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Tři novinky z Filozofické fakulty
Projekt restrukturace oboru rekreologie
Internacionalizace studia na Ostravské univerzitě
Absolventi ZSF OU nacházejí uplatnění snadno
Bez patologie byla a je medicína nemyslitelná
Nový knihovnický systém v Univerzitní knihovně OU
Stavovská unie studentů

Události měsíce

n V Ostravě

se konala 5. konference
Evropské společnosti pro fuzzy logiku a technologii

Konference EUSFLAT se koná každé
dva roky. Poprvé proběhla v r. 1999
na Mallorce, pak v r. 2001 v Leicesteru
(Anglie), v r. 2003 v Zittau v SRN, v r.
2005 v Barceloně a letos u nás v Ostravě. Konference je hlavně evropská,
ale účastní se jí i odborníci z Japonska
a USA, v letošním roce také z Brazílie. V Ostravě se sešlo 160 vědců z 26
zemí, aby si vyměnili znalosti a nové
poznatky z oboru tzv. soft computing,
tj. skupiny matematických metod
(fuzzy logika, teorie neuronových sítí,
genetické algoritmy), které umožňují
efektivně zpracovat nepřesné informace (např. informace zadané slovy
„malý úhel, velká vzdálenost“ apod.).
Hlavním organizátorem konference
byl Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Ostravské univerzity.
Zdůrazněme, že EUSFLAT je prestižní
mezinárodní konference, a proto pro
nás bylo velkou ctí, že se konala letos
v Ostravě. Věříme, že se akcí podařilo
zviditelnit ÚVAFM, Ostravskou univerzitu a také Ostravu a celou Českou
republiku. Je nutno zdůraznit, že česká věda je v tomto oboru na světové

špičce, a bez přehánění mohu konstatovat, že nejvýznamnější výsledky tohoto oboru v posledních 20 letech ve
fuzzy logice pocházejí od nás.
Letos bylo na konferenci 7 zvaných
řečníků. Úvodní plenární přednášku
měl profesor kalifornské university
v Berkeley prof. Lotﬁ A. Zadeh, zakladatel oboru, nositel více než dvaceti
čestných doktorátů z nejrůznějších
univerzit světa. Svůj desátý čestný
doktorát získal v r. 1998 od Ostravské
univerzity. Prof. Zadeh má 86 let, ale
je to stále neuvěřitelně vitální člověk,
světově proslulý vědec, který ročně
mívá cca 60 přednášek po celém světě. Můžeme se pochlubit tím, že do
Ostravy zavítal již podruhé. V této
souvislosti chci poděkovat zastupitelům města Ostravy za poskytnutí ﬁnanční podpory, která nám umožnila
uhradit náklady na návštěvu prof. Zadeha a dalších hostů.
Dalšími plenárními řečníky byl
prof. Christian Fermüller z Rakouska, prof. Michel Minoux z Francie,
prof. Da Ruan z Belgie, prof. Sandor
Jenei z Maďarska a prof. Joan Gispert ze Španělska. Českým plenárním
řečníkem byl prof. RNDr. Petr Hájek,
DrSc., z AV ČR v Praze, který byl v letošním roce vyznamenán prezidentem
republiky za celoživotní práci, mimo
jiné právě v oboru fuzzy logiky.
V průběhu konference jsme také jednali o společných projektech výzku-

mu, společných publikacích apod. Na
konferenci proběhlo pravidelné shromáždění členů EUSFLATu. Poznamenejme, že vědeckým sekretářem této
společnosti je prof. I. Perﬁljeva, CSc.,
z ÚVAFM.
ÚVAFM má již zkušenosti s organizováním mezinárodních konferencí.
Nejvýznamnější z nich byl Světový kongres IFSA’97 v Praze (International Fuzzy Systems Association – Mezinárodní
asociace pro fuzzy systémy), jehož generálním předsedou byl prof. V. Novák a jedním z místopředsedů prof. J.
Ramík (bývalý pracovník ÚVAFM).
Kromě toho jsme v r. 2001 organizovali Česko-americké setkání pro soft
computing v Rožnově pod Radhoštěm
a v r. 2005 5. mezinárodní konferenci
The Logic of Soft Computing v Ostravě. Je nutné také říci, že od r. 1998
se každoročně koná česko-japonský seminář střídavě v obou zemích,
u nás ho organizujeme my a ÚTIA AV
ČR v Praze (letos se konal hned po
EUSFLATu v Liblicích u Mělníka).
Celkově můžeme s radostí konstatovat, že konference EUSFLAT 2007
v Ostravě byla velmi úspěšná. Už v jejím průběhu a v závěru nám mnoho
účastníků přišlo osobně blahopřát
k tomu, že podle jejich názoru to byla
jedna z nejlepších konferencí v oboru soft computing za řadu let. Kromě toho jsme dostali řadu emailů od
účastníků konference s poděkováním
za vynikající profesionální práci při
organizaci konference. Proto patří
náš dík také ﬁrmě GUARANT, s.r.o.,
kterou jsme najali k řízení a organizování akce.
Na závěr chci poděkovat všem spolupracovníkům ÚVAFM. Zejména
Mgr. Martinu Štěpničkovi za úspěšné zvládnutí největšího břemene organizace konference, dále
Mgr. Viktoru Pavliskovi, Mgr. Dagmar Plškové, Ing. Antonínu Dvořákovi, PhD., RNDr. Martině Daňkové,
PhD., Mgr. Michalu Holčapkovi, PhD.,
a RNDr. Jiřímu Kupkovi, PhD. Všichni velmi obětavě a bez ohledu na
svůj volný čas pomáhali při přípravě
sborníku, techniky a všeho, co bylo
nezbytné pro úspěšný průběh konference.
Prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
ředitel ÚVAFM
s

Ve dnech 11.–14. září 2007 proběhla
v hotelu Imperial v Ostravě 5. konference EUSFLAT 2007 Evropské společnosti pro fuzzy logiku a technologii
(European Society for Fuzzy Logic
and Technology). Součástí konference bylo také 6. setkání pracovní skupiny ERCIM pro soft computing a 14.
Zittau Fuzzy kolokvium.

Prof. Irina Perﬁljeva, CSc., při úvodní tutoriální
přednášce
foto: J. Večeřová
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Události měsíce
Podrobnosti o konferenci najdou zájemci na www.eusﬂat2007.cz
Výňatky z emailů některých účastníků
konference:
Prof. Lotﬁ A. Zadeh, Univeristy of California, Berkeley, USA:
„I should like to express to you and your
associates my great appreciation for the
very warm reception which was extended
to me in Ostrava. I enjoyed very much
my participation in EUSFLAT 2007 and
was very favorably impressed by the high
quality of the program, organization and
local arrangements. I wish to thank you
again for your going out of your way to
make my stay in Ostrova a very pleasant
as well as stimulating experience.“

Prof. E. P. Klement, Johannes Kepler
Universität Linz, Rakousko:
„I would like to thank you for having organized EUSFLAT 2007 in such a profession al way.“
Prof. Da Ruan, Belgian Nuclear Research Centre, Mol, Belgie:
„I have been almost to all EUSFLAT conferences since 1999. To my ranking ordering, EUSFLAT07 is the best organized
event. You deserve our congratulations

on the great successful event. I also take
this opportunity to thank you for inviting
me at this unforgettable conference.“

s Zahájení konference: zleva prof. L. A. Zadeh
(USA), prof. J. Močkoř (OU), prof. I. Godo (Španělsko), prof. J. Kacprzyk (Polsko), prof. V. Novák
a prof. I. Perﬁljeva (OU)
foto: J. Večeřová

Prof. Michel Minoux, University Paris
6, Francie:
„This is to tell you how pleasant and proﬁtable it has been to meet you and participate in this wonderfully organized EUSFLAT
meeting. You did everything possible
to encourage and stimulate exchanges among the participants, by creating
a friendly and professional atmosphere.
Thanks a lot for all your time and efforts
which resulted in a highly successful meeting. As far as I am concerned, I could realize how important is the involvement of

Czech scientists in this most active area of
Fuzzy sets theory and applications, and,
prominent among them, the Institute you
are heading at ‚Universitas Ostraviensis‘.
Thanks again for inviting me and for this
unique opportunity of contacts with the
Czech scientiﬁc community.“

s

Prof. Ulrich Bodenhofer, Johannes
Kepler Universität Linz, Rakousko,
president EUSFLATu (nemohl se z rodinných důvodů zúčastnit):
„Let me thank you once again for organizing EUSFLAT 2007! I am saying this not
only as the president of EUSFLAT, but also
as an individual. Even though the conference has just ended, I have had contact
with several colleagues who have attended the conference, and the feedback
has been overwhelmingly positive.“

Prof. L. A. Zadeh s účastnicemi konference:
zleva A. Michálková, dr. M. Daňková a prof. I.
Perﬁljeva
foto: J. Večeřová

• Vážené čtenářky
a čtenáři Listů OU,
v našem periodiku dochází od nového
akademického roku k několika změnám. Tou nejdůležitější je periodicita
vydání, která se mění na čtvrtletník.
Ve snaze zvýšit čtivost redakční rada
žádá přispěvatele o stručnější články
v rozsahu maximálně 1,5 strany textu. Redakce si také vyhrazuje právo
v případě potřeby jednotlivé příspěvky
krátit.
Kromě tištěné podoby Listů připravujeme od měsíce října i novinku
– měsíčník v elektronické podobě – na
hlavních webových stránkách OU. Zde
budou prezentovány aktuální a zajímavé informace o dění na univerzitě,
konference a semináře, pozvánky na
výstavy a koncerty studentů a pedagogů. Věříme, že tímto počinem přispějeme k ještě lepší vzájemné informovanosti o životě na celé Ostravské
univerzitě.
Těšíme se na Vaše příspěvky a přejeme
Vám všem příjemné chvíle strávené
nad stránkami Listů.
Redakční rada
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Tři novinky z Filozoﬁcké fakulty
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Na fotograﬁích autor se svým křtěným dílem,
laudator a členové katedry slavistiky foto: archiv

Krásná knížka
a originální křest
PhDr. Jan Vorel, Ph.D., vydal monograﬁi o Andreji Bělém, jedné z nejvýraznějších postav tzv. druhé generace
ruského symbolismu. Svůj badatelský
zájem soustředil především na esteticko-ﬁlozoﬁcký aspekt tvorby tohoto
pozoruhodného myslitele přelomu minulého století.
Originální knížka byla originálně pokřtěna v ostravském Televizním klubu
dne 18. července 07. Laudatio držel
Mgr. Igor Jelínek.
Eva Mrhačová

Nadšení zástupkyně
Japonské nadace!
Když na jaře prohlásil japonský ambasador, že česká japanistika nekončí
v Olomouci, ale v Ostravě, myslel to
vážně. Již čtvrtým rokem se na Filozoﬁcké fakultě s velkým úspěchem vyučuje lektorská japonština a pozvolna
se také za podpory velvyslanectví, ale
především Japonské nadace buduje
v naší studovně japonské oddělení odborné lingvistické literatury. Dne 11.
9. navštívila Filozoﬁckou fakultu paní
Eiko SHIBAKURA, profesorka univerzity v japonské Nagoji a zároveň představitelka Japonské nadace (Japan
Foundation).
Japonská nadace vznikla v roce 1972
a jejím hlavním cílem je přispívat k rozvoji a udržování vztahů s Japonskem
ve všech oblastech. Nadace má sídlo
v Tokiu, pobočku v Kyotu a 2 jazykové
instituty v Urawe a Kansas. Posláním
dvou posledně jmenovaných organi-

V doprovodu naší lektorky japonštiny
p. Mami Navrátilové si posléze prohlédla japonské oddělení studovny
FF OU, získala informace o počtu studentů studujících lektorský japonský
jazyk, ale i o celkové struktuře studia
na FF OU.

s Prof. Shibakura (uprostřed) s lektorkou pí Navrátilovou (vlevo) a pracovnicí japonského velvyslanectví
foto: archiv

zací je napomáhat k rozšíření výuky
japonštiny na celém světě.
Paní prof. Shibakura nyní vyučovala 3
roky japonštinu jako hostující profesorka japanologie na Filozoﬁcké fakultě UK. Při své návštěvě Ostravy předala
Filozoﬁcké fakultě již podruhé dar Japonské nadace - odbornou literaturu
v hodnotě 30 000 Kč.

Velice se jí u nás líbilo, byla nadšena
přístupem jak pedagogů, tak studentů
ke studiu japonštiny a přislíbila nám
další odbornou pomoc z Japonské nadace.
Jana Bolková

Máme novou docentku!
Dne 4. 9. obhájila na Katolické univerzitě v Ružomberku velmi úspěšně
svou habilitační práci paní PhDr. Maria
Vašutová, Ph.D., proděkanka FF OU
pro studium. Tématem habilitace byly
Adjustační problémy u dětí se speciﬁckými vývojovými poruchami učení a chování. Nové docentce ze srdce blahopřejeme.
Eva Mrhačová

• Pocta významným jubilantům katedry romanistiky
V úterý 18. září 2007 se na katedře
romanistiky za účasti doc. PhDr. Evy
Mrhačové, CSc., děkanky Filozoﬁcké
fakulty, a doc. PhDr. Márie Vašutové,
PhD., proděkanky pro studium, uskutečnilo slavnostní odevzdání sborníku Studia romanistica oslavencům.
První z oslavenců, prof. dr. hab. Aleksander Ablamowicz je spojen s výukou francouzské literatury na naší
katedře od roku 1993. Za svými ostravskými studenty, kterým vštěpuje
lásku k francouzské literatuře, přijíždí pan profesor pravidelně již čtrnáct
let z polských Katowic. Připomeňme,
že za výsledky své téměř padesátileté
s

V těchto dnech vychází sedmé číslo
sborníku prací FF OU Studia romanistica, který se katedra romanistiky rozhodla věnovat, jako projev uznání za
přínos pro rozvoj ostravské romanistiky, svým třem kolegům, kteří v roce
2007 oslavili svá významná životní
jubilea.

Gratulace paní děkanky FF oslavencům
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vědecké a pedagogické činnosti byl
prof. Ablamowicz v roce 2006 oceněn nejvyšším státním vyznamenáním Francouzské republiky Ofﬁcier de
l´Ordre National du Mérite.
Druhý jubilant, prof. PhDr. Lubomír
Bartoš, CSc., pracuje na naší katedře
od roku 1995. Jeho mimořádný přínos pro rozvoj ostravské romanistiky spočívá především v tom, že pro
katedru vychoval dvě doktorandky
a další tři se pod jeho vedením připravují na ukončení doktorského studia.
Pan profesor je členem vědecké rady
Filozoﬁcké fakulty OU, odborným
garantem lingvistických studijních
disciplin v obou odděleních katedry,

s

Fakulty a vysokoškolské ústavy
Zleva prof. Ablamowicz, prof. Bartoš a dr. Reska

iniciátorem a realizátorem mnoha výzkumných
projektů.
Třetí oslavenec, PhDr. Jaroslav Reska, CSc., je
jedním ze zakladatelů
ostravské
hispanistiky
(1993) a má také velký
podíl na jejím rozvoji.
Byl spoluautorem bakalářského
studijního
programu Španělština ve

• Projekt restrukturace oboru rekreologie
V rámci Evropského sociálního fondu
je řešen projekt „Restrukturace oboru a inovace curricul studijního oboru rekreologie“, na kterém se za naši
univerzitu podílí členové katedry tělesné výchovy Mgr. Radim Kofránek
a Mgr. Igor Fojtík, Ph.D. Dalšími řešiteli či partnery jsou Univerzita Palackého v Olomouci (hlavní řešitel), Masarykova univerzita v Brně, Univerzita
v Hradci Králové a Technická univerzita v Liberci. Hlavním cílem je novelizace studijních oborů a organizace
studia a vytvoření podmínek pro co
nejširší uplatnění absolventů v praxi.
V současné době se práce na projektu chýlí k závěru (konec projektu 31.
října 2007) , a tak nastal čas k částečné rekapitulaci dosažených výsledků.
V jednotlivých klíčových aktivitách
byly vykonány následující činnosti,
resp. vytvořeny tyto produkty:
A - Situační analýza FTK UP, partnerských fakult a vybraných fakult
zahraničních

- analýza curricul českých a zahraničních VŠ, analýza současných studijních opor, zprávy z dotazníkového
šetření, rozhovorů (kompetence
absolventů, materiální a technické
zabezpečení výuky)

Ve dnech 12.–16. července se těleso,
jehož řady posílili PhDr. Jiří Kusák,
Ph.D., odborný asistent katedry hudební výchovy PdF, studentky oboru
Sbormistrovství Sylva Schmuckerová
a Katarína Kuchárová, doc. PaedDr.
Petr Franiok, Ph.D., odborný asistent
katedry speciální pedagogiky PdF,
a Mgr. Vladimíra Sehnalová, odbor-

Podrobné údaje o profesní dráze
oslavenců a úplné bibliograﬁcké
údaje, které uvádíme ve sborníku,
dokumentují výsledky téměř padesátileté intenzivní pedagogické a výzkumné činnosti prof. A. Ablamowicze, prof. L. Bartoše a dr. J. Resky.
Jitka Smičeková

E - Tvorba nových studijních opor
- monograﬁe (př. Rekreologie), multimediální texty, informační CD

C - Situační analýza zaměstnavatelských organizací

I nadále pokračují setkání a diskuse
s cílovými skupinami (klíčová aktivita
F), jejichž námětem je zejména problematika navrhovaných magisterských
specializací (Management životního
stylu, Management rekreace a sportu,
Management rekreace a cestovního
ruchu). Na spoluřešitelských pracovištích se dokončují další studijní opory,
např. Sociologický výzkum, Komunální rekreace, Občanské právo, Filozoﬁe
přírody atd.

- uplatnění absolventů na trhu práce, adresář zaměstnavatelských
pracovišť, rozhovor se zaměstnavateli, anketa týkající se zaměstnavatelů a absolventů, návrh nových
bakalářských a magisterských proﬁlů

V rámci projektu se 25. října v Olomouci uskuteční workshop na téma
„Aktuální stav a perspektivy rekreologických studijních oborů“, který by
měl přispět ke zvýšení celkové efektivity uplatnění absolventů studentů
oboru rekreologie v praxi.

D - Konstrukce jednotlivých stupňů
studia a tvorba curricul

Tento projekt je ﬁnancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

B - Tvorba přechodných curricul
- přechodná curricula, analýza stávajících proﬁlů, návrh nových modulů

- vytvoření nových bakalářských(9)
a magisterských (3) curricul

• Sborové zpívání s vůní exotiky
Thajsko je v nabídce cestovních kanceláří oprávněně prezentováno jako
ráj turistů a jeho návštěvníkům jsou
garantovány nezapomenutelné cestovatelské zážitky. Pěveckému sdružení Slezská Ostrava přinesla cesta
do této exotické země především
nezapomenutelné zážitky hudební,
okořeněné významným soutěžním
úspěchem.

sféře podnikání a v cestovním ruchu,
který byl několik let jediným studijním programem svého druhu v České
republice.

ná asistentka katedry informatiky
a počítačů PřF, pod vedením svého
dlouholetého uměleckého vedoucího
a sbormistra doc. Mgr. Jana Spisara,
Ph.D., odborného asistenta katedry
hudební výchovy PdF, zúčastnilo mezinárodního soutěžního festivalu pěveckých sborů Cesta písní. Hostitelem
více než dvou tisícovek účinkujících,
kteří se sjeli z blízkých i vzdálených
zemí (Austrálie, Malajsie, Indonésie,
Singapuru, Filipín, Číny, Jihoafrické
republiky, Litvy a České republiky),
byla thajská sborová asociace a město
Pattaya.
Období od 21. února, kdy byla ansámblu na základě CD nahrávky deﬁnitivně potvrzena účast, naplnila intenzivní příprava. Ostravští se rozhodli
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Mgr. Radim Kofránek

obsadit dvě soutěžní kategorie – dospělých smíšených sborů a folklorních
sborů a pro své vystoupení zvolili náročný program: G. Gastoldi – Amor
vittorioso, Z. Lukáš – Pater noster, A.
Dvořák – Vyběhla bříza běličká, Čačina v úpravě O. Halmy a Tancuj, tancuj
v aranžmá J. Valacha.
Vynaložené úsilí bylo odměněno ziskem stříbrných pásem v obou kategoriích. Přesná intonace, velmi dobrá pěvecká technika, hlasová vyrovnanost,
dokonalé vystižení stylu a atmosféry
skladby, to byly atributy, které si vysloužily obdiv a uznání desetičlenné
odborné poroty i publika.
Záměr organizátorů prezentovat sborové umění jihovýchodní Asie i hostujících zemí, nabídnout možnost
srovnání, vzájemného obohacování
i dalších tvůrčích kontaktů byl naplŠárka Zedníčková
něn bezezbytku.

Fakulty a vysokoškolské ústavy
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Internacionalizace studia na Ostravské univerzitě

Trendem současného vysokého školství je internacionalizace výuky. Nejen studijní materiály a zdroje v cizích
jazycích, ale také čím dál více i přímá
výuka v angličtině, včetně vytváření seminárních a diplomových prací,
prezentací a účasti v diskusi. Atraktivní součástí těchto procesů je rovněž
přednášková aktivita zahraničních
profesorů. K těmto trendům, určovaným vyspělými západoevropskými
univerzitami, se od září připojí i Ostravská univerzita v Ostravě. A to díky
projektu Evropského sociálního fondu
„Inovace a internacionalizace vybraných
studijních oborů na OU“.
Září se stane přelomovým měsícem
katedry sociální geograﬁe a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
(dále jen KSGRR). Po období příprav
se aktivně rozbíhá projekt Internacionalizace výuky, ve kterém interní
a externí zaměstnanci Ostravské univerzity budou vyučovat v angličtině 8
předmětů, uspořádaných do dvou tematických modulů – Migrace a rozvoj
a Politická geograﬁe. Kurzu „Přednáška
zahraničního profesora“ se zúčastní profesoři politické geograﬁe z Londýna,
Manchesteru, Exeteru, Moskvy a Osla.
Studentům Ostravské univerzity přednesou své originální příspěvky ke stu-

diu politické geograﬁe a umožní jim
diskutovat současné trendy a výzkumné směry v oboru.
Projekt je zaměřen především na studenty geograﬁe, ale mohou se jej díky
kreditnímu systému organizace studia
zúčastnit všichni studenti Ostravské
univerzity. Další velmi důležitou cílovou skupinu kurzů představují zahraniční studenti, kterých v rámci výměnných programů univerzity na katedře
každoročně přibývá. To byl také jeden
z důvodů, proč byly kurzy a jejich sylaby již od samého počátku připravovány tak, aby vyhovovaly evropským kritériím na ECTS (transfer kreditů) a byly
tak plně kompatibilní se standardy
v Evropské unii. Tohoto využijí převážně studenti, kteří sem přijíždějí z Polska, Rumunska, Španělska, Slovenska
nebo Turecka.
Projekt s sebou přináší i další akce,
které přispějí ke zpestření a zkvalitnění výuky, ale také ke zvýšení mezinárodního povědomí o Ostravské
univerzitě, Ostravě a celém Moravskoslezském kraji. Jedná se o konání dvou
konferencí, které v září pořádá KSGRR.
První z nich je Migrace a rozvoj, zaměřená na současné migrační trendy a jejich důsledky, které se účastní desítky
akademických pracovníků z celé Evro-

py, ale i z USA, Nového Zélandu nebo
Asie. Druhou je konference Globalizace a její dopad na lokality, v rámci které se uskuteční seminář „Quo vadis, politická geograﬁe“, a to za účasti českých
a evropských akademických pracovníků z Velké Británie, Německa, Francie
a z řady dalších, a to i afrických zemí.
„České vysoké školy se dlouhodobě potýkají s handicapem, jak zvyšovat úroveň jazykových kompetencí svých studentů tak,
aby byli konkurenceschopní na evropském
pracovním trhu i ve srovnání se studenty
ze Skandinávie, Beneluxu či sousedního
Německa nebo Rakouska. Ač naši studenti na katedře mohou kvalitně studovat kromě povinné angličtiny i dalších pět
světových jazyků, není pro ně lepší možnost než studovat odborné předměty přímo v angličtině“, říká vedoucí katedry
RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. To potvrzuje
i řešitelka projektu Mgr. Monika Šumberová. „Chceme studenty motivovat ke
sebevzdělávání tím, že jim nabídneme
kvalitní možnosti studia, po kterých velká
část studentů volá. Zejména naši studenti navrátivší se ze zahraničního studia si
chtějí své nabyté jazykové znalosti udržet.
V neposlední řadě je to i výzva pro nás vyučující samotné, kdy se musíme na výuku
v angličtině kvalitně připravit, i když jako
nerodilí mluvčí se chybám určitě nevyhne- DZ
me.“

• Diplomy pro první absolventy oboru zdravotnický záchranář

Slavnostní promoční rituál má přesný
řád. Od slavnostního nástupu vědecké rady až po závěrečná slova doc.
MUDr. Jaroslava Slaného, CSc., děkana
fakulty, a doc. PaedDr. Ivy Málkové,
Ph.D., prorektorky pro studium, s ni-

miž se s úspěšnými absolventy loučili.
Paní prorektorka si vybrala tři příběhy,
z nichž čerpala velmi výstižné a působivé oslovení nejen absolventů, ale
celého auditoria. Před začátkem promoce prozradila: „První bude úryvek
z Francoise Villona, druhý příběh čerpá
z Homérovy Odyssey, třetí oslovení absolventů se opírá o zamyšlení nad žánrem
příběhů. Všechny náměty však spojuje
jedna myšlenka: Ať člověk dostuduje nebo
ukončí jakýkoli úkol, tak je vždy na začátku
cesty. Přeji všem těmto mladým lidem, aby
vždy dokázali v sobě vygenerovat tvůrčí
sílu a neustále na sobě pracovali, aby neokorali a neustále hledali…“ V této chvíli
se paní prorektorka odmlčela a pak
dodala: „Aby také nikdy nezapomenuli
poděkovat těm, kdo jdou s nimi…“
Vážná slova děkana Slaného byla nejen důstojnou, ale vpravdě otcovskou
tečkou za promočním aktem. Z jeho
projevu jsme vybrali tři krátké úryvky,
jež přirovnal ke třem přáním sudiček:
„Na naší univerzitě jste se připravovali na
neobyčejně odborně náročné profese,
mající za cíl v nejrůznější podobě pomáhat
druhým lidem… Je to vysoce etické zací-
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lení, ale nepochybně vám také tato práce
bude přinášet významné naplnění a uspokojení profesní… Rád bych vám však při
této příležitosti připomenul, že každý člověk je absolutní hodnotou – a že v této
souvislosti při výkonu vaší práce platí etický
imperativ: Caritas signiﬁcat humanitářem!
Tedy, že znakem našeho lidství je LÁSKA!
A do třetice všeho vám připomínám, že
pro naplnění života nestačí být si toho všes

V teprve čtrnáctileté historii Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity proběhly v pátek 13. července 12.
promoce. Slavnostní akt se uskutečnil
v Domě kultury Ostrava a spolu s absolventy ho prožívali jejich rodiče,
příbuzní, přátelé a známí. Je pravda,
že v letošním akademickém roce podobných promocí proběhlo hodně,
tak proč psát právě o této? Důvod se
opírá o významnou skutečnost, že poprvé v historii fakulty a první v České
republice promovali absolventi oboru
ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ. Devatenáct mladých mužů a žen stanulo po
boku kolegů a kolegyň, kteří ukončili
studium oboru radiologický asistent
a všeobecná zdravotní sestra. Celkem
letos ve třech promočních bězích promovalo 217 absolventů, a to z jedenácti studijních oborů, které Zdravotně sociální fakulta OU nabízí.

Bude pro tuto absolventku slib pouze formalitou, nebo závazkem?
foto: Jana Gojová

Fakulty a vysokoškolské ústavy
ho pouze vědom. K tomu, aby byl člověk
opravdu tím, kým a jakým chce být, potřebuje vlastnost, které se – bohužel – obecně velmi nedostává a navíc je obvykle pojímána a chápána mylně – a tou je osobní
odvaha a statečnost…“
Jeden za druhým vystupovali absolventi na podium, aby složili slib, pozdravili své učitele a přijali tolik vytoužený
a zasloužený diplom. Vybrali jsme pouze tři reprezentanty z více než dvou
set mladých lidí a položili všem stejné
otázky: Jak vás vaše fakulta připravila
pro život? Máte už zaměstnání? A slib,
který jste právě složili, pokládáte za
formalitu, nebo závazek? Navíc jsme je
poprosili, aby ke krátkému rozhovoru
přivedli i své rodiče.
Tady jsou jejich odpovědi a reakce rodičů.
Barbora Půlpánová, všeobecná zdravotní sestra: „Škola mi dala hodně vědomostí, třeba také i v politické sféře. Vždyť
na střední škole jsem vůbec neměli řádně
probraný předmět veřejné zdravotnictví,
neznali jsme například program Zdraví 21
a další, stejně jako jsme neznali zákony.
Toto všechno jsme poznali teprve na vysoké škole, dnes se už umíme orientovat,
víme, kde co hledat, rozšířila se nám odborná působnost - ta hlavně díky lékařům
ostravské fakultní nemocnice. Zdejší studium se mi moc líbilo. Na svou alma mater budu vzpomínat velmi ráda. Kdyby na
Ostravské univerzitě bylo nástavbové studium, nerozmýšlela bych se a pokračovala
dál, přestože jsem až z Pardubic.
Nastupuji na kardiochirurgické oddělení
Fakultní nemocnice Hradec Králové, to ke
druhé otázce a na třetí odpovídám takto:
Slib, kterým formálně ukončujeme studium, by měl být pro každého z nás závazkem… pro mne osobně závazkem je!“
Barbořin tatínek po promoci neskrýval
dojetí: „Jsme na ni patřičně hrdí. Škola ji
připravila pro život, sama je ctižádostivá,
nenechá si moc do svých věcí mluvit…
(Hlas se tatínkovi láme) Jsme rádi, že ji
máme…“
Miroslav Směšný, obor radiologický
asistent: „Po maturitě jsem si myslel, že už
jsem dospělý, ale dospívání završila až tato
škola. Hodně jsem se osamostatnil, také
jsem si uvědomil, co pro mne znamená
rodina. Díky škole jsem poznal tento kraj.
A co se týká oboru, vybral jsem si správně,
opravdu mě baví. Ke zdejší fakultě a univerzitě jednu poznámku: ve srovnání s jinými školami jsem tady našel vstřícnost,
byla to pro mě taková rodinná škola.
Zaměstnání jsem zatím nehledal, protože
hodlám pokračovat v navazujícím magis-

terském studiu. Co však vím, tak všichni
absolventi našeho oboru, a to i z předcházejících let, zaměstnání mají – a dokonce
i tam, kam je to táhlo.
A co se slibu týká, je to tradice a tradice
se mají dodržovat, patří to k vysokoškolskému studiu. Vzkaz pro studenty, kteří
přijdou po nás: Ať dělají jen to, co je skutečně baví, jinak to nemá smysl.“
Maminka úspěšného studenta: „Promoce byla dojemná. Vzpomínky na jeho
studium? Z počátku stresy, protože neměl
ubytování, ale pak to už byla pohoda. Samozřejmě, že ho v dalším studiu budeme
podporovat…“ (Tatínek souhlasně přitakává a zdrženlivě přiznává, že i on
byl promočním aktem dojatý.)
Jaroslav Pekara, obor zdravotnický záchranář: „Z toho množství, co si ze školy
odnáším, je těžké deﬁnovat nejpodstatnější… Naučila mě žít, dala mi hodně do
života, naučila mě plnit povinnosti, naučila
mě zodpovědnosti, plnit úkoly a hodnotit
je. Ve vztahu k lidem jsem si uvědomil, že
život není takový, jak si ho budu představovat já, metaforicky vyjádřeno: had číhá
v každé trávě… A ještě jedno ponaučení
si odnáším do života: Mlčeti zlato, mluviti stříbro… Tím chci říci, že není dobré
soudit lidi podle prvního dojmu. Přijdu-li
do nového prostředí, budu nejdříve pozorovat, čekat, co bude, a teprve, jak se
ke mně toto prostředí zachová, tak budu
reagovat.
Zaměstnání jsem už měl, ale protože jsem
dostal příležitost dalšího studia v navazujícím magisterském oboru, dám studiu
přednost.
Pečlivě jsem poslouchal slova slibu, slíbil
jsem a budu se snažit svůj slib dodržet.“
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s Absolvent Jaroslav Pekara (první zleva) prožívá se svými kolegyněmi a kolegy slavnostní okamžiky promoce
foto: Jana Gojová

Jeho maminka ke mně přichází po
promoci s pláčem, prožívala se synem
jeho velký okamžik. Stejně tak i tatínek. „Bylo to nádherné, bylo to krásné.
Díky škole, učitelům, si odnáší hodně do
života. Toužil po tom už od osmé třídy…
(Maminka stále pláče, je na ní vidět, že
synův úspěch je jejím velkým štěstím, její
odměnou…) V té chvíli tatínek, který stál
skromně vedle, říká: „Mám radost z našeho syna, vkládal do studia ohromné úsilí,
volný čas trávil v práci, protože měl možnost získávat praxi mezi profesionálními
záchranáři v Ostravě. I to mu hodně pomohlo k úspěšnému završení studia.“
Kytice, gratulace absolventům, fotografování, kamery, srdečná objetí, slzičky dojetí. Ruch ve foyeru poznenáhlu utichá. Moje poslední otázka patří
RNDr. Haně Sochorové, Ph.D., proděkance pro studium. Co si vy, paní proděkanko, odnášíte z letošní promoce?
„Naši fakultu opustili první absolventi oboru Zdravotnický záchranář. Moje pocity jsou
krásné, ale poněkud zkaleny vědomím, že
se jich nemohla zúčastnit docentka Jitka
Dostálová, která stála u zrodu oboru a má
na něm největší podíl. Předčasné úmrtí
znemožnilo, aby JEJÍ studenti přijali diplom
z jejích rukou. Jsou první v republice, kdo
obdrželi vysokoškolský diplom v tomto
oboru. Pravda, je jich dnes pouze devatenáct, devatenáct z devětadvaceti studentů, kteří nastoupili do prvního ročníku. Ale
jsou kvalitní! Studium oboru je velice náročné a vydrželi skutečně pouze ti nejlepší.
To je cílem našich pedagogů – připravovat
pro praxi odborníky, schopné pomáhat lidem v ohrožení zdraví a života.“
Štěpán Neuwirth

Fakulty a vysokoškolské ústavy

Studenti Ústavu zobrazovacích metod
Zdravotně sociální fakulty Ostravské
univerzity (ZSF OU) mají od června
2007 možnost získávat velmi cenné
zkušenosti a informace na pracovišti
nejmodernější magnetické rezonance,
kterou byl vybaven Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice Ostrava.
„Tento přístroj představuje špičkovou techniku a je v České republice nejsilnější ve
své kategorii,“ vyzvedla priority zařízení
Magnetom Avanto 1,5 T ﬁrmy Siemens
MUDr. Jana Chmelová, Ph.D., přednostka pracoviště a současně vedoucí
Ústavu zobrazovacích metod ZSF OU.
„Pokud na novou magnetickou rezonanci
pohlížíme ze strany pacientů, pak budou
mít větší komfort při vyšetření. Klinici zase
získají výrazně kvalitnější zobrazení a radiologům je nabízena příležitost profesního
růstu s možností zavedení nových způsobů vyšetření prakticky všech oblastí lidského těla. Na radiologické asistenty budou
kladeny vyšší nároky než doposud, takže
z toho plyne, že naši absolventi, kteří jsou
už v běžné praxi, budou nuceni rychle
novou techniku a její využití nastudovat,
kdežto současní studenti všechny její ﬁne-
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• Absolventi ZSF OU nacházejí uplatnění snadno
Foto: Jana Gojová

tích v Havířově, ve Zlíně, v Olomouci – jinými slovy: je po nich poptávka ještě dříve,
než studium ukončí státní zkouškou. Navíc
jejich vzdělání splňuje podmínky pro práci v zemích Evropské unie. Protože řadu
z nich můžeme sledovat při jejich práci,
pociťujeme velké zadostiučinění z toho,
jak jsme je na fakultě připravili pro život!“

sy zvládnou již při studiu v průběhu praktické výuky.“
Ústav zobrazovacích metod ZSF OU
opustilo do této doby už dvaatřicet
absolventů – tedy radiologických asistentů. „Všichni do jednoho našli okamžitě uplatnění ve svém oboru,“ zdůraznila
MUDr. Chmelová. „Část pracuje v naší
fakultní nemocnici, další jsou na pracoviš-

Nový přístroj magnetické rezonance
využívá magnetické pole 15 000krát
silnější, než je magnetické pole Země,
a elektromagnetické vlnění s vysokou
frekvencí. Hlučnost přístroje je snížena oproti starému typu o 30 procent.
Při vyšetření různých oblastí těla není
nutno měnit polohu pacienta. Vyšší je
rovněž rychlost vyšetření, a protože
metoda nevyužívá ionizující záření,
může být prováděno i prenatální vyšetření. Tyto výhody a přednosti nové
magnetické rezonance, jejíž cena je
45 milionů Kč, ocení jak pacienti, tak
i radiologičtí asistenti a lékaři Fakultní
nemocnice Ostrava.
Štěpán Neuwirth

• Zdravotně sociální fakulta pořádala Den první pomoci
Po dva roky realizuje ústav algoterapie a urgentní medicíny Zdravotně
sociální fakulty Ostravské univerzity
pro žáky vybraných základních škol
v Ostravě cyklickou výuku poskytování první pomoci. Vyvrcholením a zúročením dosavadního snažení byl Den
první pomoci, který se uskutečnil 14.
září v areálu fakulty na Syllabově ulici
v Ostravě-Zábřehu, který je sympatický svým parkovým zázemím.
Bližší informace k této akci podává
odborná asistentka ústavu Mgr. Sabina Psennerová: „V průběhu Dne první
pomoci proběhla soutěž žáků tří základních škol, kteří absolvovali námi realizovanou výuku základních
medicínských pravidel při
záchraně zdraví a života.
K nim přibyli žáci z dalších
dvou škol, kteří však našimi
kurzy neprošli.“

ho systému, tedy profesionální záchranáři, hasiči a policisté. Ten probíhal od desíti
hodin a jednotlivé složky představily svou
práci a materiální vybavení. Např. policisté
předvedli práci psovodů a speciálních jednotek. V odpoledním programu – od 13
do 17 hodin – proběhla ve stejném duchu
soutěž studentů oboru zdravotnický záchranář.
Takže děti i dospělí – počítáme se zájmem
dospělé veřejnosti – se dočkali bohatého
a zajímavého programu. Díky sponzorským darům Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, Panep s.r.o a Kotila s.r.o.
se nám podařilo zajistit občerstvení, ceny
i materiální vybavení pro všechny soutěžící.

Samozřejmě, že i o občerstvení návštěvníků bylo postaráno.“
Co ústav algoterapie a urgentní medicíny vede k této aktivitě?
„Povědomí a znalosti o základních principech poskytnutí první pomoci jsou obecně
na nízké úrovni, stejně tak snaha se v této oblasti zdokonalit. Velký zájem podílet
se na záchraně lidského života mají děti
a mnohokrát to i dokázaly…
Věříme, že výukou první pomoci v dětském věku prolomíme vlnu odporu a odmítání v dospělosti.“
Od akce zřejmě očekáváte růst zájmu
žáků zvládnout první pomoc, pokud
se v praxi setkají s člověkem, který ji
bude potřebovat?
„Profesionální záchranáři zcela jistě uvítají,
když dorazí k případu, kde byla zajištěna
kvaliﬁkovaná pomoc, která je velmi důležitá zejména v prvních minutách. Snahou je
přiblížit postupy první pomoci zábavnější
formou a přilákat tak i širokou veřejnost.
Svou schopností poskytovat první pomoc
dáváme lidem druhou šanci, druhou šanci
na život. Postupy první pomoci si neosvojujeme pro sebe, ale pro své nejbližší, se
kterými trávíme čas. Čas, ve kterém může
dojít k selhání životních funkcí z jakýchkoli
příčin.“

Jak soutěž probíhala?
„Od osmi do jedenácti hodin děti poskytovaly první
pomoc v pohádkovém lese
na pohádkových bytostech,
které postihlo nenadálé
ohrožení života. Kromě
toho měla akce ještě doprovodný program, jehož
se zúčastnily všechny složky
Integrovaného záchranné-

s

Štěpán Neuwirth
O práci profesionálních záchranářů byl velký
zájem
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Kde se něco správného děje…

… tam musí být Zdravotně sociální fakulta. Platilo to i 24. června v Oprechticích, malé obci mezi Krmelínem
a Paskovem, kde za účasti asi dvou
set dospělých i dětí probíhal závod
v orientačním běhu. Na organizaci
této sportovně společenské události se s hlavním pořadatelem, kterým
byl Sportovní klub orientačního běhu
Baníku Havířov, spolupodíleli rovněž
jak zaměstnanci fakulty, tak i studenti
oboru zdravotnický záchranář. Jestliže
ti první se angažovali při přípravě map
(nese logo Ostravské univerzity), technické přípravě trasy, vlastní organizace
a vyhodnocování výsledků, záchranáři
byli připraveni poskytnout nezbytnou
první zdravotnickou pomoc…
Orientační běh má dlouholetou tradici. Jeho původní kořeny lze vystopovat
v severských zemích – Finsku, Norsku,
Švédsku, odkud si našel cestu do Španělska, Itálie a dalších evropských zemí,
ale také i do zámoří. Tato sportovní
disciplina si však našla své vyznavače
i u nás. Z turistického zájmu o přírodu
se postupně vyvinula soutěž, která má
dnes svá přesná pravidla. Závodu se
zúčastňují muži a ženy ve svých kategoriích, děti, které jsou schopny samostatně zvládnout vytyčenou trasu(pro
ně je označena fáborky), a děti v doprovodu rodičů.
Místo startu je před pálícím sluncem
chráněno plátěnou stříškou. Rytmický
tikot časomíry zřejmě přilévá adrenalin do cévního systému startujících,
protože sympatická paní, jejíž věk je
mezi dvaceti a sedmdesáti (první hranici stanovuji podle zápalu, s nímž se
postavila na startovní čáru, tu druhou lze odhadnout podle stříbřitých
pramenů ve vlasech), vyráží poněkud
předčasně. Pořadatel ji však stačí odvolat a vrátit po bok malé blonďaté dívenky, které snad není ještě ani deset.
Tik, tik, tik, táááák – a už obě vybíhají
vstříc vlídné zeleni lesního porostu,
v němž jsou ukryta kontrolní stanoviště. Samozřejmě pro každou z nich na
jiných místech.
Orientační běh je sportovní disciplina, která má stále ještě spartánský
charakter. Tím je myšleno, že náklady
na jeho organizaci nesou povětšinou
účastníci sami. Něco málo přispívá
zaštiťující sportovní organizace, něco
málo pokryjí sponzoři. Sportovci se
na místo dopravují na vlastní náklady, dost často přespávají ve stanech,
přírodu nezpustoší, vzorně po sobě
uklidí. Nehalekají v lese, nelámou větve, neodhazují plastové láhve a papíry

od svačiny. Jejich děti jsou odmalička
vedeny k tomu, aby neničily, neodhazovaly odpadky. Po skončení závodu
organizátoři posbírají fáborky z dětských tras, odnesou technická zařízení a přízemní lesní vegetace se za pár
dnů vrátí do původního stavu. Snad
jen srnčí a zajíci odběhnou pár desítek
metrů a z úkrytu pozorují dvounožce
supící napříč jejich stezkami…
Není výjimkou, že se na startu orientačního běhu setkají i osmdesátiletí borci.
Za rok absolvují deset jarních a deset
podzimních závodů, mezitím několik
celonárodních setkání, běhá se však
i o prázdninách, řada sportovců vyjíždí na závody také do zahraničí. Suma
sumárům se počet absolvovaných závodů ročně pohybuje kolem padesáti.
A co je nejdůležitější? Že je to sport
doslova rodinný!!! Rodiče, prarodiče,
děti a vnoučata. Tady doslova platí: Co
se v mládí naučíš, toho se ani v pozdním věku nezbavíš…
Při orientačním běhu člověk prožívá
malé či velké dobrodružství, to podle
toho, v jakém terénu závod probíhá.
Orientovat se správně v mapě, kterou
dostanete teprve v okamžiku startu,
správně používat buzolu, nepřehlédnout v tabulce na zápěstí žádný orientační bod a řádně se svým čipem na
kontrolním stanovišti zaregistrovat,
splnit časový limit, mít kondici na 6, 8
i více kilometrů v lesním terénu, posílit sebevědomí nad svými orientačními a fyzickými schopnostmi, ověřit si
schopnost naprosto samostatného rozhodování, těšit se na občerstvení v cíli,
na přátele, rodinu a večerní posezení
– to je mnoho důvodů pro tak zajímavou aktivitu nahrazující posezení před
– třeba – televizní obrazovkou.
Závod pokračuje, řada účastníků je
však už v cíli. Když se ptám dvaačtyřicetiletého Martina Schustera, kdo
a kdy ho k orientačnímu běhu přivedl,
odpovídá: „Rád vzpomínám na pana Rudolfa Bartoška, který pozval naši paní učitelku na závody v roce 1975, kdy mi bylo
deset let. Ta zase probudila náš zájem a po
půl roce jsem začal za tehdejší Ostroj Opava aktivně běhat. Tuto zálibu jsem si, jak
vidíte, uchoval dodnes. A co mi orientační
běh přináší? Při dnešním hektickém způsobu života si dokáži sportem vyčistit hlavu,
prožiji s celou rodinou hezké a příjemné
chvíle. Potkáme se s přáteli, jsme v přírodě – jsou to vzácné chvilky.“ Tedy jen
samá pozitiva? Běžec zakroutí hlavou:
„To tedy ne! Mohu naši přírodu srovnávat
se zahraničím, takže vidíme naši tzv. kulturní krajinu, která je podle mého názoru
značně devastovaná: vytěžené lesy, nepo-
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s Zaregistrován na kontrolním stanovišti a s plným nasazením znovu na trasu směřující k cíli...
foto: archiv

řádek… neutěšený, smutný pohled. Například před lety byla krajina mezi Ostrovačicemi a Brnem ještě překrásná, proto jsme
její mapu pojmenovali „Pohádka máje“.
Dnes tam stojí šílený autodrom, takže je
to hororová oblast hluku a smogu; a tak
bych mohl pokračovat dál a dál, třeba i těmi průmyslovými zónami, kterých přibývá
jako hub po dešti.“
V cíli se objevuje plavovlasá holčička,
kterou jsem obdivoval na startu. „Jsem
Natálka Řehová a je mi – sedm let!!!“
(Málem jsem odhadl její věk v okamžiku, kdy vybíhala do lesního porostu.)
„A není to můj první závod. Běhá tatínek
i maminka, dneska jsou tu taky.“ Chvíli váhám, než položím – podle mého
soudu pro tak malou holčičku nelehkou otázku: Co tě na tom běhání baví?
„… Nejvíc mě na tom baví – no, všechno
mě na tom baví!“ V tom VŠECHNO bylo
shrnuto přírodní prostředí, souboj
o čestné umístění, samostatnost, dobrodružství, společenství dobrých lidí,
přítomnost nejbližších spojovaných
ušlechtilým zájmem. Dost dobrý důvod
pro dost dobrý životní styl.
Přenechejme však poslední slovo
RNDr. Haně Sochorové, proděkance
pro studium, která je sama aktivní
účastnicí orientačních běhů, třebaže
v tomto případě na sebe převzala jednu z úloh organizátorů celé akce a celou dobu strávila u počítače, kde probíhala počáteční i závěrečná registrace
závodníků.
„Orientační běh patří ke sportům, které
stmelují lidské vztah, formují osobnost, vytváří životní styl. Znám řadu studentů, kteří tomuto sportu zcela propadli. Některé
z nich už domácí podmínky neuspokojují,
hledají naplnění v kolébce orientačního
běhu, ve skandinávských zemích, kam
přecházejí na tamní univerzity, jen aby se
mohli v tomto sportovním odvětví dále
rozvíjet. Budou se domů vracet bohatší
o mnohá poznání a snad přispějí k poznenáhlým změnám našich zažitých návyků
– a zcela určitě i k přístupu k přírodě, k životnímu stylu…“
Štěpán Neuwirth

Fakulty a vysokoškolské ústavy

• S čím se vrátil děkan z Finska?
Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě spolupracuje s univerzitou ve ﬁnském Kuopiu
již od roku 1996. Dobré výsledky
této spolupráce a zejména osobní
a velice významnou angažovanost
prof. Dr. Juha Erkki Hämäläinena, pedagoga a vědeckého pracovníka ﬁnské univerzity v oboru sociální práce,
ocenila Vědecká rada OU udělením
titulu Doktor honoris causa. Čestný
doktorát přijal profesor Hämäläinen
na zasedání Vědecké rady OU 11. listopadu 2006.
Otázky prohloubení spolupráce mezi
oběma univerzitami, navázání bližších osobních kontaktů, porovnání
speciﬁk pedagogické i lékařské praxe
v obou zemích vedly ke krátké studijní cestě doc. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc., děkana ZSF OU a přednostu
Kliniky dětského lékařství Fakultní
nemocnice Ostrava, a doc. PaedDr.
Oldřicha Chytila, Ph.D., proděkana
pro zahraniční styky.
Po svém návratu děkan Slaný zhodnotil cestu takto: „Pokud to bylo
v možnostech pětidenní návštěvy
(13.–17. 6. 2007), věnovali jsme maximum času poznávání práce na univerzitě v Kuopiu, navštívili jsme také
Oulu – město na severu Finska, kde
jsme jednali o možnostech další spolupráce. V Kuopiu samotném jsme se
také setkali s náměstkem primátora
města; ten projevil hlubší zájem o naše zkušenosti v oboru sociální pediatrie, který v České republice rozvíjíme
řadu let. Tedy i v této oblasti vidí obě
strany další možnosti spolupráce.

s bohatou a krásnou přírodou. Proč
tedy tak výrazné rozdíly? Finsko byla
ještě v šedesátých letech minulého
století opravdu velmi chudá země.
Dnes je to dynamicky se rozvíjející evropské teritorium, jehož obyvatelstvo
kontinuálně bohatne a souběžně se
rozvíjí jeho kultura a všechna další
odvětví, která spojujeme s pojmem
harmonický život.
Nemohu při této příležitosti nevzpomenout na kázání jednoho slovenského kněze, které jsem nedávno vyslechl; kněz položil auditoriu
v kostele otázku: „Co by dnes u nás
viděl člověk z devatenáctého století?
Lidi vybavené veškerou technikou,
ať už z hlediska komunikace, dopravy, osobního komfortu, lidi naprosto
materiálně nestrádající, konzumní
společnost spíše plýtvající než rozumně využívající bohatství přírody.
Pokud by vám tento člověk však položil otázku, zda jsme spokojeni se
svým životem, zda žijeme život harmonický, naplněný duchovnem, zda
nás uspokojuje zábava, která je nám
nabízena, zda vidíme perspektivu budoucích generací, co byste odpověděli? Tazatel z devatenáctého století by
možná řekl: Vždyť oni žijí v ráji! Ptám
se vás: A vy máte pocit, že toto je ráj,
že opravdu žijete v ráji?“

Z pohledu pediatra mě velmi zajímaly dětské kliniky, jejichž návštěva mi
byla ve fakultních nemocnicích obou
jmenovaných měst umožněna. Potěšilo mě, že naše klinika, její technická vybavenost, uspořádání pracovišť,
komfort pacientů i personálu jsou
plně srovnatelné s ﬁnskými klinikami. Ovšem výše ﬁnančních dotací
ﬁnským klinikám na jejich medicínskou činnost i na platy zaměstnanců
je s našimi poměry naprosto nesrovnatelná…. – A právě tato delikátní
´maličkost´ mě vedla k analýze příčin
rozdílu ﬁnančního ohodnocení srovnatelné práce srovnatelně erudovaných profesí.

„Mě osobně,“ pokračuje děkan Slaný,
„přivedl tento krátký pobyt ve Finsku
k následující dedukci: Finové dlouhodobě a cílevědomě investují peníze
do vzdělání, do vědy, do vývoje technologií, do kultury, a to na základě
celonárodního konsensu. Tato ﬁlozoﬁe rozvoje dnes nese plody – a bohaté!!! Bylo to pro mne osobně velice
bolestné uvědomění si, že v České
republice se o těchto věcech dlouhodobě pouze hovoří, jsou to – chcete-li – pouhé předvolební deklarace,
bezcenné sliby politiků, jež se nikdy
nenaplnily. Naopak jsou to položky
týkající se vědy a školství, které jsou
v rozpočtu prvořadě seškrtávány. Jen
si vzpomeňte na ono pověstné ´dělení medvěda´ při schvalování rozpočtu
státu, kdy se poslanci doslova rvou
o veliké částky, jež nesměřují nikam
jinam než k posílení jejich naděje na
zvolení v dalším období prostřednictvím investic mnohdy naprosto bezcenných.

Oba národy – český i ﬁnský – patří
k těm méně lidnatým, oba národy
byly v minulosti utlačovány cizími
státy, oba národy žijí (u nás to ovšem
poznenáhlu přestává platit) na území

Opusťme však politiku. Obecně řečeno: Finové mi připomenuli to, na
jak i lichých, přesněji doslova hloupých předpokladech si u nás doma
představujeme další vývoj bohatství
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státu… Doslova křečovitě vyjadřujeme radost z budování podniků byť
známých světových ﬁrem (Phillipsem
počínaje a Hyundayi konče), aniž bychom si byli ochotni přiznat, že pro
manažery těchto ﬁrem nejsme nic
více než otroci, jejichž cena je na trhu
práce právě v dané chvíli výhodná. Za
pár let budou podobní otroci jinde
lacinější, ﬁrmy Česko opustí a zanechají nám prázdné haly jako skanzeny naší slepoty, nezodpovědnosti,
neprofesionality, nekompetentnosti.
Dnešní naší tzv. elitě, která se chlubí
zvyšováním zaměstnanosti, snad nedochází, jak krátkodobý účinek tyto
vychvalované investice budou mít.
To je totálně falešná vize! Tomuto
sebeklamu jsme – bohužel – podlehli
téměř všichni. Tato zhoubná politika
je však sledována řadou manažerů
egoisticky účelově, což jim umožňuje naše vlastní hloupost, zaslepenost,
pohodlnost, nekritičnost, odevzdanost…
Ve Finsku cesta k současnému blahobytu vedla přes vzdělanou, emancipovanou, znalou společnost, která
ctí tradiční hodnoty. Naopak naše
společnost je těžce nezralá, nedospělá. Zatímco Finové jsou skromní,
pracovití, tvůrčí, ochotni se podřídit
řádu, my nerespektujeme nic z toho,
co život zjednodušuje, činí ho přehledným, harmonickým. Klanění se
zlatému teleti (v našem případě stříbrným montážním halám…) nabylo
v našem státě takových rozměrů, že
momentální prospěch zaměňujeme
s budováním perspektivního a kontinuálního rozvoje společnosti.
Osobně bych za moudré považoval,
kdyby tzv. pobídky našeho státu zahraničním společnostem byly alespoň
z poloviny věnovány rozvoji našeho
školství a vědy. To by byl vklad moudrých hospodářů do budoucnosti národa! Takto miliardy a možná biliony
vyšuměly bezúčelně a nenávratně. Je
pravda, že jsme po listopadu 1989
získali svobodu, ale uplatňování svobody nesmí vést k lhostejnosti, která – opět – začíná v naší společnosti
převládat. Protože však žiji a pracuji
v Moravskoslezském kraji, považuji za potřebné říci na adresu všech
odpovědných, kteří podobným způsobem utratili ohromné prostředky
na podporu podnikání cizích ﬁrem,
místo toho, aby tyto prostředky dali
na vědu, výzkum a do školství, že
postupovali naprosto chybně. Tato
jejich škodlivá, krátkodobá a krátkozraká politika negativně ovlivní budoucí generace na dlouhá desetiletí
– a snad i staletí.“
Štěpán Neuwirth

Fakulty a vysokoškolské ústavy

• Bez patologie byla a je medicína nemyslitelná
Pro laickou veřejnost je medicínský
obor patologie zahalený rouškou
tajemství, navíc spojený s představou posledních věcí člověka. Opak je
pravdou; patologové sice zkoumají
vzorky tkání ze zemřelých, ale rovněž
i ze živých pacientů. Na základě jejich
poznatků pak vzniká klinická diagnóza a možnost léčebné terapie v lůžkovém nebo ambulantním zařízení;
díky patologům tak získávají nemocní šanci na úspěšné zvládnutí nemoci
u celé řady chorob, jejichž diagnostika se bez vyšetření tkáňového vzorku
patologem neobejde. Jde o onemocnění zánětlivá, většinou chronická,
ale především o stavy přednádorové
a nádorové!
Stejně jako se kliničtí lékaři setkávají na odborných kongresech, aby si
vyměnili poznatky a zkušenosti, tak
i patologové absolvují pravidelná odborná setkání za účasti významných
odborníků z této oblasti. V této souvislosti uspořádal ve dnech 29.–31. srpna v Rožnově pod Radhoštěm Ústav
patologické anatomie Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity 15.
sjezd českých a slovenských patologů
s mezinárodní účastí. Současně proběhl 15. sjezd České společnosti histologických laborantů.
Odborného setkání se zúčastnilo 180
lékařů a laborantů z obou zemí. Kromě našich a slovenských odborníků
přednášeli také i zahraniční hosté,
např. Dr. Med. Milena Lesná, Velká Británie, Dr. Jan Böhm, Finsko,
prof. Dr. Walter Ulrich, Rakousko,
prim. Dr. Christa Freibauer, Rakousko,
Dr. Med. Josef Schmöger, Rakousko.
s

Patologové před Janíkovou stodolou v Rožnově pod Radhoštěm

Doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.,
proděkan Zdravotně sociální fakulty
Ostravské univerzity a vedoucí ústavu patologické anatomie, k tomu
řekl: „Naše sjezdové jednání se zabývalo
všemi otázkami se zaměřením do oblasti onkologie. Onkologická diagnostika
v patologii přesahuje v mnohých případech základní histologické metody, ale
spadá již do oblasti metod daleko náročnějších, imunohistochemických a molekulárně patologických, vztahujících se ke
strukturám geonomu buňky. Jde o oblast
zhoubných onemocnění kostní dřeně,
chorob krevních, nádorů plic, metod určování biologického chování nádorů zažívacího traktu, nádorů ledvin a dělohy.
Těmito tématy jsme se tedy v průběhu
sjezdu zabývali,“ zdůraznil docent Horáček a dodal: „Vedle těchto přednášek
zaznělo sdělení z oblasti nových laboratorních metod, o využití internetu v patologii, a to v části sjezdového jednání
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s Zprava: prof. dr. Walter Ulrich z Vídně a doc.
Horáček na Pustevnách

laborantů. Kromě toho byla nedílnou
součástí našeho sjezdu účast ﬁrem z oblasti laboratorní techniky, které účastníky
sjezdu seznámily s novými moderními
přístroji a spotřebním materiálem pro
naše laboratoře.“
Dále docent Horáček řekl: „Vedle přednášek byly k nahlédnutí v rámci klinické
patologie i posterová sdělení.“
„Velmi si vážíme,“ uzavřel docent Horáček, „účasti našich zahraničních hostů, kteří aktivně přispěli k sjezdovému
jednání velmi cennými informacemi ze
zahraničí. Například uvádím přednášku
o patologii v Anglii, kterou přednesla
dr. Med. Milena Lesná, jejíž obsah byl
zcela jistě pro všechny účastníky sjezdu
velice zajímavý a přínosný.“
Štěpán Neuwirth
Tiskový tajemník ZSF OU v Ostravě

Univerzitní pracoviště

Nový knihovnický systém v Univerzitní knihovně OU

Od září 2007 je spouštěn do ostrého
provozu knihovní systém DAIMON,
který nahradil původní systém T-SERIES (dříve TINLIB) po osmi letech
jeho fungování v prostředí Ostravské univerzity. Získání a implementace moderního informačního systému byly pro knihovnu prioritním
úkolem, stanoveným v Dlouhodobém záměru činnosti univerzity na
období 2006-2010 a její aktualizaci
pro rok 2007. Podpora vedení OU pro
získání nového systému byla také
deklarována doporučením ke schválení rozvojového projektu MŠMT pro
r. 2007.
Hlavním impulzem pro změnu systému byl postupně narůstající tlak
na implementaci široce se rozvíjejících elektronických služeb, založených na spolupráci knihovních systémů fungujících na různé platformě
s možností propojení na další vnitřní a vnější elektronické informační
zdroje a systémy. Původně používaný
systém T-SERIES se jevil pro tyto účely
jako nevyhovující z pohledu architektury systému, jeho správy i ovládání uživatelem. Také samostatnost
a oddělenost webového rozhraní
TinWeb od samotné databáze online
katalogu způsobovalo časové zpoždění zobrazovaných údajů a systém
byl právem uživateli hodnocen jako
nespolehlivý. Jelikož systém T-SERIES nenabízel samoobslužné služby
typu objednávání dokumentů a prodlužování či rezervace výpůjček, byl
před zhruba dvěma lety zakoupen
a implementován speciální komerční
software T-Circulation.
Výběru nového systému předcházelo téměř tříleté období analyzování

informačních potřeb a informačního
zázemí pro poskytování knihovnických a informačních služeb na OU,
zkoumání trhu s obdobnými systémy v ČR, hodnocení provozovaných
systémů včetně poskytované údržby
a aktualizace apod. Výsledkem této
analýzy bylo jednak formulování
požadavků na nový systém a dále
jejich porovnání s vlastnostmi systémů, fungujících ve středních a velkých knihovnách v ČR se zaměřením
na knihovny vysokoškolské. V rámci
řešení rozvojového projektu na jaře
tohoto roku byly ve výběrovém řízení porovnány nabídky potenciálních
dodavatelů knihovnických systémů.
Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka na dodání a implementaci systému DAIMON. K hlavním přednostem tohoto systému se řadí zejména
tyto:
m

stabilita systému zajišťující konzistenci dat

m

výkonnost při zpracování velkého
objemu dat

m

licence pro užívání systému bez
omezení počtu připojení klientů

m

ukládání dat do centrální relační
databáze Oracle (v případě OU
Oracle v.10g)

m

www technologie, dvou- a třívrstvá architektura pro zajištění bezpečnosti systému

m

podpora platných mezinárodních
standardů umožňující vzájemnou
výměnu dat

m

efektivní a rychlé vyhledávání vč.
např. ohýbání slov

m

vysoká míra nastavitelnosti dle potřeb uživatele

m

možnost správy více knihoven či
poboček v rámci jednoho systému

m

propracovaný systém přístupových
práv

m

možnost integrace s dalšími systémy

m

průběžný rozvoj systému v reakci
na technologický vývoj a požadavky uživatelů

m

upgrade nových verzí systému vč.
zlepšení jeho funkcí jako součást
placeného servisu.

Postup analýzy stávajících záznamů
a příprava migrace dat mezi dvěma
systémy si vyžádaly mnohé změny
také v organizaci práce knihovny
a znamenaly rovněž zvýšené nároky
na pracovníky knihovny. V průběhu
testovacích migrací byla hromadně
opravena většina záznamů a přes 10
tisíc záznamů bylo opraveno jednotlivě. Detailní příprava měla vliv na
ﬁnální migraci dat, která proběhla
nadmíru uspokojivě: z celkového počtu zhruba 130 tisíc záznamů nebyly
namigrovány pouze 2 záznamy! Ty
byly následně do nového systému
vloženy ručně. Všichni pracovníci
knihovny prošli externím i interním
školením v práci se systémem a dále
zhruba třetina pracovníků knihovny
se zúčastnila distančního kurzu Národní knihovny ČR a rovněž kurzu
pořádaného Vědeckou knihovnou
v Olomouci, jejichž obsahem byla
katalogizace podle mezinárodního bibliograﬁckého formátu MARC
21. Navíc v rámci přípravných prací
proběhla v knihovně fyzická revize
zhruba 1/4 fondů, a to části s největší
frekvencí výpůjček - učebnic a skript
deponovaných v ústřední budově
knihovny. Revize byla zaměřena na
kontrolu ztracených exemplářů a jejich bezchybné podchycení v systému.
Systém DAIMON je nyní nasazen ve
formě centrální instalace využívané
více pobočkami, což znamená především sdílenou katalogizaci, společné
kontaktní údaje o čtenářích, jeden
registrační průkaz (ISIC, SIC OU nebo
průkaz s čárovým kódem) ve všech
pobočkách, centralizované vyhledávání a dále jednotné přihlašování
uživatelů v katalogu OPAC, které je
s

n

12

Foto: František Řezníček

Univerzitní pracoviště
s

Foto: František Řezníček

pro interní uživatele identické s přihlašováním do Portálu OU, systému
GroupWise či Novell.
Online katalog (OPAC) slouží ke zpřístupnění katalogu a služeb knihovny
uživatelům, přičemž existují dvě formy přístupů: volný přístup pro širokou veřejnost a autorizovaný přístup
pro registrované uživatele knihovny. Volně lze prohledávat katalog
knihovny, zobrazovat detaily záznamů vyhledaných titulů, zjišťovat stav
exemplářů, vyhledané záznamy tisknout a provádět s nimi další operace.
OPAC nabízí jednoduché i pokročilé
vyhledávání s možností současného
prohledávání všech údajů bibliograﬁckého popisu z jednoho vyhledávacího pole, prohlížení rejstříků názvů, autorů a vybraných selekčních
termínů. Z jednotlivých vyhledaných
záznamů lze pomocí hypertextových
odkazů vyhledat příbuzné záznamy nebo zobrazit dokument uložený vně databáze systému DAIMON
(např. plný text dokumentu). Součástí modulu OPAC je možnost prohledávání zvolených vzdálených katalogů knihoven prostřednictvím Z39.50
klienta v prostředí www a různých
informačních zdrojích.
Registrovaný uživatel má prostřednictvím modulu OPAC navíc možnost
sledovat stav svých výpůjček (přehled výpůjček, datum požadovaného vrácení dokumentu), provádět
objednávky titulů (tj. požadavky na
výpůjčky ze skladů) a rezervace aktuálně vypůjčených titulů. Dále může
sledovat stav svého peněžního konta, deﬁnovat a používat vlastní uživatelský proﬁl (preferovaný způsob
vyhledávání, formát zobrazovaných
bibliograﬁckých záznamů) a měnit
některé osobní údaje v závislosti na
povolení knihovnou.
Vedle implementace samotného
knihovnického systému DAIMON je
součástí dodávky také jeho integrace
do prostředí OU. Konkrétně se jedná
o jednosměrné či obousměrné propojení na:
m

Novell LDAP (ověřování hesla při
přihlašování, objednávání, rezervaci)

m

IS STAG (přebírání informací o uživatelích-studentech ze systému
studijní agendy)

m

KNOS (dávkové přebírání bibliograﬁckých záznamů z báze Knihovního novinkového a objednávkového systému OU pro další
zpracování záznamů v akvizici
a katalogizaci)

m

propojení na číselník literatury
STAG (přebírání bibliograﬁckých
záznamů z katalogu DAIMON do
soupisu doporučené literatury pro
zadání závěrečné práce studenta).

Implementace nového systému není
jednoduchým procesem, proto probíhá postupně. V první fázi – ke 3. září
2009 byly z pohledu čtenářů spuštěny moduly pro vyhledávání v online
katalogu, realizaci výpůjček a samoobslužných služeb i registraci čtenářů
včetně napojení na LDAP. Dále jsou
funkční moduly pro správu systému,
vytváření souhrnů a statistik, editaci
šablon a modul revize fondů. Upozorňujeme, že v této fázi se mohou
někteří interní uživatelé-studenti potýkat s problémy při přihlašování do
katalogu, neboť ve stávající knihovní
evidenci nebyly vždy zaznamenány
jejich nejaktuálnější údaje. Po dokončení synchronizace se studijní agendou (v průběhu září) naopak dojde
k usnadnění a urychlení registrace
nebo zajištění přístupových práv do
autorizované části OPAC.
Ve druhé fázi načasované před začátkem nového akademického roku
2007/2008 na OU budou kompletně
funkční zbývající moduly pro vkládání dat, přebírání jmenných a věcných
autorit a celých bibliograﬁckých záznamů z jiných zdrojů prostřednictvím klienta Z39.50. Koncem října
bude přidáno do online katalogu
prohlížení rejstříku a odstavců tezauru a zhruba ve stejném termínu
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budou zrušeny dosavadní papírové
žádanky pro absenční vypůjčení dokumentů. V poslední fázi, s jejímž
ukončením se počítá na přelomu října a listopadu t.r., bude funkční propojení se zbývajícími systémy – KNOS
a číselník literatury STAG.
Ze zkušenosti s jinými informačními
systémy víme, že se po jejich spuštění
do ostrého provozu mohou vyskytnout překážky, s nimiž se předem
nepočítalo – ať už způsobené nedostatečným deﬁnováním všech detailů
fungování systému, chybným nastavením některé z funkčností systému
nebo technickými problémy při jeho
provozování v konkrétním prostředí.
Dochází také ke změnám pracovních
postupů v knihovně, které lze odhalit
až při samotném provozu, zejména
v prvních dnech. Čtenářům knihovny to může způsobit komplikace
v podobě přihlašování, pomalejšího
vyřizování výpůjček a registrací i několikaminutové odstávky samotného
systému a půjčování včetně online
služeb. Chtěli bychom uživatele služeb knihovny ujistit, že jsme připraveni ve spolupráci s CIT OU a také
s dodavatelem systému vzniklé nedostatky a překážky řešit a odstraňovat. Dále jsme si vědomi, že změna
systému logicky vyvolá nutnost změny pracovních postupů a návyků jeho
uživatelů a na nějakou dobu může
znamenat určitou nejistotu. Přesto věříme, že jsme změnou systému
udělali správný krok směrem k uspokojování informačních potřeb našich
klientů – a na tom nám záleží především. Uvítáme jakýkoli dotaz, připomínku či námět na zlepšení systému
i služeb.
Jarmila Krkošková
ředitelka knihovny
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• Výsledky evaluace služeb CIT na Ostravské univerzitě
Třetí ročník hodnocení služeb Centra
informačních technologií je za námi.
Elektronický dotazník k hodnocení
vybraných služeb CIT, který byl přístupný na univerzitním Portálu od
30. 5. 2007 do 30. 6. 2007, vyplnilo
85 zaměstnanců. Při počtu zaměstnanců 889 je zřejmé, že hodnotilo
9,56 % respondentů. Minulý rok byla
účast o 5,67 % vyšší. Výsledek letošní účasti v hodnocení služeb CIT si
můžeme vysvětlit např. z tohoto důvodu: a) domníváme se, že někteří
zaměstnanci nemají potřebu služby
CIT hodnotit. Důvodem může být
právě vysoká úroveň kvality poskytovaných služeb CIT. Zaměstnanci,
kteří služby využívají, jsou s poskytováním služeb spokojeni. Vše funguje kvalitně a není důvod účastnit
se hodnocení služeb.

Statistické údaje hodnocení služeb CIT
Začátek ankety

30. 5. 2007

Konec ankety

30. 6. 2007

Celkový počet respondentů k 30. 6. 2007

85

Celkový počet zaměstnanců v hlavním a vedlejším pracovním poměru
ke dni 30. 6. 2007

889

Účast zaměstnanců v % ke dni 30. 6. 2007 (ve výpočtu nejsou uvedeni
zaměstnanci, kteří nejsou v hlavním nebo vedlejším pracovním poměru)

9,56

Počet vybraných služeb k hodnocení
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Uskutečněné anonymní hodnocení umožňuje nahlédnout do názorů
zaměstnanců Ostravské univerzity
v Ostravě na úroveň poskytovaných
služeb CIT. Zaměstnanci svým hodnocením dávali jednotlivým vybraným službám známky (jako ve škole).
Zaměstnanci hodnotili (známkovali)
u daných služeb jejich dostupnost
a kvalitu.
V dotazníku zaměstnanci měli možnost přidat svůj slovní komentář/připomínku k dané službě. Každý rok
jsou pro CIT výsledky zajímavým námětem pro další vývoj poskytovaných
služeb. Předpokládáme, že v následujícím období nám reakce budou
nápomocny ke zlepšování. Odborní
pracovníci odpovědní za své služby
odpověděli na reakce a na základě
těchto reakcí CIT učinilo již některé
kroky k jejich odstranění, zahájení
řešení, nebo některé připomínky se
již řeší, nebo jsou vyřešeny.
Pro poskytovatele služeb CIT je velmi
důležitý názor, náměty, reakce a výsledky hodnocení služeb. Proto se
budeme těšit na další, již čtvrtý ročník, který se bude konat v roce 2008.
Dovolte, abych Vás s vyhodnocením
evaluace služeb CIT na OU seznámil
a zároveň Vám poděkoval za Váš čas,
který jste věnovali vyplnění dotazníku.
Přeji hodně pracovních úspěchů
v akademickém roce 2007/08
RNDr. Martin Malčík, Ph.D.
ředitel CIT

Celkové pořadí služeb CIT v hodnocení dostupnosti a ve kvalitě
Dostupnost
Pořadí Název služby
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9

Web OU
GroupWise – zam. pošta
E-mail
Školení IS
Portál OU
Studijní systém
Telekomunikace
Personalistika - modul IS Magion
Technická podpora - PC
Ekonomika – modul IS Magion

průměrná
známka
1,25
1,33
1,46
1,53
1,54
1,57
1,66
1,73
1,73
1,93

počet
respondentů
57
55
61
30
65
51
56
30
56
27

průměrná
známka
1,41
1,46
1,47
1,48
1,73
1,77
1,86
1,89
1,97
1,98

počet
respondentů
55
57
57
61
51
56
29
27
29
65

Kvalita
Pořadí Název služby
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GroupWise – zam. pošta
Web OU
Technická podpora - PC
E-mail
Studijní systém
Telekomunikace
Školení IS
Ekonomika – modul IS Magion
Personalistika – modul IS Magion
Portál OU

14

Konference, semináře

• Pracovní seminář projektu Socrates-TEAM
Od 5. 9. do 9. 9. 2007 se konal na PdF OU
mezinárodní pracovní seminář projektu Socrates-TEAM (Teaching in Advanced Multinational Environments).
Semináře se zúčastnilo 16 účastníků ze 4 zahraničních univerzit, 1 externí evaluátorka a 6
členů projektu TEAM za PdF (doc. E. Höﬂerová,
doc. P. Franiok, Mgr. K. Sekerová, Mgr. B. Zapletal, Mgr. N. Polhošová a Mgr. M. Šigutová,
M.A.).
Cílem projektu (2004–2007) bylo vypracovat moduly v anglickém jazyce pro výuku mezinárodních studentů v rámci mobilit. Jedná se
o tři moduly:
1. výuka základů jazyka země, do které student
přijíždí;
2. kultura a společnost země, do které student
přijíždí;
3. evropské studie a problematika evropské
identity.

Kreditové ECTS ohodnocení modulů (celkem
30 ECTS) bylo vytvořeno ve spolupráci všech
participujících institucí. Cílovou skupinou jsou
zahraniční studenti přijíždějící na mobility. Na
některých ze 4 zahraničních univerzit uvažují
také o zařazení modulů do studijních plánů
pro studenty mateřské univerzity. Studenti si
tak mohou zlepšit své komunikativní schopnosti v anglickém jazyce. Projekt již vstoupil
do konečné fáze, závěrečná zpráva bude vypracována již v tomto roce.
Pracovní sekce proběhly v budově B na Českobratrské ulici. Účastníci semináře ocenili příjemné pracovní prostředí i technické zajištění,
se kterým nám pomohli pracovníci CITu a katedry pracovní a technické výchovy.
Součástí programu byla i exkurze do Muzea
Tatry Kopřivnice a na hrad Helfštýn. Muzeum
Tatry bylo pro mnohé účastníky semináře velmi zajímavým objevením tradice automobilo-

• Studentská vědecká a odborná činnost
Studentská vědecká a odborná činnost
(SVOČ) je soutěž pro vysokoškolské studenty, kteří mají v jejím rámci možnost
prezentovat výsledky své výzkumné činnosti. Studenti, zapojení do badatelských
aktivit svých kateder, zde mohou porovnat
své znalosti a schopnosti se spolužáky, získávají potřebnou praxi ve vědecké komunikaci a v neposlední řadě se učí správně
reagovat na dotazy a připomínky odborné
komise. Nabyté zkušenosti se mohou stát
základem jejich budoucí kariéry zvláště
v případě, že se rozhodnou pro vědeckou
dráhu.
Na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě (PřF OU) má SVOČ v chemii a fyzice dlouholetou tradici a studenti (ale i jejich
vedoucí – pedagogové) o ni projevují značný
zájem. Především díky obětavé práci organizátorů v čele s doc. RNDr. Jiřím Kalinou, Ph.D.,
a Mgr. Romanem Maršálkem, Ph.D. Zajímavostí
je, že se oba setkali u SVOČ již před jedenácti
lety, kdy tradice pořádání SVOČ na PřF OU začala. Každý v jiné roli, doc. Kalina jako zakladatel,
dr. Maršálek jako soutěžící.
SVOČ na Přírodovědecké fakultě OU
Letošní soutěž SVOČ na PřF OU v Ostravě se
konala 10. května 2007, zúčastnilo se dvanáct
autorů. Přednesené příspěvky měly vysokou
kvalitu a byly následovány bohatou diskusí.
Členové hodnotící komise, doc. RNDr. Vladimír
Špunda, CSc., doc. RNDr. Marie Solárová, CSc.,
a ing. Rudolf Peter, CSc., měli nelehkou úlohu
při jejich hodnocení. Zvítězil Karel Oleksy (4.
roč., učitelství M-F) s nejlepší prací „Struktura
neutrálních a iontových klastrů argonu“, na
druhém místě se umístila Markéta Novosadová (3. ročník, chemie) s prací „Vliv těžkých

kovů na vlastnosti rostlinných materiálů“ a na
třetím místě se umístil Pavel Coufalík (3. ročník, chemie) s prací „Těžké kovy v houbách“.
Komise vyhodnotila i nejlepší prezentaci, opět
Karel Oleksy, a udělila i čestné uznání Pavlovi
Šebestovi (4. roč., učitel. F-VT), který prezentoval práci na téma „Příprava experimentů fyziky
pro vzdálenou laboratoř“.
Ostravské ﬁnále SVOČ PřF OU v Ostravě
Česká společnost chemická, pobočka Ostrava
ve spolupráci s PřF OU v Ostravě a Fakultou
metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (FMMI VŠB-TUO) letos potřetí pořádala 6.
června 2007 ostravské ﬁnále soutěže ve SVOČ
v chemii a příbuzných oborech. Finále bylo opět
příležitostí porovnat nejlepší studentské práce s chemickým zaměřením vzniklé na PřF OU
v Ostravě a VŠB–TU Ostrava.
Nad letošním ročníkem celé soutěže převzal
záštitu předseda ostravské pobočky České společnosti chemické prof. Ing. Boleslav Taraba,
CSc. Při slavnostním zahájení soutěže krátkým
proslovem vyzdvihla význam akce děkanka PřF
OU v Ostravě doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.,
několika větami podpořil akci i RNDr. Ivo Herman z odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a „pravidla hry“ zopakoval předseda hodnotící komise
prof. Taraba.
Finále se zúčastnili vždy tři nejlepší studenti
z obou zúčastněných univerzit, kteří postoupili
ze školních kol. Ostravskou univerzitu v Ostravě reprezentovali Markéta Novosadová, Pavel
Coufalík a Karel Oleksy. Barvy VŠB-TU pak hájili
Lenka Adamovská, Kateřina Galejová a Miroslav Holacký.
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s Z pracovního jednání

vého průmyslu na severní Moravě. Hrad Helfštýn zase překvapil rozlohou, dávnou historií
i krásou svého okolí. I když je možné mnoho
práce zvládnout „virtuální cestou“, ukázalo
se, že některá poznání lze učinit jen osobní
zkušeností.
Marta Šigutová
koordinátorka za PdF OU

Odbornou úroveň prací, úroveň jejich prezentace a schopnost autorů reagovat na dotazy
během diskuse hodnotila komise ve složení
prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc., (PřF OU, předseda ostravské pobočky České společnosti chemické), Ing. Pavel Klouda (SPŠ chemická akademika Heyrovského a Gymnázium Ostrava)
a Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D. (FMMI, VŠB-TUO).
Celý průběh pozorně sledoval RNDr. Ivo Herman
z odboru školství, mládeže a sportu Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje, aby mohl na
závěr vyhlásit cenu za nejlepší prezentaci.
Komise neměla úkol jednoduchý, všechny zúčastněné práce byly po všech stránkách na vysoké úrovni a vybrat tři nejlepší bylo zdánlivě
nemožné. Přesto se nakonec komise shodla na
tom, že nejlepší práci předvedl Miroslav Holacký z Hornicko-geologické fakulty (HGF) VŠB-TU
Ostrava s prací „Problematika stanovení celkového dusíku ve vodách“, druhé místo komise
přidělila Karlovi Oleksymu z PřF OU „Struktura
neutrálních a iontových klastrů argonu“ a třetí
místo obsadila Kateřina Galejová z FMMI VŠB-TU Ostrava „Vliv promotoru ve směsných oxidických katalyzátorech na rozklad N2O). Cenu
za nejlepší prezentaci si odnesl Pavel Coufalík
(PřF OU) za práci „Těžké kovy v houbách“.
Díky podpoře a zájmu vedení PřF OU v Ostravě, FMMI VŠB-TU a ostravské pobočky České
společnosti chemické o tuto soutěž mohli být
všichni účastníci ﬁnále oceněni hodnotnými
upomínkovými předměty a vítězové obdrželi poháry, knihy i ﬁnanční ceny. Jak vyplynulo
z neformálních diskusí po skončení soutěže, je
tato akce cenná pro studenty, oceňovaná pedagogy a zároveň umožňuje vzájemné poznávání
ostravských pracovišť. I proto bude nepochybně
pokračovat i v dalších letech.
Podrobnější informace: albert.osu.cz/kch/
voc07
- DZ -

Studentská vrátka

• Stavovská unie studentů
O co jde
Stavovská unie studentů Ostravské
univerzity (SUS OU) vznikla v roce
1994. Jedná se o neziskovou organizaci sdružující dobrovolníky z řad studentů OU.

„uklidí“ více. Po úklidu následuje táborák a opékání špekáčků.

Doplňovat a rozšiřovat nabídku služeb
poskytovaných Ostravskou univerzitou, podporovat vzdělávací proces na
Ostravské univerzitě a osobnostní rozvoj studenta.

Velmi podstatný je pro naši organizaci webová prezentace. Cílem je udělat
z ní navštěvovaný studentský portál,
který bude nabízet komplexní služby. Např. nabídku zaměstnání a brigád, ubytování, výměna skript. Bude
zde informační centrum pro studenty
a jejich studijní potíže. A samozřejmě
fórum pro výměnu názorů, zkušeností
a diskuzi.

Naše činnost

Nástroje

Hlavní a největší akcí SUS OU je pořádání Majálesu OU, který nechápeme
pouze jako studentskou zábavu, ale
také jako předvedení studentské tvořivosti, práce a zapojení studentů do
života města. Nejstarší akcí je Hladnovská laťka, která kombinuje sportovní
výkon – skok vysoký – a zábavu. Akci
navštěvují také studenti VŠB-TUO. Na
počátku letního semestru pořádáme
studentský ples, kde se všichni můžeme po náročném zkouškovém období
odreagovat a např. vyhrát nějakou ze
zajímavých cen v tombole.

Pracujeme jako tým, využíváme poznatků projektového řízení. Klademe
důraz na komunikaci a především na
zábavu. Hlavním prostředkem pro
uskutečnění všech plánů jsou samo-

Poslání

zřejmě ﬁnance. Od toho zde máme
fundraising. Finance získáváme vícezdrojově – sponzoři, produktoví partneři, granty, příspěvek Ostravské univerzity a z vlastní činnosti. Základem
je možnost naučit se něco nového,
a proto naše členy vzděláváme, a to
především pomocí kurzů ACSA Brno.

Cíle
Vytvořit studentskou organizaci podporující rozvoj studenta, respektovanou jak v akademických, tak i studentských kruzích. Organizaci, která bude
z velké části ﬁnančně nezávislá a zároveň nekomerční. Organizaci, která
bude pomáhat vytvářet dobré jméno
Ostravské univerzity.

Závěr
Pokud se chcete o naši organizaci dozvědět více, ptejte se, pište, navštivte
– OH –
naši schůzi nebo volejte :).

Vítání občánků, akce na pomezí zábavy a osvěty. První část je neformální
přednáška pro studenty prvních ročníků o fungování OU a poté následuje
taneční zábava na hladnovských kolejích.
Snažíme se také starat o své okolí
a k tomu je určena akce Odpadkobraní. Na vymezeném území studenti sbírají veškerý odpad a soutěží, kdo toho
foto: archiv

s

Stavovská unie studentů

• Co Vás čeká a nemine v podání SUS OU?
V prvé řadě se nám povedlo obnovit
a rozšířit vybavení na kolejích OU.
Máme tedy nový ping-pongový stůl,
petanque, fresbee a v dohledné době
se dokoupí badminton. Dále byly zakoupeny stolní a karetní hry, které
budou k zapůjčení na vrátnici. A jaké hry jsou k dispozici? Namátkou
– Osadníci, Bang, Scrabble, Střelené
kachny, Carcassone, Graenaland, Dostihy a sázky a mnoho dalších!
Na podzim Vás již tradičně čeká akce
Vítání občánků (2. 10.) a Hladnovská
laťka (7. 11.). Zvažujeme také další akce, např. mikulášský výšlap na
Lysou horu. Záleží ovšem na Vašem

zájmu. A právě díky vysokému zájmu
jsme se rozhodli obnovit ﬁlmový klub
na kolejích!
Mnohé změny nastaly také v organizaci SUS OU. Procesem schvalování
prochází nové stanovy SUS OU a nová struktura organizace. Zároveň byli
jmenováni dva noví viceprezidenti,
kteří by měli pomoci zkvalitnit chod
unie. Chystáme se na přijetí nových
aktivních členů a rozšíření aktivit.
A co máme v plánu dále? Dokončíme
naši webovou prezentaci – přibude
nabídka zaměstnání a brigád, ubytování. Spustíme poradnu pro studenty
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a zdokonalíme naši fotogalerii. Určitě vás budeme informovat o všech
novinkách a změnách na univerzitě.
V prosinci bychom rádi spustili testovací provoz nového webu kolejí OU.
Zároveň již začínáme pracovat na
Majálesu OU 2008, připravujeme program, sháníme sponzory a připravujeme granty. V tuto chvíli mohu prozradit, že se oproti minulým rokům
značně rozšíří a zkvalitní divadelní
scéna, která bude mít zcela nový formát. Máte se tedy na co těšit.
Plánů máme hodně a budeme jenom
rádi, pokud se rozhodnete nám pomoci. A to buďto návrhy, připomínkami ve fóru, anebo přímo svou aktivitou!
– OH –

Studentská vrátka

n

Diskusní fórum a Studentská komora Akademického senátu OU

V posledním čísle Listů Ostravské univerzity a prostřednictvím hromadného e-mailu jsme vás informovali, že
Diskusní fórum je opět mezi námi.
Vzhledem k tomu, že diskuse na fóru
je příjemně živá a některá témata obzvláště zajímavá, rozhodli jsme vybrat
několik 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 diskutuje o ubytovacím,
sociálním stipendiu o uznávání předmětů, a proto nyní uvedeme malé shrnutí.

Ubytovací stipendium
Podmínky pro ubytovací stipendium
naleznete na Portálu přes následující
vlákno: Dokumenty/Ostravská univerzita/Statut OU/Vnitřní předpisy/Stipendijní řád OU. Konkrétně se uvádí:
Ubytovací stipendium je přiznáno rektorem studentům, kteří splňují tyto
podmínky:
a) jsou studenty akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia; v případě souběžně
studovaných studijních programů je
student započten nejvýše jednou, a to
v tom studijním programu, ve kterém
byl do studia zapsán dříve,
b) nepřekročili standardní dobu studia, a to ani v případě souběžně studovaných studijních programů,
c) jsou státními občany České republiky, nebo se jedná o osoby s povoleným trvalým pobytem v ČR, nebo jsou
státními příslušníky členského státu EU
nebo jiného smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, nebo
kteří jsou rodinnými příslušníky takové
osoby,
d) nemají místo trvalého bydliště
v okrese Ostrava a v obcích a městských částech, které jsou uvedeny
v příloze č. 1,
e) jsou studenty přijatými na OU v Ostravě, respektive její fakultu v rámci
programu Socrates-Erasmus do studijního programu a jsou zapsáni v matrice studentů,
f) nejsou studenty studujícími v rámci
zahraniční rozvojové pomoci (vládní stipendisté), mezinárodních smluv,
programu AKTION a CEEPUS.
Studenti požádají elektronicky o přiznání ubytovacího stipendia pro dané

čtvrtletí podle harmonogramu akademického roku a pravidel zveřejněných
na počátku každého semestru daného
akademického roku; zahraniční studenti v programu Socrates-Erasmus
podají žádost o ubytovací stipendium
také elektronicky.
Ubytovací stipendium se vyplácí zpravidla zpětně po uplynutí tří měsíců
(čtvrtletí). Za období třetího kalendářního roku se ubytovací stipendium
neposkytuje. Podklady pro udělení
ubytovacího stipendia zaregistrované
v matrice studentů k 31. březnu jsou
rozhodné pro vyplácení stipendia za
I. čtvrtletí, k 30. červnu pro II. čtvrtletí, k 31. říjnu daného kalendářního IV.
čtvrtletí.
Nesplněním některé z podmínek uvedených v odstavci 1 ztrácí student nárok na ubytovací stipendium. Ubytovací stipendium za příslušné posuzované
čtvrtletí nelze vyplácet: za období, kdy
měl student přerušené studium, pokud
v posuzovaném čtvrtletí ukončil studium, pokud v posuzovaném čtvrtletí
nastala změna podmínek rozhodných
pro přiznání ubytovacího stipendia.

Sociální stipendium
Podmínky pro udělení sociálního stipendia naleznete přes následující vlákno: Dokumenty/Ostravská univerzita/
Statut OU/ Vnitřní předpisy/Stipendijní
řád OU, kde se píše:
(1) Student má nárok na sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona po
standardní dobu studia za každý celý
kalendářní měsíc akademického roku,
po který splňuje podmínky pro přiznání stipendia, s výjimkou měsíce srpna
a září.
(2) Sociální stipendium podle § 91
odst. 3 zákona činí měsíčně násobek
přídavku na dítě ve zvýšené výměře
podle zvláštního právního předpisu 1,
který stanoví nařízení vlády.
(3) Sociální stipendium podle § 91
odst. 3 zákona se přiznává na základě
žádosti studenta o přiznání sociálního
stipendia podle § 91 odst. 3 zákona; na
přiznávání stipendia se vztahuje čl. 8.
(4) Žádost o sociální stipendium podle
§ 91 odst. 3 zákona podává student písemně na příslušné studijní oddělení.
Termíny pro podání žádosti jsou určeny harmonogramem akademického
roku. Dojde-li ke změně rozhodných
skutečností pro přiznání sociálního
stipendia podle § 91 odst. 3 zákona,
může student podat písemnou žádost
na příslušné studijní oddělení.
(5) K žádosti o sociální stipendium
podle § 91 odst. 3 zákona student při-
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loží písemné oznámení o přiznání přídavku na dítě úřadem státní sociální
podpory.
(6) O vyplácení sociálního stipendia
podle § 91 odst. 3 zákona, které se
vyplácí zpravidla za tři měsíce zpětně,
rozhoduje rektor.

Uznání zkoušek, zápočtů
a částí studia
Princip uznávání předmětů lze opět
vyčíst ze Studijního a zkušebního řádu
OU (od 1. 9. 2007), kdy se o této problematice hovoří takto:
(1) Studentovi může děkan po vyjádření učitelů příslušné katedry uznat
kredity z předchozího, respektive souběžného vysokoškolského studia, a to
v případě, že neuplynuly více než dva
roky od jeho ukončení.
(2) Studentovi, který již absolvoval první etapu studia ve studijním programu
uskutečňovaném fakultou a z jakýchkoliv důvodů další studium nedokončil,
může děkan při opětovném přijetí ke
studiu ve studijním programu uskutečňovaném fakultou uznat absolvování
první etapy studia jako celku, pokud
neuplynuly více než dva roky od doby,
kdy přestal být studentem fakulty OU.
(3) Pro rozhodnutí o uznání předmětů a odpovídajících kreditů je student
povinen předložit doklady, potvrzující
absolvování předmětu a informující
o jeho rozsahu a obsahu.
(4) Ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu nelze uznat
jako předměty povinně volitelné a výběrové takové předměty, které student absolvoval ve studiu v bakalářském studijním programu.
(5) Rozhodování o uznání kreditů za
dříve absolvované předměty se děje
na základě písemné žádosti studenta,
kterou musí předložit nejpozději do
jednoho měsíce od data zápisu do studia v akademickém roce.
(6) Na studenta, kterému děkan uzná
podle odstavce 1 za předchozí studium
aspoň třicet kreditů, se nevztahuje čl.
20 odst. 8.
(7) Při uznání absolvování některých
předmětů nebo celé první etapy studia děkan stanoví míru zkrácení maximální doby studia a jeho zařazení do
etapy studia.
Věříme, že se brzy diskuse na fóru ještě více rozroste a my budeme moci na
vaše dotazy co nejrychleji reagovat.
S pozdravem Studentská komora
Akademického senátu Ostravské univerzity
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• V Grazu přes Socrates-Erasmus

Semestr jsme strávily v krásném prostředí nově zrekonstruované budovy
institutu Schulmusik, v prostředí s nejšpičkovějším moderním vybavením,
jako byly např. odhlučněné učebny,
počítačová místnost pro výuku práce
s hudebními programy, klavírní laboratoř s digitálními piany a v neposlední řadě velice kvalitní klavíry téměř
v každé třídě.
Velice mě nadchla široká nabídka
atraktivních předmětů, mezi kterými
byly mnohé prakticky instrumentálně
zaměřeny. Také velmi kvalitní pedagogové, se kterými jsem se setkala,
na mě udělali hluboký dojem. Obzvášť si cením hodin dirigování u pana
dirigenta Johannese Prinze, u kterého jsem se velmi mnoho naučila.
Z dalších předmětů jsem absolvovala
např. jazzový soubor a komorní hru,
oba ukončeny koncertem, individuálně vyučovaný klavír a zpěv a další
předměty. Zcela výjimečným zážitkem
byl týdenní pobyt se všemi studenty
Schulmusik na hradě Seggau poblíž
města Leibnitz. Tento pobyt organizuje každoročně pedagogický institut KUG a jeho náplní jsou hudebně

zaměřené, různorodé workshopy,
pěvecký sbor a přednášky lektorů.
Ve workshopech, pojatých poměrně
alternativně, jsme se prakticky seznámili např. s alikvótním zpěvem,
spojením hudby s malbou, tancem,
divadlem apod. Díky grantu Kunstuniversität Graz pro Erasmus-studenty
jsme se tohoto poněkud nákladného
pobytu mohly zúčastnit bezplatně.
Graz je velice krásné město, především
architektonicky. Pozoruhodnými stavbami jsou především Kunsthaus (Dům
umění) a tzv. Insel der Mur, kovová
konstrukce ve tvaru jakési ulity, která
slouží jako most přes řeku Mur. Nad
celým městem se tyčí hrad Schlossberg. Graz je poměrně kosmopolitní,
přesto nepůsobí dojmem přeplněného a rušného velkoměsta. Jsou zde tři
univerzity a 40% obyvatel tvoří studenti z celé Evropy. Je to tedy především město mladých lidí. Pro Erasmus-studenty zde byla organizována celá
řada akcí, na kterých jsme se setkávali
s lidmi nejrůznějších národností. Tato
zkušenost pro nás byla nezapomenutelná a naprosto jedinečná.
Kulturní život v Grazu je velice pestrý. Účastnili jsme se především mnoha
koncertů studentů Kunstuniversität,
které byly umělecky na vysoké úrovni a většinou bezplatné. Další hudební zážitky poskytuje grazská opera,
Schauspielhaus, četné jazzové kluby
a také desítky pouličních hudebníků,
jejichž výkony byly často vynikající
a vzbuzovaly pozornost mnoha kolemjdoucích.
s

V letním semestru 2007 jsem absolvovala studijní pobyt v rakouském Grazu (Steiermark). Pobyt byl umožněn
a ﬁnancován programem Socrates-Erasmus. Z katedry hudební výchovy
OU jsme byly vyslány dvě. V malebném Grazu, druhém největším městě
Rakouska, jsme strávily čtyři nezapomenutelné měsíce. Studovaly jsme
zde hudební výchovu na Universität
für Musik und darstellende Kunst.

Foto: archiv autorky

Jsem nesmírně ráda, že jsem měla
možnost žít déle než čtvrt roku v této
nádherné části Rakouska. Pobyt pro
mě byl velkým obohacením nejen po
studijní stránce. Poznala jsem mnoho
zajímavých lidí, jinou kulturu a národní charakter a v neposlední řadě se
výrazně zlepšila má znalost němčiny
a angličtiny. Všem studentům, kteří
snad přemýšlejí o podobné zahraniční
stáži, ji mohu jen vřele doporučit. Podobné příležitosti se nenaskýtají příliš
často, a proto je potřeba jich využít.
Kateřina Skácelová

• Akce SUS OU
pro akademický
rok 2007/2008
Vítání občánků
2. 10. 2007
Koleje Hladnov
Hladnovská laťka
7. 11. 2007
Koleje Hladnov
Studentský ples SUS OU
20. 2. 2008
Koleje Hladnov
Odpadkobraní
Duben 2008
Majáles OU 2008
30. 4. 2007
Slezskoostravský hrad

Kontakty SUS OU
Stavovská unie studentů OU
VŠK J. Opletala
Hladnovská 22/1433
Ostrava 702 00
IČ 60783061
E-mail: sus@osu.cz
Web: http://sus.osu.cz
Kontaktní osoba:
Ondřej Haška, prezident SUS
prezident@sus.osu.cz
mob. 732 338 952
ICQ 230189260
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Domácí násilí a jeho prevence

Mluvíme-li dnes o domácím násilí
a především o tom, jak jej řešit, zůstáváme většinou na pozicích represe, tedy trestu za již vykonaný čin. Je
však možná také nějaká prevence?
Napomohou tresty k tomu, aby se
četnost domácího násilí někdy v budoucnosti snížila? Je možné nějakým
způsobem těmto činům zabránit?
Kde vznikají, jak vznikají, proč vznikají?
Psycholog Daniel Štrobl v článku
v MF Dnes (z 10. 1. 07) Jak na domácí násilí? napsal, že: „Násilníci – což
jsou zejména muži - pocházejí zpravidla z rodin, kde byl otec dominantní ﬁgurou a nezřídka se sám vůči
své ženě násilně choval. Syn pak otcovo chování vzal za své, neboť jiné
neznal.“ Opravdu je toto převzetí
modelu chování tou nejčastější příčinou? A opravdu jsou tito „synové“
k tomuto chování v podstatě takto
předem determinováni? Nebo to je
pouze jeden z možných, a dá se říci
také již velice zjednodušených pohledů z hlediska psychologů? Mají k tomuto co říci např. také pedagogové?
Má nebo může mít na tomto násilném chování nějaký svůj podíl také
výchova? Je možné výchovou snížit
nebo naopak podnítit podobné reakce na skutečnou či domnělou zátěž,
které ústí až do jevu, který souhrnně
nazýváme domácím násilím? (samotný jev však má mnoho stránek a podob).
Profesor Zdeněk Matějček myslím že
s oblibou a rád říkával, že muž je velice křehký tvor, který vyžaduje péči.
Tvor, který je mnohem zranitelnější
než žena. Vysvětlujte to však zbitým
a psychicky nebo i fyzicky týraným ženám. Navíc když i v naší společnosti,
která přistoupila k řešení problému
domácího násilí i na úrovni zákonné,
patří téměř mezi neomluvitelné mýty
(opět především z úst psychologů)
ten předpoklad, že žena vždy nějakým způsobem muže vyprovokuje; že
je to muž, který je zahnán do úzkých,
a proto zaútočí. Nemusí a není tomu
vždy tak. Proto hovořím o dvou typech reakcí - na skutečnou či jen domnělou zátěž. Muž může být skutečně vyprovokován a situaci nezvládne
a zaútočí – to jde o zátěž skutečnou.
Avšak někdy, a bohužel často, jde
o zátěž domnělou, způsobenou právě určitými nedostatky ve výchově

- někdy stačí jen nepatrný nesouhlas
s mužovým chováním, někdy stačí
pouze nevhodně použité slovo, které
si muž jinak vysvětlí, někdy dokonce
jen pohled a někdy nemusí dojít ani
k tomuto a muž propadne afektu tak
či tak. I to, že je žena hodná a poslušná, může nakonec vyvolat násilnou
reakci. Jak je to možné?
Možná bychom mohli najít vysvětlení pomocí příměru dospělého muže
k malému dítěti. Zde pak můžeme
najít i možná vysvětlení z hlediska
výchovy a pochopit její úlohu. A dost
možná, že také určitou prevenci do
budoucna.
Násilnický muž totiž bývá často právě v důsledku své výchovy malé dítě
v těle dospělého muže. Nazvěme si
to třeba syndromem tříletého dítěte.
Toto dítě chce vše dělat samo, o všem
chce svobodně rozhodovat, je v podstatě „tím, co může svobodně dělat.“
Vše se točí a děje jen podle něj a kolem něj. Milující maminka se o něj
stará, pečuje, plní každé jeho přání.
Když ne, jak se zachová tento malý
chlapeček? Nedostane-li to, co chce,
začne kolem sebe mlátit ručičkama
a kopat nožičkama. Omylem a pokusem, odměnou a trestem je toto
jeho chování zvládáno a vedeno do
patřičných mezí. Pokud je chlapeček
nepokárán, pokud neslyší nikdy kritické „toto nesmíš“, pokud se nenaučí ovládat, protože mu matka tento
„luxus ovládání se“ nedopřeje, nebude to umět ani v dospělosti. Zůstane
napořád tím malým chlapečkem, který vyžaduje, aby věci byly jen podle
jeho představ, nikdy ne jinak, a to po
celou dobu chlapečkova života. A bude-li někdo chtít jej kárat, kritizovat,
z jeho pohledu dokonce omezovat,
bude-li se po něm chtít, aby se přizpůsobil druhému člověku, on sám
to nedokáže. Sebemenší nesouhlas
bude chápat jako útok na svou vlastní osobu. A proto začne kopat nohama a mlátit rukama do všeho, co mu
pod tu ruku přijde – nejčastěji toho,
kdo je mu nejblíže. Protože jeho
partnerka či manželka nikdy nebude
jeho bezmezně a bez nároků milující
matka, i kdyby chtěla - už z toho důvodu, že je také samostatně myslící
bytostí, která má své vlastní potřeby
a pud sebezáchovy a nakonec i její
láska k muži je jiná než láska mateřská. Žena je prostě také člověkem se
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svými nároky na život. Malé dítě to
však nemůže a ani neumí chápat, vyžaduje naprosté ohledy jen na sebe
sama i tam, kde mu nemohou být
dány. I dospělý muž tak může být slovy písně M. Kubišové pořád „mámin
hodnej kluk“, nepřipravený na rovnocenné partnerství, hledající pouze
mateřskou náruč, která dává, ale nic
nevyžaduje.
Represí domácího násilí již toto vnímání světa ve křehkém tvoru, zvaném
muž, asi zcela, ne-li vůbec, nevymýtíme. Má to v sobě hluboce zakódováno již z dob svého dětství a vlastně
za své chování mnohdy ani nemůže.
Možná mu jen nebylo dáno to, co mu
dáno být mělo a co díky své křehkosti potřebuje mnohem více než žena,
která není tak křehká, život ji naučí
sám a rychleji se přizpůsobí, a nepotřebuje ani tolik péče a ohledů jako
muž. Co je tedy to, co muž potřebuje, aby mu bylo výchovou dáno? Je to
již zmiňovaná schopnost ovládat se,
přijímat kritiku, nevnímat sebe sama
jako středobod světa. Pokud k tomu
nedojde, pokud se to muž doslova
a do písmene nenaučí, a pokud se
navíc k těmto neschopnostem časem
přidají ještě případné poruchy osobnosti, jejichž možné projevy byly výchovou také spíše podporovány než
tlumeny, může mít žena takového
muže pro strach a slzy uděláno.
Myslím, že matky malých synů mívají často ve svých rukou a ve svém
způsobu výchovy také osudy jejich
budoucích žen. A vlastně také i svých
budoucích vnoučat.
Vím, že tento problém je mnohem
složitější – chtěla jsem jen přinést jiný
úhel pohledu na domácí násilí, než
jsou mnohdy zjednodušující a zavádějící pohledy psychologů. Výchova
a pedagogika má však nejen v případech domácího násilí dosud nevyužitý veliký prostor pro svá vyjádření,
- o významu výchovy se však v těchto
souvislostech zatím bohužel příliš nehovoří, pedagogové mlčí a nechávají
za sebe hovořit odborníky z jiných
vědních oborů, nejčastěji zmiňované
psychology. Avšak pro pochopení budoucí prevence nejen domácího násilí je uvědomění si možností výchovy
a pedagogiky jako takové více než
významné.
Miriam Prokešová
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• Školy a pedagogika o prázdninách
Jako každým rokem i letos o prázdninách byla aktivita žáků,studentů
i učitelů o prázdninách velmi pestrá. Denní tisk nás informoval o zkušenostech, nabytých vědomostech
a dovednostech při studijních či brigádnických pobytech v zahraničí
i v tuzemsku.Tisk věnoval pozornost
i obavám učitelů z realizace školských vzdělávacích programů,úsilí
obcí, krajů i zaměstnanců škol připravit školní budovy k úspěšnému
zahájení nového školního roku.Pedagogická práce mnohých učitelů pokračovala v dobrovolných mimoškolních činnostech a zábavách. Školní
budovy procházely rekonstrukcemi,nově jmenovaní učitelé a ředitelé se
seznamovali se svými pracovišti.
Využívám často příležitostí, abych blíže poznal místa svých prázdninových
pobytú. Podělím se alespoň o letošní
dojem ze svérázné horské obce Hrčava na pomezí tří států – českého,
polského a slovenského. Malá útulná
školička byla připravována vlídnou
paní školnicí měsíc před zahájením
školního roku, aby byla „jako klícka“.
I když mi to nemohli potvrdit vyučující ani žáci,jsem přesvědčen, že se jim
ve škole líbí a daří.Tato školička si zaslouží výjimku, aby zůstala v provozu,
přes podlimitní počet žáků. Ve školní
budově udržováno s velkou péčí minimuzeum. I tak je možno ovlivňovat
lásku dětí k regionu a zvláštnostem
jeho života a kultury. Mnohým významným osobnostem daly dobrý
základ ke vzdělání podobné vesnické
málotřídní školy. I jeden úspěšný vě-

decký pracovník započal své vzdělání
v malé hrčavské školičce, jak jsem se
dozvěděl z rozhovoru s jeho rodiči.
Za zmínku stojí i některé prázdninové úspěchy studentů. Např. českobudějovický student gymnázia Filip
Pytel přeplaval jako nejmladší plavec kanál La Manche a zapsal se do
seznamu rekordmanů. Gymnazisté
z Ostravy-Hrabůvky reprezentovali Českou republiku v Berlíně na 18.
ročníku výroby učebních pomůcek.
K dovolené patří samozřejmě četba.
Se zájmem sáhnu vždy po publikacích o učitelích a od učitelů. Letos
mne zaujala drobná knížka od učitelky M. Ludvíkové „Co vy na to, pane
Komenský?“, která obsahuje reﬂexi
jejích prožitků na začátku devadesátých let.
Muzeum J. A. Komenského v Přerově připravilo sborník o muzejní, vlastivědné a osvětové činnosti učitelů
minulých generací. Kdo si jen prolistuje tuto publikaci, je udiven, kolik
mimoškolní práce vykonali a jak se
mnozí zapsali do naší historie. Bohužel, historie mladé lidi příliš nezajímá, i když ke vzdělání patří historická orientace, historické vědomí
i povědomí. Nepodařilo se však zatím
akreditovat byť nepovinný předmět
v učitelské aprobaci historie.
Některé společenské organizace usilují o spolupráci se žáky a studenty
a snaží se mládeži předat své životní poznatky a zkušenosti. V našem
regionu je v přípravné fázi projekt

ostravské pobočky Českého svazu
bojovníků za svobodu, ten nabízí
prostřednictvím odboru školství Magistrátu města Ostravy i Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje setkání s pamětníky. Nabídky mohou
využít učitelé dějepisu a občanské
výchovy, aby prohloubili své vzdělávací a výchovné úsilí.
Zajímavou, užitečnou a u nás již známou činnost vyvíjí mezinárodní nadace „Stonožka“, založená norskou
občankou českého původu a její
prezidentkou paní Bělou Gran Jensenovou. Nadace je zaměřena na získávání prostředků na pomoc dětem
trpícím v zemích válečných konﬂiktů.
Humanitární a výchovná činnost této
nadace je realizována spojením iniciativy učitelů, vychovatelů, vojáků působících v misích v zahraničí a hlavně
dětí, které si říkají „děti stonožkové“. Jejich kresby, malby, výtvarné
a literární práce jsou oceňovány,
publikovány a tak získávají ﬁnanční
prostředky pro trpící děti. Učí se přemýšlet, cítit s trpícími a dělat věci,
které pomáhají tvořit jiný svět. Ukázkou efektivity tohoto projektu a nadace jsou publikace, z nichž poslední
se jmenuje Létáme spolu do války.
Byl jsem pozván na setkání s paní
Jensenovou 20. 8. do Havířova jako
jeden z hostů pana primátora. I taková vzácná setkání se děla o prázdninách jistě na mnoha místech naší
vlasti. Žádná „okurková sezóna“.
Hodně pohody a úspěchů v novém
školním roce.
Vladimír Krejčí

• Kalendárium červenec–srpen 2007

datelství Proﬁl v Ostravě. Narozen
v r.1917.

2. 7. 1987 zemřel prof. PhDr. Jozef
Mátej, DrSc., vedoucí katedry pedagogiky na FF Univerzity Komenského
v Bratislavě, školitel mnohých českých pedagogů.

6. 8. 1997 zemřela doc. PhDr. Alena Varmužová, CSc. Působila na PdF
v Ostravě na katedře matematiky,
kterou na sklonku života úspěšně
vedla.

10. 7. 2005 zemřel PhDr. František Jelínek, vedoucí kabinetu pedagogiky
KPU v Ostravě.Organizátor školské
reformy v 60. letech, editor Sborníku
dějin učitelstva Severomoravského
kraje.

gické fakultě v Českých Budějovicích,
věnoval se dějinám školství a pedagogiky.
22. 7. 2002 zemřel prof. DrSc. Vlastimil Pařízek, DrSc., významný pražský pedagog, představitel srovnávací
pedagogiky, působil na FF a PdF UK
v Praze. Působil také delší dobu v PÚ
JAK ČSAV.

17. 7. 1980 zemřel PhDr. Zdeněk Bár,
středoškolský profesor a spisovatel,
významná osobnost kulturního života Ostravska.

3. 8. 1977 zemřel prof. PhDr. Ludvík
Svoboda, CSc. Ve 30. letech působil
na gymnáziu v Hlučíně a v Ostravě.
Po druhé světové válce na UK v Praze
a působil také v diplomatických službách.

21. 7. 1922 narozen doc. PhDr. František Borák, CSc., působil na Pedago-

4. 8. 1982 zemřel František Čečetka, učitel, spisovatel a ředitel nakla-
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16. 8. 1922 narozen prof. PhDr. Zdeněk Matějček, dětský psycholog,
působil na UK v Praze a rovněž po
vzniku OU na katedře psychologie.
Zemřel v r. 2004.
26. 8. 1907 narozen PhDr. Ladislav
Kratochvíl, CSc.,pedagog a psycholog. Působil na PdF UK v Praze
a v Hradci Králové. Zabýval se také
dějinami školství a kultury.
Vladimír Krejčí

Nové publikace

• Vydané spisy, skripta a sborníky
Název: Emergentní psychologie
a krizová intervence
Autor: PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Původce předmluvy: PhDr. Zdeněk
Mlčák, Ph.D.
Jazyk dokumentu: český
Nakladatel:
Filozoﬁcká fakulta OU
Rok vydání:
2007
Pořadí vydání: první
Rozsah:
64 stran
Vazba:
brožovaná
Náklad :
150 ks
Cena:
95 Kč
ISBN 80-7368-036-X
Anotace:
Učební text má primárně posloužit
studentům distančních i prezenčních
forem vysokoškolského studia všech
pomáhajících oborů, kteří se potřebují
obeznámit s nejdůležitějšími poznatky,
které vyplývají z problematiky psychické regulace chování člověka v náročných, krizových či stresových životních
situacích, pro které autor razí souhrnný název emergentní psychologie.
Hodnotu přehledově koncipovaného
textu zvyšuje skutečnost, že v něm
autor využívá některých základních
principů programovaného učení. Text
je didakticky strukturován, obsahuje klíčová slova, přípravné i kontrolní
úkoly, odkazuje na reprezentativní
bibliograﬁi.
Učební text je věnován relevantním
teoretickým a typologickým aspektům
psychických krizí, přehledu základních forem a metod krizové intervence i podrobnější charakterizaci základních aspektů krizí individuálních
a skupinových včetně krize manželské
a rodinné. Zvláštní pozornost autor
věnuje také tematice krize suicidální
a některým modelům sebevražedného
chování.

Název: Past and present
of the english language
Autor: Prof. PhDr. Stanislav J. Kavka,
CSc.
Editor: Prof. PhDr. Stanislav J. Kavka,
CSc.
Jazyk dokumentu: anglický
Nakladatel: Ostravská univerzita
Rok vydání:
2007
Měsíc:
květen
Pořadí vydání: první
Rozsah:
196 stran

Vazba:
brožovaná
Náklad:
150 ks
Cena:
200 Kč
ISBN 978-80-7368-313-9
Klíčová slova:
English inner history
– language change – Grimm’s and Verner’s Laws – Great Vowel Shift – analytical tendencies – lexical changes
– standardization, ﬁxation, and simpliﬁcation of spelling – grammaticality
and idiomaticity.
Anotace:
Učebnice určená hlavně frekventantům
magisterských a doktorských studií podává plastický obraz vývoje anglického
jazyka, ovšem nikoliv pouze jeho tzv.
interní historii, nýbrž s poukazem na
významné okolnosti sociálního, politického a kulturního charakteru. Oproti
jiným pramenům postupují výklady
od doby novější zpět až k období staroanglickému, s poznámkami o stavu
pragermánském, a v závěru se vracejí
opět k době současné, moderní angličtiny, kde čtenář může sledovat trendy
budoucího možného, totiž pravděpodobného vývoje. Pozornost je věnována všem jazykovým plánům, nikoliv
jen tradičně otázkám fonologickým,
a opomenuta nezůstává ani problematika vývoje pravopisu. Kapitoly jsou
doplněny ukázkami autentických textů, glosářem (respektive slovníčkem)
pro jejich snadnější porozumění, dále
mnohými úkoly pro práci v semináři,
jejichž plnění mají napomoci různá
zobrazení a tabulky apendixu, a v neposlední řadě i přehledem literatury.
Zcela originálním počinem je pak doprovodné CD s nahrávkou vybraných
kratších textů.

Název: Práce se sociálně neadaptovanými klienty
Autor: Michal Tichý
Nakladatel: Pedagogická fakulta OU
Rok vydání:
2007
Pořadí vydání: První
Rozsah
80 stran
Náklad:
600 ks
Cena:
130 Kč
ISBN 978-80-7368-310-8
Anotace:
Skripta jsou určena pro studenty distančního studia studijního oboru Sociální pedagogika – prevence a resocializace a obsahují vybrané základní
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poznatky použitelné v oblasti péče
o sociálně neadaptované klienty. Hlavním cílem předmětu s názvem Péče
o společensky nepřizpůsobené osoby
je získání nezbytné informační základny pro práci s touto speciﬁckou skupinou občanů.

Název: Příroda (Země–Vesmír–Život–Smrt–Barvy–Prostor–Čas)
v české frazeologii
a idiomatice
Podnázev: Tematický frazeologický
slovník III
Autor: Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Jazyk dokumentu: český
Nakladatel:
Filozoﬁcká fakulta OU
Číslo svazku v souboru: Spis FF OU
číslo 164/2006
Rok vydání:
2006
Pořadí vydání: první
Rozsah:
88 stran
Vazba:
brožovaná
Náklad:
100 ks
Cena:
120 Kč
ISBN 80-7368-217-6
Anotace:
Publikace s podtitulem Tematický
frazeologický slovník III registruje
frazeologické jednotky, jejichž bázovým slovem je název z oblasti přírody
v širokém smyslu slova – od součástí
textu (přirovnání, rčení různého původu a charakteru) až po samostatné
mikrotexty, jakými jsou lexikalizované
charakteristiky, pořekadla a přísloví
(včetně lidových pranostik).

Název: Vybraná témata
z kriminologie
Autor: Václav Bouřa
Nakladatel: Pedagogická fakulta OU
Rok vydání:
2007
Pořadí vydání: První
Rozsah
105 stran
Náklad:
600 ks
Cena:
140 Kč
ISBN 978-80-7368-309-2
Anotace:
Studijní opora je určena k samostatnému studiu především studentům
oboru sociální pedagogika – prevence
a resocializace. I proto bylo hlavní snahou autora předložit vybraná témata
z kriminologie zaměřená především
na vysvětlení základních kriminologických pojmů, přičemž akcent byl kladen
na problematiku kriminogenních faktorů, zvláště pak v oblasti sociální.

Zaznamenali jsme

• Rozloučení s paní Hanou Rapantovou
16. července nás
náhle, po vážné
nemoci, opustila
kolegyně Hanka
Rapantová.
Její jméno pro
starší, ale i mladší
kolegy a kolegyně
Ostravské univerzity jistě není neznámé.
Ze vzpomínek na milou a vzácnou osobu se vynořují některé obrazy z jejího
působení na škole i z jejího osobního
života.
Katedra tělesné výchovy
Hanka Rapantová – pedagog - mírný,
důsledný, rozhodný. Pro ni jsou určující
vždy studenti. Především to, aby se něčemu naučili nejen pro současnost, ale
i pro svou budoucnost, zvládli pravidla
„fair play“, taktu a slušnosti.

Hanka Rapantová – kolegyně, která
je vždy připravena ke spolupráci bez
ohledu na čas a vlastní zájmy. Nápomocná k posunutí práce katedry k vyššímu stupni kvality.
Ostravská atletika
Hanka Rapantová – atletka, koulařka a diskařka. Je členkou družstva TJ
Vítkovice, které před 50 lety tvořilo
určující historii ostravské atletiky, reprezentaci nejen Ostravy, ale i Československa.
Hanka Rapantová vždy skromná, i když
s vynikajícími výsledky, nestrhávající
na sebe pozornost, ale tvořící zvláštní
tmel společenství.
Pedagogická fakulta
Filozoﬁcká fakulta
Rozvrhová komise-malá místnost, vyzdobená rozvrhovými tabulemi, později počítačem.

• Co se skrývá za pojmem vzdělanost?
Nedávno jsem se setkal s paní, jejíž
dvě děti, studenti, trávily prázdniny
na zahraniční brigádě. Dcera v Norsku, syn ve Skotsku. Řekla mi: „Oba si
chtěli pobyt prodloužit, oba byli a jsou
nadšeni chováním tamějších lidí a jejich
vztahem k přírodě, která je – podle jejich slov – úžasná, nádherná, zachovalá. Proč tomu není tak u nás, ptali se
mne.“

vačů přírody v tom množství zmizí
jako kapka vody v moři. Jinými slovy: bude-li nutno projednávat otázky ochrany přírody a krajiny, pak vyjednavači ve jménu matky nás všech
budou hovořit jiným jazykem než
ti, kdo jim budou naslouchat. Jak
by mohli být pochopeni a vyslyšeni?
A tato situace přetrvává v České republice už dlouhá léta.

Ta paní vlastně přenesla zodpovězení otázky svých dětí na mne. Snad
proto, že navštěvovaly mé besedy
o literatuře čerpající náměty z přírody. Snad proto, že obě její děti
patřily k menšině z celkového počtu osmi set žáků a studentů, kteří
mé přednášky postupně absolvovali
a pozitivně odpověděli na úvodní
otázku, zda se zajímají o přírodu.
Pouze sedm procent mladých lidí
mělo o přírodu zájem natolik, že je
nepřekvapila skutečnost, že ondatra
není pták a nežije na stromech.

Jaké jsou důsledky ignorance významu přírody a jejího řádu?

Měl by nás tento nezájem mladých
o přírodu překvapit – nebo dokonce
poděsit?
Upřímně řečeno – ano! Vždyť až
těch zbylých 93 procent absolvuje,
rozptýlí se do všech odvětví, profesí,
oborů lidské činnosti, budou z nich
ekonomové, učitelé, architekti, strojaři, lékaři. (Z těch méně schopných
pak – politici?) Sedm procent vyzna-

V naší rodné zemi katastrofální.
Krajina pomalu a jistě mizí pod betonem a asfaltem. Národ o deseti
milionech obyvatel ničí živelně svou
budoucnost. Mohl bych zveřejnit
statistiky, kolik tisíců kilometrů čtverečních z 78 tisíc, které má naše republika k dispozici, už zmizelo pod
neprodyšnou, neplodnou betonovoasfaltovou pokrývkou. Je úděsné,
když si uvědomíme, jak plýtváme
půdou, ať už ornou nebo lesní či jen
tak ladem ležící. Uvedu alespoň jeden příklad. Deset milionů lidí (to je
zhruba počet obyvatel New Yorku,
který má téměř devět milonů) potřebuje (?) k dnešnímu dni celkem
55 583 km dálnic, rychlostních komunikací a silnic I., II., III. řádu, spojených 16 687 mosty (Lesní a polní
cesty a přibývající cyklotrasy v tom
zahrnuty nejsou.), aby byly zajištěny
obslužné a jiné funkce tisíců měst,
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V ní kraluje za zvuku rozhlasových
zpráv – Hanka Rapantová. Ti, kdo přicházejí, vidí zmatek a neřešitelnost.
Hanka vše řeší v klidu a rozvahou sobě
vlastní. Mizí zapeklitosti, ztrácejí se
neřešitelnosti. Netrpěliví a podráždění
jsou uklidněni a spokojeni.
Setkání
Hanka kráčí Ostravou. Charakteristická houpavá chůze, mírný potutelný
úsměv, připomínající úsměv madony.
V její blízkosti se pohybují vnoučata s aktovkami i bez nich. Nevede je
za ruku, ale ti, které doprovází, jsou
v bezpečné vzdálenosti její paže, která
je ochraňuje, ale i umravňuje.
Těžko si dovedeme představit lidský
prostor univerzity bez ní. Bez jejího
nadhledu, ochoty, lidskosti a tiché rozhodné jistoty.
Za vše Hance Rapantové děkujeme
a vzdáváme hold životu, který se uzavřel.
Iva Málková a Dana Vandrolová

městeček a vesnic i samot rozptýlených živelně v krajině.
A silnic stále není dost, betonová
lobby plánuje další a další kilometry
nových komunikací, aniž by byl brán
zřetel na žalostný stav velké části
těch stávajících.
Vidíte v tom nějakou moudrost,
uvážlivost? Nebo snad – hospodárnost?
Zcela nedávno se municipalita Moravskoslezského kraje a města Ostravy pochlubila, že se podařilo průmyslovými zónami zastavět dalších
téměř tisíc hektarů té nejlepší zemědělské půdy. A další hektary padnou
za oběť co nevidět. Padly už Nošovice, Mošnov, Hrabová (Ještě že se
zatím ubránilo Hlučínsko!).
Důsledky této devastace budou sklízet budoucí pokolení. (Francouzské
Pompeje, což je město, které bylo
podobnou průmyslovou aglomerací
jako Ostrava, postavilo průmyslové
zóny na místě starých podniků. Tamější radní nešli do zdravé krajiny,
nezdevastovali přírodu a zachovali svým občanům možnost pobytu
a regenerace v nezávadném přírodním prostředí! Proč se podobně nezachovali naši mocní?)
Vedra letošního léta jsou jakýmsi
mementem, pozvednutým prstem
přírody. Zabetonované plochy přes

Zaznamenali jsme

To je pouze malinká výseč důsledku
lidské hlouposti(?), zaslepenosti(?),
či v lepším případě pouhé „neznalosti“ jako důsledku nedostatku
skutečného vzdělání a skutečné odpovědnosti.
Ekonomové, politici a zejména
opravdoví vládci této planety (kterým ti prvně jmenovaní posluhují)
– nadnárodní společnosti – uklidňují lidstvo tvrzením o udržitelném
rozvoji. Jeden ze studentů Ostravské univerzity citoval ve své práci
amerického ekonoma Kennetha E.
Bouldinga, který řekl: „Věřit v možnosti neomezeného růstu v omezeném
prostředí může jen blázen nebo – ekonom!“
V co tedy máme věřit my, většina
z těch deseti milionů, kteří jsou ve-

deni z jednoho bahna demagogie
do druhého bahna neodpovědných
pokusů?
V Ostravě jsou dvě univerzity: technická a humanitní. Úzkou spoluprací
obou by mohli získávat jejich absolventi informace vedoucí k respektování životazáchovných programů.
To je jedna cesta.
Ta druhá může vytěžit z toho, že
co nejvíce studentů bude čerpat ze
zkušeností zemí, v nichž civilizace
vždy respektovala přírodní hodnoty
a její řád. Přesvědčí se na vlastní oči
o tom, že jde s přírodou zacházet jinak, citlivěji, s vědomím, že bez její
existence je lidstvo odsouzeno k záhubě.
A konečně se pokusím zodpovědět
otázku v titulku této úvahy. Podle
mého názoru skutečná vzdělanost
spočívá v úsilí spojit nabyté znalosti
se zkušenostmi a poznatky předchozích generací, a tak nacházet řešení,
která by byla tvůrčí, nikoli devastující. Skutečná vzdělanost má být vždy
spojena s odpovědností a etikou.

• Mít tak svaly jako Arnold...
To si přála počátkem 90. let minulého století spousta Jarmilových spolužáků. Podobat se hrdinovi akčních
ﬁlmů, který se s desetiletým zpožděním objevil v českých kinech. Jarmil
chtěl taky, ale vědom si, že číst se
v posilovně nedá, po druhé návštěvě
ﬁtcentra rezignoval. A jak šla léta,
Jarmil pochopil, že svaly je třeba udržovat v kondici, ale s mírou. Snad jen
v létě na bazéně občas zaváhá, zda
se rozhodl pro správnou cestu.

učitel ví, že právě léto a dovolená je
opravdu jediný klidný čas, kdy se dá
něco většího napsat nebo udělat výzkum.

Znovu si Jarmil vzpomněl na svaly Arnolda Schwarzeneggera v polovině
srpna tohoto léta. Stál před univerzitní knihovnou, a protože nebylo
zrovna pondělí nebo středa, nikam se
nedostal. Měl se pečlivěji podívat na
internet, aby věděl že prázdninový
režim platí opravdu celé dva měsíce.
Paradoxně, neboť přece ještě počátkem července se zkouší, a už kolem
20. srpna začínají státnice. Vždyť by
mohlo být zavřeno celé čtyři týdny na
přelomu července a srpna, ale aspoň
týden před státnicemi by už měly začít fungovat všechny provozy, byť ve
zkráceném režimu, ale denně. A nejen studenti se potřebují připravovat.
Každý profesionální vysokoškolský

Jarmil tedy vytáhl noviny a předstíral, že se začetl právě u knihovny.
Zaujal ho článek nazvaný „Arnold zestárl a zezelenal“. Při čtení titulku ho
napadla hyperbolizovaná paralela
k jeho osudu před dveřmi univerzitní knihovny. Četl dál. Až k místu, kde
historik kulturistiky Josef Švub líčil
Arnoldův zápal pro posilování: „Když
byla posilovna zavřená, bušil na dveře
a křičel, pusťte mě dovnitř, chci cvičit!
Jednou o víkendu vykopl okno a vlámal
se dovnitř, aby mohl cvičit dál.“

Jak stál Jarmil před knihovnou, zahlédl kolegu-matematika. „Vím, pomyslí si o mně, že jsem blázen, neboť
přece k výuce stačí hlava, křída a tabule.
Snad ještě kvalitní přípojení k internetu.
Ale nač knihovna? A co tu dělám, když
mají zavřeno?“ proběhlo mu hlavou.

Jarmil zavřel Lidové noviny, ve skle
dveří realisticky zhodnotil svou muskulaturu a povzdechl si: „Mít tak svaly
jako Arnold...“
Jarmil
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Pokud uvedený předpoklad začne
platit, pak nám zůstane naděje, že
tento proces bude dost rychlý, aby
takto všestranně vzdělaní mladí
lidé převzali odpovědnost za budoucnost a vystřídali ty, kdo – ať už
z jakýchkoli důvodů – po sobě zanechávají, obrazně řečeno, prach a popel. Alespoň mně osobně pohled na
betonové krypty průmyslových zón
(jednou takovou už je hala ﬁrmy
Philips, další budou postupně přibývat), hypermarketů a děsivě se rozmáhající živelnou urbanizaci našeho
kraje spáleniště připomíná.
Štěpán Neuwirth

• Sportovní
odpoledne pro děti
V pátek 22. 6. 2007 proběhl v areálu
katedry tělesné výchovy Dětský sportovní den, který jsme letos již podruhé připravili pro děti (vnoučata)
zaměstnanců OU, členů odborové organizace, a který měl stejně jako loni
pozitivní odezvu. Děti poměřovaly
své síly a dovednosti v různých sportovních disciplínách a získaly spoustu
věcných cen, hlavně v podobě všelijakých sladkostí.
Nad vším dohlížela hlavní organizátorka, Kateřina Hertlová, které tímto moc děkujeme! Poděkování patří
také vedení katedry tělesné výchovy PdF OU za zpřístupnění objektů,
jakož i oddělení rektorátu pro styk
s veřejností za upomínkové předměty
a propagační materiál.
Je jen škoda, že se soutěžení zúčastnilo tak málo dětí. Ty, které tam byly,
však rozhodně nelitovaly!
Výbor Základní organizace VOS na OU
s

den absorbovaly sluneční energii,
aby ji vzápětí proměnily v teplo,
vražedné teplo. Spolu s přízemním
ozónem (tento trojmocný kyslík ničí
mimo jiné sliznice všeho živého) se
důsledky lidské nekompetentnosti
a hazardu podepsaly na zdraví i životech nás všech.

Foto: archiv

Z univerzitního diáře

• Slunečnice se diví
ZIMNÍ SEMESTR 2007
KDE: učebna E 24 (budova E OU,
vchod z ulice Čsl. legií)
KDY: úterý od 17:45 hodin
aktuálně na www.jardavid.ic.cz

Dustin Hoffman (* 8. 8. 1937)
2. 10. Půlnoční kovboj/
Midnight Cowboy
Deziluzivní pohled na New York jako
místo sociálních protikladů, zklamaných snů a nadějí, ale i místo, kde se
může zrodit silné přátelství. Příběh
dvou ztroskotanců, salónního kovboje
Joea (John Voight) a tuberkulózního
zlodějíčka (Dustin Hoffman). V roce
1970 ﬁlm získal Oscara za nejlepší ﬁlm,
režii a scénář.
John Schlesinger, USA, 1969, 113 min.
anglicky s českými titulky
9. 10. Malý velký muž/
Little Big Man
Jacku Crabbovi je právě okolo sto dvaceti let, když začíná jistému reportérovi vyprávět příběh svého života. Jako
malý kluk byl po přepadení skupiny
osídlenců vychován kmenem Čejenů.
Poté se vrátil zpátky mezi bílé a stal se
pistolníkem a obchodníkem. Později
se oženil s Indiánkou. Když byl kmen,
mezi jehož členy žil, vyvražděn, nechal
se najmout jako stopař armády generála Custera.
Arthur Penn, USA, 1970, 147 min.
anglicky s českými titulky
16. 10. Tootsie
Schopný, ale náladový herec vyřeší své
problémy s prací tak, že se začne převlékat za ženu. Jako herečka Dorothy
Michaelsová získá roli v televizním seriálu a stane se miláčkem diváků. Ovšem
jako muž se Michael zamiluje do své
kolegyně. Pokud máte rádi ﬁlm Někdo
to rád horké, Tootsie Vás nezklame.
Sydney Polack, USA, 1982, 119 min.
anglicky s českými titulky

Být kovbojem
30. 10. Zkrocená hora/
Brokeback Mountain
Oscarový snímek vypráví milostný příběh dvou mladých mužů, ranchera
a kovboje, kteří se poznali v létě roku
1963 a stali se přáteli na celý život. Milenecké pouto z mládí zůstává silné
i po letech.
Ang Lee, USA, 2005, 130 min.
anglicky s českými titulky
6. 11. Nesmiřitelní/Unforgiven
Newesternově realistický pohled na
americký Západ. Již jedenáct let se bývalý pistolník a lupič Munny stará o své
děti a farmu na kansaské prérii. Jednoho dne je v blízkém městečku pořezána jedna z prostitutek. Pachateli
jsou dva kovbojové, kteří jsou místním
šerifem symbolicky „odsouzeni“ k zaplacení pokuty v podobě sedmi koní.
Ostatní holky se však složí na vypsání
odměny za likvidaci obou kovbojů.
Značná částka donutí Schoﬁeld Kida,
aby vyhledal Munnyho a požádal jej
o spolupráci. Starý pistolník souhlasí.
Clint Eastwood, USA, 1992, 131 min.
anglicky s českými titulky

-dvojprojekce13. 11. Smrt v sedle
Pokus o ﬁlm pro mládež s detektivní
zápletkou a výchovným poselstvím, že
rodokapsové romantice honáků dobytka již deﬁnitivně odzvonilo. Film
reprezentuje to lepší z produkce 2.
poloviny 50. let.
Jindřich Polák, ČS, 1958, 84 min.
česky s anglickými titulky
(with English subtitles)
Recommended to Erasmus students

Bollywood

Limonádový Joe aneb Koňská opera
Jedna z nejlepších ﬁlmových parodií
na americký western. Kladný hrdina,
kovboj Joe, se dá do služeb antialkoholového tažení pana Goodmana
a jeho krásné dcery. Pijte Kolalokovu
limonádu!
Oldrich Lipský, ČS, 1964, 99 min.
česky s anglickými titulky
(with English subtitles)
Recommended to Erasmus students

23. 10. Fanaa/Fanatik
Kontroverzní ﬁlm, který kombinuje
typicky bollywoodskou kýčovitou milostnou zápletku (nevinná slepá hlavní
hrdinka, která otěhotní s neznámým
cizincem) a fanatický boj za nezávislost Kašmíru.
Kunal Kohli, Indie, 2006, 168 min.
urdsky s anglickými titulky
Recommended to Erasmus students

20. 11. Je třeba zabít Sekala
Rok 1943. Do malebné vesničky Lakotice přichází cizinec Jura Baran, hledá
tu úkryt. Vesnice žije ve strachu ze
Sekala, odstrkovaného a pohrdaného
parchanta ze statku, jehož chvíle přichází… Na schématu westernu Vladimír Michálek rozehrál mrazivé drama o lidské touze po pomstě, drama
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o krutosti a nenávisti.
Vladimír Michálek, CZ, 1998, 109 min.
česky s anglickými titulky
(with English subtitles)
Recommended to Erasmus students

Bы понимаете по-русски?
27. 11. Kavkazský zajatec/
Kavkazskij plennik
Válka v Čečensku. Vynikající dramatický příběh dvou zatčených vojáků,
uvězněných kdesi v kavkazských horách.
Sergej Bodrov, RUS, 1996, 98 min.
rusky bez českých titulků
4. 12. Balada o vojákovi/
Ballada o soldatě
Příběh o mladém vojákovi, který dostane krátkou dovolenou, aby mohl
navštívit rodnou vísku. Na cestě domů
oddaně pomáhá lidem, trestá bezpráví a potkává svou životní lásku. Jeden
z nejlepších ﬁlmů věnovaných problematice druhé světové války. Film je
součástí Zlatého fondu ruské kinematograﬁe a slavil úspěchy i v zahraničí.
Grigorij Naumovič Čuchraj, SSSR, 1959,
88 min.
rusky bez českých titulků
11. 12. Návrat/Vozvraščenije
Komorní příběh otce a dvou synů. Je to
ﬁlm něžný a drsný zároveň, Zvjagincev
vytváří i graduje napětí, naprosto přirozeně působí na city i myšlení diváků.
Film, o němž se mluví jako o zázraku,
je přitom jen dokladem staré pravdy,
že obyčejný příběh obyčejného života je tím největším a nejpůsobivějším
dramatem.
Andrej Zvjagincev, RUS, 2003, 105 min.
rusky bez českých titulků

SEMAFOR
18. 12. Konkurs
Syrové polodokumentární vyprávění o dvou dívkách, které se zúčastnily
konkurzu na zpěvačku do Semaforu.
První reality show na ﬁlmovém plátně.
Miloš Forman, ČS, 1963, 47 min.
česky s anglickými titulky
(with English subtitles)
Recommended to Erasmus students
Největší hity…
Filmová a televizní podoba semaforských písniček, jako jsou Malé kotě,
Babeta, Co jsem měl dnes k obědu,
Láska nebeská a další.

Z univerzitního diáře

• Pozvánka
na Vítání občánků
Ne, nebojte. Žádné plenky ani dudlíky
Vás tady nepotkají. Stali jste se studenty vysoké školy a to s sebou přináší
mnoho nového. Naším cílem je tedy
pomoci se Vám zorientovat v novém
prostředí, ukázat, co vše zde můžete/musíte, a samozřejmě zodpovědět
Vaše dotazy. To vše se odehraje 2. 10.
v Aule Pedagogické fakulty (budova
„B“) na ulici Českobratrská. (vedle Hu-

sova sadu, z druhé strany je budova
Přírodovědecké fakulty „A“) Začneme
v 16.00 a skončíme, až budete vědět
vše, co chcete.
Nicméně nejen vědomostmi je student
živ, a proto na tuto „výukovou“ část
navazuje pořádná pařba. Na tradičním
místě našich akcí – studentských kolejích J. Opletala na Hladnově – Vás čeká
špičkový DJ a skvělá zábava. Přijďte poprvé poznat, jak se paří na výšce! Navíc pití je za opravdu studentské ceny.
Snad takovou slávu nepromeškáte?
P.S. samozřejmě pozvánka neplatí jen
pro prváky … ale to vy už víte …
Těší se na Vás Stavovská unie studentů

Uzávěrka dalšího čísla je ve čtvrtek 29. listopadu 2007.
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Výtvarný projekt Markéty Kobierské — ateliér grafického designu na Fakultě umění OU

