posudkům našeho profesora Jaroslava Hubáčka.
V nabitém programu se našel čas i na prohlídku Egyptského muzea, starobylé mešity a tržnice. Paní děkanka nás pozvala i na večeři, která se konala na palubě výletní
lodi na Nilu. Svižným krokem jsme se prošli i kolem pyramid v Gíze, kde jsme se sice
nemuseli vyhýbat zástupům turistů, zato nás řádně potrápilo ostré aprílové slunce, před
kterým nebylo úniku. Uniknout nám nedala ani již zmíněná písečná bouře, která během
chvíle proměnila černé sako v sako pískové barvy. Na letišti jsme tak měli spoustu času
náš pobyt zhodnotit. Srovnání s odborníky z arabského světa, navázání cenných kontaktů, nahlédnutí do poměrů egyptského akademického prostředí, pestrobarevná a hektická
Káhira — to vše nás ujišovalo, že cestu do Egypta jsme nepodnikli nadarmo.
PETR KOPECKÝ
FF OU

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

Děkanské zamyšlení nad
studenty, prázdninami
a životem vůbec
Jakkoli je to už (bohužel) poněkud dávno, kdy jsem se také těšil na uzavření semestru
a následující měsíce sladkého nicnedělání, přece jen v hloubi mého vědomí zůstaly vzpomínky na prožitky s někým a někde — a už v přírodě, nebo na místech poznamenaných
historií. Bylo by zbytečné zastírat, že malebné hospůdky nebo vinné sklípky rovněž měly
svůj půvab. Že prázdninová setkání s opačným pohlavím nebyla také cílem našich tužeb… Pravda, v té době jsme ještě netušili, že lidstvo objeví internetovou dálnici, která
mu zpřístupní nejvzdálenější místa, nejpestřejší informace, nejzajímavější témata. My jsme
znali pouze knihovny, čerpali jsme z kontaktů se vzdělanými lidmi, ukládali poznání do
hloubi svého vědomí daleko pomaleji, než je tomu dnes, ale — možná — také trvaleji. Žili
jsme v zemi a ve společenském klimatu, který bránil cestování, programově dusil tento
zdroj poznání a činil ho tak tajuplným a nedostupným. Dnes je ale všechno jinak. Kladu
si ovšem otázku, zda současní studenti umějí správně využít zdroje, jež se jim nabízejí.
Internet nabízí studenou faktograﬁi obsahující cokoli a adresovanou komukoli. Je stále
rychlejší, obsažnější, vábivější. Jsem si vědom toho, že studenti tráví často více času u počítače než nad knihami nebo debatami se svými přáteli, učiteli. Internet člověka nakonec
izoluje od skutečného života, od jeho chutí, vůní, napětí, emocí vůbec…
Mohu-li si něco přát, pak je to touha, aby naši studenti v období prázdnin objevili
svobodu v odpoutání se od šedi neživé komunikace se strojem, aby se vydali na cesty,
kdy budou potkávat živé lidi — dobré i zlé, moudré i hloupé, čestné i šejdíře. Aby se
dotkli nevysloveného poselství vzdálených dob, aby v průběhu těchto setkání poznávali
sami sebe, aby zjistili, zda jsou schopni přijímat nové — ne ovšem trpně, ale naopak
zkoumavě. Síla lidského ducha spočívá ve schopnosti analyzovat poznávané, činit závěry
a rozhodnutí, posuzovat postoje jiných a sdílet s nimi životy a myšlenky, fakta i mýty.
Schopnost rozpoznat špatné a zlé od dobrého a prospěšného se dá jen těžce vyčíst třeba
i z nejvědečtějších děl; pouze osobní dotyk s realitou — třeba i s rizikem jizvy — může
vytvářet osobnost každého jedince. Přál bych si, aby se naši studenti vraceli po prázdninách bohatší o prožité, moudřejší a dospělejší, schopnější srozumitelně deﬁnovat své
postoje, lhostejno zda pozitivní, nebo negativní.
Lidská moudrost nabývá na hodnotě a hloubce tehdy, je-li člověk schopen hodnotit
věci a události s odstupem, s nadhledem, na základě poznaného, ověřeného, viděného,
zažitého, proboleného, osvěžujícího i deptajícího. Stejně jako denní jídlo může mít tisíce
chutí, příchutí, je náš život tvořen a naplňován — chcete-li ochucován — postupně vším,
co člověka obklopuje, prověřuje, kultivuje... Vyzrávání lidské bytosti by mělo být završeno
pokorou; nebo co jsme? Čím a kým chceme být? Co a kým nebo čím byly miliardy lidí
před námi, co lidstvo způsobilo, co vybudovalo, co zničilo..?

Cristina Rivera Garza vystudovala sociologii na univerzitě UNAM v Mexiku
a dějiny latinskoamerické literatury na
univerzitě v Houstonu. Později působila
jako lektorka na univerzitě UNAM, dále
na univerzitě v Houstonu a na univerzitě DePaw. V současné době pracuje na
univerzitě v San Diego. Cristina Rivera
Garza je mladá spisovatelka, která začala
psát v devadesátých letech. Za svou literární činnost získala, mimo jiné, v r. 2001
cenu Sor Juana Inés de la Cruz, dále
v r. 1987 cenu Premio Nacional de Cuento a cenu IMPAC-CONARTE-ITESM.
C. Rivera Garza přednesla na katedře
romanistiky přednášku o současné mexické literatuře a se šarmem odpovídala
na otázky studentů španělštiny.
Naše upřímné poděkování patří nejen paní Claudii Keller Lapayre, kulturní
atašé mexické ambasády, a paní Adoración Terrazas za to, že nám umožnily
uspořádat tuto významnou kulturní událost, ale také naší kolegyni PhDr. Juaně
Matouš Reyes, která pečlivě a na vysoké
úrovni zajistila organizaci celé akce.
V těchto dnech jsme obdrželi děkovný
dopis od paní Claudie Keller Lapayre,
kulturní atašé mexické ambasády, jehož
část uvádíme v překladu:
„Srdečně děkujeme katedře, ale především paní Juaně Matouš Reyes za organizaci přednášky mexické spisovatelky Cristiny Rivera Garzy, která se uskutečnila 26.
dubna 2007 na katedře romanistiky Filozoﬁcké fakulty Ostravské univerzity. Nadšení paní C. Rivera Garzy z průběhu této
návštěvy je odrazem úspěchu celé akce.
Paní Cristina Rivera Garza byla příjemně
překvapena velkým zájmem českých studentů o současnou mexickou literaturu.
Využívám této příležitosti také k tomu,
abych vyjádřila zájem velvyslanectví Mexika o další spolupráci s vaší katedrou.“
Claudia Kelle Lapayere, kulturní atašé.
JITKA SMIČEKOVÁ

Beseda s bulharskou
vyslankyní — Bulharsko
a Evropská unie
Zakončení ročního kurzu bulharštiny proběhlo na katedře slavistiky velmi
slavnostně. Lektorka tohoto kurzu paní
Mgr. Sirma Zidaro přišla s nápadem zorganizovat bulharské odpoledne pro všechny
zainteresované studenty — slavisty. Tato akce
se uskutečnila dne 10. května za přítomnosti paní Margarity Ganevy, vyslankyně
Bulharské republiky, která besedovala se
studenty na téma Bulharsko a jeho vstup
do Evropské unie. Přiblížila studentům situaci předcházející tomuto aktu a zmínila
také historický přínos Bulharska pro ev-

Jsem přesvědčen o potřebě vnímat krásu našeho světa, vnímat genius loci každého
místa, které navštívíme, vstřebávat kouzlo každého člověka, s nímž se setkáme. Jak prostě a přitom geniálně vyjádřil humánní hodnotu a sílu jedinečné bytosti Ernest Hemingway v novele Stařec a moře. Hledáme-li odpově na otázku: Kdo jsme a kam jdeme?,
pak v zájmu budoucnosti lidstva bu me maximálně otevření a pravdiví.
Bude jen dobře, když se naši studenti budou vracet po prázdninách na svou Alma
mater bohatší o zažitá poznání. Mile tím překvapí své učitele a zcela jistě budou sebejistější a dospělejší…
Hezké prázdniny!
DOC. MUDR. JAROSLAV SLANÝ, CSC.
DĚKAN

ropskou civilizaci. Mezi mnoha diskutovanými problémy zazněla otázka týkající se
bulharského vysokoškolského systému, státní politiky vůči menšinám, obranyschopnosti státu apod. Neformální část setkání
se konala v Bulharském klubu, kde bylo
hlavním bodem programu ocenění nejlepších překladů z bulharštiny do češtiny, ale
nechyběla také tradiční jídla a tance. Zbývá jen doufat, že v příštím roce bude mezi
studenty výraznější zájem o lektorskou bulharštinu i o akce tohoto druhu.
JANA RACLAVSKÁ

3. ročník
evaluace služeb CIT na OU
Základním posláním existence Centra
informačních technologií (CIT) je: „Být
partnerem poskytujícím komplexní informační podporu s cílem zajistit realizaci strategických cílů Ostravské univerzity v Ostravě“.
Pro efektivní řízení „poskytovatele služeb“ je potřebná zpětná vazba od uživatelů těchto služeb. V roce 2007 jsme pro
vytvořený systém Evaluace vybrali k hodnocení kvality a dostupnosti tyto služby:
Telekomunikace, Technická podpora — PC,
Studijní systém, Portál OU, E-mail, Web
OU, Ekonomika, Personalistika, GroupWise, Školení informačních systémů.
V roce 2006 proběhla Evaluace služeb
CIT podruhé. Ankety, která probíhala od
18. 4. do 31. 5. 2006, se zúčastnilo 131
respondentů z 860 zaměstnanců v hlavním
a vedlejším pracovním poměru na OU ke
dni 31. 5. 2006. V hodnocení dostupnosti služeb získala první místo služba E-mail, na druhém místě se umístila služba
GroupWise a na třetím místě se umístila
služba Portál OU. V hodnocení kvality služeb získala první místo Technická podpora
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Veřejná prezentace =
výborná motivace
Snaha navázat užitečné kontakty s nejširším odborným okolím, uvést ve známost obor,
který se vyučuje na Ústavu ochrany veřejného zdraví Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, motivovat studenty k větší aktivitě — to je pouze část rozsáhlé
vize MUDr. Mileny Menzlové, CSc., vedoucí ústavu, na jejímž základě svěřenou pedagogickou činnost rozvíjí. „I díky naší úspěšné grantové aktivitě jsme pro náš ústav získali
moderní přístrojové vybavení, které studentům umožňuje aplikovat teoretické poznatky na
praktických příkladech. Abychom si ověřili, nakolik studium a přípravu na budoucí povolání
zvládají, vysíláme je na studentské vědecké konference, kde mají možnost poměřit své znalosti
se znalostmi kolegů z jiných vysokých škol,“ zdůraznila MUDr. Menzlová a dodala: „Podobná setkání v rámci našeho oboru hodláme v budoucnu realizovat také.“
V souladu s uvedenými myšlenkami vyslala vedoucí ústavu na Slovensko tři studenty
na celostátní studentskou vědeckou konferenci, kterou 25. dubna t.r. uspořádala univerzita v Martině. Dva z nich vystoupili se svými pracemi, jeden byl na základě žádosti
pořádající univerzity delegován do hodnotitelské komise.
Zajímal nás názor studentů, kteří se této konference zúčastnili. Na otázky nám odpověděl jeden z nich — student čtvrtého ročníku Jakub Stáňa.
Jaké téma jste si pro své vystoupení vybral?
„Prezentoval jsem svou bakalářskou práci na téma Průzkum radioaktivity ve vodách… Jednalo se o zhodnocení radionuklidů ve vzorcích vody odebraných v okolí Štramberka. Cílem
práce bylo rozhodnout na základě výsledků měření, která jsem prováděl, jestli je možné využít
tamní vodu z pramenů k léčebným účelům.“
S jakou odezvou se vaše vystoupení setkalo?
„Bohužel, byl jsem na konferenci v roli hosta, takže jsem v rámci soutěže nebyl bodově hodnocen. Hodnocení se týkalo pouze účastníků ze Slovenska. Potěšilo mě však, že moje práce
zaujala, že se líbila, že byla velmi zajímavá, a to hlavně proto, že všechny hodnoty, které
jsem v práci uváděl, jsem naměřil osobně v laboratořích. Účastníci ze Slovenska většinou
zpracovávali data, která jim byla poskytnuta v rámci prací. Sami žádná měření neprováděli.
Jejich práce byly spíše z oboru epidemiologie, mikrobiologie a podobně.“
Co vás z těchto prací zaujalo nejvíce?
„Například to byla zajímavá práce o povědomí a postoji k očkování proti virové hepatitidě
u středoškolské mládeže. Považuji to za aktuální téma, které bylo dobře zpracované.“
Zajímá nás váš názor na podobná setkání. Myslíte si, že mají vliv na motivaci
a rozvoj osobnosti studenta?
„Osobně se mi toto setkání líbilo. Jednak to byla příležitost porovnat svůj výkon s výkony
ostatních studentů, ale rovněž se nabídly možnosti nových kontaktů a případné budoucí
spolupráce. V tomto duchu byla celá akce MUDr. Lukášem Murajdou organizována. Protože
byla skutečně perfektně připravena, svůj účel splnila. Kromě porovnání úrovně prezentovaných prací mezi studenty se rovněž nabídla šance vyzkoušet si prezentaci a obhájení práce
před větším počtem lidí. Je to dobrá příprava pro obhajobu bakalářských nebo diplomových prací u státnic, které nás příští rok čekají. Zároveň je to motivace k lepším výkonům
a k odhalování nedostatků ve vlastní práci. Pokud se naskytne možnost, rád bych se ještě
podobné akce zúčastnil. Využívám příležitosti, abych touto cestou poděkoval paní doktorce
Mileně Menzlové, vedoucí Ústavu ochrany veřejného zdraví Zdravotně sociální fakulty OU,
která nás na tuto akci delegovala.“
Ptal se
ŠTĚPÁN NEUWIRTH

Otázky na tělo pro…
MUDr. Helenu Šebákovou, ředitelku Krajské
hygienické stanice Ostrava (KHS)
Studium bez praktického „ohmatání“ všech ﬁnes budoucího povolání lze přirovnat k plavbě v kánoi bez vesel. Jakou váhu v této souvislosti přikládáte praktické výuce studentů oboru Ochrana veřejného zdraví Zdravotně sociální fakulty
Ostravské univerzity v Ostravě?
„Praktická výuka by měla být významnou součástí studia jakéhokoli oboru. To pochopitelně
platí i pro obor ochrana veřejného zdraví. Během praktické výuky na naší hygienické stanici
studenti získávají poznatky přímo z terénní praxe v rámci jednotlivých odborností, které jsou
pak vhodným doplňkem teoretické části studia. Provázání teoretických znalostí s praktickým
rozhledem v oboru považuji za zásadní.“
Jsou v tomto směru možnosti KHS na úrovni, kterou pokládáte za odpovídající
současným nárokům?
„Praktické výuce se na naší hygienické stanici věnuje velká pozornost. Studentům se věnují
vždy zkušení pracovníci jednotlivých oborů, kteří se snaží předávat své znalosti a zkušenosti.
Záleží pak už jen na studentech samých, co si z praktické výuky odnesou.“
Vytváří spolupráce KHS a ZSF OU dobré předpoklady pro úspěšné uplatnění
absolventů oboru v praktickém životě?
„Škola dává vždy jen základ. Následné uplatnění v praktickém životě je věcí každého
jednotlivého absolventa. Díky spolupráci naší hygienické stanice s fakultou však studenti
v průběhu studia získávají nejen teoretické znalosti, ale i velmi důležité praktické zkušenosti.
Proto si myslím, že tato spolupráce je smysluplná a že vytváří i dobré předpoklady pro vstup
absolventů oboru ochrana veřejného zdraví do běžného života.“
ŠTĚPÁN NEUWIRTH
Za rozhovor poděkoval

Česko-turecká spolupráce
se úspěšně rozvíjí
Víte, že první turecký prezident Kemal Atatürk zakázal muslimským ženám nošení šátků
ve veřejných, tedy i školních budovách? A víte, že zbožné dívky se tomuto zákazu brání
nošením paruky přes šátek? Víte, že v hotelích uklízejí pokoje místo pokojských (žen)
pokojští (muži) a že na istanbulském autobusovém nádraží neznají nástupiště? Autobusy
prostě stojí vedle sebe. Před nádražní budovou stojí zástup mužů v oblecích, od mladých
kluků až po pány důchodového věku. A všichni ti muži jeden přes druhého v rytmu
staccato fortissimo co nejhlasitěji křičí. Křičí, až necvičeným uším Středoevropanů málem praskají bubínky… Představte si, kdyby na nějakém českém autobusovém nádraží
jeden takový vyvolávač vyvolával: Praha, Praha, Praha … a další křičel: Brno, Brno,
Brno a ještě další třeba: Bruntál, Bruntál, Bruntál… a všichni by přepínali své hlasivky
a žádný nepřestával a mezi nimi se tlačily davy cestujících… a tak dále… Okolo řvouna
se vytvoří hlouček, který je křičícím odveden či nasměrován k autobusu, lidé nastoupí,
autobusy odjedou, přijedou jiné, vyvolávači zase křičí a pořád dokola…
Takové byly naše první dojmy z Turecka při návštěvě Univerzity Sakarya, která se
uskutečnila v rámci programu Socrates-Erasmus. Zážitků bylo ale samozřejmě
mnohem více.
Jen tak namátkou: vlastní přednášková aktivita,
rozhovory s kolegy a kolegyněmi na katedře germanistiky, pobyt ve velmi
moderním areálu univerzitního kampusu, obsahujícího kromě školních budov
také vlastní jezero, mešitu
a hotel, návštěvy univerzitních hodnostářů (prorektor, koordinátoři programu
Erasmus-Socrates na fakultKAMPUS UNIVERZITY SAKARYA

— PC, druhé místo získala služba E-mail
a na třetím místě se umístily dvě služby: GroupWise a Telekomunikace. (Zpráva
z evaluace služeb CIT z minulého roku
je zveřejněna na univerzitním informačním
systému, Portál OU).
Budeme rádi, když se ankety opět
zúčastníte, a chtěli bychom Vás požádat
o vyplnění dotazníku, který je přístupný
na Portálu OU - www adresa https://portal.
osu.cz/wps/myportal/evaluace
Anketa pro hodnocení kvality a dostupnosti služeb je otevřena v termínu od 30.
května 2007 do 30. června 2007.
Děkujeme Vám za Váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku, a přejeme příjemné prázdninové a letní dny.
RNDR. MARTIN MALČÍK, PH.D.
ŘEDITEL CIT

Moodle
V srpnu 2006 byl
v Centru informačních
technologií Ostravské
univerzity v Ostravě
nainstalován Learning
Management System
(Systém pro řízení výuky) Moodle. Systém
je poskytován zdarma jako Open Source
software (počítačový software s otevřeným
zdrojovým kódem) spadající pod obecnou
veřejnou licenci.
Slovo Moodle bylo původně akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modulární
objektově orientované dynamické prostředí
pro výuku). V angličtině jej lze také považovat za sloveso, které popisuje proces
líného bloumání od jednoho k druhému,
dělání věcí podle svého, hravost, která
vede k pochopení problému a podporuje tvořivost. Původním autorem systému
Moodle je Martin Dougiamas z Austrálie,
který koordinuje jeho vývoj dodnes.
Na Ostravské univerzitě byl LMS Moodle po měsíci zkušebního provozu nasazen do ostrého provozu v září 2006.
V zimním semestru jej využívali především lektoři z Pedagogické fakulty OU.
Od letního semestru je systém používán
také na Přírodovědecké fakultě OU, a to
nejen pro distanční studium, ale také pro
podporu prezenční výuky. Dostupný je na
http://moodle.osu.cz. K dnešnímu dni je
na Moodle 1670 uživatelů a 126 kurzů.
V zimním semestru 2007/2008 čekáme další nárůst aktivních uživatelů.
Za zmínku také stojí to, že byl Moodle
v květnu 2007 využit pro testy k přijímacímu řízení na Filozoﬁckou fakultu Ostravské univerzity, obor Poradenství v sociální
práci. Během týdne tak bylo otestováno
cca 1300 uchazečů o studium.
MGR. LENKA ORZELOVÁ
CIT, SERVIS ELEARNINGU

Webová konference na
katedře hudební výchovy
Pedagogické fakulty OU
Katedra hudební výchovy PdF OU
uspořádala ve dnech 2.—30. dubna 2007
svou první webovou konferenci. Její iniciátorka a hlavní organizátorka PhDr. Inez
Kozelská, Ph.D., promyšleně zvolila nadčasové a široké spektrum přístupů k řešení
problematiky Interpretace vokálních skladeb ve studiu učitelství hudební výchovy I.
Nesporné výhody této konferenční formy využilo devět účastníků z hudebněvýchovných pracoviš České i Slovenské republiky, jejichž referáty přinesly zajímavé
a mnohdy netradiční pohledy na uvedenou
problematiku.
Ostravská katedra hudební výchovy je
zastoupena třemi příspěvky, které reprezentují badatelský zájem jejich autorů.
PhDr. Inez Kozelská, Ph.D., přiblížila
speciﬁka přístupu k interpretaci písní Vítězslava Nováka. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.,
se v komplexní analýze kompozice Vítr
a zvon Františka Háby zaměřil na elementy sónické projekce větru a zvonu do
vokálního projevu a sémantické aspekty.
English Songs op.15 šlechtického skladatele amatéra Johanna Friedricha Huga von
Dalberga vytvořily PhDr. Šárce Zedníčkové, Ph.D., prostor pro historicko-analytickou sondu do dobové vokální kompoziční
produkce.
Plné znění všech referátů i s notovými ukázkami jsou k dispozici na webových stránkách katedry hudební výchovy
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
a v přípravě je rovněž tištěný sborník.
ŠÁRKA ZEDNÍČKOVÁ

Byly jsme na naše
studentky pyšné
V rámci programu Sokrates - Erasmus
na konci dubna týden pobývaly Mgr. Eva
Janíková, odborná asistentka Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence, dr. Hana
Sochorová, odborná asistentka katedry
vyšetřovacích metod, na univerzitě v norském Stavangeru. Své dojmy z pobytu shrnuly takto:
„S učiteli oboru ošetřovatelství Stavangerské univerzity jsme se seznámily už při jejich
návštěvě u nás vloni v únoru, te jsme se
měly poznat i studenty. Navzdory všem pověstem o uzavřené norské povaze bylo přivítání velmi srdečné a kromě vlastní výuky
pro nás norské kolegyně připravily opravdu
bohatý pracovní program.
Kromě univerzity a univerzitní nemocnice
jsme měly možnost vidět i v rámci Norska
jedinečné centrum pro výuku první pomoci. Specializované výukové centrum Safer se
věnuje výuce a praktickému tréninku první

ní a dokonce i celostátní
úrovni atd). V neposlední
řadě také srovnání, jak se
studuje germanistika u nás
a v (turecké) cizině. Řečeno ve zkratce: turečtí
studenti jsou vedeni spíše
k faktograﬁckému učení se
informacím značně teoretického typu. Jejich zběhlost
kupříkladu v aktuální německy psané translatologické literatuře nás pozitivně
překvapila. Pro turecké studenty byly zase — jak soudíme z jejich ohlasů — vítany
SPOLEČNÁ FOTKA SE ČLENY KATEDRY GERMANISTIKY NA UNIVERZITĚ přednášky, jež je seznámiSAKARYA
FOTO: AUTORKY ly s vývojovými tendence
v současném německém
jazyce (doc. Vaňková), a spojení překladové teorie a praxe (například aplikace teorie
skoposu na konkrétní text v přednášce dr. Hrdinové). A jací byli turečtí studenti ve
srovnání s českými? Aspoň z přednášek vyplynulo, že jsou podobní těm našim, chovají se
stejně, oblékají se stejně, samozřejmě s tím rozdílem, že některé dívky nosí z religiózních
důvodů zahalenou hlavu a na ní ještě paruku. Žádné napětí mezi zahalenými a nezahalenými dívkami nebo mezi mužskou a ženskou částí třídy nebylo možno zpozorovat.
A tato tolerance asi není jen věcí univerzity: Například na ulicích je vedle sebe běžně
vidět burky, ale také i minisukně, a to — jak se zdálo — v přátelské symbióze.
Těžko říci, jaké dojmy si odváželi domů z návštěvy Ostravy Muharrem Tosun a Recep
Akay, dva turečtí kolegové, kteří navštívili naši katedru germanistiky v druhém květnovém týdnu. Podle jejich vlastních slov na ně silně zapůsobil pořádek, který pozorovali
nejen na ulicích, ale všude kolem sebe. Byli udiveni úrovní jazykové kompetence našich
studentů, kterou si ověřili při výuce v překladatelském semináři, a obdivem nešetřili při
prohlídce naší germanistické knihovny. Věříme, že pro ně - stejně jako pro nás v Turecku - bylo jedním z nejsilnějších zážitků přátelské přijetí na katedře a že naše výměnné
stáže ukázaly, že se v rámci pedagogické nebo studentské mobility v programu Sokrates-Erasmus do České republiky (a do Turecka) vyplatí rozjet.
EVA HRDINOVÁ
LENKA VAŇKOVÁ

III. mezinárodní kongres
prevence nemocničních nákaz
Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity patřila spolu se Společností prevence nozokomiálních nákaz, Vojenskou nemocnicí Olomouc a Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví mezi organizátory III. mezinárodního kongresu prevence nemocničních nákaz, který se uskutečnil ve dnech 27.—29. 5. 2007 v jihomoravské Lednici pod
záštitou ministrů zdravotnictví a hlavních hygieniků ČR a SR. Tato už tradiční vědecko-odborná akce poskytuje každoročně jedinečnou příležitost interdisciplinárního setkání
a konfrontace názorů klinických pracovníků zdravotnických zařízení s odborníky zaměřenými na prevenci s cílem
zlepšit kvalitu zdravotní
péče, zdokonalit sledování
a hlášení nemocničních nákaz, snížit jejich objektivní
incidenci a tím nemocnost
i úmrtnost pacientů v souvislosti s hospitalizací.
Klasické sekce zabývající se dezinfekcí, sterilizací,
dekontaminací endoskopů,
operačními sály a indikátory kvality zdravotní péče
byly doplněné o satelitní
sympózia, která se věnovala

problematice zdravotnických zařízení v rozvojových zemích a právním aspektům zdravotnické péče. Více než 200 účastníků z 5 evropských zemí mělo možnost načerpat nové
poznatky o odborných i technologických novinkách a podělit se s kolegy o zkušenosti
s procesem akreditace, resp. certiﬁkace svého domovského zdravotnického zařízení.
První ročník mezinárodního kongresu prevence nozokomiálních nákaz se uskutečnil
v roce 2005 ve Vysokých Tatrách. S napětím se očekávalo, jestli více než 10 let rozdílná
legislativa a tím i praxe, především v oblasti hygieny a epidemiologie, nebudou překážkou diskuze českých a slovenských kolegů. Ukázalo se však, že tyto obavy nebyly na
místě a přetrvává výrazná ochota vyměňovat si zkušenosti a názory na různé problémy
a strategie jejich řešení. To vede nejenom k zefektivnění práce, ale pomáhá zabránit
opakování stejných chyb na různých pracovištích. Je zbytečné, aby každý sám za sebe
objevoval už objevené a řešil už vyřešené, ale je potřebné společně pracovat na nových
komplikovaných problémech a výzvách moderní medicíny. Vzhledem k úspěchu této
odborné akce se organizátoři rozhodli vytvořit tradici mezinárodních kongresů prevence
nozokomiálních nákaz, na kterou navázalo i letošní setkání v Lednici.
I když jsme v posledních letech svědky výrazného medicínského pokroku, výskyt nemocničních (nozokomiálních) nákaz se udržuje přibližně na stejné úrovni. V současné
době se průměrná incidence nozokomiálních nákaz v nemocnicích ve vyspělých zemích
pohybuje v rozmezí 6-8 %
hospitalizovaných pacientů.
Vyšší výskyt nozokomiálních
nákaz se zjišuje na invazivních pracovištích (ARO,
chirurgie,
traumatologie,
urologie, dialýza apod.)
a na odděleních s větším
počtem imunokompromitovaných pacientů. V závislosti na druhu oddělení se
liší i převažující druh nozokomiálních nákaz, např.
infekce v místě chirurgického výkonu na chirurgických
pracovištích, močové na
FOTO: AUTORKY urologii a geriatrii, krevní
(sepse) na ARO atd. Tři
základní faktory, organismus pacienta oslabený nemocí, případně i imunodeﬁcitem, invazivní výkony a přítomná mikrobiální ﬂóra, vytvářejí předpoklady pro vznik infekčního
procesu v souvislosti s diagnostickým, terapeutickým nebo ošetřovacím postupem ve
zdravotnickém zařízení. Tyto predisponující faktory se mohou vyskytovat nejenom v nemocnicích, ale i v domovech důchodců, ústavech sociální péče, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, kojeneckých ústavech, hospicech apod.
Prevence nemocničních nákaz je speciﬁcký a komplexní proces, který vyžaduje skloubení vědomostí, zdravotnického myšlení, přiměřené automatizace správných návyků, odpovědnosti a zájmu o danou věc. Každé zdravotnické zařízení by mělo být místem
bezpečným pro pacienty i personál. Vzhledem k dynamice změn v medicíně, novým
postupům diagnostiky a léčby, měnícímu se spektru a proﬁlu rezistence mikrobiální ﬂóry
musí být problematika prevence nozokomiálních nákaz zdůrazňována jako významná
součást celoživotního vzdělávání všech složek zdravotnických pracovníků.

pomoci jak pro studenty, tak pro zaměstnance univerzitní nemocnice i záchranáře z terénu. V univerzitní nemocnici jsme strávily
celý den a potěšilo nás, že všichni v dobrém
vzpomínali na studijní pobyt dvou našich
studentek ošetřovatelství na podzim 2006;
skutečně tam našim studentům a univerzitě
udělaly dobré jméno.“
RNDR. HANA SOCHOROVÁ, PH.D.
ZSF OU

PRODĚKANKA PRO STUDIUM

Na zkušené v Norsku
Jsme dvě studentky Zdravotně sociální fakulty, obor Všeobecná sestra, které
v rámci studijního programu Erasmus
vyjely v srpnu 2006 na tříměsíční pobyt
do Norska. Po vyřízení všech formalit
jsme dne 6. srpna vystoupily na letišti
ve Stavangeru plné očekávání. Stavanger je správním městem norského kraje
Rogaland. A je rovněž čtvrtým největším
městem země a centrem třetí největší
metropolitní oblasti. Nachází se na jihozápadním pobřeží Norska. Ve Stavangeru se setkává staré s novým. Významný
vliv na zdejší život má blízkost základny
NATO a stejně tak zájem zahraničních
společností o ropu, jejímž zpracováním
je město celosvětově známé. V blízkosti
Stavangeru se nachází několik jezer, která jsou oblíbeným místem odpočinku. Jezero Breiavatnet leží v srdci Stavangeru,
Mosvatnet a Stokkavatnet leží mimo něj.
Tato aglomerace je zároveň významným
přístavním městem.
Jako první vyslankyně „Ostrava — Stavanger“ jsme obdržely jen základní informace, takže nás čekala cesta do
neznáma, což jsme považovaly za silně
stresující bod naší výpravy. Z toho důvodu jsme vyrazily s časovým předstihem
asi deseti dnů. Ubytovaly jsme se v nádherném bytě, který ani zdaleka nepřipomínal vysokoškolské koleje, i když jimi
byl. Dále jsme poznávaly nejbližší okolí,
procvičovaly anglická slovíčka a připravovaly se na „International week“, který

MUDR. RASTISLAV MAĎAR, PH.D.
ZSF OU OSTRAVA

Renesanční „arkádové“ zámky
na Moravě
V pátek 11. června se započala později více než rychle ubíhající exkurze po moravských
arkádových zámcích. Sraz byl stanoven na poněkud nekřesanskou pátou hodinu ranní.
Přesto všichni účastníci dorazili včas (až na olomoucké a brněnské individualisty).
První atrakcí překvapivě nebyl zámek, ale samotná cesta. Podívali jsme se na jinak
nepřístupné parkoviště ČSAD na bývalém Ústředním autobusovém nádraží v Ostravě.
Žíznivý autobus bylo třeba napojit... Pak už jsme vyrazili vstříc Velkým Losinám. Za
sebou jsme nechali Památník Ostravské operace, toho času ještě pořád v rekonstrukci,
a také plno kraviček na okolních stráních, z nichž pohříchu nebyla žádná ﬁalová. Neuniklo nám, že prodloužení Rudné ve směru na Opavu by asi bylo více než vhodné...

NORSKO —

ZEMĚ PŘEKRÁSNÉ PŘÍRODY A LIDÍ,

JEJICHŽ VZÁJEMNÉ VZTAHY MŮŽEME OBDIVOVAT
A ZÁVIDĚT.

OBOJÍ —

OCHRANU PŘÍRODY A PĚS-

TOVÁNÍ LIDSKÉ POSPOLITOSTI

—

SE SNAD PODAŘÍ

VYŠLECHTIT V BUDOUCNU TAKÉ V NAŠÍ ZEMI.
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se nezvratně blížil; tento týden byl pro
nás dosti přínosný, protože jsme poznaly
školu, vyučující, spoustu zahraničních studentů a v rámci různých výletů i široké
okolí.
Celý náš pobyt zahrnoval v podstatě
jen praxi v nemocnici, za kterou jsme
byly ohodnoceny potřebnými kredity.
Na počátku praxe byla každá z nás přidělena na jiné oddělení, což působilo
lehké problémy ve vzájemné komunikaci s norskými kolegyněmi. Přece jenom
angličtina nebyla naše parketa, kdežto
Norové jsou v angličtině zdokonalováni
již od útlého věku. Norské kolegyně nám
však maximálně vyšly vstříc, a proto jsme
se po dvou týdnech sešly na stejném
oddělení nemocnice. Od té doby byla
praxe „procházkou růžovým sadem“ — co
nepochopila jedna, pochopila druhá. Ne
nadarmo se říká: Víc hlav víc ví. Praxe
v rámci ošetřovatelských činností probíhala přibližně stejně jako v Česku, až na
malé odchylky — např. lepší vybavenost
oddělení, více zdravotnického personálu,
lepší interakce sestra-pacient, sestra-lékař
a lékař-pacient. V Norsku jsme mohly
vidět ukázkový příklad, jak by měly být
všestranně zajišovány potřeby pacientů.
Pacient byl plně začleněn do ošetřovatelského procesu, nikoli jenom jako příjemce, ale i jako rovnocenný a plnohodnotný partner. Velmi nás také zaujalo, že se
zde všichni oslovovali křestními jmény,
a už šlo o sestry, lékaře nebo pacienty.
Toto všechno přispívalo k lepšímu psychickému stavu pacienta, ale i k celkové
pohodě na oddělení.
Norové jsou navzdory domněnkám
o „chladných Seveřanech“ velmi vstřícní, přístupní a obětaví lidé. Všichni se
neustále ujišovali, zda se cítíme dobře, zda je všechno podle našich představ a zda nám něco nechybí. Cítily jsme
se opravdu jako doma. I jejich celkový přístup k životnímu stylu se velmi
lišil. Hodně sportují, dbají na správnou výživu a jsou prostě „v pohodě“.
Volný čas jsme trávily se studenty z jiných zemí, se kterými jsme se seznámily
při společných akcích a večírcích. Časem
jsme poznaly i pár Čechů, kteří se stali
našimi dobrými přáteli. Společně jsme
podnikli několik výletů, nejzajímavější byl
asi výlet na Preikestolen, což je skála
tyčící se ve výšce 600 m nad studeným
Frafjordem. Už při výstupu se nám naskytlo nesčetně nádherných pohledů na
nedotčenou přírodu.
Celkově pobyt v Norsku hodnotíme
jako velice vydařený a každému bychom
tuto zkušenost vřele doporučily, protože
platí: „Kdo nezažije — neuvěří!“
MARTINA HÁJKOVÁ
ELIŠKA KUKUČKOVÁ

Velké Losiny nás přivítaly
podmračeným nebem a první trojicí zámeckých arkád.
V první místnosti, kterou jsme
navštívili (nepočítaje pokladnu
a WC), byl zajímavý obraz
pána s plechovkou na hlavě.
Později vyšlo najevo, že to nebyl pán, ale vdova a že plechovka byl stylový čepec. Dívky zaujal kufřík na kosmetiku.
Byl opravdu velký, snad by se
jim tam všechna vešla. Průvodkyně byla příjemná a trpělivá paní. Popsala nám každý
obraz i gobelín. O klenotnici
prohlásila, že je sama klenotem. V zámecké kapli byl na stropě zpodobněn žebřík, který
nejenže částečně přečuhoval, ale dokonce i měnil polohu. Člověk si ho musel neustále
hlídat a dávat pozor, aby se mu nedostal do zad.
Došlo samozřejmě i na „Boblinga“ a čarodějnické procesy. A překvapením je, že
i muž může být čarodějnice, a co víc, dokonce i katolický děkan. Bohužel jsme už
nemohli spatřit popravčí dub, který pamatoval poslední selskou rebelii. Časně zrána 24.
dubna tohoto roku následoval své oběti.
Další zastávkou byl Kolštejn v obci Branná (dříve též Kolštejn). Říci, že zámek není
v dobrém stavu, je velice chabé. Naštěstí se podařilo zabránit jeho zbourání. Celý prostor
zámku byl plný jemného písku (skoro jako u moře), betonu a pampelišek a v tento
nádherný jarní den i účastníků exkurze, kteří vykukovali z každé díry (a že jich bylo na
zámku požehnaně). Dokonce byla dokořán otevřena i všechna okna - smysl však trošku
uniká, jelikož sklo nebylo ani v jednom z nich. Je celkem evidentní, že není vhodné
používat kulturní památky jako sklad léčiv. Betonové stropy a injektáž základů sice zabránily zřícení, ale na straně druhé vytvořily zcela nový architektonický sloh. Překvapivá
byla třeba i zaručeně původní freska s nápisem 2xWC 7.8.94. A hned v první místnosti
u vstupu byla mrtvolka ptáčka. Co se dějin zámku týče, je třeba říci, že Žerotínové byli
rychlíci. Postavili horní zámek za necelých šest let a hned poté jej prodali.
Posledním pátečním zámkem byla Moravská Třebová. Nejmenší arkády exkurze, také
nejméně moravské. To proto, že Moravská Třebová leží od dob protektorátu v Čechách.
Krásu zámku to však nijak nezmenšuje. Na věži byly přesně jdoucí hodiny. Pro změnu
hodiny uvnitř se daly rozpohybovat pouze klikou. A portál se vtipně schovával za trsem
stromů. Expozice však podle slov průvodkyně je nešastně udělaná. A co víc, největší
skvosty jsou prý rozpůjčovány, takže jsme měli celkem smůlu. Město vypadalo také
nádherně. Velké náměstí zalité slunečním svitem. Městský park o rozloze asi čtyři metry čtvereční měl stálou otvírací dobu
od osmi do osmi. A po cestě zpět
k autobusu se valné většině výpravy
podařilo úspěšně vyhnout ulici Ztracená.
Ubytováni jsme byli v Třebíči,
v hotelu U Zlatého kříže. Majitel
si na něj prý nastřádal velkovýrobou
ponožek. Absolvovali jsme ještě zajímavou večerní procházku židovskou
čtvrtí, korunovanou noční prohlídkou
židovského hřbitova. Jak už to v noci
bývá, byla bohužel tma, a tak byla
k vidění pouze novější a nejnovější
část hřbitova. Na pozadí komentáře
o židovské společnosti zaujal údolím
procházející obyvatel Třebíče, který
byl jistě unaven, jelikož se pohyboval
po blíže nedeﬁnovatelné křivce, která
byla v jeho mysli dozajista přímkou.
Poté jsme ještě za doprovodu majitele hotelu navštívili zatím nedokončenou terasu na střeše Zlatého kříže.
Byl odsud krásný, i když poněkud

chladný výhled na večerní Třebíč, zejména na židovské město a baziliku sv. Prokopa.
Hotel samotný byl evidentně upravovanou stavbou. Schodiště ve druhém patře končilo
ve zdi a ve třetím překvapivě taky.
V sobotu ráno nás čekala Telč. Překrásné náměstí, krásný park, který jsme neviděli,
a hlavně zámek. Arkády zde tvoří propojení jednotlivých křídel. A samozřejmě nelze
nevzpomenout Pyšnou princeznu, nebo Telč je hradem krále Miroslava. Bohužel, období
natáčení bylo také jediným, kdy v zámecké zahradě rostly třešně. V interiérech se nám
dostalo několik zajímavých informací. V jedné místnosti byla skříň, která se pro svou velikost nedala dovnitř dostat dveřmi, a tak byla protažena oknem. Někdo si prý opomněl
změřit dveře. Na Valdštejnově obraze byl bu malý strom, nebo příliš velký Valdštejn.
Že stál na břehu Baltu, vydávaného za oceán, už nikomu ve světle stromu nepřišlo
divné. Ovšem dva hodnostní stupně Řádu zlatého rouna, s beránkem a bez beránka, to
bylo něco. Obrazy jsou tady opravdu pěkné, asi hlavně proto, že do barev přidávali býčí
krev, aby byl výsledek opravdovější a plastičtější. Paní průvodkyně nám také sdělila, že
na obraze můžeme vidět Slavatu a Martinice, jak je vyhazují z Vladislavského sálu. Asi
ta krev...
V prostoru krbu se nacházel závěsný tlačítkový telefon a hasicí přístroj. Oba zaručeně
původní. Telčský zámek byl opravdu vhodný k obývání, jelikož na něm všude byla stabilní
teplota třináct stupňů. V loveckém sále byla mimo jiné i hodně stará antilopa z roku
1912 a lev z B.O.A. (asi Bohemisch Ost Afrika) z roku 1908. A zlatým hřebem prohlídky byl Popelčin střevíček, turistické ocenění pro nejpohádkovější zámek. Kdo obuje
střevíček, tomu se zjeví Trávníček (Bé a).
Další zámek, Uherčice, leží téměř na hranici s Rakouskem. Na svou polohu v minulém století silně doplatil. Byl užíván i místním JZD, které mělo k zámku vztah jako
k prostoru pro vybydlení a ustájení dobytka. To se určitě nelíbilo věžičce, která se na
protest zřítila a pohřbila pod sebou tři telata. Průvodce nám hned na začátku řekl, že
není žádný odborník, ale stavař. Více takových neodborníků. I když nesouhlasí s památkáři, chtěl by totiž dříve zmíněnou věžičku dostavět, ostatně komíny se dostavovat
můžou, věže ne.
V zámecké kapli, která druhdy suplovala farní kostel, se rozpovídal. Jednotliví svatí
totiž mají zajímavé osudy. Sv. Šebestián ztratil při stěhování šípy, chudák... Sv. Rochus je
veden jako sv. Kryštof se psem... Západní křídlo zámku se používalo jako sýpka, a tak
kvůli pilousům a jiným čičmundům bylo stříkáno vápnem. A nakonec jsme se podívali
do dosud nezrekonstruované části zámku, kde průvodce poznamenal, že každý statik je
tak trochu duševní cholerik. Kdysi jistě nádhernému a dodnes monumentálnímu zámku
snad svítá lepší budoucnost.
Posledním sobotním zastavením byla Náměš nad Oslavou. Narozdíl od všech předchozích rezidencí shlíží na městečko pod sebou z vysokého kopce. A jako jediná má
také zasklené arkády. Nevypadají sice tak pěkně jako nezasklené, ale energetický přínos
je bezesporu nemalý. Slídilům se nedoporučuje prohlížet si krb i zevnitř, někdo by je
tam mohl totiž zavřít... V Náměšti jsme se také hromadně vyfotili na mostě se sochami
svatých a z potůčku vykukujícím vodníkem.
V neděli ráno jsme dali vale Třebíči. Projevila se jako velice pohostinné místo.
První nedělní zastávkou byly Rosice. I ty procházejí rekonstrukcí. Zdejším problémem
bylo, že zámek byl využíván jako kdeco: pošta, mateřská škola, část arkád byla v minulosti dokonce využívána jako garáže. Dodnes je druhé patro určeno ke komerčním
účelům. Poprvé za celou exkurzi jsme se dočkali papučí. A hned jich bylo málo. Podlahy
nebyly k bruslení příhodné. Současné nabízejí daleko lepší podmínky. V expozici byla
i habánská keramika. Podle průvodce Habáni odevzdali keramiku a ztratili se... Součástí
zámeckého areálu je i jediné dochované kolbiště, které ovšem ze zámku není vidět.
V jedné z místností bylo v minulosti sociální zařízení mateřské školy. Takže část z nás se
nacházela na záchodech a část v umývárně. V další místnosti byly na stropě zobrazeny
smysly. Bylo jich však šest. Ten poslední symbolizoval pán s paní odcházející do lesa, asi
pohyb...
Moravský Krumlov bohužel z programu vypadl. Do podlahy byly zavedeny sondy
a v důsledku toho existovalo reálné riziko prořídnutí stavu případných návštěvníků. Snad
je proto jen dobře, že jsme pokračovali do Bučovic.
Dle ukazatele Motel Arkáda jsme poznali, že jsme na místě. Na programu byl nejdříve
rozchod a poté prohlídka zámku. Zámek měl arkády po třech stranách a velice zajímavou fontánku uprostřed nádvoří. Ve chvíli našeho příchodu nad ní zrovna proháněla
poštolka hejno holubů. Krásná byla také zahrada tvořená habrovými živými ploty. Trasa
prohlídky vedla pouze přízemím jednoho křídla. Tam jsme se dozvěděli podstatnou informaci, že stavba je unikátní tím, že není postavena na žádných gotických základech,
ale jako úplně nová...
Posledním zámkem exkurze byly Hustopeče nad Bečvou. Jsou ve více než havarijním

Dne 23. května zemřela
PhDr. Jana Říhová
Narodila se 27. června 1921 v Bílovicích. Po maturitě studovala na Filozoﬁcká fakultě Masarykovy univerzity v Brně
obor český jazyk. Po skončení vysokoškolského studia odešla se svým manželem,
středoškolským profesorem, na Ostravsko,
totiž do Orlové, kde působila řadu let na
Střední pedagogické škole. V roce 1960
byla na základě řádného konkurzního řízení přijata jako odborná asistentka na
katedru českého jazyka a literatury tehdejšího Pedagogického institutu, pozdější
Pedagogické fakulty v Ostravě. Věnovala
se především stylistice, publikovala řadu
dílčích studií a koncem šedesátých let obhájila svou rigorózní práci, a získala tak
titul PhDr. Několik let byla předsedkyní
naší pobočky Jazykovědného sdružení tehdejší ČSAV. Ve své pedagogické i odborné
činnosti byla příkladně svědomitá, měla
hluboké znalosti též z umělecké literatury,
včetně světové, velmi se zajímala o recitaci, hudbu i divadlo.
Dr. Jana Říhová měla laskavý vztah ke
studentům, byla velmi ráda ve společnosti
mladých. Mnozí z jejích studentů se stali
jejími přáteli a někteří z nich ji navštěvovali téměř až do posledních dnů jejího
života.
Vážili jsme si jí pro její životní moudrost, zásadovost, rozhodnost a přiměřený
optimismus v každé situaci.
Taková zůstane v našich vzpomínkách
i nadále.
ČLENOVÉ

KATEDRY ČESKÉHO JAZYKA

FF OSTRAVSKÉ

UNIVERZITY

Pedagogika a školství
v květnu a červnu 2007
Konec školního roku každoročně opakované i speciﬁcké úkoly a činnosti. Jsou
to měsíce, kdy se koncentrují velké nároky
na žáky a studenty, zejména na ty, kteří
ukončují studium. I pro mnohé vyučující
se mění pracovní režim. Výuku na středních školách vystřídá zkoušení v komisích,
což není snazší ani méně zodpovědné, spíše
naopak. Hodnocení a klasiﬁkace výsledků
studia určuje absolventům další perspektivy
— pokračování ve studiu, nebo odchod do
zaměstnání.
Informoval jsem již v minulém příspěvku
o problematice státních maturitních zkoušek, které se snaží ministerstvo školství
pod tlakem veřejnosti odložit. Argumentuje
nedostatečnou připraveností učitelů. Státní
maturity mají ověřit úroveň všeobecného
vzdělání na všech typech středních škol od
gymnázií až po maturitní ročníky středních
odborných škol (SOŠ) a středních odborných učiliš (SOU). Cílem jsou srovnatelná

východiska pro celoživotní vzdělávání, pro
kultivaci práce a života nové generace. Pilní
a schopní studenti gymnázií a kvaliﬁkovaní
učitelé gymnázií se státních maturit neobávají, avšak na SOŠ a SOU z nich mají velké obavy. Plně to chápu, nebo jsem před
působením na PdF v Ostravě pracoval 9 let
na několika typech středních škol a poznal
jsem, jak bylo všeobecné vzdělání na některých školách podceňováno, jak neodborně
byl vyučován český jazyk a literatura, dějepis, zeměpis, občanská nauka i cizí jazyk.
Přesvědčil jsem se i na jednom soukromém
gymnáziu, že kvůli málo kvaliﬁkované výuce
mohou mít ze státních maturit obavy.
Čím je závěr letošního školního roku
odlišný od předcházejících let? Především
v řešení dalšího postupu reformy ve školství, která má vytvořit dobré podmínky pro
vzdělávání žáků a studentů i pro tvůrčí
pedagogickou činnost učitelů. Nároky na
pedagogy a jejich odpovědnost rostou, ale
mnozí konzervativně lpějí na dnešním stavu
věci. Letošní školní rok je možno označit
za zlomový. Naše ministryně školství trvá
na pokračování reformy, i když v některých
věcech ustoupila. Nemíní ale slevovat v oblasti ﬁnancování školství, ve standardních
dotacích na žáky a studenty, v zavedení
školních vzdělávacích programů, v řešení
vztahů mezi státními a soukromými školami, v modernizaci školní výuky, v zavádění
nových technologií, v respektování společenských potřeb optimálního rozvoje profesí
a zaměstnanosti. Je to správný postoj, ale
bude se obtížně v nejbližších letech prosazovat.
Je potěšující, že jsme letos zaznamenali
nejen kritiku našeho školství, ale i projevy
úcty, uznání a obdivu k těm učitelům, kteří
zvládali náročné pedagogické situace, i projevy spokojenosti rodičů s prací učitelů.
Věřím, že budeme po letech spokojeni se
stavem školství a že učitelské povolání nebude stresující činností, aniž by se snižovaly
cíle vzdělávání, a že bude minimum učitelů se slabou motivací k pedagogické práci,
s malým zaujetím pro tuto práci a s malou
zodpovědností za pracovní výsledky. Právě
jmenované nedostatky v pracovní morálce
některých učitelů vedou veřejnost ke zkreslenému pohledu na práci učitelů, k závisti
nad jejich „nezaslouženým“ prázdninovým
„volnem“. Dobří učitelé vždy dovedli využít
prázdninového období nejen k regeneraci
tělesných a duševních sil, ale i k sebevzdělávání v profesi. I letos se nabízejí učitelům
v období prázdnin různé krátkodobé akce
pro zdokonalování v profesi (viz Učitelské
noviny, 2007, čís. 21, s. 22—23).
Přeji žákům, studentům i učitelům, aby
si po náročném závěru školního roku odpočinuli a aby učitelé obnovili svoji profesní
kondici.
VLADIMÍR KREJČÍ

stavu. Zvenku sice zámek vypadá velice dobře, ale uvnitř je to staveniště kombinované
se zříceninou. Je neuvěřitelné, jaké škody dokáže napáchat dlouholetý nezájem o objekt,
který by naopak měl být chloubou obce. Opatrně jsme následovali průvodkyni s tichou,
ale rázovitou mluvou přímo do zákazu vstupu. Stejně jako před tím na Kolštejně se
všichni rozprchli do podezřele vypadajících místností se vzpěrami, propadlými stropy
a trhlinami ve zdech. Schodiště z prvního do druhého patra nahrazovaly desky. A před
modrým salónkem nás zastavil roj vos. Není proto divu, že někteří raději skončili v cukrárně, nebo na houpačkách v dětském koutku blízkého parku.
Za tři dny jsme si prohlédli devět zámků plus bonus v podobě Třebíče. Přestože některé věci byly jednotlivým stavbám společné, každá z nich představovala jedinečný zážitek,

Výstava skupiny „Marná snaha
laxního Slávka a jeho lidí“
na Dole Michal
V době od 15. 5. do 15. 6. 2007 proběhla na Dole Michal výstava studentů malby z
IpUSu OU. Úvodní slovo na vernisáži pronesl Daniel Balabán.
Rád bych představil novou výtvarnou skupinu, formaci, platformu s poněkud neproniknutelným jménem. MSLSAJL - tento legrační protimluv není zdaleka tak absurdní, jak
by se mohl zdát. Když se někdo snaží, nemůže být laxní. V delším časovém plánu promítnutém na dráhu života umělce však obě tyto polohy přicházejí. Snaha nekorunovaná
úspěchem vede k upadání do laxnosti — k onomu „marná sláva“ (proto ten Slávek).
Zároveň však i laxnost — pasivita, kdy umělec jako ten český Honza za pecí pojídá
buchty, spí, sní a vnímá, zároveň tato laxnost je pro následující aktivitu umělce potřebná.
V názvu skupiny je kumulován problém umělců dnešní doby.
Skupina, jejíž jádro tvoří studenti malby IPUS IV. ročníku, se již představila na výstavách v galerii Střelnice v Českém Těšíně, v prostorách budovy Sokolík v Místku a na
různých akcích v alternativních prostorách, např. ve dvojhalí Karolina. Nyní vystavuje
v dole. Ne však dole, ale nahoře. Nahoře v dole.
Co má důl společného s uměním? Soudím, že mnohý havíř
by po zhlédnutí vystavených obrazů řekl, že
jsou to cupovarny nebo
ciparny. Že zatímco on
tvrdě pracuje, tak si
někdo jen tak maluje.
Známé je přece rčení
— „či já chodím s obrazami“. Umění je však
práce jedna z nejtěžších. Každý, kdo zkusil
chodit po tomto nejistém ledu a nést vlastní
kůži na trh, to potvrdí.
Podobně jako horník
těží vzácnou surovinu, tak i umělec fárá do slují svého nitra i nitra světa společnosti,
aby vynesl vzácný poklad. Tato práce — ražení je nebezpečná. Hrozí zhroucením chodeb
— psyché, výbuchem plynů — emocí, závalem — odtržením od normálního světa. Výtvarná
díla takto ražená mohou diváka zarazit, urazit, ale také zahřát. Mají v sobě malevičovsky
a beuysovsky řečeno energii, teplo jako to uhlí.
Důl má však nejen jámu, ale i věž. Jako by jedno bez druhého nemohlo existovat.
Pominu-li freudistické falicko-vaginální konotace, je dualita jámy a věže nábožensky symbolická. Věž je spojnicí člověka a boha, a toho člověk potřebuje k udržení své integrity
při náročném fárání do jámy. Jak je to bez boha na světě, říkala moje babička. Jak je
to bez boha pod světem — v jámě — podsvětí. Tam člověk boha potřebuje tím tuplem.
Proto taky — zdař bůh — hornický pozdrav. Potřebuje také anděla strážného, a už je to
svatá Barbora, nebo Michal. Michael, ten, který se rve s drakem na straně dobra.
Výstava má kromě poselství obrazů a objektů, zmnožené o interpretace dané industriálním kontextem, ještě jednu pozitivní kvalitu, a ta je v důrazu na spolupráci jednotlivých členů skupiny. Částečné, by nedogmatické potlačení vypjatého individualismu ve
prospěch celku.

Kalendárium — květen,
červen 2007

Skupina není žádnou lobbistickou partičkou, pracující na principech vzájemné výhodnosti na poli showbusinessu. Kvalita spolupráce a tvorba společného projektu je podstatná a v profesionálních výtvarných kruzích u nás nevídaná.
Svou atmosférou nás výstava jakoby vrací do nadějné atmosféry výtvarných konfrontací
konce osmdesátých let, kdy umělcům šlo o komunikaci, spolupráci, legraci a uvolnění
tváří v tvář dekadentnímu režimu. V atmosféře zcela jiné, s legislativními zárukami občanských práv a svobod, v atmosféře nové lhostejnosti a modelu konzumu a kapitálu je
tato výstava osvobozujícím počinem.
DANIEL BALABÁN, AK. MALÍŘ

Diskusní fórum
a Studentská komora AS OU
V minulém čísle Listů Ostravské univerzity jsme vás informovali, že Diskusní fórum je
opět mezi námi. Tato informace odešla rovněž na žádost SK AS OU všem studentům
hromadným e-mailem. Vzhledem k tomu, že diskuse na fóru je příjemně živá a některá
témata obzvláště zajímavá, rozhodli jsme se vybrat pár dotazů týkajících se studia, protože se domníváme, že odpovědi na ně mohou pomoci i těm, kteří zatím ještě kouzlo
fóra neobjevili, ale „trápí“ je třeba obdobná věc.
O čem se na fóru nejvíce debatovalo?
Především se diskutovalo o kontrole a hodnocení studia, společně jsme se pozastavili
nad následujícími oblastmi — celkovým hodnocením studia, konkrétně „prospěl s vyznamenáním“, a principem „tří pokusů“ u zkoušky.
A jaké byly reakce členů Studentské komory AS OU?
Hodnocení studia
Celkové hodnocení studia „prospěl s vyznamenáním“ se řídí článkem číslo 17 Studijního
a zkušebního řádu Ostravské univerzity. Toto hodnocení získává student, který ukončil
studium ve standardní době studia, jeho vážený studijní průměr byl po celou dobu studia
menší než 1,5 a celková známka ze SZZ a SPZ byla výborně, přičemž žádná z částí
SZZ a SPZ nebyla hodnocena známkou „dobře“.
Kontrola studia a zkoušky
Princip „třetího pokusu“ u zkoušky je rovněž upraven Studijním a zkušebním řádem Ostravské univerzity, a to článkem 11. V roce 2005 byl zrušen druhý opravný pokus, ale už
v roce 2006 zapracovala na změně Studentská komora Akademického senátu Ostravské
univerzity. Výsledkem jsou tři možnosti konat zkoušku na „potřetí“, kdy není zapotřebí
ani vyplňování zvláštních formulářů, aby studenti směli této možnosti využít. Mají na
ni zkrátka nárok. Nynější platný Studijní a zkušební řád OU (do 31. 8. 2007) o této
problematice hovoří takto: „Pokud student u zkoušky nevyhověl, má právo na konání
jedné opravné zkoušky v rámci vypsaných termínů daného zkouškového období. Neuspěje-li
student v tomto opravném termínu, může zkoušku mimořádně opakovat podruhé v rámci
vypsaných zkušebních termínů daného zkouškového období. Této možnosti však může využít
ve studiu nejvýše třikrát u bakalářských studijních programů, čtyřletých a pětiletých magis-

2. 5. 1982 zemřel prof. PhDr. Artur Závodský ﬁlozof na UJEP v Brně. Narozen
19. 12. 1912.
4. 5. 1977 zemřel Karel Höger, profesor
na AMU a DAMU v Praze, vynikající herec ND v Praze.
6. 5. 1897 narozen PhDr. Alois Červenka,
středoškolský profesor a vedoucí Archivu
města Ostravy. Po válce pracovník škol.
správy, expozitury ZNV v Ostravě. Zemřel
v roce 1961.
6. 5. 1922 narozen prof. PhDr. Ondrej
Baláž, DrSc., pedagog a psycholog na FF
UKo v Bratislavě.
7. 5. 1942 zahynul v koncentračním táboře
Jaroslav Novobilský, odborný učitel a ředitel měšanské školy v Melči na Opavsku.
Byl zaníceným esperantistou.
7. 5. 1942 byl popraven v Mauthausenu Florian Bayer, učitel. Narozen v roce
1902.
9. 5. 1912 narozen prof. dr. František
Frendlovský, CSc. Působil na PdF UJEP
v Brně.
13. 5. 1947 zemřel prof. JUDr. Jan Kapras, historik práva a ministr školství v letech 1938—43.
15. 5. 1887 narozen Ladislav Koubek, odbor. učitel, člen Československé obce učitelské, odborový funkcionář a diplomat po
druhé světové válce. Provedl sociologický
průzkum žáků měšanských škol, studoval
na Škole vysokých studií pedagogických
v Praze.
15. 5. 1932 narozen prof. Ing. Jan Neiser,
DrSc., proděkan na PdF v Ostravě, zemřel
v roce 1997.
17. 5. 1902 narozen Emanuel Klíma, středoškolský profesor, ilegální pracovník, popraven v Berlíně 15. 2. 1941.
18. 5. 1887 narozen František Bakule,
„český Pestalozzi“, byl učitelem a vychovatelem tělesně postižených dětí a založil
světoznámý soubor Bakulovi zpěváčci. Zemřel v roce 1957.
20. 5. 1917 narozena Jarmila Jirotková,
učitelka a logopedická asistentka. Externě
působila na PdF v Ostravě. Zemřela v roce 1996.
22. 5. 1921 narozena PhDr. Dana Dobrovolská, bývalá vedoucí katedry pedagogiky
a psychologie na PdF v Ostravě.
22. 5. 1907 narozen doc. PhDr. Jaroslav
Kozlík, CSc., významný pracovník v oblasti
tělesné výchovy na Masarykových pokusných školách ve Zlíně. Po druhé světové
válce působil ve Výzkumném ústavu pedagogickém a PdF UK v Praze. Oslavil
v plné duševní svěžesti sto let života.
25. 5. 1929 narozen prof. PhDr. Bohumír
Blížkovský, CSc., MU Brno. Spolupracoval s PdF v Ostravě v oblasti učitelské-

ho vzdělávání. Propracoval se svou ženou
prof. PhDr. Stanislavou Kučerovou, CSc.,
metodologii profesiograﬁe učitele.
29. 5. 1637 zemřel Jiří Třanovský, básník,
učitel a hudební skladatel. Působil v Českém Těšíně. Narozen 27. 3. 1592.
31. 5. 1950 zemřel František Eliáš, menšinový učitel na Těšínsku a v Orlové. Vydával pro žáky laciné sešitky, aby jim je
mohli rodiče snadno koupit.
31. 5. 1917 narozen prof. PhDr. Alois
Knop, CSc., bohemista, jeden ze zakladatelů VPŠ v Opavě a PdF v Ostravě. Zastával funkci proděkana. Zemřel 6. 2. 2001.
2. 6. 1952 zemřel John Dewey, americký
pedagog, pragmatický ﬁlozof. Ovlivnil evropskou empirickou pedagogiku.
9. 6. 1892 narozen Vladimír Škuta, ředitel
měšanské školy a okresní školní inspektor
pro okres Frýdek-Místek. Spolupracoval na
dějinách učitelstva v Sm kraji.
9. 6. 1932 narozena doc. PhDr. Zdena Jesenská, CSc., členka katedry pedagogiky
na PdF UK v Praze. Specializována na
výchovu a vzdělávání mládeže.
10. 6. 1917 narozen doc. PhDr. Pavel Paška, CSc., slovenský pedagog, specialista na
vzdělávání dospělých a metodik osvětové
práce.
10. 6. 1987 zemřel Ing. Oldřich Prudel,
odbor. asistent katedry historie PdF v Ostravě. Zaměřil se na vývoj dětských a mládežnických organizací na Ostravsku.
13. 6. 1902 narozen Vilém Sládeček, ředitel a zakladatel speciální školy pro zrakově
postižené žáky. Zemřel 21. 11. 1998.
13. 6. 2005 zemřel prof. RNDr. Miloslav
Kincl, CSc., dlouholetý vedoucí katedry biologie a proděkan na PdF v Ostravě. Narozen 10. 7. 1926.
14. 6. 1987 zemřel prof. dr. Josef Novotný,
spolupracovník akademika Otakara Chlupa, působil v Pedagogickém ústavu J. A.
Komenského při ČSAV v Praze, také na
PdF UK a PdF v Českých Budějovicích.
14. 6. 1924 narozen prof. PhDr. Miloň
Dohnal, CSc., historik a proděkan na PdF
v Ostravě. Zemřel 30. 3. 2004.
16. 6. 1877 narozen prof. PhDr. Karel
Absolon, CSc., působil na MU v Brně.
Zemřel v roce 1960.
21. 6. 1852 zemřel Friedrich Froebel, německý pedagog předškolní výchovy. Zkonstruoval didaktické hračky pro rozvíjení
psychiky dětí.
21. 6. 1917 narozen PhDr. Ladislav Polášek, CSc., člen katedry pedagogiky a psychologie na PdF v Ostravě. Věnoval se
výchovné práci s mládeží ve školním i mimoškolním prostředí.
28. 6. 1967 zemřel Klaudius Bechný, ředitel a inspektor škol v okrese Nový Jičín,
zakladatel Okresního pedagogického střediska. Zaměřoval se na další vzdělávání
VLADIMÍR KREJČÍ
učitelů v praxi.

terských studijních programů a dvakrát u navazujících magisterských studijních programů.“
Od 1. září 2007 vejde v platnost nový Studijní a zkušební
řád OU, který tři pokusy dává i studentům v navazujícím
magisterském studiu. Znění je této podoby: „Pokud student
u zkoušky nevyhověl, má právo
na konání jedné opravné zkoušky
v rámci vypsaných termínů daného zkouškového období. Neuspěje-li
student v tomto opravném termínu, může zkoušku
mimořádně opakovat podruhé
v rámci vypsaných zkušebních termínů
daného zkouškového období. Této možnosti však může využít
ve studiu nejvýše třikrát.“
Věříme, že se brzy diskuse na fóru rozroste ještě více a my budeme moci na vaše
dotazy co nejrychleji reagovat.
S

STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
(VRATISLAV VOZNÍK, KATEŘINA CHLOPČÍKOVÁ, ONDŘEJ HAŠKA, ZUZKA JASANOVÁ,
IDA GANČARČÍKOVÁ, KRISTÝNA VEČEŘOVÁ, ŽANETA OBRÁTILOVÁ A NELA KOTASOVÁ).
POZDRAVEM

Studenti PdF děkují
svému vedení
Během akademického roku 2006/2007 jsme řešili mnoho studentských záležitostí, návrhů
a problémů. Občas se jednalo o zanedbatelné drobnosti, ale několikrát o velice důležité
a pro studenty zásadní věci. Ve většině případů jsme se chystali jít s vlastní kůží na
trh a bojovat za studijní zájmy v maximálním možné míře. Ovšem vedení PdF OU nás
ujistilo, že o žádný „boj“ rozhodně nepůjde a veškeré naše „zbraně“ můžeme nechat
doma!
A už jsme řešili studijní problémy přímo na senátu, přes osobní schůzky nebo prostřednictvím elektronických žádostí, vždy se nám ze strany vedení naší fakulty dostalo
otevřené a konstruktivní diskuse, velice pozitivního přístupu a především produktivní
realizace domluvených změn.
Velice si vážíme přístupu vedení PdF a rádi bychom i touto cestou vyjádřili vřelé
poděkování za jeho podporu a náklonnost ke studentským záležitostem.
Těšíme se na následující akademický rok, který na Pedagogické fakultě určitě přinese
další mnohá zlepšení a nové prvky zkvalitňující život našich studentů.
STUDENTSKÁ

KOMORA

AS PDF OU

Tereza Maršíková —
Obrazy odjinud
V Galerii Mlejn v Ostravě-Přívoze vystavovala v termínu od 5. 5. do 5. 6. 2007 své
obrazy Tereza Maršíková. Na vernisáži pronesl úvodní slovo Daniel Balabán.
Milí přátelé, rád bych promluvil ke zde vystaveným obrazům a objektům své studentky Terezy Maršíkové.
Známý teoretik barevné psychologie Max Luscher říká, že jsou malířky a malíři pozorovatelé, lidé jakoby odvození od prostředí, které vizualizují, a pak že jsou druzí, kteří
jako by více poslouchali své nitro, své myšlenky a představy a jimi zabydlovali a ovládali
své obrazy a své prostředí. Tito druzí mají sklon vytvářet vlastní svět a osvětlovat ho
světlem svých vizí tak jako slunce.
Tereza Maršíková, alespoň jak ji znám, patří k oněm autonomním sluncím, tvůrcům,
kteří spíše než by věcem otročili, snaží se je v dobrém použít ke svému obrazu.
Výstava představující tvorbu malířky Terezy za poslední rok je výrazově i významově
bohatá .Obrazy jsou snové, ne však v zažitém smyslu jakési něžné líbeznosti či poetické
zamlženosti. Jsou snové ve smyslu nevědomé, zdánlivě iracionální obraznosti. A některé
jsou vskutku krásné.
Tereziny obrazy jsou lustracemi jejích vizí a zážitků. Příběhy v obrazech skládá z inventáře věcí, na které je schopna nějak dosáhnout, které se jí připletou do cesty či které
hledá — nehledá. Jedním ze zdrojů jsou tajemná vetešnictví na Bendlově ulici v Mariánských Horách. Její tvorba má podobný princip jako tvorba snů. Naše nevědomé nitro má

Proč se Jarmil
dosud neoženil?

TEREZA MARŠÍKOVÁ: ŠACHY

v sobě jakýsi inventář obrazů, předmětů, představ, situací, a chce-li našemu vědomí něco
důležitého sdělit, musí to z těchto věcí nějak poskládat. Tyto snové depeše jsou někdy
docela jednoduché k rozluštění, jindy velmi obtížné. Mají však cenu i nepřečtené.
Tak i Tereziny obrazy. Přes svou rozmanitost mají společné prvky. Jsou zabydleny například střepy. Co jsou to střepy — rozbitá zrcadla, magická sklíčka, poklady dětství, vědomí
ztracené celosti ve prospěch propastného otevření?
Dalším frekventovaným prvkem obrazů je krajka. Ze slovního základu kraj. Může
znamenat okraj, rozhraní, konec a začátek, břit. Kraje jsou pro malířku Terezu extrémně
důležité. Proto často pracuje s šablonami formami řezanými nožem. Kraj — to je nebezpečí, strach z přechodu do neznáma, proto jej Tereza často krajkuje, změkčuje krajkou.
Podobná umělcům přírodních národů zdobí okraje forem třeba železnými kroužky. Ženským způsobem se snaží změkčit nezměkčitelné. Na jednom jejím obraze krajka vytváří
most. Není to most Karlův s krajkou barokních soch, ale most náchodský, její domovský.
Na mostě — jakési tětivě času života — samotná postava. Pod mostem dort sladký jak
tělo, patrový zikurat se svíčkou — život — narozeniny. Na obraze je vše v pohybu. Most
jede na dětských kačerech, dort vibruje na pružině.
Motiv pružiny je dalším podstatným momentem a inovací některých obrazů. Věci na
pružinách se pohybují. Ovšem jen odtud až potud. Je to někdy dobré, někdy špatné
a frustrující. Jak je to s lidským životem, napadá mě, s tou Hospodinovou animací,
jak potom s vesmírem a jeho pružinami...? Na jednom obraze krajkovím stromů skáče
šachový koník. Je limitován pružinou — nepřeskočí, neuteče...
Na některých obrazech se objevuje panenka. Je to model dítěte, budoucí ženy, model
malířčin i model malířky. A je tu taky oprátka a taky zvoneček — zvonec a pohádky je
konec. Konec nekonečné fantazii, směně svobodných metamorfů, vynáření se na horizont
dospělosti z květovaného povijánu. To whom the bell tools — Komu /možná i čemu/
zvoní hrana? Panenka se mění v kašpárka — umělce — budoucí malířku — klauna — kontrastní postavu balancující na hraně — okraji rozumné společnosti.
Dále motiv trofeje. Srnčí lebky se srdci na pružinách a ženské rty po srdci, srnci
toužící. Eros a thanatos. Odkud se berou lovecké pudy? Nedávno mi Tereza nad jedním
svým objektem se srnčími lebkami s dětskými dudlíky řekla. „Měli by si v těch loveckých
hospodách mezi ty trofeje dát taky lebku dítěte.“ Taky si to myslím!
Jako žena současnosti se Tereza výtvarně vyrovnává s mobilní komunikací. Mobil
jako šidítko lidského tepla se prolamuje do soukromí a nutí roli dispečera, spojovatele
a neurotika. Mobily nás pronásledují ve vzduchu i pod vodou.
Vystavené obrazy doplňuje Tereza objekty. Stará omšelá trumpeta se vznáší s bílými
balónky — metafora písně, dechu — života — atman. Busta manekýna evokuje otázku po
komturovi, tajemném muži, který ublíží, nebo přitaká a přispěje...třeba jen svou položivou — polomrtvou přízní.
A tak jsme se, milí přátelé, ocitli alespoň na chvíli ve světě malířky Terezy. Jak sama
říká: Obrazy jsem si musela namalovat z dychtivé potřeby uvidět to, co jsem si vysnila
a představila. Ze stejného důvodu tvořili a tvoří mnozí velcí známí i neznámí umělci od
DANIEL BALABÁN, AK. MAL.
úsvitu lidstva.

Je pátek odpoledne. Všichni se už dávno rozprchli do svých domovů, ke svým
rodinám, jen Jarmil obchází fakultu jako
přízrak ekologické katastrofy. Do jednoho
pytle hází PET láhve, do druhého tetrapak. Poté nastupuje do osmičky, směr
Poruba-Vozovna, kde má oblíbené zátiší
s trojicí různobarevných kontejnerů.
Jaro nejaro, máj nemáj, Jarmil je sám jako
kůl v plotě.
Jednou už měl známost, vypadala nadějně! Slečna S., studentka PřF, jednoznačně ekologický typ (0 % tuku, 0 % make-upu, 0 % deodorantu, 0 % sex-appealu, na
svačinu jen voda bez bublin a celozrný
kornšpic), se pro Jarmila zdála být ideální
družkou. Měl s ní dokonce sjednáno rande, avšak i tuto brontosauřici přešla touha,
když jí cestou z fakulty strčil do jedné
ruky plasty, do druhé sklo. Našla si prý jakéhosi environmentálně zaostalého frajírka
s nagelovanými vlasy, který ani netřídí, ani
nekompostuje.
Takže Jarmil opět vede svůj staromládenecký život. Po večerech skartuje písemky
z historické mluvnice, které následně nabízí ve Zverimexu jako podestýlku do klecí
pro křečky, a depku zahání tím, že si dá
k večeři nějaké to biojelito či bůček-light.
A ruku v ruce s dlouhodobou neudržitelností rozvoje univerzity je i Jarmilův nervový kolaps na spadnutí.
Senáte, dělej s tím něco!
JARMILOVA
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Kolektivní dílo odborníků z různých vědeckých oborů, vydané Filozoﬁckou fakultou a Ústavem pro regionální studia
Ostravské univerzity, přináší 123 biogra-
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mů, zachycujících osudy 197 osobností spjatých s vymezenou oblastí svým
původem či působením. Jde o slovník
připravovaný tzv. holandskou metodou,
zahrnující významné osobnosti ze všech
oblastí společenského dění. Vzhledem
ke speciﬁckému charakteru regionu zahrnuje slovník i reprezentanty minorit
(německá, polská, židovská), uvádí rovněž kolektivní biogramy podnikatelských
a šlechtických rodů. V závěru je publikován souhrnný rejstřík pro 1.-8. sešit
nové řady.
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První v plánované řadě sborníků Ostravské univerzity věnovaných dějinám
umění a památkové péči přináší celkem
dvanáct odborných studií různorodého tematického zaměření od příspěvků
uměnovědných po články věnované teorii a dějinám památkové péče a technickým památkám. Mezi autory studií
jsou pedagogové působící na Ostravské
univerzitě i odborníci z významných odborných institucích jak v České republice, tak v zahraničí, včetně pracovníků
památkové péče a studentů semináře
dějin umění Ostravské univerzity.
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Otevření nového
podnikatelského inkubátoru
STEEL IT v Třinci
V březnu byl v Třinci slavnostně otevřen nový podnikatelský inkubátor pro začínající podnikatele v oblasti
informačních a komunikačních technologií na Těšínském Slezsku.
Inkubátor bude sloužit
začínajícím
podnikatelům
především z řad studentů
a absolventů vysokých škol.
Měl by se stát místem pro
rozvoj inovativních nápadů
a růst nových technologicky orientovaných ﬁrem. Posláním inkubátoru je snížit
odliv mladých absolventů technických oborů a napomoci rozvoji nového sektoru informačních a komunikačních technologií v regionu. „Chceme vytvořit takové podmínky pro
zahájení podnikání, aby se tito mladí lidé měli kam vrátit a aby se nebáli začít podnikat
na Těšínském Slezsku,“ upřesnil cíl inkubátoru ředitel Ing. Michal Banot. Do projektu
je zapojeno více než 13 partnerů, kteří jsou zárukou kvalitních služeb, které bude inkubátor nabízet. Jsou mezi nimi vysoké školy našeho kraje, profesionální poradenské
ﬁrmy Kazuist a HRAT, ale také např. VTP Ostrava nebo IT klastr. „Pomoc začínajícím
podnikatelům se snažíme zaměřit na to, co skutečně potřebují. Naše asistence je zaměřena
na 3 pilíře úspěchu. Stručně si ji můžeme představit jako hardware (zvýhodněné nájemné
a špičkové vybavení zdarma), software (poradenství, konzultace, služby a další vzdělávání)
a něco navíc (aktivní marketing, pomoc při zajištění zakázek). Více informací lze nalézt
na internetových stránkách www.steel-it.cz,“ uvedl ředitel inkubátoru. Projekt je ﬁnančně
podpořen Evropským fondem regionálního rozvoje, státním rozpočtem ČR, rozpočtem
Moravskoslezského kraje a rozpočty měst Český Těšín a Třinec. Nositelem projektu je
Institut EuroSchola a rozvojová agentura HRAT.
Od svého otevření má inkubátor ambice stát se centrem podnikání celého Těšínského Slezska. V březnu, krátce po svém otevření, se v jeho prostorách konalo setkání
podnikatelů v rámci Územní sekce krajské hospodářské komory, na kterém byl projekt
inkubátoru představen místním podnikatelům. V dubnu se zde konala valná hromada
Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, na které se inkubátor představil zástupcům všech měst a obcí regionu. V květnu se v prostorách inkubátoru konala
mezinárodní konference Role inkubace ﬁrem v regionálním rozvoji. Jednalo se o konferenci pořádanou v rámci projektu Capture the knowledge economy network, pořádanou
městem Třinec, rozvojovou agenturou HRAT a Institutem EuroSchola. Na konferenci
vystoupilo 10 odborníků z celé Evropy. Jednalo se především o ředitele a manažery podnikatelských inkubátorů, vědecko-technologických parků a center pro transfer technologií
v rámci evropských univerzit. Konference měla anglický podtitul Třinec Incubation masterclass a jejím cílem bylo předání zkušeností zahraničních expertů s procesem inkubace
ﬁrem, inovativním podnikáním a transferem technologií. Prezentace z konference i další
informace o podnikatelském
inkubátoru STEEL IT najdete na internetových stránkách
www.steel-it.cz Prozatím poslední akcí inkubátoru STEEL
IT byl den otevřených dveří,
který se konal 6. 6. v prostorách inkubátoru. Bližší informace o možnosti zahájení
podnikání v inkubátoru za
zvýhodněných podmínek poskytne vedení inkubátoru také
na tel. 558 996 332.
— MB —

Růžovými brýlemi Miriam Prokešové
Jahody se červenají, měsíc červen přiletěl,
děti abecedu znají, Vojta stále psát by chtěl.
Červen růžemi již voní, brzy budou prázdniny,
celý rok jsme byli hodní, pětku nemá jediný…
Vzpomínáte?
Básnička na konci Slabikáře z první třídy.
Dodnes mi zní v uších, když jahody se červenají…
Byla to taková docela pěkná doba. Běžela jsem vždycky domů zaprášenou
ulicí, maminka už vařívala oběd, na dvorku kdákaly slepice a na zahradě
se pásly ovečky a koza. A v přední zahrádce za dřevěným plotem
u angreštu a rybízu a pod jabloní skutečně dozrávaly jahody.
Ta cesta do školy či domů ze školy však byla zároveň i hodně nebezpečná.
U jednoho domku v půli kopce se totiž pravidelně pásly husy i s houserem.
Byl to zlý houser. Strašně moc jsem se ho bála. Skoro vždycky na mě syčel,
a když jsem utíkala, s nataženým krkem a otevřeným zobákem a se syčením
běžel za mnou, jen jen mě kousnout či sežrat či vlastně nevím, oč mu šlo.
Znamenalo to však jediné — jít ráno do školy a v poledne stejnou cestou
zpět kolem hejna hus a divokého zlého housera; to byl téměř nadlidský úkol,
vyžadující nesmírnou odvahu.
Až jednou se to změnilo. Jednoho rána šel se mnou stejnou cestou o pár let
starší bratranec. Nebo bratr? Už ani nevím. Pamatuji si jen, že když se houser
za námi rozběhl, nezalekl se, postavil se proti němu a stejně jako on děsivě
natáhl krk a zasyčel na něj. Chudáka housera to tak překvapilo, že neudržel
rovnováhu, nohy mu vylétly do výše a v důsledku leknutí se prostě překotil
směrem vzad a potupně dopadl na svůj opeřený zadek. Navíc se místo
zlověstného zasyčení (těsně před tím, než sklapl zobák) zmohl pouze a jen
na nějaké prapodivné a naprosto nedůstojné zaskřehotání.
Příští den jsem šla opět sama a ten bílý zdomácnělý pták mě už zdálky
pozoroval a chystal se na útok. Já jsem se však, poučena a posílena událostí
minulého dne, už tolik nebála. A když se za mnou to zvíře rozběhlo, prudce
jsem se otočila a zasyčela na něj a jeho řečí mu tak rázně konečně sdělila,
že jeho vlády a zastrašování je konec a že už se nebojím. Kupodivu pochopil.
Už nikdy nezaútočil a já získala tolik potřebný respekt. A od té chvíle jsem
začala chodit do školy i z ní konečně beze strachu a ráda.
Proč to vyprávím? Protože jsem si v poslední době na tuto příhodu
zcela a jasně vzpomněla. Ale zároveň jsem si s údivem uvědomila zvláštní
věc — že jakkoliv je to divné, z této události jsem se později ve svém životě
nijak nepoučila. Mohla jsem dávno vědět, že ten, kdo dá najevo, že se bojí,
bude bit. Že kdo dá najevo strach, na toho si i ostatní dovolí. Že kdo před
něčím či někým utíká, má proč, protože je honěn. I pes honí jen tu kočku,
která se jej zalekne. Kočka, která se nelekne a neuteče, ale naopak zaprská
a brání se, či jen psa ignoruje, ta nakonec získává respekt a kupodivu ani
mnohem větší a silnější pes si k ní nic nedovolí.
Tak nějak to chodí ve světě zvířat.
A bohužel, asi i ve světě lidí.
A asi je někdy dobré vzpomenout si nejen na jahody, co se v našich životech
červenaly, ale také například i na hejno hus v čele s houserem,
který si nakonec sedá na zadek —
a už nikdy neublíží….
Redakční rada Listů přeje všem pedagogům i studentům, zvláště čtenářům
našich řádků, krásné letní dny a dovolenou plnou zajímavých zážitků.
Děkujeme také za spolupráci všem pravidelným přispěvatelům.
Těšíme se na další spolupráci v novém akademickém roce.

Vydané spisy,
skripta a sborníky
Pořadí vydání: první
Rozsah:
196
Náklad:
100 ks
Cena:
150 Kč
ISBN 80-7368-218-4
Anotace:
Sborník SLAVICA IUVENUM je výstupem ze VII. mezinárodní studentské
vědecké konference pořádané každoročně na katedře slavistiky FF OU. Konference se zúčastnili studenti se svými
školiteli z významných českých, ruských,
polských a slovenských slavistických univerzitních pracoviš. Jednání probíhalo
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Příručka je určená pro studenty oboru
Latina a vychází z programu vyučování,
jeho požadavků a také předpokládá zdokonalení této látky na další etapě studia, magisterské. Z ohledu na charakter
oboru jsou vyčleněny pouze základní
etapy vývoje antického dějepisného myšlení a vybrali pouze nejvýznamnější dějepisce. Příručka se tímto pádem skládá
ze dvou části: první je věnována starořeckému dějepisectví, druhá dějepisectví
římskému. Pro rozšíření informace je
zařazen slovníček starověkých dějepisců
a spisovatelů (periégetů, zeměpisců, teoretiků dějepisného umění apod.).
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