
l Alfred Jarry a česká kultura
l Projekt KIMKA pokračuje
l Kombinovaná studia na ZSF OU
l Jubileum Centra dalšího vzdělávání PdF OU
l Dvě mezinárodní konference na katedře geografie
l Studentská komora akademického senátu OU
l Peníze pro školství jsou – v Evropské unii

PROSINEC 2007, 8. číslo, ročník 15



2

Události

Vážené kolegyně a kolegové,  
milé studentky a studenti,
bez nadsázky mohu konstatovat, že 
končící rok 2007 je obdobím, kdy na 
univerzitě byla zahájena příprava celé 
řady strategických změn, které mají 
posílit postavení Ostravské univerzity 
na trhu vysokoškolského vzdělávání 
i výzkumu a rozšířit strukturu jejích 
aktivit. Za klíčové z těchto změn pova-
žuji zahájení transformace Zdravotně 
sociální fakulty na Fakultu sociálních 
studií a Fakultu medicínských studií 

a výzkumu, zahájenou přípravu Ev-
ropského centra sociálního výzkumu, 
zahájení prací souvisejících se vznikem 
Centra regionálních studií a přeshra-
niční spolupráce v Českém Těšíně. 
Z hlediska budoucího vývoje Ostravské 
univerzity jako vědeckého pracoviště 
je klíčové zahájení příprav na účast 
univerzity v Operačním programu 
Výzkum a vývoj pro inovace. Všechny 
tyto aktivity představují obtížné 

a komplexní projekty, jejichž realizace 
proběhne většinou již v roce 2008. Jak 
vidět, Ostravská univerzita si do nad-
cházejícího roku dala nelehké zadání. 
Pevně věřím, že je také splníme.

Přeji všem členům akademické obce, 
studentům a zaměstnancům Ost-
ravské univerzity mnoho osobních 
a pracovních úspěchů v roce 2008.

Jiří Močkoř

GAUDEAMUS 2007

O významu veletrhu svědčí již tra-
dičně vysoká účast vystavovatelů, 
mezi nimiž jsme se v letošním roce 
rozhodně neztratili, a trvale velký 
zájem studentů, výchovných poradců 
a učitelů středních škol, kteří využí-
vají jedinečné možnosti podrobně se 
seznámit s nabídkou vysokoškolského 
studia.

„Letošní Gaudeamus završil naše více 
jak tříleté úsilí o reprezentativní a ma-
ximálně funkční stánek na brněnském 
výstavišti,“ řekla prorektorka pro stu-
dium doc. Iva Málková, Ph.D. „Ostrav-

ská univerzita byla nepřehlédnutelná 
– svým balónem, jednotným grafickým 
řešením výstavního stánku, svými pro-
pagačními materiály. Po Gaudeamu 
jsem děkovala také všem zástupcům 
fakult, kteří během veletržního týdne 
prezentovali studijní programy a obory. 
Změnili jsme také charakter veřejné 
prezentace OU a podle reakcí byla 
obě vystoupení pro přítomné zájemce 
o studium na OU motivující,“ uzavřela 
hodnocení letošní účasti Ostravské 
univerzity doc. I. Málková. 

Jiřina Večeřová

V prostorách brněnského výstaviště se ve dnech 30. 10.– 2. 11. 2007 uskutečnil již XIV. ročník Evrop-
ského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS 2007. 

Prvenství a rekordy  

XIV. ročníku  

veletrhu GAUDEAMUS

• veltrh navštívilo nejvíce 
studentů, celkem 31 206,

• na veletrhu bylo zastoupeno 
rekordních 144 vystovatelů, 
213 fakult  
a 1370 českých i zahraničních 
studijních oborů,

• vystavovatelé se prezentovali 
na dosud největší výstavní 
ploše,

• každý návštěvník mohl 
využít bezplatný poradenský 
servis pro vyhledání 
studijního oboru, fakulty 
nebo školy,

• studenti měli k dispozici 
podrobný interaktivní 
abecední rejstřík studijních 
oborů

• byl k dispozici nový rejstřík 
oborů, které lze studovat  
a zahraničních školách.
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Provokatér, Otec Ubu, zakladatel 
moderního divadla a spisovatel Al-
fred Jarry zemřel 1. listopadu 1907. 
U příležitosti sta let od jeho úmrtí 
uspořádala katedra romanistiky Fi-
lozofické fakulty OU ve spolupráci 
s velvyslanectvím Francie a asociací 
vysokoškolských učitelů francouz-
štiny Gallikou mezinárodní konfe-
renci a festival Alfred Jarry a česká 
kultura (FF OU, 19.-20.10.). Konfe-

rence se konala po záštitou děkanky 
FF OU doc. Evy Mrhačové, CSc., 
Václava Havla a velvyslance Fran-
cie v České republice pana Charlese 
Friese. Byla zaměřena na teatrologii, 
francouzskou a českou literaturu 
a překlad. Zúčastnilo se 21 před-
ních českých a světových odborníků 
(Francie, USA, Kanada, Rumunsko, 
Polsko) např. Henri Béhar, Patrick 
Besnier, Petr Král, Aleš Pohorský, 

Jovanka Šotolová. Na přípravě kon-
ference spolupracovali také studenti 
Fakulty umění pod vedením Mgr. 
P. Nogy, kteří vytvořili originální 
plakáty s jarryovskou tematikou. 
Prestižní mezinárodní organizace 
Společnost přátel Alfreda Jarryho 
akci vyhodnotila jako nejvýznam-
nější mezinárodní konferenci věno-
vanou A. Jarrymu od roku 1981. 

Konferenci doplnil festival Alfred 
Jarry a česká kultura (divadelní před-
stavení, přednášky, scénická čtení), 
který se konal v Ostravě, Praze a Paříži.

Výstupy z akce budou sborník Alfred 
Jarry a česká kultura a antologie pře-
kladů Jarry král. Obě publikace vyjdou 
na podzim 2008. 

Akce umožnila FF OU navázat kon-
takty a spolupráci s množstvím světo-
vých a domácích specialistů, která by 
měla pokračovat společnou publikační 
činností a výměnami pedagogů. 

Všem, kdo se na přípravách a průběhu 
akce podíleli, upřímně děkujeme.

Za přípravný výbor konference

Mariana Kunešová,

garant projektu 

 Zleva: M. Kunešová a děkanka E. Mrhačová 

Události

Alfred Jarry a česká kultura
Na FF OU se konala mezinárodní konference věnovaná otci moderního divadla, 
nejvýznamnější akce tohoto typu za posledních 26 let.

 Foto: J. Večeřová
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Ve druhé polovině roku 2008 bude 
předsedat Evropské unii Francie. 
V souvislosti s připravovaným před-
sednictvím představil velvyslanec 
Francie v České republice, Jeho exce-
lence pan Charles Fries, na Filozofické 
fakultě Ostravské univerzity francouz-
skou vizi Evropy a strategii evropské 
politiky své země. V přednášce na 
téma Francie a Evropa se pan velvy-

slanec soustředil na vývoj zásadních 
událostí v Evropské unii v posledních 
letech a na perspektivy jejího dalšího 
rozvoje, a to především z pohledu 
francouzsko-českých vztahů. 

Na francouzské předsednictví naváže 
v první polovině roku 2009 předsednictví 
České republiky, což v současném období 
dává podnět k hlubšímu politickému di-

Fakulty a vysokoškolské ústavy

Podzim na Filozofické fakultě byl ve 
znamení mezinárodních konferencí, 
setkání s význačnými osobnostmi, za-
jímavých přednášek a vernisáží.

Především to byla unikátní  světová 
vědecká konference „Alfred Jarry a 
česká kultura“, kterou uspořádala ka-
tedra romanistiky  u příležitosti  stého 
výročí úmrtí  tohoto  zakladatele 
moderního divadla. Své referáty  zde 
přednesli špičkoví světoví specialisté i 
literární vědci z předních univerzitních 
pracovišť – např.  prof. Henri Behar, 
emeritní prof. Univerzity Paris III- Sor-
bonne, či Karl Polli z Tulské university 
v Oklahomě.

Nedožitému jubileu doc. PhDr. Dany 
Davidové, CSc., dlouholeté vyučující 
katedry českého jazyka, posléze její 
vedoucí i první proděkance pro stu-
dium FF byla věnována mezinárodní 
bohemistická konference „K diferenci-
aci jazykových prostředků“, kterou or-
ganizovala katedra českého jazyka.

Na katedře slavistiky proběhla již 
tradiční konference Lingua Rossica et 
communicatio, která se pravidelně za-
bývá zkoumáním cizích jazyků v pod-
nikatelské sféře, a konference Studia 
Humanitatis – Ars Hermeneutica.

Všechny katedry měly velmi pestrý a ob-
sahově zajímavý program přednášek 
jak zahraničních hostů, tak odborníků 
z českých univerzitních a vědeckých pra-
covišť- vystoupili např. Jeho Excelence 
velvyslanec Francouzské republiky v ČR 
Charles Fries, prof. dr. hab. Jacek Ba-
luch, buddhista Jakub Kadlec, historik 
doc. PhDr. Jan Županič ad.

Odborné přednášky zazněly rovněž 
v podzimním cyklech Kruhu moder-
ních filologů AV ČR i v Jazykovědném 
sdružení AV ČR . 

Možnost výměnného studijního po-
bytu na Filozofické fakultě využili stu-
denti z Institutu slavistiky Vídeňské 
univerzity a Petrohradské státní uni-
verzity.

Z velkého počtu akcí, které organi-
zoval děkanát, zmiňujeme návštěvu 
ministra životního prostředí Martina 

Bursíka, který v děkančině cyklu „Se-
tkání s osobností“ přednesl skvělou 
přednášku „Ochrana klimatu“.

Že změna klimatu na zeměkouli je 
smutnou realitou a představuje hrozbu 
pro všechny ekosystémy, o tom svědčila 
plná posluchárna i následná živá dis-
kuse k tomuto aktuálnímu problému.

Již dalším tradičním hostem tohoto 
cyklu byl i prof. Martin Hilský,který 
letos nadšeným posluchačům odkryl 
Shakespearův svět šašků a všechny 
přítomné přesvědčil, že toto téma je 
aktuální i dnes.

Počátkem listopadu se v Galerii Stu-
dent uskutečnila vernisáž výstavy 
Zdeňka Stuchlíka s názvem Světlo Již-
ního kříže spojená s křtem publikace 
prof. Urbanové: Hledání souvislostí.

Jana Bolková 

 PODZIM NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ

 Přednáška pana ministra se setkala s vel-

kým zájmem

 Prof. Martin Hilský

FRANCIE, ČESKÁ REPUBLIKA A EVROPA
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Dvoutýdenní program byl opravdu 
velmi nabitý: studium, překládání, 
neméně přínosné výlety (naklada-

telství a vydavatelství Host v Brně, 
Památník národního písemnictví 
v Rajhradě atd.), četné přednášky 
k problematice překladu, zajímavá 
autorská čtení, společné kulturní 
akce, například poznávání krás 
města Znojma plně v režii všech 
zúčastněných, nebo návštěva vin-
ného sklípku spojená s ochutnáv-
kou vína. 

Naše lektorky byly po celých 14 dní 
velmi vstřícné a milé, takže celé dva 
týdny proběhly v uvolněné a přá-
telské atmosféře. Pro překládání 
pak bylo vybráno několik odlišných 
literárních textů: rakouští studenti 

překládali např. práce Jana Bala-
bána a Anny Zonové, čeští se zabý-
vali např. tvorbou Elfriede Jelinek 
a Marlene Streeruwitz. Práce začí-
nala obvykle kompletní textovou 
analýzou, pokračovala vlastním pře-
kladem textu a konzultací rakous-
kých a českých studentů v tandemu. 
Poté následovala konečná kritika 
překladu. Uvedený způsob spolu-
práce byl jak pro českou, tak i pro 
rakouskou stranu velmi přínosný: 
konzultace s rodilými mluvčími totiž 
pomáhala nacházet oběma stranám 
optimální řešení při překladání lite-
rárních textů. 

Bylo nám potěšením, že jsme 
na naší Letní škole mohli přivítat 
spoustu významných osobností z ra-
kouské i české strany: např. Hannu 
Vintr, překladatelku textů Michala 
Viewegha, nebo Radovana Char-
váta, našeho nejznámějšího pře-
kladatele Roberta Walsera. Velký 
úspěch sklidila u účastníků Letní 
školy autorská čtení ostravského ro-
dáka Jana Balabána, kterého jsme 
zastihli v brněnské kavárně Švanda, 
a Jiřího Kratochvila, který nám před-
stavil svůj román Čas vlků. 

Ukončení Letní školy bylo pak více 
než slavnostní: studenti i jejich lek-
torky byli přijati na znojemské rad-
nici. Gratulace, certifikáty, blýskání 

fotoaparátů, poslední společné foto 
a pak už nezůstává nic jiného než se 
rozloučit. Původně nekonečných 14 
dní uběhlo jako voda, obavy z ne-
známého se proměnily v nová přá-
telství a nezbývá než doufat, že nás 
ve Znojmě příští léto přijmou stejně 
jako letos, a to se stejným zájmem 
a nadšením. 

Mgr. Silvie Slintáková, KGE FF OU

Fakulty a vysokoškolské ústavy

 Přijetí na znojemské radnici

Doc. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc., 
vedoucí katedry filozofie, byla před 
třemi lety oslovena, aby editovala 

speciální číslo amerického on-line ča-
sopisu Wagadu-A Journal of Transna-
tional Women’s and Gender Studies 
s tematikou ženy a vody. Toto číslo 
vzbudilo v USA takový zájem, že se 
SUNY Cortland jako „mateřská“ insti-
tuce časopisu rozhodla vydat jej tis-
kem. Vydání se ujalo nakladatelství 
Xlibris Corporation ve Philadelphii 
a kniha WAter And Women in 
PASt, PreSent And Future, kterou 
naše paní docentka Zdeňka Kalnická 
nejen editovala, ale ke které napsala 
i úvod a přispěla studií obrAzy vody 
A ženy v umění, právě vyšla. Srdečně 
blahopřejeme.

Jana Bolková

Významný úspěch 
Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity

alogu mezi Prahou a Paříží. Součástí to-
hoto dialogu jsou akce Francouzského 
velvyslanectví pod názvem Program 
předsednictví Evropské unie 2008–2009, 
jejichž cílem je přispět k úspěchu jak na-
šich dvou zemí, tak Evropské unie a vy-
užít tuto výjimečnou situaci k dalšímu 
rozvoji kontaktů mezi našimi zeměmi. 

V rámci uvedeného programu Fran-
couzského velvyslanectví v ČR se 

ve druhém pololetí 2008 uskuteční 
v České republice také Francouzský 
kulturní festival.

Přednáška pana velvyslance se konala 
17. října 2007 v rámci Francouzského 
podzimu v Ostravě, na jeho organizaci 
se každoročně ve spolupráci s Alliance 
Française podílí i katedra romanistiky 
Filozofické fakulty.

 Jitka Smičeková

Studenti ostravské germanistiky mají 
zájem o současnou literaturu 
aneb I. ročník letní školy literárního překladu ve Znojmě
Ve dnech 19. 8.–1. 9. 2007 pořádala katedra germanistiky FF OU spolu s ka-
tedrou slavistiky univerzity ve Vídni první ročník akce nazvané Letní škola 
literárního překladu, kterou po celých 14 dní jejího konání zaštiťovalo město 
Znojmo. Jedno z nejstarších českých měst tak přivítalo celkem 25 českých 
a rakouských „překladuchtivých“ studentek a studentů. Všichni společně 
se třemi vyučujícími (Evou Hrdinovou, Silvií Neumayer-Elbakri a Michaelou 
Kuklovou) nejen pilně překládali v lavicích místní střední školy, ale věnovali 
se také vzájemnému poznávání a srovnávání poznatků z rakouské a české 
kultury. 
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Fakulty a vysokoškolské ústavy

Již potřetí získala práce vzniklá na 
katedře historie Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity Cenu Edvarda 
Beneše udělovanou v Sezimově Ústí. 
Odborná porota hodnotí v této sou-
těži závěrečné práce studentů z celé 
republiky v oblasti historie 20. století 
a sociologie. V minulých ročnících zís-
kala druhé místo studie Pavla Carboula 
Podíl Jana Masaryka a čs. diploma-
cie na vzniku a činnosti OSN v letech 
1945–1948 a čestné uznání dílo Jany 
Jeřábkové na téma Proměny každo-
denního života obyvatel Ostravy v ob-
dobí od konce druhé světové války do 
počátku 60. let 20. století. Letošní oce-
nění si odnesl 26. října ze slavnostního 
vyhlášení výsledků konaného v Be-
nešově vile v Sezimově Ústí za druhé 

místo Petr Gába, který je studentem 5. 
ročníku oboru odborná historie. Sou-
těžní porotu zaujal svou prací odrAz 
SoCiALiStiCKÉHo StAvebniCtví nA 
tvÁŘi Poruby, která se dá pozitivně 
hodnotit z mnoha pohledů. Především 
téma považuji za aktuální. V současné, 
stavebním ruchem žijící Ostravě je dů-
ležité si při hodnocení staré a vzniku 
nové stavební činnosti uvědomit její 
historické pozadí v jednotlivých částech 
Ostravy. Ve stylu socialistického rea-
lismu postavená Poruba je unikátním 
příkladem vlivu sovětské architektury 
na našem území a je právem zapsaná 
na seznam památek České republiky. 
Není však unikátní jen architektonicky, 
ale také historicky a sociologicky. Tyto 
všechny aspekty Petr Gába ve své práci 

zohledňuje a dává k nim velmi erudo-
vaný vědecký výklad. Využívá k tomu 
množství pramenů tištěných, archiv-
ních, hmotných i ikonografických 
a u každé skupiny pramenů využívá 
speciální metody zpracování. Věřím, že 
čtení této živě napsané práce by mohlo 
být zajímané i pro širší laickou veřej-
nost. Lidé se stále častěji se zájmem 
(někdy i nostalgií) obracejí k minulému 
období naší historie a různě ji hodnotí. 
Aby toto posuzování bylo spraved-
livé, je prospěšné vědět o tématu co 
nejvíce. Zatím neexistuje žádná mo-
derní monografie o tzv. socialistické 
výstavbě u nás. Práce Petra Gáby by 
se mohla stát první předzvěstí tako-
véto studie. K jejímu uskutečnění snad 
může dopomoci i prestižní ocenění ze 
Sezimova Ústí. 

Mgr. Stanislav Knob

Cena Edvarda Beneše

Projekt Komunikační, informační 
a marketingové kompetence absol-
ventů vysokých škol – zkrátka KIMKA, 
patří mezi operační program Rozvoj 
lidských zdrojů. Projekt Evropské unie 
je řešen na Ostravské univerzitě a byl 
zahájen 1. 7. 2006.

Cílem projektu je vytvoření modulové 
struktury, obsahu kurzů, učebních 
materiálů a realizace studia se zamě-
řením na:

• efektivní komunikaci 
• elektronickou komunikaci 
• marketingovou komunikaci.

Důraz je kladen na permanentní 
zvyšování komunikačních, informač-
ních a marketingových kompetencí 
v rámci terciárního vzdělávání na vy-
sokých školách. Díky získaným znalos-
tem a dovednostem by se absolventi 
kurzu měli také lépe uplatnit na trhu 
práce.

Kromě klasických forem práce s infor-
macemi a studijními materiály jsou vy-
užívány elektronické prvky vzdělávání. 
Ve virtuálním studijním prostředí LMS 

(Learning Management 
System) Moodle nalez-
nou účastníci kurzu texty, 
úkoly, pokyny, jak studo-
vat, mohou diskutovat, 
konzultovat či chatovat 

prostřednictvím internetu.

První – pilotní běh se uzavřel. Lidé 
nejrůznějších profesí a zaměření vy-
sokoškolského vzdělání i širokého 
věkového spektra – takový je profil 
prvních účastníků. Opravdový zájem 
o nové poznatky, který se projevoval 
během celé výuky, zúročili absolventi 

 Absolventi prvního cyklu, foto: autorka

 Doc. PhDr. Jan Jirák z katedry mediálních 

studií Fakulty sociálních věcí Univerzity Karlovy 

v Praze přednášel o mediální komunikaci

Projekt KIMKA pokračuje
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všech tří modulů v závěrečné práci. 
Jejím obsahem byla marketingová 
analýza a plán vybrané instituce i její 
komunikace s veřejností. Autoři po-
mocí počítačové prezentace uvedli 
své vlastní firmy nebo ty, v nichž 
pracují. Někteří si zvolili fiktivní or-
ganizace či instituce. Setkali jsme se 
s marketingovým plánem Státního 
fondu rozvoje bydlení, občanského 
sdružení EPI-RODINA-SME, základní 
školy v Karviné či prodejny PHOTOS. 
Představila se firma Moravia SPORT 
Group, s. r. o., společnost Optika Jake-
šová či Agentura SLUNCE. Dověděli 
jsme se, co si představují účastníci pod 
pojmem komunikace s úřady, nebo 
jak zlepší své marketingové postupy 
společnost GALOP Morava, s. r. o.  
Odborná komise ocenila vysokou 
úroveň všech studií.

Slavnostní předání diplomů bylo 
v říjnu závěrečnou tečkou za více než 
půlročním studiem. Ti studenti, kteří 
absolvovali pouze jednotlivé moduly, 
získali osvědčení.

S velkým zájmem vysokoškolské ve-
řejnosti se setkala nabídka druhého 
cyklu, přihlásilo se téměř pět desítek 
studentů. Většina z nich si chce rozši-
řovat své znalosti ve všech třech nabí-
zených modulech.

Organizátoři a vyučující kurzu vědí, 
jak užitečná je zpětná vazba mezi 
zdrojem a příjemcem sdělení. Na 
konci prvního běhu byl frekventan-
tům rozdán dotazník, ve kterém měli 
hodnotit různé aspekty výuky. Mohli 
také uvést vlastní náměty na zlepšení 
kurzu. Velmi zajímavý byl podnět ke 

zřízení virtuálních podniků, ve kterých 
by si studenti mohli nanečisto vyzkou-
šet, jak by asi mělo fungovat skutečné 
marketingové řízení. Nápad byl v dru-
hém běhu kurzu realizován a setkal 
se s velkým ohlasem a zájmem. A ne-
jenom to. Navržený virtuální podnik 
natolik zaujal jednoho z absolventů 
prvního běhu, že nabídl současným 
studentům pomoc a finanční pro-
středky při transformaci jejich virtu-
ální firmy na firmu reálnou. Jak to 
celé dopadne, to záleží především na 
studentech a kvalitě jejich marketin-
gového a podnikatelského plánu.

Další informace o projektu si můžete 
přečíst na webových stránkách Ost-
ravské univerzity http://www.osu.cz/
kimka.

 Jana Kapounová

Katedra hudební výchovy Pedago-
gické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci uspořádala ve dnech 29. 
listopadu až 1. prosince 2007 velkolepě 
koncipovanou mezinárodní muzikolo-
gickou konferenci Inovace v hudební 
pedagogice a výchově. K poctě Lea 
Kestenberga (1882–1962).

Svůj vědecký zájem zde úspěšně 
prezentovali pedagogové katedry 
hudební výchovy PdF OU, kteří re-
ferovali ve dvou z osmi tematických 
bloků. V jednom z nich s názvem 
Osobnosti hudební pedagogiky ve 
20. století vystoupili PhDr. Jiří Kusák, 
Ph.D., (Hudebněpedagogická činnost 
Leoše Janáčka na brněnské varha-
nické škole. Reflexe Emila Háby), prof. 
PhDr. Jan Mazurek, CSc., (Hudební 
pedagog František Míťa Hradil), prof. 
PhDr. Karel Steinmetz, CSc., (Ladislav 
Daniel a jeho hudebněvýchovné pro-
jekty) a PhDr. Šárka Zedníčková, Ph.D. 
(Muzikolog, hudební pedagog a pu-
blicista Vladimír Gregor). V druhém 
bloku zaměřeném na současné vy-
sokoškolské hudební vzdělávání uči-
telů přednesla svůj příspěvek PhDr. 

Inez Kozelská, Ph.D., (Vysokoškolské 
hudební vzdělávání se zaměřením 
na rozvoj hlasových kompetencí uči-
telů).

Třídenní jednání provázené vášnivými 
odbornými diskuzemi i pohodovými 
přátelskými rozhovory přineslo zú-
častněným širokospektrální pohled 
na zvolenou problematiku a nabídlo 
množství podnětů k další hudebněvý-
chovné badatelské práci.

Vysokoškolský pěvecký sbor Ostrav-
ské univerzity a Akademický pěvecký 
sbor Vysoké školy báňské-Technické 
univerzity se pod vedením svých di-
rigentů prof. Lumíra Pivovarského 
a Jana Mlčocha, studenta 4. roč-
níku oboru Sbormistrovství-hudební 
výchova, představily na koncertě 
29. listopadu 2007 v aule VŠB-TU. 
Program, obsahující vrcholná díla 
české sborové tvorby (J. Suk, A. Dvo-
řák) i úpravy lidových písní téměř 
všech kontinentů, vyvrcholil v druhé 
části večera Missou brevis in C W. 
A. Mozarta, na jejímž provedení se 
kromě zmíněných pěveckých těles 

podílela sopranistka Aneta Szukal-
ská, posluchačka 5. ročníku oboru 
Sbormistrovství-hudební výchova, 
a Camerata Janáček.

V rámci řešení projektu s podporou 
Grantové agentury České republiky, 
jehož finálním produktem bude ob-
sáhlejší monografie s názvem Hu-
dební kultura v Ostravě v době od 
roku 1918 do současnosti, vydal řeši-
telský tým katedry hudební výchovy 
PdF dílčí studii Ostravský hudební ži-
vot do roku 1945 (Ostrava: Repronis, 
2007, ISBN 987-7329-164-8), na níž se 
autorsky podílejí Jan Mazurek, Hana 
Adámková, Jiří Kusák a Karel Stein-
metz.

Předkládaná fakta, získaná z větší 
části excerpcí pramenným materiálů 
nacházejících se především v Archivu 
města Ostravy a v hudebním oddělení 
Ostravského muzea, přibližují zhruba 
sedmdesátileté období (od třetí tře-
tiny 19. století do téměř poloviny 20. 
století) ostravského hudebně-diva-
delního dění na českých a německých 
scénách, provádění komorní, vokální, 
(sborové) i orchestrální hudby, jak do 
Ostravy importované profesionálními 
umělci, tak i interpretované amatér-
skými silami domácími. Napovídají 
mnohé o realizaci duchovní hudby 
v chrámech, hudby v ostravské roz-
hlasové stanici, hudby nonartificiální, 
o stavu hudební výchovy, kritiky a pu-
blicistiky.   

Šárka Zedníčková 

Z katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty OU
Dne 16. října 2007 přednášel na katedře hudební výchovy PdF dr. Mirosław Ki-
siel z katedry pedagogiky mladšího školního věku a pedagogiky médií Insti-
tutu pedagogiky Pedagogické fakulty Slezské univerzity v Katovicích na téma 
Hudební a estetické implikace výchovy dětí v nové edukační skutečnosti. Roz-
sáhlý terénní průzkum dává dr. Kisielovi prostor hledat a nacházet další nové 
možnosti mnohostranného vzdělávacího působení hudby, zpěvu a tance v nové 
edukační skutečnosti. Milými hosty katedry byli i děkan katovické Pedagogické 
fakulty prof. dr. hab. Stanisław Juszczyk a děkan ostravské Pedagogické fakulty 
doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
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Ve dnech 18. 10.–2.11. probíhala 
v galerii Student Ostravské univer-
zity v Ostravě výstava ARTPERITIV 
V, která prezentovala práce studentů 
ateliéru sochařství katedry výtvarné 
výchovy pedagogické fakulty Ostrav-
ské univerzity.

Ateliér vede doc. akademický sochař 
Ivo Chovanec. Jeho tvorba je zastou-
pena kresbami, ze kterých jednoznačně 
vyplývá schopnost minimalistického 
pojetí formy a propojení významu. 
Formální čistota se snoubí s dráždivou 
tajemností a rafinovaností obsahu. 
Kresby jsou stavební konstrukcí nabi-
tou čistou erotikou a smyslností.

Výstava dále prezentovala práce stu-
dentů I. a II. ročníku jeho ateliéru. Když 
jsem zjistila množství okruhů zadání a 
především samotných prací, lehce se 
mi zatočila hlava a velmi rychle jsem 
se v nich začala ztrácet. Musím se při-
znat, že jsem dlouho přemlouvala doc. 
Chovance, aby výstavu uvedl sám – „ví, 
co chce“ a také nejlépe zná možnosti 
a hranice schopností svých studentů. 
Přemluvit se mi ho nepodařilo, a tak 
jsem přijala „hozenou rukavici“.

Pokusím se tedy o osobní náhled do 
tvorby studentů, protože se domní-
vám, že tato výstava byla velmi osobní 
a vyvolává množství asociací. První, 
která mě napadla, bylo tržiště. Iluziv-
nost a luminismus benátské malby byl 
dán nejen světelností jižního slunce a 
azurovou barvou moře, ale také ne-
končícím proudem lodí přivážejících 
exotické koření, roztodivné předměty, 
zvířata a pestrobarevné látky. To vše 
se slilo v nekonečný proud barev, tvarů 

a oslnivou nádheru světelných efektů, 
která působila nejen na výtvarné 
umělce, ale i obyčejné kupce nebo ná-
vštěvníky trhu. A Benátky si tuto ma-
gii nesou stále. Podobným efektem 
na mě působí „bleší trhy“, i zde jsou 
krásné, často vzácné předměty vedle 
množství bizarností a věcí na hranici 
i za hranicí kýče, ale přesto nesmírně 
magické a vždy originální. A tak ve 
mně vyvolávají podivné vzrušení a 
touhu lovce, že na mě určitě čeká ně-
jaký skvost. Podobný pocit mám při 
bloudění touto výstavou a hledání: 
objevování něčeho, co je pro mě zají-
mavé, nové nebo úsměvné. 

Druhá asociace, která se mi vybaví, je 
propojení výtvarné stránky se socio-
logickou sondou. Vnímám tu několik 
rovin – jednou, ve které se objevuje až 
překvapující vyzrálost gest i provedení 
a vážnost přístupu, jsou práce z cyklu 
„Memento mori“, které je jako zadání 
mimořádně náročné. Určité tápání, 
a možná i respekt a ostych je cítit ze 
zpracování tématu „Dějiny drapérie“, 
kde se většina zaměřila na antiku.

Druhou rovinu – kterou velmi oceňuji, 
můžeme charakterizovat jako osobní a 
plnou intimity, se silnou inklinací k so-
ciologii. Tvoří ji témata „Dějiny kaž-
dodennosti“, „Seznam mých radostí“, 
„Pocta světlu“nebo „Hlava pro sedm 
dní v týdnu“. Studenti bezelstně a ote-
vřeně prezentují své radosti, kterými 
může být příroda, zvířata, předměty a 
chvíle často naivní a banální, ale tím 
velmi emotivní, protože je to osobní, 
individuální sdílnost prožitku, nebo 
krajina vlastního těla s expresivitou 
gesta docilující až existencionálního 
rozměru – kresba Pavlíny Proislové. 
Objevují se také úzkosti nebo noční 

můry a určitá inklinace k symbolismu, 
jako u cyklu „Bezčasí“. Výtvarně kva-
litní je až děsivé postihnutí prázdnoty 
a syrového smutky Ivy Kovalčíkové 
z cyklu „Odnikud Nikam“. Naopak ly-
rická a intimní je „Schoulená“ Pavlíny 
Proislové z cyklu „Laskavé dotyky“. 
Na pomezí mezi reálnem a snem se 
ocitáme u prací „Bez zraku“, které 
studenti tvořili se zavázanýma očima. 
Díky nemožnosti vědomé korekce 
vznikl cyklus mimořádně kvalitních 
prací oslovujících imaginací, snivostí, 
poetikou a zároveň čistotou tvaru 

i gest. V objektech ze silonek je 
úsměvně, dráždivě i smutně a nelicho-
tivě znázorněno lidské tělo, vedle ske-
letů a odhalených a syrových zákoutí 
těla i myšlenek. Prolíná se syrovost 
a poetika až artificiálního znázornění 
hmoty. Plastiky se pohybují na pomezí 
mezi reálnými bytostmi a fantazijními 
vizemi a směřují k čistým geometric-
kým formám. 

Třetí rovinu lze charakterizovat jako 
uvolněnou, bezprostřední, ironic-
kou a originální. Zde se ocitáme na 
opravdovém bleším trhu se všemi jeho 
kouzly i bizarnostmi. Do této katego-
rie určitě patří těžítka, která vznikala 
z roztodivných materiálových i tvaro-
vých spojení. Domnívám se, že jsou 
typickým produktem, v němž se stírá 
hranice mezi opravdu uměleckými 
díly a kýčem, a jsou opět sociologic-
kým dokladem vývoje společnosti. Tě-
žítko má doma asi každý z nás a má 
k němu silně osobní vazbu, a tak jsou 
zde práce připomínající „levnou nitě-
nou“ a přitom vtipnou reminiscenci 
„milefiori“ až po roztodivné chlupaté 
obludnosti, lákající k dotyku. Vtipné 

ARTPERITIV V
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a úsměvné jsou „Ilustrace z ilustrací“, 
které můžeme s trochou nadsázky 
nazvat „chválou surrealismu“. Ovšem 
pravý bazar nastává u zadání „Co 
může být dárkem“, které bych si dovo-
lila parafrázovat „co může s člověkem 
udělat radost“. Studenti nešetřili svou 
invencí a fantazií, opět se potvrzují až 
archetypální pudy a mystika, kterou 
v sobě neseme – lesklé, třpytivé, nád-
herné barvy a tvary nás přesvědčují, 

že symbolika dárku je nejen vizuální, 
ale i vnitřní, spojená s potřebou rado-
sti z obdarování. Také symboly samot-
ných předmětů jsou velmi asociativní 
– šperky z čokolády, tři oříšky pro Po-
pelku, kočičí jazýčky, srdce. Ale i zde 
je určité ztišení a něha jako u minima-
listické práce „Děkuji“ Veroniky Teplí-
kové. Okouzlující je něžný a tajuplný 
hádek uvězněný v brutální sklenici 
Jany Barnabášové.

Každý, kdo někdy navštívil bleší trh, ví, 
že potřebuje mnoho času pro nalezení 
toho, co hledá. Já osobně jsem na této 
pomyslné pouti nalezla práce zdařilé i 
méně zdařilé, vážné i úsměvné, ale ur-
čitě inspirující. U všech studentů oce-
ňuji jejich hledání a objevování sebe 
sama i světa kolem sebe a snahu sdělit 
něco z těchto osobních pocitů nám 
ostatním. 

Renata Skřebská

Ve dnech 17.–22. září 2007 se na nově 
vzniklé Fakultě umění Ostravské uni-
verzity uskutečnila první významná 
akce mezinárodního rozsahu – 2. roč-
ník Mezinárodních hobojových kurzů.

Po dvou letech měli mladí hobojisté 
z České republiky i ze zahraničí opět 
možnost zdokonalovat své umění pod 
vedením špičkových pedagogů tohoto 
oboru.

Pozvání doc. Dušana Foltýna z Fakulty 
umění Ostravské univerzity, lektora 
a organizátora kurzů, přijali světově 
uznávaný hobojista a pedagog prof. 
Omar Zoboli z Hochschulle für Musik 
ze švýcarské Basileje a ostravská ro-
dačka Marlén Vavříková, která vyu-

čuje na Grand Valley State University 
Allendale v USA.

Pestrý program kurzů tvořily kromě 
individuálních lekcí také výstava ná-
strojů s diskuzí na téma Nové trendy 
ve výrobě hobojů, workshop Tradiční 
a moderní technologie výroby hobojo-

vých strojků za účasti firmy Oboissimo 
z Prahy, přednáška k připravované pu-
blikaci Světoví hobojisté M.Hoška a sa-
mozřejmě veřejné koncerty – koncert 
lektorů a matiné účastníků kurzů.

Poděkování patří také klavíristce, od-
borné asistentce FU OU Radaně Foltý-
nové, která byla po celou dobu trvání 
kurzů studentům opravdovou umě-
leckou oporou.

Jsem přesvědčen, že pravidelné inter-
pretační kurzy, jejichž pořádání má 
mladá fakulta v plánu, jsou tou nejlepší 
formou prezentace nejen pro Fakultu 
umění, nýbrž i pro celou Ostrav- 
skou univerzitu. 

 Dušan Foltýn, FU OU

2. ročník Mezinárodních hobojových kurzů na Fakultě umění OU

Stejně jako v loňském roce z Litvy jsem 
se hlásila na svém pracovišti i letos, ten-
tokrát z Polska, kde jsem na přelomu 
října a listopadu letošního roku měla 
možnost působit více než dva týdny 
v rámci programu Erasmus na Hudební 
akademii K. Lipińského ve Wroclawi. 
Katedra sólového zpěvu je oproti naší 
daleko početnější, má více než sedmde-
sát studentů. Také systém uměleckého 
školství je na jiné bázi. Konzervatoře 

jsou nahrazeny středními hudebními 
školami, což každému studentovi pě-
vectví zaručuje kromě klavíru znalost 
hry na dechový nebo strunný nástroj. 
Spolu s písňovým a operním oborem 
je v plné šíři uplatněno studium hudby 
duchovní – barokní hudba, která je 
samostatnou specializací. Poprvé ve 
svém životě jsem se setkala blíže se 
studiem a praxí kontratenoristů, kteří 
tento obor studují rovněž samostatně. 
Na zvuk mužského hlasu v polohách 
ženského altu je nutno si zvyknout – 
také odlišení altu a kontratenoru, např. 
v duetu, je zpočátku obtížné. Blíže jsem 
se seznámila s problematikou tohoto 
oboru právě v podání děkana fakulty 
prof. Piotra Lykowskieho, který byl jed-
ním z učitelů, kteří mi zpřístupnili svou 
třídu k náslechům v hlavním oboru – 
sólový zpěv. 

Další studijní disciplíny jsou velmi při-
tažlivé – pantomima, balet, „dikcja“ 

– obdoba naší jevištní řeči, dále pak 
např. nanejvýš přísně vedená solmi-
zace – cvičení hlasu na solmizační sla-
biky (ve zkušebních podmínkách jsou 
vokalízy a solfeže – hlasová cvičení 
– povinně zařazovány tři roky). Velký 
důraz je kladen na čtení z listu, pro 
praxi naprosto nepostradatelné, a na 
studium barokních ansámblových par-
tií. Nechybí základy dirigování. 

Byla jsem okouzlena skladbou G. Fau-
rého Requiem, op. 48, v podání Státní 
filharmonie a sboru města Wroclawi. 
Barytonové sólo přednesl v plné kráse 
svého nevšedního pěveckého umění 
proděkan fakulty Bogdan Makal. Zá-
žitkem bylo představení Bizetovy Car-
men, kterou jsem zhlédla hned první 
večer pobytu. Je to pozoruhodná insce-
nace, skvěle provedená všemi složkami 
operního divadla. Bylo cítit disciplínu, 
preciozitu v každém taktu. Krásný vý-
kon podala prof. Ewa Czermak v roli 
Michaely, která je zároveň také vedoucí 
katedry sólového zpěvu. Právě u pro-
fesorů E. Czermak a B. Makala studují 
naši posluchači Kamila Zbořilová a Mi-
lan Kolář. U takto renomovaných peda-

Tady Wroclaw, dobrý den!

 D. Míčková a M. Kolář
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gogů mají jedinečnou možnost získat 
vědomosti a zkušenosti a doslova změ-
řit síly se svými kolegy ve studiu. 

Stejně jako v loňském roce v Litvě jsem 
si jako úkol stanovila uvedení koncertu 
výhradně z děl českých autorů. Ten-
tokrát už nás nepřekvapil údiv všech 
členů pěvecké katedry nad tímto vý-
běrem. Byly předvedeny písně, árie 
a operní výstupy ze skladeb B. Sme-
tany, A. Dvořáka, L. Janáčka, B. Mar-
tinů, E. Schulhoffa a P. Ebena, které 
jsme zařadili rovněž na programu 
loni ve Vilniusu. Letos byl představen 
ještě A. Michna z Otradovic, L. Kože-
luh a V. Blodek. Protože Wroclaw není 
daleko (250 km od Ostravy), přidaly 
se ke „stážujícím“ studentům G. Pod-
žorská – 4. ročník a dvě absolventky 
katedry sólového zpěvu MgA. Y. Jur-
číková a MgA. K. Ševčíková. Tak bylo 

také možno předvést v ženském čtyř-
hlase naše lidové písně a ještě písně 
J. Ježka – to vše v úpravě F. Háby. Zá-
věrečná polská lidová „Chlopoki, co vy 
to robitě“ završila jako dárek polským 
kolegům úspěšný večer české hudby 
v zaplněné aule hudební akademie. 
Koncert se konal 5. 11. 2007. O klavírní 
doprovod se s profesionální jistotou 
postaral Mgr. Pavel Motloch. 

Přiznám se, že mistrovské kurzy, které 
následovaly, byly značně ovlivněny na-
ším koncertem – studenti přicházeli ve 
značném množství se skladbami čes-
kých autorů. V hudebním archivu jejich 
krásné reprezentační knihovny je dosti 
slušná zásoba české pěvecké literatury. 

Wroclaw jsem opouštěla ve dnech, kdy 
Akademia Muzyczna K. Lipińskiego 
ve Wroclawi oslavuje 60. výročí svého 

vzniku. Škola má být na co hrdá. Je sou-
částí starobylého města, které se pyšní 
obnovenou výstavbou staré části – do-
minuje jí Rynek s nádhernou radnicí, 
v níž se také konají koncerty. Okouzlu-
jící je Státní divadlo, jehož prvním šé-
fem byl Carl Maria von Weber. Rozlehlý 
areál univerzity je studentům k dispo-
zici ve skvostné barokní podobě, včetně 
honosných sálů s unikátní původní vý-
zdobou. Také těchto prostor využívá 
akademie ke svým koncertům, stejně 
jako divadla pro svá závěrečná školní 
představení nastudovaných oper. 

Loučila jsem se velmi nerada. Za svého 
pobytu jsem se nesetkala s nikým, kdo 
by mi ochotně neporadil, kam mám 
jít. Moje počáteční obavy rozptýlila 
hned při vstupu do školy MgA. Maria 
Brzuchowska, koordinátor programu 
Erasmus, u níž doma jsem nakonec 
spolu s jejími přáteli tančila polské, ir-
ské a skotské tance. Vstřícnost, ochota 
a laskavost všech, s nimiž jsem se denně 
setkávala, a koneckonců i řeka Odra, 
která svými rameny doslova objímá celé 
město, mě nenechávala na pochybách, 
že jsem skoro doma. Těším se na vystou-
pení polských studentů, kteří na oplátku 
přijedou v prosinci k nám. Pozvání při-
jali také děkan P. Lykowski, proděkan 
B. Makal a prof. Ewa Czermak spolu se 
svými studenty, kteří by v rámci svého 
programu Učitel a žák měli vystoupit 
v Ostravě a v Olomouci na jaře. Kromě 
koncertního sálu a Ostravy jim máme 
i my co nabídnout. Daleko přece nejsou 
Hukvaldy, Příbor, Štramberk – i ta Odra, 
ale menší, takřka u pramene… 

Doc. Drahomíra Míčková 

	 Kamila Zbořilová na zkoušce, foto: M. Kolář

S jistou bolestí u srdce jsem si znovu 
uvědomil, že klasickým plenérům, 
tedy studijnímu malování v krajině, 
dávno odzvonilo. Krajina se pro člo-
věka dnešní doby stává něčím, co je 
vpravdě na okraji. Mizí úměrně s rych-
lostí, jakou jí projíždíme. Krásně o tom 
píše Jean Baudrillard v knize Amerika. 
Příroda je dnes místem sportu a re-
laxace, zážitkové turistiky, případně 
zdrojem adrenalinových senzací. Co 
však o ní víme? A chce vůbec někdo 
o ní něco vědět? Jak a proč roste 

strom, co dělá jabloň jinou než hru-
šeň, jak dlouhé je pobřeží Anglie? 
Naše míry selhávají a ve svých soudech 
doplněných počítačovými simulacemi 
můžeme pouze aproximovat. Blížit 
se podstatě věcí – tathatá – podobně 
jako zenoví mistři.

 Z původního významu výrazu plein 
air však zůstala studentům a student-
kám ona volnost, otevřenost- plein. 
Ono nadechnutí něčeho čistého, co je 
mimo nás, co nelze vymyslet, vykon-

ceptovat, a když, tak jenom druhotně. 
Ono in-spiro, v–dechnutí. Někdy je 
třeba vykročit out-door, abychom za-
hlédli svůj in-door, pravěký i budoucí.

 Na plenéru tak vznikaly obrazy akce 
a videa z jakési neobvyklé hraniční ne-
jen česko-slovenské visty. Některé se 
zajímavým způsobem potkávaly s le-
tošním klauzurním tématem- „banca 
rotta , které metaforizuje převrácenou 
či rozbitou lavici středověkých peně-
zoměnců a vyzývá tak mladé umělce 

Plenér, banka rota, out a především in-doorové aktivity studentů 
malby okolo chaty Celnice  
u česko-slovenské hranice v Huslenkách-Kychové
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Výstavní síň Sokolská 26 v Ostravě 
uvádí od 14. listopadu do 31. prosince 
2007 obrazy, kresby, grafiky a objekty 
žáka prof. Jana Smetany a doc. Jiřího 
Johna Eduarda Halberštáta (1937) 
pod názvem Soukromý depozitář No 
2/1967–2007.

Halberštát se poprvé na „Sokolské“ 
představil již v jejím počátku po ex-
pozicích Stanislava Kolíbala a Karla 
Nepraše v roce 1995 a vystavil výběr 
z cyklu Ostravská série.

Současná výstava zahrnuje ukázky 
i z dalších cyklů typických pro Hal-
berštátovu tvorbu, např. Komprese, 
Šatníky, Tváře, Hasičská družstva, Za-

hrádky a Vertikální komunikace. Patří 
sem i „Homage to New York 2001“. Za-
stoupeny jsou rovněž objekty: „Hodina 
anatomie“ je věnována panu doktoru 
Rudolfu Lincovi, který dosud přednáší 
na AVU, a „Cenzurovaný esoterický ob-
raz“ je připomínkou 70. let. Čistá ba-
revnost, kompoziční stavba a výrazný 
rukopis zůstávají trvalou charakteris-
tikou malířovy tvorby. Halberštát žije 
a pracuje v Ostravě a Ústí nad Orlicí 
a je vedoucím ateliéru kresby na Fa-
kultě umění Ostravské univerzity 
v Ostravě.

- JV -

	Šatník č. 6, 1970–1975,

125 × 100 cm, olej tužka, plátno

(foto F. Řezníček)

Fakulty a vysokoškolské ústavy

k obracení, podvracení, případně 
rozbíjení zaužívaných pohledů a ste-
reotypů. Příkladem toho může být 
plenérová akce studentů a studentek 
s asistentovým psem Jessicou. Zamas-

kovaní do podoby psů po čtyřech ná-
sledovali pohyby psa po jeho cestě pod 
stoly a židlemi salonu horské chaty.

Na jednom z obrazů se objevil monumen-
tální válec umělého bazénu před chatou. 

Imaginaci i otázky vzbuzuje toto podivné 
monstrum, absurdní na pozadí valašských 
kotárů. Zaujal mě rovněž kolaborativní 
obraz studentek a studenta, na kterém 
se v pásech potkávaly fragmenty místní 
krajiny s vrtulníky a tanky. Zatím co my 
si chodíme po horách, v irácké krajině je-
dou tanky. Ve své kresbě jedna z účastnic 
plenéru komiksovým způsobem glosuje 
zážitek z bukového lesa. Jak jinak než 
anglicky. „This tree is a hero…No, this tree 
is a hero…“ Video s názvem „Rande vous“ 
objevuje dětskou houpačku před chatou. 
Ono houpání, hojdání, motání hlavy na 
houpačkách a kolotočích. Proč to děti tak 
milují? Je to snad jakýsi výlet do prena-
tálního stavu, nebo způsob rozšíření vě-
domí bez použití chemických preparátů? 
Chlapec a děvče se houpají a navzájem se 
filmují. Jiné je houpání ve dne, jiné v noci. 
Krajina kolem se houpe taky. Hraniční zá-
vory vyletí k nebi.Vše je tak trochu sku-
tečné i neskutečné. Do tohoto pohybu 
občas drze probleskne civilistní detail 
kanalizace.Zbavený kontextu, působí ne-
skutečně. Co vlastně o sobě vědí chlapec 
a děvče na houpačce, je vůbec možno 
druhého poznat? Všechno je v pohybu, 
zatím jsme spolu a to je dobře.

 Daniel Balabán

Eduard Halberštát 
vystavuje

Zdravotně sociální fakulta požádala 
o akreditaci dalšího oboru. Jedná 
se o navazující magisterské studium 
v prezenční formě oboru Ošetřova-
telství se specializací v pediatrii a ge-
riatrii. Ke studiu se mohou přihlásit 
zdravotní sestry s praxí, které už do-
sáhly bakalářského vzdělání. Tuto in-
formaci sdělil děkan fakulty docent 
Slaný účastníkům XVI. moravsko-
slezských pediatrických dnů, které se 

uskutečnily ve dnech 23.–24. 11. 2007 
v ostravském hotel Atom. Zdravotně 
sociální fakulta se podílela na orga-
nizaci této významné akce, kterou 
svými přednáškami obohatily takové 
významné lékařské osobnosti, jako 
docent Jozef Hoza, předseda České 
pediatrické společnosti, profesor Jan 
Janda, vědecký sekretář, a profesor 
Jaroslav Štěrba z brněnského dět-
ského onkologického centra. - neš – 

FAKULTA USILUJE O DALŠÍ OBOR

V letošním akademickém roce otevírá 
Zdravotně sociální fakulta Ostravské 
univerzity tři obory kromě prezenční 
také v kombinované formě studia.

„Akreditace zdravotnických oborů 
v kombinované formě studia je dlouho-
dobý proces. Naše fakulta musela splnit 
jednak náročné požadavky akreditační 
komise Ministerstva školství, tj. připravit 
dostatečné množství distančních studij-
ních opor, stejně jako náročné požadavky 
Ministerstva zdravotnictví ČR, které se 
týkaly kvalitního zajištění výuky zdravot-
nických předmětů kvalifikovanými zdra-

votníky z oboru,“ řekla proděkanka pro 
studium a celoživotní vzdělávání Hana 
Sochorová. „Obory vzdělávající zdravot-
nické profese kombinovanou formou 
bohužel nejsou zatím určeny zájemcům 
z řad široké veřejnosti; tato forma studia 
byla akreditována s podmínkou, že ucha-
zeč již zdravotnické povolání vykonává. 
Přesto si nemůžeme stěžovat na nedo-
statek uchazečů,“ uzavřela RNDr. Hana 
Sochorová, Ph.D.

 Jedná se o tyto nově otevřené obory: 
všeobecná sestra, porodní asistentka 
a radiologický asistent. - neš -

 KOMBINOVANÁ STUDIA NA ZSF OU

 Bazén
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Vysoké školství nabízí pomoc

„Precizní detekcí stavu jednak v ex-
trémně zatížených lokalitách, jednak 
v klidových zónách vybraných měst-
ských částí a následným odborným 
zpracováním získaných měření, jež 
byly podkladem pro diplomové práce, 
jsme mohli potvrdit, že hluk neohro-
žuje pouze sluch, ale rovněž významně 
přispívá ke vzniku kardiovaskulárních 
onemocnění, respektive nemocí obě-
hového systému obyvatel hlukem za-
tížených částí Ostravy,“ řekla MUDr. 
Menzlová. „V poslední době nás 
rovněž zaujaly aktivity MUDr. Evy 
Schallerové z Ostravy-Radvanic, 
která spojuje častá onemocnění dý-
chacího systému dětí této lokality 
a hlavně vzniku astmatu se zne-
čištěním ovzduší. Zvažujeme, jak 
pomoci v této oblasti. Můj osobní 

názor vychází z faktu, že se proble-
matika znečištění ovzduší v poslední 
době převážně zužuje pouze na tzv. 
velkoproducenty a zcela je opomí-
jena skutečnost, že v období topné 
sezóny pochází velká část exhalací 
z domácích topenišť, protože v dů-
sledku státní energetické politiky 
posledních let zanikly ekologické 
snahy z počátku let devadesátých. 
Dnes je v domácích topeništích spa-
lováno vše, co hoří. Mediálně bylo 
prezentováno, že 60 % obyvatel naší 
republiky dýchá znečištěné ovzduší 
– a že znečišťovatelů z řad podni-
katelů přibývá. I v tomto případě by 
mohlo vysoké školství na základě 
seriózních výzkumů napomoci k vy-
tvoření podkladů pro co možná op-
timální politická rozhodnutí. Naše 

konkrétní pomoc MUDr. Schalle-
rové by představovala především 
epidemiologickou studii dětských 
astmatických a dalších alergických 
onemocnění s jejich vývojem v čase 
a s eventuálním srovnáním nálezů 
s jinou, z hlediska ovzduší čistější 
lokalitou. Naši studenti si tak budou 
vytvářet, a to na základě praktic-
kých poznatků, své postoje a vize 
do budoucna. Pokládám za důle-
žité,“ uzavřela MUDr. Menzlová, 
„aby vysoké školství vedlo své ab-
solventy k realisticky ohleduplnému 
pohledu na svět a současnou lidskou 
civilizaci.“

Děkan fakulty docent Jaroslav Slaný 
tento trend vzdělávání a participo-
vání vysokoškolských studentů na 
přípravě vědeckých podkladů pro 
politická a hospodářská rozhodnutí 
v běžné denní praxi potvrdil a zdů-
raznil, že je to cesta, jak postupně 
zlepšovat kvalitu civilizované spo-
lečnosti.

Štěpán Neuwirth

MUDr. Milena Menzlová, CSc., vedoucí ústavu Ochrana veřejného zdraví Zdra-
votně sociální fakulty Ostravské univerzity vede své studenty cílevědomě 
k ověřování teoretických znalostí v praxi. Tak byla například realizována studie 
vlivu hluku v Ostravě na lidské zdraví.

 Na Zdravotně sociální fakultu 
OU zavítala ve dnech 30. září až 
6. října t.r. paní Tuija Sairanen 
ze Savonia University of Applied 
Sciences in Kuopio ve Finsku. Tato 
lektorka absolvovala v rámci svého 
pobytu na fakultě dvě přednášky. 
První přednášku na téma Preven-
tive physiotherapy and occupatio-
nal physiotherapy in occupational 
health services, která byla určena 

studentům a akademickým pracov-
níkům katedry rehabilitace, zhod-
notila odborná asistentka Mgr. 
Kateřina Macháčková těmito slovy: 
„Lektorka seznámila posluchače 
se systémem zdravotní péče ve 
Finsku, který doplnila statistikami 
z různých oblastí. Velmi zajímavé 
byly informace o systému zdravotní 
péče o zaměstnance; z našeho po-
hledu se jedná o propracovaný 

systém, který je legislativně zakot-
ven a na rozdíl od České republiky 
klade důraz na preventivní zdra-
votní programy, jež jsou realizo-
vány na různých typech pracovišť 
týmem odborníků; ten je tvořen 
lékaři, sestrami, fyzioterapeuty, 
ergoterapeuty, psychology a dal-
šími.“ 

 Další přednáška přiblížila studium 
na univerzitě v Kuopiu.

- neš -

NÁVŠTĚVA Z FINSKA

„Proč byla kniha napsána?“ zamýšlí 
se docent Maďar nad položenou 
otázkou. „Chtěli jsme informovat 
pacienty, kteří už mají zkušenosti 
z hospitalizace, ale i ty potencio-
nální o tom, jak zlepšit komunikaci 
se zdravotníky. Není žádným tajem-
stvím, že právě komunikace mezi ne-
mocným a lékařem či sestrou často 
vázne. Může to být z mnoha dů-
vodů. Třeba pacient ani neví, na co 
se má zeptat, na druhé straně lékaři 
nemají časový prostor pro vedení 
dialogu se svými pacienty, a když si 

tento prostor najdou, pak se vyja-
dřují příliš odborně, a tím pacienty 
odradí nebo znejistí. Vycházeli jsme 
z praxe, takže čtenáře vedeme sro-
zumitelnou formou 100+1 otázek 
a odpovědí zdravotnickou proble-
matikou. Nemocný se dozví o všech 
svých právech, ale také i o povin-
nostech, jež musí v průběhu hos-
pitalizace respektovat,“ vyzvedl 
docent Maďar. „Na praktických 
příkladech autoři uvádí, proč došlo 
k lékařským pochybením, například 
stačilo se zeptat: „Sestro, proč mi 

holíte pravé koleno, když mám mít 
operováno levé?“ Nebo: „Proč 
jsem ráno dostal tabletu bílou, když 
mi byla doposud podávána tableta 
růžová?“ Je jasné, že ze zcela ba-
nálních chyb, opomenutí, záměn 
atd. dochází v průběhu hospi-
talizace k omylům někdy s mož-
nými fatálními důsledky. Naším 
přáním je tedy iniciovat pacienty 
natolik, aby svými dotazy přede-
šli vzniku mimořádné události,“ 
uzavřel docent Maďar.

 Kniha, kterou vydalo nakladatel-
ství Grada, byla pokřtěna 23. října 
2007 v Praze. Je k dostání na pultech 
všech knihkupectví České i Slovenské  
republiky.

Štěpán Neuwirth 

RADY K NEZAPLACENÍ…
…najdete v nové knize JAK PŘEŽÍT POBYT VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ. 
Jedním ze spoluautorů knihy je doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. z Ústavu 
ochrany veřejného zdraví Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity.
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Ministerstvo zdravotnictví České repub-
liky udělilo dne 1. 10. 2007 Zdravotně 
sociální fakultě Ostravské univerzity 
akreditaci k uskutečňování teoretické 
části specializačního vzdělávání v pro-
gramu Ošetřovatelská péče v pediatrii. 
Specializační vzdělávání je určeno vše-
obecným sestrám, které pracují s dětmi. 

Absolventi specializačního vzděláva-
cího programu získají specializovanou 
způsobilost v oboru Dětská sestra. 
K uskutečňování praktické části speci-
alizačního vzdělávání bylo ke stejnému 
datu akreditováno v Ostravě šest zdra-
votnických pracovišť: Fakultní nemoc-
nice Ostrava – oddělení neonatologie, 

Městská nemocnice Ostrava – Dětské 
oddělení – lůžková stanice novorozenci 
a Dětský rehabilitační stacionář, Dět-
ský domov pro děti do tří let, Praktický 
lékař pro děti a dorost MUDr. Norbert 
Semenďák a Praktický lékař pro děti 
a dorost MUDr. Barbora Branná. 

 Darja Jarošová

Specializační vzdělávání v oboru Dětská sestra v Ostravě

„Kongres byl věnován významnému 
výročí, a to založení pediatrického 
pracoviště v Ostravě, které vzniklo 
v roce 1947 na půdě dnešní Fakultní 
nemocnice, tehdy nemocnice kraj-
ské. U zrodu pracoviště stála MUDr. 
Božena Vránová, první primářka dět-
ského oddělení. Jen v krátkosti zmíním 
tuto významnou osobnost, protože 
MUDr. Vránová založila dětskou kli-
niku v Plzni, pak v Hradci Králové, 

odkud přešla s puncem vynikající or-
ganizátorky a pediatričky do Ostravy. 
Výrazně ovlivnila vývoj dětského 
lékařství nejen v Ostravě, ale v celé 
tehdejší republice. V našem kraji vy-

chovala celou řadu skvělých pediatrů 
a primářů. Její předčasné úmrtí v roce 
1958 bylo chápáno jako velká ztráta.“

Jaké problematice byl kongres věno-
ván?

 „V přednáškách zazněla problematika 
dětské alergologie, endokrinologie, 
onkologie, nefrologie, neonatologie, 
gastroenterologie, revmatologie a dal-
ších oborů. Řadu přednášek garanto-
valy špičkové osobnosti pediatrie, jako 
například docent Jozef Hoza, současný 
předseda České pediatrické společ-
nosti, dále profesor Jan Janda, vědecký 
sekretář společnosti, profesor Jaroslav 
Štěrba z brněnského dětského onkolo-
gického centra a další. 

Z jakého pohledu je možno chápat 
přínos Zdravotně sociální fakulty?

„V auditoriu byly kromě lékařů také 
dětské sestry. Osobně v rámci odbor-
ných setkání prosazuji filozofii ne-
rozdělování kongresových jednání na 
sekce lékařské a sekce sesterské, resp. 
ošetřovatelské. Společně vnímaná 
témata považuji za velmi přínosný 
efekt. Ve své úvodní řeči jsem uvedl, 
že za další významný krok v rozvoji 

péče o dítě považuji skutečnost, že 
Zdravotně sociální fakulta OU připra-
vila akreditaci navazujícího magister-
ského studia oboru Ošetřovatelství 
se specializací v pediatrii a v geriatrii, 
který by měl produkovat špičkové od-
borníky. Protože se jedná o prezenční 
formu studia, platí zásada, že ke stu-
diu se mohou přihlásit pouze zdravotní 
sestry s praxí a bakalářským vzděláním. 
Naše fakulta tak v České republice při-
spívá ke zvyšování úrovně vzdělanosti 
a odbornosti v oboru péče o dítě.“

Moravskoslezský kraj je stále chápán 
jako nepříliš vhodný pro život jeho 
obyvatel. Vyplynulo z přednášek, jak je 
na tom zdravotně nejmladší generace?

„Profesor Štěrba na statistických čís-
lech prokázal, že v oblasti onkologie 
na tom není nejmladší generace Mo-
ravskoslezského kraje hůře než děti 
v jiných regionech ČR. A trend tohoto 
onemocnění u nás nemá zhoršující se 
tendenci. To je relativně dobrá zpráva. 

Na druhé straně však z přednášky 
MUDr. Zity Obdržálkové, dorostové 
lékařky naší kliniky, vyplynulo, že 
u dospívajíci mládeže vzniká nová 
morbidita. V praxi se jedná o varovné 
údaje z této věkové kategorie, týka-
jící se užívání navykových látek a ně-
kterých patologických vzorců chování 
mládeže, jako např. šikany či násilí. 
Tuto nepříznivou situaci dotvrzuje 
skutečnost, že Česká republika byla 
Evropskou unií zařazena na první 
místo v užívání marihuany. V našem 
regionu, který je zasažen výraznou so-
ciopatologií, se užívání měkkých i tvr-
dých drog stává palčivým problémem.“

Ptal se  Štěpán Neuwirth

Šedesát let pediatrie v Ostravě
Na dvě stě šedesát lékařů a zdravotních sester z České a Slovenské republiky 
se zúčastnilo odborného setkání v rámci XVI. Moravskoslezských pediatrických 
dnů, které se uskutečnily ve dnech 23.–24. listopadu 2007 v ostravském hotelu 
Atom. Na organizaci této významné akce se také podílela Zdravotně sociální 
fakulta Ostravské univerzity. Docent Jaroslav Slaný, děkan fakulty a přednosta 
Dětské kliniky Fakultní nemocnice Ostrava zdůraznil, že se jednalo o největší 
pediatrickou akci v Moravskoslezském kraji zastřešenou Českou pediatrickou 
společností. 

Přednášky zahraničních profesorů  
na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU
V průběhu zimního semestru uspořá-
dala katedra sociální geografie a regi-
onálního rozvoje společně s Centrem 
politické a kulturní geografie sérii sedmi 

přednášek významných zahraničních 
vědeckých osobností z oblasti politické 
geografie a sociologie. Našim hlavním 
cílem bylo zatraktivnit studium pro naše 

studenty a rovněž získat cenné kontakty 
na špičková zahraniční pracoviště, pre-
zentovat Ostravskou univerzitu a rozvi-
nout další spolupráci ve vědecké oblasti.
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Zavítalo k nám těchto sedm hostů: 
prof. Noel Castree z University of 
Manchester, prof. James T. Russell 
z Eastern Connecticut State Uni-
versity, prof. Klaus Dodds z Royal 
Holloway, University of London, dr. 
Sean Carter z University of Exeter, 
prof. Kristian Stokke z University of 
Oslo, dr. Wojcziech Janicki z Univer-
sity of Lublin a prof. Vladimir Ko-
lossov z Lomonosov Moscow State 
University.

Renomovaní vědci přednesli dvou-
hodinové přednášky na aktuální 
témata environmentální geogra-
fie, migrace, geopolitiky, sociálních 
hnutí, etnického napětí, ale i geo-

grafie filmu a pocitů. Hovořili nejen 
o globálním prostoru (Dodus, Carter, 
Castree), ale zaměřovali se i na Jiho-
africkou republiku (Stokke), Mexiko 
(Russel), oblast severního Kavkazu 
(Kolossov) nebo Velkou Británii (Ja-
nicki). V průběhu sedmi odpolední 
se scházeli studenti geografie, ale 
i studenti jiných oborů a mimouni-
verzitní hosté, aby se zaposlouchali 
do poutavé tematiky, ale také aby 
se spontánně zapojili do debaty, což 
zahraniční přednášející hodnotili 
velmi pozitivně.

Následným výstupem této aktivity 
bude vydání odborné publikace v an-
gličtině. A jelikož většina přednášek 
byla zachycena na videozáznam, mů-
žete je opětovně zhlédnout na we-
bových stránkách katedry sociální 
geografie a regionálního rozvoje 
(http://prf.osu.cz/ksg/), kde je rovněž 
umístěna fotogalerie. V příštím roce 
bychom chtěli na tento velice úspěšný 
počin navázat a již dnes víme o ně-
kolika dalších známých osobnostech, 
které by k nám rády zavítaly.

Mgr. Tomáš Drobík

	James T. Russell

	 Klaus Dodds

Pane docente, s jakým záměrem vzni-
kalo před 15 lety Centrum dalšího 
vzdělávání?

Centrum dalšího vzdělávání bylo 
ustaveno na počátku akademického 
roku 1992/1993. Vzniklo na popud 
školské správy, hlavním podnětem se 
stala skutečnost, že zanikal dosavadní 
systém dalšího vzdělávání pedago-
gických pracovníků, který byl zabez-
pečován okresními pedagogickými 
středisky, krajskými pedagogickými 

ústavy a ústředním Ústavem pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků 
v Praze. V nové politicko-ekonomické 
situaci bylo další vzdělávání pedagogů 
okrajovou záležitostí. Po dohodě s dě-
kanem Pedagogické fakulty docen-
tem R. Bernatíkem a po projednání 
ve Vědecké radě Pedagogické fakulty 
vznikl Ústav celoživotního vzdělávání 
PdF, který reagoval na aktuální po-
třeby učitelské obce a akcentoval vý-
znam pedagogické a psychologické 
kompetence učitelstva. V počátcích 

šlo především o doplňkové pedago-
gické studium, které bylo později do-
plněno o studium rozšiřující (speciální 
pedagogika) a studium specializační 
(funkční studium pro ředitele a vý-
chovné pracovníky ZŠ a SŠ).

Jak se postupem času proměňovala 
nabídka studijních oborů a kurzů?

Nabídka studijních oborů a kurzů vy-
cházela z potřeb pedagogické praxe, 
skladbu studijních oborů iniciovala 
školská správa. Již od akademického 
roku 1993/1994 byla vytvořena Rada 
ústavu, v níž byli zastoupeni ředitelé 
školských úřadů, ale i zástupci České 
školní inspekce a zástupci jednotli-
vých druhů a typů škol. Šlo o 27členný 
útvar, který se stal poradním orgánem 

Jubileum Centra dalšího vzdělávání PdF OU
Již 15 let působí při Pedagogické fakultě Ostravské univerzity Centrum dalšího 
vzdělávání, účelové zařízení, které zájemcům poskytuje doplňující, rozšiřující 
a specializační studium v několika vzdělávacích programech a kurzech. 15 let 
existence CDV je dobou dostatečně dlouhou na to, abychom mohli zhodno-
tit výsledky, kterých pracoviště dosáhlo. V čele CDV dlouhodobě působí doc. 
PhDr. Josef Mrhač, CSc., kterému jsme položili několik otázek. 
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ředitele CDV. Pod hlavičkou CDV byla 
zahájena výuka většího počtu oborů, 
kterými jsme reagovali na potřeby 
praxe, ale některé z nich později pře-
šly pod oborové katedry (sociální pe-
dagogika – prevence a resocializace, 
učitelství odborných předmětů-směr 
obchod a služby).

O jaké studium projevují uchazeči 
v současné době největší zájem?

Je zřejmé, že časté změny ve školství 
vedly v učitelských sborech k fluktu-
aci. Proto je stále velký zájem o pe-
dagogické studium (dříve doplňující 
pedagogické studium), v současné 
době vymezené Zákonem č. 563 
„o pedagogických pracovnících“. Po 
vydání tohoto zákona v září 2004 se 
zvýšil zájem o specializační studium 

pro vedoucí pedagogické pracovníky, 
ale i pro výchovné poradce, sociální 
pedagogiku – prevenci a resocializaci 
a nově jsme otevřeli kurz prevence so-
ciálně patologických jevů. 

Centrum dalšího vzdělávání je pracoviš-
těm výukovým, ale také výzkumným, 
zaměřeným zvláště na problematiku 
celoživotního vzdělávání a vzdělávání 
dospělých. Jste také organizátory od-
borných seminářů a konferencí. Co 
v této oblasti připravujete?

Připomeňme, že vedle nastíněné vý-
uky, kterou organizujeme na PdF 
Ostravské univerzity v Ostravě o so-
botách, spolupracujeme a vytváříme 
kurzy „na míru“ pro organizace, 

které projeví o další vzdělávání zá-
jem (Institut celoživotního vzdělá-
vání v Havířově, České dráhy Ostrava, 
Školní statek Opava). Konáme pra-
videlné konference a pracovní semi-
náře. Dochází k setkávání s učiteli 
škol, což slouží k výměně zkušeností. 
Na podporu studia vydáváme v edici 
„Mimořádné formy studia“ učební 
texty. Z významných odborných ak-
tivit bych chtěl připomenout připra-
vovanou konferenci s mezinárodní 

účastí Specializační vzdělávání ve 
školství, která se bude konat 24.–25. 
1. 2008 pod záštitou rektora Ostrav-
ské univerzity v Ostravě prof. RNDr. 
Jiřího Močkoře, DrSc., a náměstkyně 
hejtmana MSK PhDr. Jaroslavy Weni-
gerové. Konference se bude zabývat 
specializačním studiem pro vedoucí 
pedagogické pracovníky, výchovné 
poradce a prevencí sociálně patolo-
gických jevů.

Pane docente, z Vašich informací je 
patrné, že jednání konference bude 
víc než podnětné. Prozraďte 
nám, na které z příspěvků 
se osobně nejvíce těšíte, pří-
padně který okruh problémů 
by si neměli nechat ujít Vaši 
kolegové, kteří vzdělávají 
budoucí pedagogy?

Jsme velmi rádi, že v plénu 
uvedené konference vy-
stoupí významné osobnosti 
pedagogické vědy. Např. 
prof. PhDr. Z. Obdržálek, 
DrSc., bude hovořit o řízení 
škol ve Slovenské republice, 
doc. PaedDr. S. Bendl, Ph.D., 

se zaměří na problematiku kázně na 
českých školách, prof. PhDr. B. Kraus, 
CSc., na problematiku sociální pe-
dagogiky jako současné významné 
vědy, PhDr. J. Zapletalová seznámí pří-
tomné s novým pojetím práce výchov-
ných poradců na ZŠ a SŠ atd. O práci 
Centra dalšího vzdělávání pohovoří 
děkan Pedagogické fakulty Ostrav-
ské univerzity v Ostravě doc. PhDr. 
J. Malach, CSc., který se na činnosti 
uvedeného útvaru podílel a podílí. 

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že 
práce CDV PdF OU je nemyslitelná bez 
spolupráce s fakultami Ostravské uni-
verzity a jejími katedrami, ale také se 
72 externími spolupracovníky, kteří 
zastupují školskou správu, zkušené 
učitele a odborníky z praxe.

Pane docente, přejeme Vám, celému 
pracovišti i širokému okruhu exter-
ních vyučujících mnoho pracovních 
úspěchů. 

Jménem redakce Listů OU za rozhovor  

děkuje Ivana Gejgušová 
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Konference, semináře

Ve dnech 15. a 16. listopadu 2007 pro-
běhla na katedře českého jazyka a lite-
ratury s didaktikou Pedagogické fakulty 
OU další mezinárodní konference 
z cyklu Slovo a obraz v komunikaci 
s dětmi. Letošní už 11. ročník odbor-
ného setkání jazykovědců, literátů a di-
daktiků, které původně mělo charakter 
odborného semináře typu kulatého 
stolu a až časem se rozrostlo do podoby 
konference, bylo opatřeno podtitulem 
Komunikace jako klíč k dětem a mlá-
deži. V upomínku na svůj vznik si konfe-
rence nadále ponechala v názvu tradiční 
označení „kulatý stůl“.

Na úvod jednání v plénu promluvila 
k otázkám spojeným s kulturními jevy 
a proměnami obecně mezilidské a spe-
cificky dětské komunikace prof. PhDr. 
Marta Žilková, PhD., z  Univerzity Kon-
štantína Filozofa v Nitře, po ní se doc. 
PaedDr. Milan Ligoš, CSc., z Katolické 
univerzity v Ružomberku věnoval mo-
tivačnímu působení na žáka při výuce 
mateřštiny a vstupní plenární blok uza-
vřela doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D., 
z domácího pracoviště s reflexí součas-
ného stavu řeči dětí a mládeže. 

Pestrá diskuse, která byla jak pro minulé 
ročníky, tak pro letošní akci příznačná, 
se tentokrát v plénu i sekcích nesla ze-
jména v duchu otevírání známých, za-
pomínaných i nových cest k mladým 
uživatelům jazyka, čtenářům a žákům. 
V jazykové a jazykově-didaktické sekci 
zazněly příspěvky sledující vývoj dětské 
řeči a komunikace od raného dětství až 
po pubescenci s odkazy na role dítěte 
jako člena rodiny, vrstevnické skupiny 
i žákovského kolektivu. Sekce literárně-
didaktická sdružovala příspěvky k pro-
blematice literární výchovy na základní 
škole, diskuse byla vedena také v in-
tencích možného výchovného využití 
literárních i mimoliterárních prostředků 
jako klíče k dětskému čtenářství a ke 
čtenářské gramotnosti. Prioritním zá-
jmem účastníků sekce literární bylo 
zkoumání nových trendů ve způsobu 
literární umělecké komunikace s dětmi 
a mládeží. Skloňovány byly pojmy jako 
fantazie a parodie, laskavý humor dět-
ských knih, ale také pronikající tema-
tika zla a jeho komunikačního rozměru 
v současné knižní produkci pro děti 
a mládež. Došlo rovněž na nové literární 
žánry a modifikace textů pro děti

Oba dny proběhly ve znamení přátel-
ské výměny názorů a četných odbor-
ných debat v sekcích i v kuloárech. To, 
že 11. kulatý stůl svou šíří a rozma-
nitostí splnil očekávání, tedy nabídl 
celou škálu možných komunikačních 
klíčů k dětem a mládeži, dokládají po-
chvalná hodnocení řady kolegů, kteří 
do Ostravy zavítali z jiných pracovišť. 
Doc. PaedDr. Ľudmila Liptáková, PhD., 
z Prešovské univerzity se o tradiční 
akci vyjádřila takto: „Kulatý stůl Slovo 
a obraz v komunikaci s dětmi, každo-
ročne organizovaný katedrou českého 
jazyka a literatúry s didaktikou Pedago-
gickej fakulty Ostravskej univerzity, je 
výnimočnou príležitosťou na stretnutie 
odborníkov, ktorí sa venujú niektorému 
aspektu komunikačného sveta dieťaťa. 
Vedeckých podujatí tohto typu nie je 
veľa (platí to určite na Slovensku), o to 
vzácnejšia je možnosť zúčastniť sa kva-
litného na dieťa orientovaného odbor-
ného diskurzu. A za tú patrí ostravským 
organizátorom, našim milým kolegom 
a priateľom, veľká vďaka!“

 Kateřina Homolová  

a Jana Svobodová

Komunikace jako klíč k dětem a mládeži 

Začátkem září se na Hladnově konaly 
v těsném sledu dvě silně obsazené 
mezinárodní konference, jejichž hlav-
ním pořadatelem byla katedra sociální 
geografie a regionálního rozvoje. 

Tou první byla ve dnech 4.–5. září 2007 
konference Migration and Develop-
ment (www.osu.cz/igeography), která 
se konala v rámci projektu financova-
ného Evropským sociálním fondem. 
Konference byla rozdělena do tří zá-
kladních panelů věnovaných tématům 
migrace, rozvoje a environmentální 
migrace, zaznělo celkem 37 příspěvků, 
všechny v angličtině. Účastníci konfe-
rence pocházeli ze všech kontinentů, 
vyjma Afriky a Antarktidy. Vědeckou 
záštitu akci poskytli formou členství 
ve vědecké radě konference i svou 
osobní účastí čelní představitelé za-
stoupených vědních oborů, včetně ně-
kolika vědců světového věhlasu. 

Úvod konference obstarali profesor 
Janos J. Bogardi z Institute for Envi-
ronment and Human Security, United 
Nations University, Bonn (předseda 
vědecké rady); profesor Graeme Hugo 

z Department of Geographical and 
Environmental Studies, The University 
of Adelaide; profesor Ronald Skeldon 
z Department of Geography at Uni-
versity of Sussex a docent Dušan Dr-
bohlav z katedry sociální geografie 
a regionálního rozvoje Karlovy Uni-
verzity v Praze.

Akci organizačně zajišťovala katedra 
sociální geografie, iniciátorem byl však 
externí spolupracovník katedry dok-
torand Robert Stojanov, který využil 
osobních kontaktů navázaných během 
svých studijních cest. To, že se poda-
řilo získat pro tento projekt dostatek 
finančních prostředků, umožnilo uspo-
řádat konferenci na takové odborné 
úrovni, jaké dosud na našem pracovišti 
nebylo dosaženo. Těšit se můžeme také 
na připravovaný sborník příspěvků.

Hned vzápětí (5.–7. září 2007) se v pro-
storách obou geografických kateder 
konala již tradiční třetí mezinárodní 
konference o globalizaci (www.osu.cz/
globalisation). Spolupořadatelem byla 
tentokrát Česká geografická společnost 
a záštitu nad ní převzal prezident ČGS 

docent Tadeusz Siwek. Jejím heslem 
bylo Globalisation and its impacts on 
localities. Zúčastnili se jí i někteří účast-
níci konference o migracích, takže jsme 
mohli konstatovat, že termínové propo-
jení obou konferencí se vyplatilo.

Celkový počet účastníků konference 
o globalizaci dosáhl 50 a na rozdíl 
od předchozích ročníků, kterých se 
zúčastnili v podstatě jen odborníci 
z Evropy (a to ještě převážně jen ze 
sousedních států), byla letošní paleta 
účastníků mnohem pestřejší. Přivítali 
jsme zástupce z celé Evropy i ze zá-
moří – z USA, Íránu a Alžírska. Škoda, 
že kvůli přísné vízové politice nedora-
zili další přihlášení z exotických zemí, 
např. z Thajska, Bangladéše a z Nig-
érie.

Zahájení konference se zúčastnil i rek-
tor Ostravské univerzity profesor Jiří 
Močkoř. V úvodní plenární sekci vy-
stoupili jako zvaní přednášející pro-
fesor Klaus Dodds z Royal Holoway, 
University of London, profesor Marek 
Sobczyński z Łodzi a docent Luděk  
Sýkora z UK Praha.

Dvě mezinárodní konference na katedře geografie
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Další jednání byla rozdělena do tra-
dičních sekcí: politické, ekonomické, 
kulturní a environmentální. Referáty 
pokryly celou škálu témat a vzhledem 
k optimálnímu počtu účastníků bylo 
dost času i na diskuzi. To si většina 
účastníků pochvalovala. 

Také z této konference je v plánu vy-
dání sborníku, o nějž překvapivě pro-

jevilo zájem nakladatelství Cambridge 
publishing. Není to zatím jisté, ale už 
jen tato skutečnost svědčí o dobrém 
zvuku konference na mezinárodním 
poli, což posiluje i skutečnost, že je 
vedena jako anglojazyčná.

Mezi oběma konferencemi se navíc 
konal mezinárodní workshop o poli-
tické geografii, kterého se zúčastnili 

profesor Dodds, profesor Sobczyński 
a hosté z Banské Bystrice a z Brna. 
Workshop byl cenným impulsem pro 
nastartování činnosti Centra pro poli-
tickou geografii, které v rámci katedry 
vede docent Vladimír Baar.

Za organizační tým konference 

Tomáš Drobík  

a Monika Šumberová

Dne 3. 12. 2007 se v Pržně konala 
pod záštitou katedry pedagogické 
a školní psychologie PdF konference 
Duševní zdraví. Uskutečnila se v pro-
storách příspěvkové organizace „Náš 
svět“, organizace poskytující sociální 
služby znevýhodněným skupinám 
spoluobčanů. Naše katedra zvláště 
díky aktivitě PhDr. Šišáka spolupra-
cuje s touto neziskovou organizací již 
třetím rokem.

V minulosti proběhla v rámci grantu EU 
evaluace terapeutických aktivit, které se 
ukázaly jako vhodné. Konference navá-
zala na tyto předchozí aktivity a snažila 
se pomoci pracovníkům v pomáhajících 
profesích s praktickými problémy denní 
praxe i nastínit novinky, které se zúročí 
teprve v budoucnu. Ředitel zařízení ing. 
Petr Adamus účastníky konference při-
vítal a zhodnotil spolupráci s katedrou 
pedagogické a školní psychologie PdF 
OU jako přínosnou. Otázku duševního 
zdraví, která byla mottem konference, 
vtipně uchopil z vlastní zkušenosti. 
Poté vystoupil soubor obyvatel zařízení 
a s radostí a nasazením sobě vlastním 
předvedl zúčastněným lidové tance 
a písně. 

S odborným příspěvkem vystoupila 
jako první vedoucí katedry doc. PhDr. 
Šimíčková-Čížková, CSc. Rozebrala 
možnosti diagnostiky dětské kresby, 
která se váže nejlépe k duševnímu 
světu klientů. Kresba je totiž v mno-
hém lepším komunikačním prostřed-
kem než slova, a to zvláště u těch, 
kteří jimi nevládnou. Upozornila na 
nutnost diagnostické opatrnosti při 
hodnocení kresby dospělých postiže-
ných, protože i když jejich výtvarný 
projev vypadá jako dětská kresba, má 
vlastní specifika a není jednoduše po-

rovnatelná. Poukázala také na nutnost 
specifického postupu při získávání di-
agnostického materiálu u mentálně 
postižených, který podporuje jejich 
schopnost sebevyjádření a je cennou 
metodou k rozvíjení vlastní aktivity. 

Další referát Mgr. Biolka seznámil 
všechny zainteresované s novinkami 
v oblasti biofeedbacku. Snímání elek-
trických potenciálů mozku a zpětná 
reakce organismu slibuje zlepšení 
rozumových funkcí. Jde jednoduše 
o nácvik vhodných reakcí, které jsou 
monitorovány skrze mozkové vlny. 
Využití je jak v profesní oblasti, kde 
můžeme zlepšovat normální výkon, 
ale i tam, kde je deficit kognitivních 
funkcí. Jedná se zejména o poru-
chy pozornosti, ale je prokázáno, že 
i u epileptických záchvatů se snižuje 
jejich četnost. Dále se dají pomocí 
metody EEG-BF (elektroencefalograf 
– biofeedback) redukovat deprese, 
úzkostné poruchy, chronické bolesti 

nebo i následky traumatického pora-
nění mozku. Je to moderní metoda, 
která je mostem mezi neurologií a psy-
chologií. Na dotazy z pléna pak Mgr. 
Biolek brzdil nadměrná očekávání 
v oblasti těžkých mentálních defektů, 
protože je třeba dalších dlouhotrvají-
cích vědeckých výzkumů k potvrzení 
trvalých účinků biofeedbacku. 

Konferenci uzavřel PhDr. Šišák svým 
praktickým rozpracováním teorií agre-
sivity. Konfrontoval jednotlivé teorie 
se svými zkušenostmi ze své dlouho-
leté klinické praxe. Z četných podnětů 
k zamyšlení připomeňme jeho slova: 
„Představme si sami sebe v odloučení, 
kdybychom byli někde uzavření a nemohli 
ven za přáteli a příbuznými. Sami bychom 
byli agresivní, i když se považujeme za nor-
mální“. Agrese je v některých případech 
proto pochopitelná a očekávatelná. Zá-
leží na přístupu k ní. Důležité je naučit 
se dokonale znát své klienty, protože 
většina lidí dává více či méně viditelně 
najevo, že spěje k projevu zlosti. U těch, 
kteří mají horší schopnost vyjadřování 
zloby, si musíme všímat i drobností. Pak 
se dá agresi i účinně předejít. Pokud už 
dojde do stadia, kdy ji nelze odvrátit, 

Pedagogové z Pedagogické fakulty  
se zúčastnili konference Duševní zdraví

 Hudební vystoupení klientů  

organizace „Náš svět“
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je vhodné využít praktické metody 
k minimalizování škody způsobené 
agresorem. Dr. Šišák tak otevřel zají-
mavou diskusi o prostředcích mírnících 
projevy agrese. Z historie léčby vzpo-
menul na studené sprchy, nebo poz-
ději používané svěrací kazajky. Dnešní 
přístupy, na první pohled humánnější, 
ale možná lepší nejsou. „Tlumení léky 
= moderní chemická svěrací kazajka“. 
Co však pomáhá určitě, je kontakt kli-
enta s prostředím, které zná a které 

v něm vzbuzuje jistotu. Proto bychom 
měli zjišťovat jaké radostné prožitky 
jsou klienti schopni prožít, bez radosti 
nutně roste negativní jednání. 

Akce byla ukončena prohlídkou roz-
lehlého areálu, ve kterém jsou klienti 
ubytováni, docházejí na rehabilitace, 
pracují, učí se a odpočívají. Všudypří-
tomný pozitivní přístup personálu, 
který jsem osobně zažil, je příjem-
nou změnou proti obvykle mediálně 

prezentované úrovni v podobných 
zařízení u nás. Věřím, že se pracovní-
kům zařízení „Náš svět“ podaří udržet 
takto vysoký standard v péči o klienty 
i do budoucna a podpůrná činnost 
naší katedry v tom bude mít svou roli. 

V podobně pozitivním duchu vyzněl 
i záznam Čs. televize z konference 
Duševní zdraví, zařazený do regionál-
ního vysílání.

PhDr. Radim Badošek

Jedno latinské úsloví říká: „non scholae, 
sed vitae discimus“, neboli „neučíme 
se pro školu, ale pro život“. Platnost 
a aktuálnost tohoto úsloví potvrdili 
svou účastí na Celostátní konferenci 
zdravotních sester a radiologických 
asistentů katetrizačních sálů i studenti 
oboru Radiologický asistent Zdravotně 
sociální fakulty Ostravské univerzity. Po 

dobu dvoudenní konference se  z de-
seti studentů druhého ročníku stali 
plnohodnotní členové organizačního 
týmu. Jejich práci můžu stručně a nej-
výstižněji ohodnotit slovy: samostat-
nost, flexibilita, spolehlivost. Dokázali 
obětovat svůj volný čas a organizačně 
svým dílem výrazně přispěli k bez-
problémovému chodu konference. 

Dva studenti dokonce obohatili svými 
přednáškami odborný program konfe-
rence v samostatné sekci pro radiolo-
gické asistenty. Možnostem ukládání 
a zálohování dat se věnovali studenti 
2. ročníku Jan Migulski a Lubomír 
Marťák s přednáškou „Zálohování dat 
v radiologii“. Úspěšná byla i přednáška 
„Linux Mandriva 2007“ Libora Tichého, 
rovněž studenta 2. ročníku. 

Pojmy „žít“ a „učit se“ v současnosti 
splývají do jednoho celku. Vzdělávání 
je totiž cesta k nezávislosti a vnitřní 
svobodě. Myslím, že naši studenti tuto 
souvislost chápou a akceptují. Každý 
se totiž učí snadněji, když mu je umož-
něno získané vědomosti ihned použít, 
prezentovat a vidět výsledky.

Na zakončení neznám lepší slogan, 
než je stará námořní moudrost: „Ne-
záleží na tom, jak fouká vítr, ale na tom, 
jak napneme plachty“. Myslím, že naši 
studenti napjali plachty se vší silou 
a drží si ten nejlepší kurz pro plavbu 
životem.

Karol Korhelík, koordinátor konference

 Ústav zobrazovacích metod ZSF OU 

Studenti Ústavu zobrazovacích metod ZSF OU  
na Celostátní konferenci zdravotních sester a radiologických 
asistentů katetrizačních sálů

 Účastníci konference, foto autor

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2007 se 
v reprezentativních prostorách Ar-
chivu města Ostravy konala konfe-
rence na téma Šlechtic podnikatelem, 
podnikatel šlechticem s podtitulem 
Šlechta a podnikání v českých ze-
mích v 18. a 19. století. Celý projekt 
se uskutečnil z podpory grantů GA 
ČR č. 404/06/0810 č. 404/07/0769 a č. 

409/06/0012, které byly uděleny pra-
covníkům katedry historie Ostravské 
univerzity. Garanty celé akce byli 
Milan Myška a Tomáš Krejčík, orga-
nizátory Aleš Zářický a Jiří Brňovjak. 
Přizvány byly významné osobnosti 
oboru nejen z České republiky (Prahy, 
Brna, Olomouce), ale také z Polska, 
Slovenska a Rakouska. 

První den byl věnován podnikání 
šlechty a jejímu významu v procesu 
modernizace společnosti. Úvodní slovo 
pronesla ředitelka Archivu města Os-
travy Blažena Przybylová. Hlavní referát 
Milana Myšky se věnoval dosavadnímu 
výzkumu podnikání šlechty a něko-
lika základním tezím k diskuzi, které 
zároveň naznačily význam šlechty pro 

Šlechtic podnikatelem, podnikatel šlechticem
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Dne 15. 11. 2007 uspořádala katedra 
germanistiky FF OU letos již XIII. stu-
dentskou vědeckou konferenci spo-
jenou s předáváním Ceny Františka 
Schwarze. Konference se v tomto roce 
tradičně zúčastnili i studenti z Univer-
zity v Erfurtu. 

Celkem 15 studentů předneslo vý-
sledky svého výzkumu ve třech sek-
cích, kterými byly: didaktika, literární 
věda a lingvistika. V sekci didaktiky 
se posluchači dozvěděli o možnosti 
alternativní výuky podle metody Ma-
rie Montessori, v literárněvědné sekci 
je zaujalo zpracování fenoménu lásky 
a nenávisti. Synchronní lingvistika 
nabídla široké spektrum zajímavých 
témat, jako např. analýzu řeči rek- 
lamy nebo záludnosti 
překladu „obyčejného“ 
jídelního lístku. Vrcho-
lem konference pak 
byly práce z oblasti 
diachronní lingvistiky.  
Cenu Františka Schwarze  
za nejlepší práci obdr-
žela studentka Linda 
Svobodová s příspěv-
kem Deutsche Ehever- 
träge ausdem 17. Jahr-
hundert. Následovali: 
Ivana Slezáčková s re-
ferátem na téma Zur 
Entwicklung der Urte-
ile im Schwarzen Buch 
(1576–1730) a Matthias 

Krepf s příspěvkem nazvaným Sprach-
geschichtliches in Wilhelm Schmidts 
Deutscher Sprachkunde (1959). 

Konference germanistů nabídla 
jako každý rok možnost setkání se 

zajímavými hosty. Mezi jinými jsme 
přivítali doc. Ing. Jiřího Schwarze, 
CSc., děkana národohospodářské 
fakulty VŠE Praha, hejtmana Mo-
ravskoslezského kraje Ing. Evžena 
Tošenovského, Msgre. Františka 
Václava Lobkowicze, biskupa ostrav-
sko-opavské diecéze, zástupce Kon-
rad-Adenauer-Stiftung Ing. Milana 
Šimůnka a ředitele Biocel Paskov a.s. 
Ing. Ivo Klimšu. 

Všichni zúčastnění zhodnotili konfe-
renci jako přínosnou a obohacující 
a shodli se na jednoznačné podpoře 
vědeckého bádání studentů germa-
nistiky i v příštích letech.

Mgr. Silvie Slintáková

Konference, semináře

 L. Svobodová a I. Slezáčková

 E. Tošenovský a J. Schwarz blahopřejí ví-

tězce, foto: J. Večeřová

modernizaci a její místo mezi podnika-
telskými elitami. Další referáty přiblížily 
roli aristokracie v ekonomických aktivi-
tách v jednotlivých zemích a regionech 
(Horní a Dolní Slezsko, Lužice – Tomasz 
Jaworski, Waclaw Dlugoborski, Zbig-
niew Kwaśny), oblasti hospodářské čin-
nosti šlechty (hornictví – Aleš Zářický, 
textilní průmysl – Bohumír Smutný, na 
trh orientovaný velkostatek, bankovnic-
tví – Dana Štefanová, železnice – Petr 
Popelka, akciové společnosti, pivovar-
nictví – Radoslav Daněk) a způsoby ří-
zení rozsáhlého majetku a podniků (na 
příkladu Josefa Colloredo-Mansfelda 
a Jiřího Kristiána Lobkowicze v referá-
tech Miloše Hořejše a Milana Hlavačky). 

Diskuze se točila převážně kolem vý-
znamu šlechty v procesu modernizace 
a její schopnosti najít si místo v „nové 
společnosti“. Z celkového pojetí refe-
rátů i diskuze vyplynulo, že i když ne-

jsme schopni kvantifikovat, jak velká 
část tradiční šlechty (z jejího celko-
vého počtu) se byla schopna přizpů-
sobit novým trendům, víme, že podíl 
části „progresivní šlechty“ na tomto 
procesu byl značný.

Druhý den se zaměřil na tzv. „novou 
šlechtu“ z řad podnikatelů a její pokus 
o začlenění do řad tradiční aristokra-
cie. Úvodní slovo měl Tomáš Krejčík, 
který zhodnotil podíl šlechty na nobi-
litacích v době habsburské monarchie 
a postoj k udílení šlechtictví osobám 
ekonomicky aktivním. Příspěvky Jiřího 
Brňovjaka, Zbyňka Žouželky a Jana Žu-
paniče představily mechanismy a kri-
téria procesu nobilitací v proměnách 
doby. Lukáš Fasora zhodnotil možnosti 
a limity „nové šlechty“ z řad brněn-
ských podnikatelů v letech 1850–1914 
proniknout do řad původní aristokra-
cie. Waclaw Gojniczek přiblížil publiku 

manufakturistu pocházejícího z Tě-
šína, ale podnikajícího v Lipniku u Biale 
Johana Gottlieba Tschammera. Souhrn 
podnikatelských elit z řad poslanců 
Slezského zemského sněmu představila 
Hana Šustková. Specifickými příspěvky 
byly práce Václava Horčičky a Michaela 
Viktoříka o výrazných osobnostech, 
které nedosáhly na nobilitaci i přesto, 
že k ní měly všechny předpoklady.

Diskuze k tomuto oddílu se rozvinula 
méně a točila se hlavně okolo pro-
blematiky vnímání šlechtictví. Řada 
otázek se týkala metod výzkumu. Po-
dobně jako v prvním dni se diskuto-
valo na téma vztah mezi podnikateli 
a zaměstnanci. 

Z konference vyjde sborník, který by 
měl být počátkem ediční řady sbor-
níků o šlechtě. 

Mgr. Stanislav Knob

XIII. studentská vědecká konference na katedře germanistiky FF OU
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Katedra fyziky PřF OU uspořádala ve 
dnech 17.-20. září 2007 již 8. ročník 
mezinárodní konference „Informační 
a komunikační technologie ve vzdělávání“ 
(ICTE2007) pod záštitou rektora prof. 
RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc. Konferenci 
zahájila prof. RNDr. Erika Mechlová, 
CSc., a představila čestné předsednictvo 
konference, ve kterém v tomto roce za-
sedli mimo jiné děkani dvou fakult Ost-
ravské univerzity v Ostravě doc. PaedDr. 
Dana Kričfaluši, CSc., děkanka přírodo-
vědecké fakulty, a doc. PhDr. Josef Ma-
lach, CSc., děkan pedagogické fakulty. 
V úvodním slovu potom připomněla, 
že konání konference bylo společným 
plánem v rámci výzkumného záměru 
Informační a komunikační technologie 
ve vzdělávání učitelů přírodovědných 
předmětů a technické výchovy již před 
osmi lety a společně na koncepci kon-
ference spolupracovaly již tehdy jak 
současná garantka konference prof. 
Mechlová, tak i současná děkanka 
doc. Kričfaluši, která každoročně se-
stavuje konečný program konference. 

Konference se jako každým rokem ko-
nala v příjemném prostředí hotelu Relax 
v Rožnově pod Radhoštěm. Zúčastnilo 
se jí celkem 80 zájemců o efektivní vy-
užívání informačních a komunikačních 
technologií ve vzdělávání z Rakouska, 
Slovenska a České republiky. Na konfe-
renci zaznělo 9 zvaných přednášek a 46 
příspěvků ve 4 tematických sekcích:
• Integrace ICT do výuky 
• Softwarové a hardwarové
   prostředky ve výuce 
• Projektování vzdělávání 
• ICT na základních a středních školách 

Přijaté příspěvky byly vydány před 
konferencí v recenzovaném sborníku 
v anglickém jazyce. 

Zájem o konferenci každým rokem 
vzrůstá, výsledky svých výzkumů 
a zkušenosti s aplikací ICT prezentují 
jak zkušení výzkumníci, tak i slibně 
začínající. V letošním roce byli mnozí 
zájemci odmítnuti, neboť počet při-
hlášených přesáhl kapacitu jednání. 

Součástí programu byla také prezen-
tace nakladatelství FRAUS, byly před-
staveny nové i-učebnice pro výuku na 
interaktivních tabulích a výrobky CA-
SIO a SANYO.

Všichni účastníci ocenili práci pro-
gramového i organizačního výboru 
a zvláštní poděkování patří prof. 
RNDr. Erice Mechlové, CSc., Ing. Soně 
Kolářové, Mgr. Aleši Valchařovi, Mgr. 
Liboru Koníčkovi, Ph.D., Mgr. Ivo No-
vákovi, Janě Janošcové a Zlatě Skri-
pové za hladký průběh konference. Je 
nutno také poděkovat recenzentům 
příspěvků za pečlivou práci a vedou-
cím odborných sekcí konference za 
jejich inspirativní vedení.

Již teď začínáme připravovat 9. ročník 
konference, který se bude opět konat 
v Rožnově pod Radhoštěm v termínu 
8.–11. září 2008. Těšíme se příští rok 
na vaši účast.

 Za sekretariát konference 

Jana Janoščová

 Mezinárodní konference Information and Communication 
Technology in Education – ICTE2007

Ve čtvrtek 25. října 2007 uspořádala 
katedra historie FF OU školní kolo stu-
dentské vědecké konference. Jednání 
započalo v aule Ostravské university 
na Českobratrské ulici hodinu před 
polednem úvodním slovem prof. Niny 
Pavelčíkové, vedoucí katedry KHI. 
K aktivní prezentaci výsledků svých 
seminárních prací se přihlásilo deset 
studentů. Kvalitu, ale také přednes 
a přípravu hodnotila komise složená 
z pedagogů katedry. Z široké škály 
témat zachycujících dějiny od raného 
novověku až do současnosti byly od-
bornou komisí nejvýše ohodnoceny 
příspěvky Michaely Závodné a Mi-
chala Sojčáka. 

Referát Konečná, vystupte si, prosím! 
Michaely Závodné poutavě pojednával 
o proměnách vztahu města Moravská 
Ostrava a městské hromadné dopravy od 
konce 19. století do konce první repub-
liky. Autorka se v něm snažila poukázat 
na skutečnost, že v dané lokalitě byla 
chaotická zástavba a fungoval zde těžký 
průmysl, tudíž se doprava nutně musela 
přizpůsobit těmto faktorům. Ostravští 
radní se inspirovali v Brně, kde podobný 
projekt ohledně dopravy probíhal. 

Příspěvek Michala Sojčáka Problema-
tika udělování československého stát-
ního občanství v letech 1918 až 1930 
(Na příkladu politického okresu Mo-
ravská Ostrava) přiblížil posluchačům 
tematiku, jež je zcela nezpracovaná 
a o níž neexistuje žádná ucelená 
monografie. Pokud student bude ve 

svém výzkumu úspěšný, mohla by 
vzniknout zajímavá a přínosná diplo-
mová práce. 

Oba studenti budou reprezentovat 
KHI na celostátní studentské vědecké 
konferenci v prosinci 2007 v Praze.

Lucie Jelínková

Školní kolo studentské vědecké konference na katedře historie 2007
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Festival se konal pod záštitou primá-
tora statutárního města Ostravy ing. 
Petra Kajnara a starosty Úřadu měst-
ského obvodu Ostrava-Poruba pana 
Miroslava Nováka. Tématem festivalu 
a kolokvia bylo využití technických 
a průmyslových památek v cestovním 
ruchu. Centrem projekce a kolokvia se 
v největší míře stal Dům kultury Po-
klad v Ostravě-Porubě.

Dění festivalu bylo rozděleno do tří 
dnů od 24. do 26. října a zúčastnila se 
ho nejen Česká republika, ale i Polsko, 
Slovenská republika a Spolková re-
publika Německo.

První den byl v přednesu historika Ví-
tězslava Hettenberga věnován Ostrav-
sko-karvinským dolům a dále výstavě 
v galerii rektorátu VŠB s tématem „Za-
stavené v čase“ od polských umělců 
z Wroclavi. Den uzavírala multime-
diální prezentace velkoformátových 
projekcí členů skupiny Pinhole art 
(umění přízraku), která se konala před 
budovou Domu kultury Poklad. 

Do druhého dne byla vtěsnána největší 
část programu. Nejdříve proběhla pre-
zentace účastníků festivalu a meziná-
rodního kolokvia. Poté byl program 
rozdělen do dvou souběžných etap. 
První etapou se stala téměř celodenní 
prezentace filmů. Konala se ve filmo-
vém sále a diváci zde mohli postupně 
zhlédnout jak české, tak i zahraniční 
příspěvky. Témata filmů se týkala přede-

vším hornictví a hutnictví, v menší míře 
stavebnictví a energetiky. SRN ukázala 
dva velmi zajímavé příspěvky, a to Fas-
cinující Porúří – Cesty průmyslové kul-
tury a Zollverein od Dr. Veroniky Grabe. 
Druhý příspěvek provedl diváky jednou 
z nejprůmyslovějších částí Německa 
a seznámil je, jak se řeší problém do-
sud nevyužitých technických objektů ve 
městech, jako je Essen či Dortmund. Ale 
ani Polsko si nevedlo o nic hůř a to s filmy 
Liscia sztolnia, Tropiciele, Szyb Maciej w 
Zabrzu – Nova historia a filmem polské 
televize W morzu tajemnic – Cud tech-
niky. Příspěvky se týkaly především hor-
nictví, konkrétně úsilí o zpřístupnění 
jedné z nejstarších odvodňovacích štol 
a zpřístupnění hornické techniky v Za-
brzu. Z českých příspěvků je třeba uvést 
od Nadace Landek: Seznam světového 
dědictví UNESCO – Šance ostravských 
průmyslových památek v přednesu 
historika PhDr. Pavla Hamzy a dále Os-
travský informační servis: Areál Dolní 
oblasti Vítkovic jako atraktivní turis-
tický cíl. V těchto příspěvcích byl řešen 
návrh zařazení vysokých pecí na se-
znam památek UNESCO a také mož-
nosti využití technického komplexu. 
Krásné příspěvky, ač amatérské, pre-
zentoval Klub přátel Hornického muzea 
v Ostravě – Sto třicet let dolu Mayrau, 
Tarnovské hory a program Styl – Jak 
se bydlí v loftu. V posledním zmiňova-
ném filmu byly prezentovány příklady 
anastylózy a částečné adaptace nevy-
užitých průmyslových hal a komplexů 
na bytové jednotky. Závěr tvořil blok 

filmů Národního filmového archivu 
Praha. Zde byly promítány nejstarší pří-
spěvky týkající se hornictví a hutnictví 
z let 1925 až 1944. Dále zajímavý de-
batní příspěvek, památková péče ver-
sus byznys, Když památky žalují a spíše 
z vědecko-technické stránky pojatý film 
Ve světě humanity. Poslední film, Fe-
nomén dnes – Udělej si elektřinu!, byl 
možná svým obsahem o obnovitelných 
zdrojích energie technickým památ-
kám trochu vzdálenější, přesto však 
s hornictvím tematicky souvisel, neboť 
uhlí je dosud také zdrojem energie.

Druhý proud programu – kolokvium pro-
bíhalo ve velké posluchárně a postupně 
byla probírána témata jako například 
vliv firmy Baťa na rozvoj Táborska, On 
the Koncept of Cultural Ladnscape and 
Methods for protecting Ostravas post-
industrial mining Landscape, Možnosti 
využitia mlynov jako technických pami-
atok v cestovnom ruchu, Pioneer zglugi 
podwodnej nebo Pražská potrubní 
pošta. Závěr kolokvia byl věnován dis-
kuzi a shrnutí celého programu.

Vyvrcholením celého dne bylo vyhlá-
šení a předání festivalových cen za 
film a dále za bakalářské a diplomové 
práce studentů vysokých škol zúčast-
něných států, kteří své práce vypra-
covali v souladu s tématem festivalu 
a kolokvia a přihlásili je do soutěže.

Program posledního dne byl spíše 
doprovodný. Pro diváky probíhala 

VI. ročník mezinárodního festivalu TECHNÉ OSTRAVA 2007

Ve dnech 2.–16. 9. 2007 se v penzionu 
Espero ve Skokovech konal rekondiční 
pobyt pro osoby po CMP. Pro Espero, 
útulné, soukromé zařízení, určené 
pro pobyty zdravých i tělesně posti-
žených a pro seniory, není rekondiční 
pobyt ničím novým. 

Fakulta nám nabídla, abychom se akce 
zúčastnili aktivně jako ergoterapeuti. 
Osloveni jsme byli tři. Nikdo z nás ne-
litoval kladného rozhodnutí, pobyt 
byl velmi dobrou zkušeností, a přinesl 
pestrou náplň dnů, zábavu, kontakt 
s klienty, využití nápadů v praxi a lepší 
pochopení problematiky této nemoci. 
Současně fungovala zpětná vazba, 
díky které byl program flexibilní a při-
způsoboval se náladě a chuti klientů 
i počasí. 

Je třeba dodat, že nám nebylo 
striktně určeno, co bychom měli 
dělat. Nastínění náplně v hrubých 
rysech, nám dalo volnost pro naše 
nápady a příležitost vyzkoušet si te-
orii v praxi. Po dvou týdnech vyslovili 
všichni klienti spokojenost s naším 
programem. 

Velkou předností této akce bylo vi-
děl hlavně setkaní lidí se stejným 
problémem, jednotlivec není brán 
jako ,,jiný“. Skvělý personál, leg-
race a smysluplné využití času, to vše 
mělo pozitivní vliv na všechny zúčast-
něné. Každá mince má jak rub, tak 
líc. Práce bylo stále dost, v osobním 
volnu po obědě a večeři jsme připra-
vovali program pro následující den, 
na sebe jsme měli čas až pozdě večer. 

Čtrnáct dní je docela dlouhá doba, 
když uvážíte, že každý den jsme přišli 
s něčím novým, aby nedošlo ke ste-
reotypu a pasivitě klientů. Na konci 
týdne se konaly větší akce, což vyžado-
valo mnohokráte i náročnější přípravy. 
Skutečnost, že máme za sebou pouze 
rok studia ergoterapie, nás všechny tři 
velice zavazovala a burcovala k ohrom-
nému nasazení, abychom naší fakultě 
neudělali ostudu. Proto bych chtěl 
poděkovat svým spolužačkám Lence 
a Vlaďce za skvělou spolupráci, inici-
ativu, pohotovost, fantazii, motivaci 
a hojnost nápadů nad rámec povin-
ností. A hlavně za lásku, kterou do své 
práce daly. Chci říci, že to nikoho škola 
nenaučí, to má člověk v sobě… jsem 
rád, že tam byly právě ony.

Lukáš Aujeský,

Rekondiční pobyt osob po cévní mozkové příhodě
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Studentská komora Akademického senátu Ostravské univerzity každá fakulta je zastoupena 2 členy

Vratislav Vozník 
Přírodovědecká fakulta OU

Zuzka Jasanová

Pedagogická fakulta OU

Nela Kotasová

Zdravotně sociální fakulta 
OU

Ida Gančarčíková

Filozofická fakulta OU

Mirka Peřinová

Přírodovědecká fakulta OU
probíhají doplňující volby

Žaneta Obrátilová

Zdravotně sociální 
fakulta OU

probíhají doplňující volby

„ZJISTIT, POUŽÍT A BODOVAT!“
V prvním kole se budeme věno-
vat našim studentským zástupcům 

v akademických senátech, konkrétně 
Studentské komoře Akademického 
senátu Ostravské univerzity.

K čemu nám jsou tihle lidé dobří? Co 
z nich můžeme mít? A jak tyto osoby, 
co nejlépe využít?

Nejprve stojí za to se zmínit, kdo nás jmenovitě zastupuje?

Studentská vrátka

Diskutovat, „hrát si“, zkrátka se bavit 
– pojďme to uplatnit i na akademické 
půdě. Právě Komenský prohlásil, že 
škola hrou je základ. Zkusíme to apli-
kovat do praxe? Co je pro každou hru 
typické? Má pravidla, bez nich by to 
probíhalo asi takto – zneškodnili byste 
svého soka hned na začátku a zbytek 
dne není co dělat. Nuda.

Motto Goetheho bylo: „Čím nesnad-
nější, tím krásnější“. Jinými slovy, pra-
vidla jsou zde z toho důvodu, aby se 
zvýšil náš pocit euforie ve chvíli, kdy 
nad nimi vyzrajeme, přelstíme naše 
spoluhráče a shrábneme bonus.

Říkáš si, že to během studia lze uplat-
nit jen velmi těžko? A vzpomínáš si 
na toho/tu kluka/holku v první lavici? 
Na přednášky chodil/a stejně jako 
ty. Mimo jiné si na něj/ni narazil ve 
studovně, knihovně aj. Dá se říci, že 
na první pohled se neodlišoval/a od 
Tebe. Nicméně, jak si vysvětlíš, že byl 
na cvičeních, při prezentacích vždy o 
dva kroky napřed a naprosto nic ho/
ji nevyvedlo z míry? Věděl/a to, co se 
k Tobě dostalo až na jaře, přičemž důle-
žité a smysluplné to bylo už v prosinci. 

Zajímá se snad daný jedinec o věci 
související s oborem, fakultou či uni-
verzitou? Naskočila Ti v tom případě 
nějaká automatická odpověď typu: 
„Zmíněný/á student/ka je šprt. Tohle 
přece absolutně nemá žádný vliv na 
mé studijní výsledky. Důležité je sou-
středit se jen na zadané úkoly. Coko-
liv, co je nad rámec mých povinností, 
v žádném případě neovlivňuje můj 
výkon…“ Pokud se opravdu stalo, že 
Tvá reakce měla obdobné vyznění, tak 
stojí za to si zmiňovaného kolegu/ko-
legyni ještě více přiblížit.

Pamatuješ si na poslední oborový ve-
čírek? Vůbec se Ti tam nechtělo, jenže 
ona osoba o akci mluvila s takovým zau-
jetím (opět netušíš, kde k této infromaci 
přišla)… Měl jsi chuť toho nadšence 
zardousit a večírek jsi vyhodnotil jako 

naprosto ideální místo. Po příchodu jsi 
svůj záměr odložil na pozdější dobu. 
Příčina? No, potkal jsi tam fajn lidi, zá-
bava byla... Dobře, uznáváš, že tohle se 
zkrátka povedlo. Náhoda? Přiznej si to, 
jsi v x-tém ročníku, osobu z první lavice 
jsi viděl při předávání univerzitních oce-
nění. Musel jsi použít dalekohled, pro-
tože vpředu už nebylo místo a z galerie, 
kam Tě usadili, je celkem špatný výhled.

Už Ti to přijde trochu reálnější? Má 
snad on/ona něco, co ty nemáš? Ne, 
skutečně do toho nepleť štěstí či 
„bytí na správném místě“. Navíc štěstí 
neukecáš, maximálně s ním můžeš 
rozmlouvat. Jen pozor, začne-li Ti odpo-
vídat – to už chce vyhledat odborníka. 

Vrátíme se k tomu zájmu o dění na 
alma mater? Tvoje/Tvůj kolegyně/ko-
lega určitě pečlivě „nescenuje“ každý 
leták, apod.. Stačí si jen utřídit, zařa-
dit a umět použít ke svému prospěchu 
příchozí oznámení, zprávy, vyhlášky, 
směrnice, aj. Vědet, na koho se v pří-
padě potřeby obrátit.

Hra, kterou si zahrajeme, se bude jme-
novat ….

STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU OU

filmová projekce vítězných snímků 
ze soutěžní části festivalu a projekce 
mimosoutěžních snímků. Účastníci 
festivalu měli možnost navštívit v Pol-
sku důl Quido v Zabrze, Muzeum pi-
vovarnictví v Tychách, nebo Muzeum 
energetiky v Lazziskach Gornych. Dále 
mohli zhlédnout Technické muzeum 
Tatry v Kopřivnici a Valašské muzeum 
v přírodě v  Rožnově pod Radhoštěm.

I když festival navštívil jen malý počet 
zájemců o technické památky, a to 
i přesto, že vstup byl na všechny fil-

mové projekce a přednášky zdarma, 
nemyslím si, že by to ubíralo na kvalitě 
prezentovaných filmů či projektů. Spíše 
to poukazuje na stále malý zájem spo-
lečnosti o tyto historické monumenty. 
Chybí tu povědomí o existenční hod-
notě těchto objektů a snaha i umění je 
využívat a chránit. Některé filmy řešily 
technické objekty jako muzea, jiné jako 
kompromis mezi technicko-historickými 
požadavky a požadavky na moderní 
žití a bydlení, za účelem tyto technické 
skvosty v co největší míře zachovat. Vy-
brané filmy by se daly určitě použít i jako 

vzor či vodítko pro jiné projekty. Bohu-
žel v některých případech jsou filmy již 
jen to jediné, co z reality zbylo. Je chvály-
hodné, že v dnešním prostředí byznysu, 
projevuje zájem o tyto objekty i řada 
vysokoškolských studentů, která svými 
bakalářskými a diplomovými pracemi 
upozorňuje společnost na dosavadní 
existenci těchto objektů a bojuje o jejich 
záchranu. Do budoucna tak skýtá jednu 
z nadějí, jak tyto technické unikáty za-
chovat, aby nenávratně nepodlehly 
zubu času a neupadly v zapomnění.

Jan Myška, student 2. ročníku FF OU
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Studentská komora Akademického se-
nátu Ostravské univerzity a Ty jako stu-
dent (1. políčko aneb Jak na Stipendijní 
a Zkušební řád Ostravské univerzity)

Podle studijních výsledků dostáváš 
prospěchové stipendium, v rámci uni-
verzity máme ještě ubytovací stipen-
dium a sociální stipendium – právě 
Stipendijní řád Ostravské univerzity 
schvaluje Akademický senát Ostravské 
univerzity, takže veškeré otázky, spo-
jené se stipendiem, směřuj ke svým 
studentským zástupcům v Akademic-
kém senátu OU.

Zkoušky, zápočty, uznání předmětů, pře-
rušení studia – zkrátka věci, které občas 

řeší každý z nás, jsou zahrnuty ve Studij-
ním a zkušebním řádu Ostravské univer-
zity – ano, opět ho schvalujeme „my“ a ty 
se s nápadem na změnu v řádu zase ob-
racíš na své studentské zástupce v Aka-
demickém senátu Ostravské univerzity.

Studentská komora Akademického 
senátu Ostravské univerzity a Ty jako 
student (2. políčko aneb Kde najít 
svého studentského zástupce?)

 Můžeš nás kontaktovat přes e-mail:
studentska.komora@osu.cz
Vratislav Vozník PřF; e-mail: Vratislav.
Voznik@osu.cz 
Mirka Peřinová PřF; e-mail: Miroslava.
Perinova@osu.cz

Zuzana Jasanová PdF; e-mail: Zuzana.
Jasanova@osu.cz 
Žaneta Obrátilová ZSF; e-mail: Zaneta.
Obratilova@osu.cz 
Nela Kotasová ZSF; e-mail: Nela.Kota-
sova@osu.cz
Ida Gančarčíková FF; e-mail: Ida.Gan-
carcikova@osu.cz

 Pokud dáváš přednost veřejné dis-
kusi, napiš na diskusní fórum (přihlásíš 
se přes Portál a klikneš na „Fórum“), 
máš-li raději komunikaci „face to face“, 
využij naše „Senátorské úřední hodiny 
– aneb ve čtvrtek jde všechno lépe“. 
Sídlíme na budově C, ulice Bráfo- 
va 7, dveře 703! 

Ida Gančarčíková

Již tradičně se na počátku semestru 
uskutečnilo Vítání občánků, akce zamě-
řená na studenty prvních ročníků. V re-
akci na velké množství dotazů na fóru 
byla zcela předělána přednáška pro stu-
denty a doplněna o nové prvky. Násle-
dující akce na kolejích vtáhla studenty 
do víru vysokoškolského života a uká-
zala, že i při studiu se dá dobře bavit.

Úterý 2. 10. Je 14.45 a tedy čas vyra-
zit do Auly PdF a připravit přednášku 
pro prváky. Vyjíždím s Jitkou a už se 
mi trošičku svírá žaludek nervozitou. 
V aule na nás čeká Simča s kupou 
materiálů z ostravských divadel. Jdu 
připravovat prezentaci a ještě ladím 
mírné nedostatky. O půl třetí přichází 
Alice a Měšek, hned po nich předseda 
SK AS OU Vráťa Vozník. A pomalu se 
začínají trousit prváci. Za 10 minut 

16.00 je již sál solidně zaplněn, a tak 
pouštím DVD Majáles OU. V 16.05 je 
již téměř plno a já, se srdcem někde 
hodně hluboko, vcházím na podium 
a show může začít. 

Na začátku přednášky jsme předali 
hlavní výhru z Majálesu OU, note-
book, věnovaný servrem www.it-
levne.cz. A pak už jsme rovnou začali 
představovat OU, líčit nástrahy, které 
studenta na jeho cestě univerzitou 
čekají a mnoho dalších informací. 
V půlce přednášky pro odreagování 
nastupuje herec divadla Aréna a diva-
dlo představuje. Po jeho vystoupení 
někteří studenti množství informací 
nevydrželi a odchází ze sálu. 

Atmosféru trošku uvolnilo představení 
ISC klubu OU a jeho členů. Zbývající 

část již byla letem světem, ale i přesto 
většina dvě hodiny informačního toku 
vydržela a dle reakcí i pochválila. 

Mezitím na Hladnově pokračovaly pří-
pravy sálu a velké akce. V 20:00 jste se 
začali pomalu trousit a zaplňovat sta-
rou menzu. A nejenom menzu, přede-
vším okna s barem a pivem u kterých 
byla permanentní fronta. V 21:00 Vás 
svým orientálním tanečním vystou-
pením oslnila Míša. Hned poté jste se 
konečně vrhli na parket a začali pařit, 
a to do desáté hodiny, kdy vystoupili 
žongléři Cyberfire. Jenže to stále ne-
byl vrchol, ten přišel po půlnoci, kdy 
Ivan s Barčou odstartovali soutěže, do 
kterých jste se úžasně zapojili. Bylo vi-
dět, že výběr a provedení se povedlo 
a především, že jste se skvěle pobavili. 

Po skončení soutěží jsme Vám již zá-
bavu nepřerušovali, a tak jste pařili až 
do tří do rána, kdy jsme končili. 

Končili? My ne. Bylo třeba uklidit. 
A to nejen bar a pípy, ale především 
vstupní halu kolejí a venkovní pro-
story. Někteří z Vás nám to trošku 
komplikovali, ale nakonec jste nás ne-
chali pracovat. Někomu se to někomu 
může zdát divné, ale úklid po akci je 
to nejdůležitější a zároveň nejtěžší. 
Ovšem později jsme zjistili, že díky 
několika jedincům se naše práce uká-
zala mírně zbytečná a to se, bohužel, 
nutně projeví na dalších akcích, tedy 
pokud ještě nějaké budou… 

Na závěr bych rád poděkoval firmám 
Job-Centrum Ostrava, Tity Twister, 
www.itlevne.cz a především vedení 
Ostravské univerzity za podporu akce. 

Za Stavovskou unii studentů OU

Ondřej Haška

Vítání občánků – je to za námi!
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Téma, kterého se chci dotknout 

právě v předvánočním období, 

nese právě tento zvláštní název – 

logika srdce.

Proč zvláštní? Protože víme, že 

srdce (bohužel) žádnou logiku 

nemá ani se logikou neřídí. Říká-

val to již B. Pascal – „srdce má své 

důvody, o kterých rozum vůbec 

neví“. Srdce (cit, láska) se rozumu 

neptá a ani ho neposlouchá. Tak 

proč najednou tento termín? A co 

s ním dále?

V současném chápání člověka je 

kladen veliký důraz na sebe sama. 

Na to, kým jsme, na to, abychom 

měli sami sebe rádi, pečovali 

o sebe, dbali o své dobro, o svou 

spokojenost. Vždyť nakonec ži-

jeme jen jednou – a měli bychom 

tedy žít i spokojeně a šťastně. Žij 

na této zemi tak, aby sis takový 

život přál i věčný – říkal již Ko-

menský, mimo jiné Pascalův sou-

časník. Je velmi důležité milovat 

svůj život, sebe sama, chránit 

sebe sama. Dbát o sebe sama. 

Jen máme-li sebe rádi, můžeme 

mít rádi i ostatní lidi. Svou péčí 

o sebe dáváme navíc najevo také 

úctu těm, kteří nás mají rádi a zá-

leží jim na nás. I v pedagogice si 

někdy připomínáme, že úkolem 

každého vychovatele je mimo 

jiné najít své vlastní štěstí, aby je 

pak mohl rozdávat a podělit se 

o ně s ostatními. Šťastní lidé mají 

šanci, že budou mít šťastné děti…

Toto vše jsou známá fakta. Logika 

srdce je však o něčem poněkud ji-

ném.

Asi začnu až příliš zeširoka, když 

se přiznám, že jsem dlouho ne-

chápala čtvrté boží přikázání 

z desatera – „cti otce svého 

i matku svou, abys dlouho živ byl 

a dobře ti bylo na zemi.“ Co se 

tím vlastně říká, co se tím vlastně 

chce? Pak jsem si vyposlechla ně-

kolik přednášek paní dr. Jiřiny 

Prekopové a jednou jsem s ní do-

konce společně při čaji tuto větu 

rozebírala. Logika srdce je totiž 

pojem, o kterém jsem se poprvé 

dočetla právě v jejích knihách. 

Vysvětlení nebylo těžké – logika 

srdce neznamená nic jiného než 

to, že každé dítě má rádo, vlastně 

nejen rádo, ale miluje své rodiče. 

Zcela logicky, přirozeně. Ne však 

pouze ty rodiče, kteří o ně pečují 

a starají se o ně, ale také ty ro-

diče, kteří o dítě zájem nemají, 

ubližují mu, nestarají se o ně – 

i tito rodiče jsou zcela nelogicky 

logikou srdce svého dítěte milo-

váni. Pokud v dospělosti odpo-

vídají lidé negativně na otázku, 

zda jejich matka či otec byli dobří 

lidé a zda je mají rádi, pak tato 

neláska a neschopnost vidět je-

jich dobro ukazuje na psychotické 

sklony a dokonce na sklony ke kri-

minálnímu chování právě u těch 

lidí, kteří lásku a dobro necítí 

a nevidí. Je totiž „normální“ mít 

rád své rodiče, ctít je jako dobré 

a kvalitní lidi, – potom i těmto li-

dem bude „dobře na zemi a bu-

dou i dlouho žít“ (nebudou mít 

žádný psychický problém a bu-

dou žít spokojeně a zdravě). 

Je tedy velmi důležité dobře se za-

milovat, dobře si vybrat partnery 

pro život – takové partnery, které 

budou moci mít naše děti po celý 

život (náš i svůj) rády. Náš part-

ner – rodič našeho dítěte či dětí 

by měl být taková osobnost, kte-

rou budou moci zcela přirozeně 

naše děti milovat a uznávat a bu-

dou mít k této lásce –logice svého 

srdce – důvod. Pokud tomu tak 

není, „zaděláváme“ tím u svých 

dětí na budoucí problém.

Pokud tedy zavrhneme svého 

partnera – rodiče – dítěte či dětí, 

pokud s ním již dále nechceme či 

nehodláme žít, pokud se v dů-

sledku tohoto svého rozhodnutí 

dokonce i rozvedeme, měli by-

chom mít na paměti, že v žád-

ném případě nesmíme pokřivit 

obraz otce či matky v očích dí-

těte, i kdybychom měli skutečné, 

pádné a podložené důvody. Na-

lomíme-li totiž dítěti jeho při-

rozenou lásku ke svému rodiči, 

lámeme v podstatě do budoucna 

také jeho osobnost.

Jak s tím souvisí naše sebeláska, 

se kterou máme prožívat svůj je-

dinečný a neopakovatelný život? 

Rozvést se např. s alkoholikem či 

s domácím násilníkem je to nej-

schůdnější řešení, které ženu (či 

muže) a děti ochrání. Avšak – dítě 

miluje i toho alkoholika či násil-

níka a my nemáme právo ukazovat 

jej dítěti jen v tom špatném a ne-

dobrém světle. V každém člověku 

je něco dobrého – a přivést na 

svět děti s člověkem, který se nám 

nyní nejeví „být dobrý“ a třeba 

se skutečně i dobře nechová, byla 

často jen naše volba, naše minulá, 

přítomná, ale také budoucí zod-

povědnost vůči dítěti. Je v tomto 

případě správné vzít s prominutím 

nohy na ramena a nechat své děti 

napospas vědomí, že jeden z jeho 

rodičů byl natolik nekvalitní člo-

věk, že se s ním nedalo žít?

Jsou to velice choulostivé a sporné 

otázky a pravděpodobně takové 

jsou i odpovědi. Pro nás je nejjed-

nodušší nepřemýšlet tímto způso-

bem a chránit sebe sama s láskou 

k sobě samotnému a říkat si – 

mám právo na svůj život. Vím. 

Chci však těmito svými slovy jen 

poukázat, že mít sebe rád a dbát 

na svůj život a na spokojenost 

může být v případě rodičů ně-

kdy velice dvojsečná zbraň a že 

může velice poznamenat děti do 

budoucna. Že je nutné rozpoznat 

menší zlo od většího a že v tomto 

 Logika srdce
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Paní prof. S. Kučerová pomáhala 

se svým mužem prof. PhDr. Bohu-

mírem Blížkovským, CSc., při kon-

cipování pedagogického vzdělání 

našim studentům na počátku 90. 

let 20. století . Na obnovené Ma-

sarykově univerzitě v Brně byla 

zvolena první děkankou Pedago-

gické fakulty. Přestože byla plně 

vytížena s transformací PdF MU, 

pomáhala i nám při získávání akre-

ditací pro řadu studijních oborů, 

např. pro habilitační a profesorská 

řízení v oboru pedagogika.

V 70. a 80. letech působila na Slo-

vensku. Propracovávala koncepci 

antropologicko-humanitní peda-

gogiky a stala se autoritou v pro-

blematice učitelské profese.

Už její kandidátská práce v r. 1967 

měla zásadní význam pro stano-

vení teoretických i praktických zá-

kladů estetické a etické výchovy. 

Není náhoda, že jejím oponentem 

byl náš první děkan VŠP v Opavě, 

pozdější ředitele Pedagogického 

institutu v Ostravě a vedoucí ka-

tedry pedagogiky na Pedagogické 

fakultě v Ostravě 1964-1970 prof. 

Paeddr.. Vlastimil Uher.

Profesorka Kučerová povzbuzo-

vala naše pracovníky v odborné, 

vědecké i kvalifikační práci, pomá-

hala radou i oficiální oponenturou. 

Vážíme si jejího nekompromisního 

postoje k morálním vlastnostem 

studentů i spolupracovníků-ko-

legů. Dokázala taktně a laskavě vy-

světlit, proč je důležité pro učitele 

a vysokoškolského učitele zvláště 

vytvořit si humanitně demokra-

tický model hodnotové orientace 

a důsledně k němu směřovat.

Po roce 1990 se snažila vytvořit 

silnou komunitu pedagogů a po-

sílit Pedagogickou společnost 

jako autoritativní orgán v peda-

gogické teorii i praxi vzdělávání. 

Perspektivně měla Pedagogická 

společnost směřovat k vytvoření 

profesní komory, jak se to poda-

řilo jiným oborům, např. lékařům, 

architektům aj. K této tendenci 

směřovala prof. Kučerová již v po-

bočce ČSPdS v Olomouci, jejíž 

byla předsedkyní. Iniciovala spolu 

s moravskými pedagogy založení 

časopisu, později nazvaného Pe-

dagogická orientace. V redakční 

radě tohoto časopisu byly zastou-

peny všechny moravské pobočky 

ČSPdS. Po r. 1968 byl sice zastaven, 

ale po r. 1990 došlo k jeho obnově.

O mnohostranné práci prof. Kuče-

rové svědčí bohatá publikační činnost 

i společenské a osvětové působení. 

Odborné zaměření jubilantky vy-

chází nejen z demokratické tradice 

české pedagogiky, ale i z humanis-

tické filosofie, sociologie, axiologie, 

etiky a estetiky. Do pedagogických 

výzkumů vstoupila významným me-

todologickým příspěvkem K pojetí 

základních pedagogických pojmů. 

Její habilitační spis s názvem Axiolo-

gická dimenze výchovy byl obhájen 

v r. 1969. Vydávala skripta, která po-

máhala studentům pronikat hlou-

běji do podstaty pedagogických 

věd. Nejvýznamnější monografií je 

systematická koncipované dílo Člo-

věk – hodnoty – výchova z r. 1996. 

Paní profesorka stále reaguje na 

aktuální problémy a upozorňuje na 

některé škodlivé tendence degra-

dující pedagogickou teorii a praxi.

Prof. Kučerová prožívá svoji osmde-

sátku ve stálé aktivitě. Přejeme jí, 

aby jí zdraví dovolilo ještě dlouho 

působit jako dosud, neboť setkání 

s ní je pro nás vždy svátek. 

Vladimír Krejčí

Vzácná jubilantka – prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

rozpoznání kritérium vlastní spo-

kojenosti může být někdy hodně 

sobecké. A že člověk může být 

šťastný, vnitřně i svobodný, i po-

kud se jeho životní situace zdá 

být bezvýchodná, nešťastná 

a nesvobodná. Záleží na úhlu po-

hledu. A asi bychom se i hodně 

divili, kolik mezi námi chodí 

šťastně nešťastných a naopak 

nešťastně šťastných lidí, a to ně-

kdy zcela nelogicky a nerozumně. 

Vánoce pomalu přicházejí a my 

se opět budeme navzájem ob-

darovávat rozličnými dárky. Jaký 

dárek dát svým dětem? Největ-

ším darem pro dítě (děti) v rodině 

údajně není to, do jaké míry milu-

jeme své děti, ale nakolik umíme 

milovat partnera, se kterým dítě 

(děti) máme, a jak dokážeme 

ustát právě onu logiku srdce, 

díky které si uvědomujeme lásky-

plný vztah dětí k nám samotným. 

A také, nakolik umíme zvládat 

konflikty a vztah s tím, který ne 

vždy odpovídá naším ideálním 

představám (což jsme v podstatě 

do určité míry všichni, protože 

nikdo nejsme dokonalí a ideální). 

Pedagogika je příliš vážná věda. 

Měla by nepokrytě bořit mýty a hle-

dat nové úhly pohledu k pradávným 

pravdám, i když jsou mnohdy nelicho-

tivé a bolestivé. Třeba jako to, že  mít 

rád sám sebe je pouze východiskem 

k možnosti mít rád ostatní, že slogan 

“já za to stojím“ nemusí být pouze 

ten jediný správný a že může mít 

i jinou podobu, která ho přesahuje, 

např.: „Vy ostatní mi za to stojíte“. 

Logické srdce nám to aspoň takto 

říká. 

 Miriam Prokešová



26

Nové publikace

Název: Dialog s nepřítelem 
 o nepřátelství a míru
Autor: PhDr. Jaroslav Krejčí, CSc.
Editor: PhDr. Ladislav Vymazal
Jazyk dokumentu: český
Nakladatel: OU v Ostravě
ISBN: 978-80-7368-406-8
Rok vydání: 2007
Měsíc: prosinec
Pořadí vydání: první
Rozsah: 144
Náklad: 250 ks
Cena:  120 Kč
Tematická skupina: monografie

Anotace:
Monografie předního a uznávaného filo-
zofa a pedagoga Jaroslava Krejčího na-
vazuje na starší autorovo dílo Dialogická 
výchova odnepřátelštění v lidském rodě 
v atomovém věku, která byla publikována 
v době emigrace v roce 1988 ve Frankfurtu 
nad Mohanem.
Autor se v práci zabývá principy identity 
a evropské výchovy, dialogem, češstvím 
a evropanstvím, integrací Evropy, feno-
ménem štěstí mladých lidí, výchovou k bu-
doucnosti a dalšími problémy.

Název: Biografický slovník Slezska  
 a severní Moravy
Podnázev: Nová řada. Sešit 8. (20.)  
 – Supplementum
Autor: Mgr. Hana Šústková
Vědecký redaktor:
 Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc.
Výkonný redaktor:
Doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Jazyk: český, německý, polský
Nakladatel: Filozofická fakulta OU
ISBN: 80-7368-169-2
Rok vydání: 2007
Měsíc: listopad
Pořadí vydání: první
Rozsah: 112 stran
Náklad: 400 ks
Cena:  210 Kč
Tematická skupina: biografický slovník

Anotace:
Supplementum 8. (20.) svazku obsahuje 
kompletní biografický přehled poslanců 
slezského zemského sněmu v Opavě v le-
tech 1861–1918. Má tutéž strukturu jako 
běžné díly slovníku, biogramy jsou však 
doprovázeny fotografiemi poslanců. 

Název: Slovanské studie XI. 
 Studia Slavica XI.
Autor: kolektiv autorů
Jazyk dokumentu: český, polský 
Nakladatel: Filozofická fakulta OU

ISBN: 978-80-7368-381-8
Rok vydání: 2007
Měsíc: říjen
Pořadí vydání: první
Rozsah: 282 stran
Náklad: 170 ks
Cena:  200 Kč
Druh dokumentu: kniha
Tematická skupina: sborník

Anotace :
Jedná se o další z řady společných sbor-
níků Opolské a Ostravské univerzity se 
slavistickou tematikou. Publikace obsa-
huje články z oblasti literárněvědní, pří-
spěvky jazykovědné, translatologické 
a články z oblasti filozofie, kulturologie 
a folkloristiky. Mezi přispěvovateli se ob-
jevují nejen pracovníci obou výše uvede-
ných univerzit, ale i vědci z Nitry, Lvova, 
Vilniusu, Varšavy, Bielsko-Bialé a předsta-
vitelé dalších polských a českých univer-
zitních pracovišť. Tradičně jsou zařazeny 
informace o nových knihách, kronika 
a základní informace o autorech článků. 

Název: Filozofie/Sociologie/
 Psychologie
Autor: kolektiv autorů
Vědecký redaktor:  
 Doc. PhDr. Tomáš Hauer, Dr.
Obálka:  Mgr. Tomáš Rucki
Jazyk dokumentu: český, slovenský, ně-
mecký, anglický, španělský, polský
Nakladatel: OU v Ostravě
ISBN: 978-80-7368-321-4
Číslo svazku v souboru: 12
Rok vydání: 2007
Měsíc: říjen
Pořadí vydání: první
Rozsah: 172 stran
Náklad: 100 ks 
Cena:  170 Kč 
Druh dokumentu: kniha

Anotace :
 Sborník prací FF OU Ostrava, redakčně při-
pravený katedrou filosofie, se skládá ze dvou 
částí. První obsahuje 16 studií tematicky za-
měřených dle odborné profilace autorů. Se-
tkáváme se s tématy, jakými jsou historicky 
i teoreticky rozbor fenoménu nacionalismu 
potomků předkolumbovských obyvatel 
Severní a Jižní Ameriky, komparace  pěti 
sokratovských interpretací (Pierre Hadot, 
André Jean Festugière, Fernand Schwarz, 
Nicolas Grimaldi, Luis–André Dorion.), zdů-
razňující „existenciální“ momenty Sokra-
tovy dialektiky, postmoderní interpretace 
Ecových románů, využívající teoretické kon-
cepty hyper-textu a inter-textuality či se stu-
dií z oblasti filosofie náboženství, teoreticky 

rekonstruující aposteriorní a apriorní důkazy 
absolutna v náboženské filosofii. První část 
sborníku obsahuje dále příspěvky ze socio-
logie, psychologie či mezinárodních vztahů, 
některé jsou prezentovány v cizím jazyce. 
Druhou část sborníku tvoří recenze, věno-
vané např. kolektivní monografii Morálka 
minulosti z pohľadu súčasnosti (FF PU Pre-
šov), překladu myšlenek nedávno zemřelého 
amerického filosofa R. Rortyho a knize slo-
venských antropologů Lakandónci. Poslední 
praví Mayovia, (Chronos, Bratislavě, 2001).

Název: Biografický slovník Slezska 
 a severní Moravy
Podnázev: Nová řada, sešit 5. (17.) 
Autor: kolektiv autorů
Vědecký redaktor : 
Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc.
Výkonný redaktor:
Prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.
Jazyk dokumentu: český, německý
Nakladatel: OU v Ostravě
ISBN: 80-7042-671-3
Rok vydání: 2007
Měsíc: říjen
Pořadí vydání: první 
Rozsah: 166 stran
Náklad: 100 ks 
Cena:  140 Kč 
Druh dokumentu:  kniha

Anotace:
Kolektivní dílo odborníků z různých vě-
deckých oborů, zachycující tzv. holand-
skou metodou biogramy osobností, které 
se ve sledované oblasti narodily, nebo 
zde působily. Číslem 12 končí první série 
sborníků se společným rejstříkem a ná-
sleduje nová série číslovaná zase od 1.

Název: Vybraná témata z kriminologie
Autor:  Václav Bouřa 
Nakladatel: Pedagogická fakulta OU
ISBN: 978-80-7368-309-2
Rok vydání: 2007
Pořadí vydání: První
Dotisk: 
Rozsah 105 stran
Náklad uveden: 600 ks
Cena včetně DPH: 140 Kč

Anotace:
Studijní opora je určena k samostatnému 
studiu především studentům oboru soci-
ální pedagogika – prevence a resocializace. 
I proto bylo hlavní snahou autora předložit 
vybraná témata z kriminologie zaměřená 
především na vysvětlení základních kri-
minologických pojmů, přičemž akcent byl 
kladen na problematiku kriminogenních 
faktorů, zvláště pak v oblasti sociální.

Vydané spisy, skripta a sborníky
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Školští odboráři hodlají 4. prosince 2007 
stávkovat, nedostanou-li od poslanců 
příslib, že bude na příští rok navýšen 
rozpočet školství o tři miliardy korun. 
Chybí jim peníze na platy zaměstnanců, 
pomůcky a další vzdělávání pedagogů. 
Proč tolik povyku pro nic, napadne 
mnoho lidí. Peníze přece chybí všude. 
Jsou finanční požadavky pracovníků ve 
školství oprávněné? Učitelé jsou mimo 
jiné nucení vyhláškou č. 15/2005 Sb. na 
základě vlastního hodnocení své školy 
(autoevaluace) neustále zvyšovat svou 
úroveň. A to se dá opravdu těžko, když 
na to není dostatek peněz. Existují však 
programy, mezi něž patří Podpora efek-
tivity vzdělávání v Moravskoslezském 
kraji, které jim ukazují cestu, jak na 
to. Jsou totiž kromě státního rozpočtu 
České republiky financovány také Ev-
ropským sociálním fondem z operač-
ního programu Rozvoj lidských zdrojů.

„Vyhláška č. 15/2005 Sb. stanovila ško-
lám povinnost evaluace a autoevaluce 
výsledků vzdělávání. Je to něco, co 
škola nemůže obejít. Ostravská univer-
zita v Ostravě (OU) společně se svým 
Metodickým a evaluačním centrem 
(MEC) proto na pomoc školám vytvořila 
projekt Podpora efektivity vzdělávání 
v Moravskoslezském kraji,“ sdělil ře-
ditel Centra iformačních technologií 
Martin Malčík.

Projekt vyřešil systém národní evalu-
ace na krajské úrovni. Podpořil prak-
tické využití interní a externí evaluace 
k rozvoji škol a zkvalitnění vzdělávání 
v kraji. Vytvořil mechanizmy pro me-
todickou podporu výuky. Učitelům, 
ředitelům, výchovným poradcům 
a metodikům základních, středních 
a vyšších odborných škol Moravsko-
slezského kraje dal do ruky kvalitní 
nástroj k testování, vyhodnocování 
a zlepšování úrovně vlastní školy. 

„V rámci projektu bylo vytvořeno na 
15 kurzů. Kromě těch zaměřených na 
hodnocení školy a úrovně jejího vzdě-
lávání,také kurzy poradců pro autoev-
aluaci, kurzy pro rozvoj školy nácvikem 
autoevaluace a kurzy celé řady metodik 
a didaktik, ale i praktických tréninků 
pro předměty český jazyk a matema-
tika na školách prvního 
a (odborných školách) 
druhého stupně,“ řekla 
Erika Mechlová, vedoucí 
projektu a předsedkyně 
správní rady MEC.

„Na závěrečné konferenci 
k projektu, která proběhne 
5. prosince 2007 (po ter-
mínu uzávěrky Listů) 

v aule Ostravské univerzity v Ostravě, 
se očekává vystoupení Petra Kazíka, 
prorektora pro rozvoj a informatizaci. 
Se základními informacemi o projektu 
vystoupím společně s vedoucí projektu 
Erikou Mechlovou,“ uvedla manažerka 
projektu Hana Santariusová. 

Autoevaluaci na školách jako efektiv-
ního nástroje rozvoje školy přednese 
Juraj Kalnický z OU. S testováním žáků 
4., 6. a 8. ročníků ZŠ seznámí ředi-
tel MEC Martin Malčík. Jiří Šimonek 
z DAP Services vysvětlí vnitřní evaluaci 
školy metodou Barvy života. Helena 
Maťašeje z Matičního gymnázia v Os-
travě se ve svém příspěvku zaměří na 
dovednosti žáků, když bude hovořit 
o Sbírce úloh z matematiky pro 7. roč-
ník ZŠ a 1. ročník SŠ.  

-mec-

Peníze pro školství jsou – v Evropské unii

Každý pedagog se setkává ve své pe-
dagogické praxi s mladými lidmi, kteří 
zažívají různé problémy. Ať už jsou 
to drogy, šikana, nepřijetí do sku-
piny anebo problémy s rodiči apod. 
Je spousta pedagogů, kteří problémy 
přehlížejí, neboť si myslí, že škola není 
od toho, aby řešila osobní problémy 
jedinců, ale na druhou stranu jsou 
takoví, kteří chtějí problémy svých 
studentů řešit, ale nevědí jakým způ-
sobem, jakou formou. Proto se v le-
tošním roce na PdF OU, na katedře 
pedagogiky primárního a alternativ-
ního vzdělávání otevřel nepovinný 
předmět Divadlo fórum (dále jen DF), 
který se přímo zaměřuje na možnost 
řešení aktuálních problémů prostřed-
nictvím interaktivního divadla. 

Tento předmět je dvousemestrální. 
V zimním semestru se zaměřujeme na 

faktické informace o Divadle fórum, 
nacházíme problémy týkajících se mla-
dých lidí a procvičujeme improvizační 
dovednosti. V letním semetru chceme 
prakticky uskutečnit několik dílen DF 
na středních školách. 

Osvětlovat DF začnu krátkou exkurzí 
do jeho historie. V sedmdesátých le-
tech 20. století se jistý Brazilec Au-
gusto Boal začal zabývat využitím 
divadla jako obranou proti politic-
kému útlaku. Jezdil po Brazílii a hrá-
val divadelní představení, ve kterých 
herci řešili útlaky (rasistický fyzický 
i psychický útlak, domácí násilí, poli-
tický útlak aj.) a ukázal divákům, jak 
by mohli své problémy oni sami vyře-
šit. Jenže při jednom představení se 
některý divák ohradil, jak oni (herci) 
mohou dávat „návod“ k řešení, když 
sami neřeší právě tyto problémy. 

Proto se A. Boal rozhodl, že herci ne-
budou řešit problémy, nýbrž je pouze 
nastolí a společnou debatou s diváky 
se budou snažit vyřešit daný problém. 
Augustovo divadlo umožňovalo větší 
interakci mezi herci a diváky. Divák 
již nebyl pouhým přijemcem, ale také 
mohl ovlivnit děj svou myšlenkou 
a názorem. Divákovy nápady se ově-
řovaly přímo na jevišti. Divák navrhl 
možné řešení a herci jej sehráli i s ná-
sledky. Takto koncipované divadlo již 
bylo přijatelnější pro diváky, avšak 
herci neměli tolik vnitřních zkušeností 
s danými problémy. A tak se stalo, že 
při jistém představení byla jedna paní 
v hledišti natolik nespokojena s tím, 
jak herci na jevišti reagují, že ji A. Boal 
vyzval, aby ona sama dohrála onen 
příběh. Tento moment podnítil vznik 
Divadla fórum, kdy diváci si mění role 
s herci a stávají se tak spoluaktéry – 

DIVADLO FÓRUM –  
možnost řešení problémů u studentů středních škol

 Foto: F. Řezníček
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spoluherci, ne jen pasivními diváky. 
A. Boal využívá pro označení těchto 
diváků slovní hříčku „spect-actors“ – 
(diváko-herci). 

Tento druh divadla šířil A. Boal dále 
do Evropy, kde však prošel jistými 
změnami. V Evropě je jiný druh útlaku 
než v Jižní Americe. Týká se spíše pro-
blémů osobních a psychologických 
než problémů politických, jak tomu 
bylo v Brazílii. 

Nejsem schopen popsat změny, kte-
rými DF prošlo za celou dobu, ne-
boť jsem se setkal s Divadlem fórum 
pouze v České republice. Každá sku-
pina, která využívá tuto formu diva-
dla, si ji dále uzpůsobuje podle svých 
vlastních potřeb a potřeb účastníků. 
Já jsem měl možnost vytvořit dílny 
DF pro studenty středních škol, ti 
totiž často nejsou schopni konstruk-
tivně řešit závažné problémy týkající 
se jejich osobního života, nedokáží si 
uvědomit následky svých činů a uči-
telé jim většinou nenabízí možnost 
řešit současné osobní problémy. Po-
mocí DF jsme studentům nabízeli 
aktuální problém, který mohli řešit 
ve fiktivní rovině. I když šlo o fiktivní 
problém, prožitek byl skutečný a po-
mohl studentům lépe se zorientovat, 
lépe si představit následky svých 
činů.  

Typické a nutné pro DF je to, že při 
každé realizaci se řeší jistý útlak určité 
sociální skupiny, nebo jednotlivce. Čas-
tými tématy je šikana, drogy, alkohol, 
vyčleňování jednotlivce ze společnosti 
kvůli jeho odlišnostem, hledání vlastní 
identity (druh psychologického útlaku). 

Jak tedy DF probíhá na našich školách? 
Před samotnou realizací DF si herci zjistí 
(rozhovor se studenty i učitelem; do-
tazníky; lekce DV zaměřená na zjištění 
problémů ve skupině apod.), jaký pro-
blém je aktuální pro danou skupinu. 

Herci vytvoří na aktuální problém pří-
běh (zhruba 5 scén: expozice, kolize, 
krize, peripetie, katastrofa), který končí 
pro hlavního protagonistu špatně, až 
katastrofálně, a sehrají jej účastníkům. 
Ti jsou již poté dále vedeni JOKEREM, 
který má funkci zprostředkovatele 
mezi herci a diváky. Jedná se o důle-
žitou postavu DF, neboť plní funkci 
režiséra, pomocníka, vedoucího dílny, 
konferenciéra, rozhodčího. Je stejně 
nestranný, jako je nestranný joker (žo-
lík) v balíčku karet. Nepatří k žádné 
barvě, ale míchá se mezi ně.

Po prvním sehrání příběhu joker re-
kapituluje spolu s účastníky příběh. 
O čem to bylo, jaké jsme viděli po-
stavy, jací jsou, jaké kdo má motivace 
ke svému jednání, jak to celé dopadlo, 

kdo je hlavní hrdina, kdo utlačuje, kdo 
je utlačován apod. 

Poté následuje opětovné sehrání stej-
ného příběhu, ovšem s tou výjimkou, 
že účastníci mohou kdykoli zastavit 
děj a navrhnout jiné řešení, jiné roz-
hodnutí hrdiny. V ideálním případě se 
ten, kdo navrhuje řešení, stane hercem 
a vyzkouší si na vlastní kůži, jaké to je, 
když někomu čelí, a jaké to může mít 
důsledky. Pokračuje se dál, podle toho, 
jaká změna proběhla. Účastníci mají 
možnost vidět následky svých rozhod-
nutí, ovšem stále v bezpečné rovině 
fikce. Účastníci si skrze DF uvědomují, 
že mají možnost řešit problémy více 
způsoby. To je to, v čem je DF výjimečné. 
Můžeme si vyzkoušet několik možných 
řešení jednoho problému a vidíme 
také několik možných následků. A vše 
v bezpečí fikce. Neřešíme přece svůj 
problém, ale problém hlavního hrdiny. 
Spousta  účastníků se samozřejmě zto-
tožní s hlavním hrdinou (mohou zaží-
vat něco podobného), ale vždy mohou 
ventilovat své pocity skrze roli. 

Po ukončení DF následuje reflexe 
s účastníky a herci. Sdělují si pocity 
a zážitky a v tu chvíli se může otevřít 
diskuze, jestli měl nebo má někdo po-
dobný problém a jestli ho řešil stejně 
jako hlavní hrdina, nebo jinak. 

Tomáš Kováč

Gaudeamus igitur, iuvenes dum su-
mus!, břitce odsekává sbor školených 
mužských hlasů text slavné písně.

Jarmil soustředěně chystá dnešní vý-
uku: ukázky staročeských textů, pár 
fotografií přísně vyhlížejících nestorů 
Pražského lingvistického kroužku, ob-
jemná mapa českých dialektů…

Nejdřív přednáška. V posluchárně 
několik podezřele známých tváří. 
Ach ano, vybavuje si Jarmil, uváděje 
příklady na staročeské depalatali-
zace. Student S.: pár let studoval, ně-
kolikrát byl u zkoušky, pak předmět 
opakoval, opět neuspěl, přerušil, 
v červnu dělal přijímačky do prváku, 
na odvolání ho vzali, uznali absol-
vované předměty a teď tady sedí 
o poznání sešlý věkem a významně 
se na Jarmila usmívá. Jarmil zbaběle 
uhnul pohledem. Raději se zamě-
řil na studentky. Ty ještě neměl tak 
okoukané! 

Jarmil má studentky rád, jen ty příliš 
vnadné zrovna nemusí. Jako na potvoru 
ho už druhý rok platonicky milují hned 
tři takové grácie. Na jejich účast v semi-
náři se Jarmil může vždy spolehnout. 
Když dnes vstoupil do posluchárny E 
15, bylo narváno. Potěšilo ho to – ko-
nečně zájem o jeho „céčkový“ předmět 
VYPRD (Vývoj pravopisu dříve, podmi-
ňující k předmětu VYPRT neboli Vývoj 
pravopisu teď)! Jakmile se ale rozkou-
kal, zjistil, že místnost vyplňují pouze tři 
studentky: slečna V., E. a N. Vé–é–en. 
Ven!!! došlo konečně Jarmilovi. Vymlu-
vil se na momentální hlasovou indispo-
zici a vystřelil z posluchárny. 

Zamířil rovnou do své pracovny. Tolik 
toho ještě dnes musí stihnout! Šéfce 
katedry odevzdat ty aktualizované sy-
laby, pro senát dopilovat tu směrnici 
proti harašení vyučujících, pozvat tu 
prvňačku na rande, vložit údaje do 
PUBL-u, se slečnou K. prokonzultovat 
tu její diplomku… 

Podíval se na hodinky – byl čas na 
konzultaci. Chvíli na dotyčnou čekal, 
marně. Otevřel elektronickou poštu. 
Diplomantka psala, že je až z Bes-
kyd a že kvůli nějaké diplomky (sic!) 
přece do Ostravy nepojede!! Jarmil 
jí odepsal, že je až z Vysočiny a že 
kvůli její diplomce naopak do Os-
travy přijel!!!

Poněkud rozladěný začal řešit PUBL. 
Nejdřív nesouhlasilo přihlašovací 
jméno, pak heslo, nakonec se mu na 
počítači objevilo sdělení, že taková 
knížka, jakou napsal, neexistuje. Jar-
mil rychle vypnul veškerou elektro-
niku, zamkl pracovnu a přesunul se 
o pár ulic dál, přesněji na ulici Sto-
dolní, kde teď sklesle sedí v zahrádce 
jedné z hospod, usrkává pivo z půlli-
tru, počítá týdny do konce semestru 
a poslouchá táhlý opilecký hlas.

To bude fajnééé, fajné a pěknééé…
Jarmilova kolegyně I.

Jak Jarmil letos zahájil akademický rok
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Uzávěrka dalšího čísla je ve čtvrtek 29. února 2008.
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 Zveme Vás

Všem pedagogům, studentům a pracovníkům Ostravské univerzity i našim 

čtenářům přejeme pěkné a pohodové svátky vánoční a do roku 2008 pevné 

zdraví, hodně osobních a pracovních úspěchů.

                                                                      Redakce



Ukázka z grafického řešení obalového designu Evy Taslerové, studentky ateliéru grafického 
designu Fakulty umění Ostravské univerzity, které bylo oceněno 3. místem na prestižním 
designérské soutěži POPAI STUDENT AWARD 2007.


