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Aktuálně ze studijní oblasti
Zima na Filozofické fakultě OU
Křest knihy „Když ticho mluví“
Zdravotně sociální fakulta se stále rozvijí
Inaugurace děkana Fakulty umění OU
Zamyšlení nad současnými výchovnými problémy
Přípravy Majálesu OU jsou v plném proudu

Události

Aktuálně ze studijní oblasti
(z univerzitní perspektivy)
Přijímací řízení
Univerzita se chystá na zabezpečení
akademického roku 2008/2009. První
fáze přijímacího řízení je uzavřena.
K 29. 2. 2008 přijala univerzita 13 540
elektronických přihlášek. Kompletují
se přihlášky s platbami, za pár dnů budeme vědět, jaký zájem je o jednotlivé
obory a programy.
Rozbíhá se dodatečné přijímací řízení
pro obory akreditované v lednu (viz
webové stránky OU) a jsme připraveni
vyhlásit dodatečné přijímací řízení
na obory pro nově vznikající fakultu
i na obory, které projdou akreditací
v dubnu 2008.
Hodnocení výukového procesu ze
strany studentů – Evaluace
Letošní hodnocení výukového procesu
ze strany studentů proběhlo nově –
metodou Barev života. Ta zaujala více
než 20 % studentů OU, ale ke konci
barevného hodnocení se dostalo
pouze 11,7 % studentů. Považuji to
za úspěch, protože je to dvojnásobek
dosavadních pokusů (od roku 2004).
Letos jsme se ptali na otázky, které
souvisí s řízením na úrovni univerzity
a fakult. Zajímala nás vazba studentů
na OU. Sledovali jsme učební klima
na fakultách. Ptali jsme se na roli jednotlivých vyučovacích forem. Měřili
jsme váhu jednotlivých řídících norem
a zodpovědných osob ve výukovém
procesu. Zjišťovali jsme, jaké pravomoci a postavení očekávají studenti
od vedení fakult a univerzity apod.
Považuji taková zjištění za zásadní.
Výsledky byly prezentovány jak skupině řídících pracovníků (KR, proděkanovi a proděkankám pro studium),
tak akademické obci (s minimálním
zájmem). Vysokoškolská výuka se

 Školy

nachází na rozcestí. Končí tradiční
dlouhé studijní programy, naplňuje
se strukturované studium v bakalářském a dvouletém magisterském
stupni. Jak tato okolnost zasahuje do
chodu, organizace, atmosféry a kvality výuky na OU?
Březnové kolegium rektora doporučilo pokračovat v této metodě měření, ale zavázalo mě, abych připravila
elektronické dotazníky pro jednotlivé
předměty. To předpokládá také zájem
a spolupráci jednotlivých vyučujících
a motivovaný přístup studentů.
ECTS (Evropský systém přenosu a kumulace kreditů)
V roce 2007 jsme (proděkan a proděkanky se svými týmy) udělali analýzu
stávající podoby kreditního systému
na OU. Výsledek ukázal, že ač jsou
dána pravidla, převažuje nahodilost
a začínáme se vzdalovat od závazné
a deklarované sounáležitosti s ECTS.
Začínáme tedy v roce 2008 znovu a jinak analyzovat a popisovat. Na OU je
vytvořeno 15 týmů (po třech na FF,
PdF, PřF, po dvou na ZSF a FU) a ty
prozkoumávají své Bc. a NMgr. studijní obory nejen z hlediska získaných
vědomostí, ale také utváření určitých
specifických dovedností a kompetencí, ve vztahu zátěže studenta a ve
vazbě na národní kvalifikační rámec.
Začali jsme velmi intenzivně. Více viz
Portál OU, kde najdete všechny dosavadní předané podklady a komentované materiály, zápisy z prvního
kontrolního dne.
Zátěž a efektivita v oblasti výukového procesu a vědeckovýzkumné
činnosti

OU je jako každá vysoká škola ze
zákona povinna provádět zjišťování kvality v základních oblastech
a podávat o nich zprávy. O pokusech charakterizovat podobu
a kvalitu výukového procesu z pohledu posluchačů jsme psali výše.
OU v roce 2008 realizuje první souhrnné zjištění určujících ukazatelů
pedagogické a vědecké činnosti
akademických
pracovníků
OU.
V současné době probíhá druhé pilotní ověřování zvolených kritérií
a algoritmu získávání sledovaných
dat. Během měsíce dubna (pokud
2. pilotní ověření nepřinese zásadní
problém vyžadující další korekce)
proběhne
informační
kampaň
a „měření“ činností za rok 2007
pak do konce semestru.
Získaná data by měla poskytovat kvalifikované podklady vedoucím kateder, vedení fakult a vedení univerzity
pro jejich řídící činnost.
Doc. PaeDr. Iva Málková, PhD.
prorektorka pro studium

konečně viděly samy sebe z různých úhlů pohledů

Vyhláška č. 15/2005 Sb. stanovila školám povinnost autoevaluce výsledků vzdělávání. Naše univerzita společně se svým Metodickým a evaluačním centrem
(MEC) proto na pomoc školám vytvořila projekt Podpora efektivity vzdělávání
v Moravskoslezském kraji (MSK). V aule univerzity proběhla 5. 12. 2007 závěrečná konference k tomuto projektu.
Projekt podpořil národní evaluaci
na krajské úrovni. Zabýval se také
jejím praktickým využitím k rozvoji
škol a vzdělávání v kraji. Jím vytvo-

řené nové postupy se staly kvalitním
nástrojem pro učitele, ředitele, výchovné poradce a metodiky základních, středních a vyšších odborných
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škol. Díky němu školy vědí, jak testovat, vyhodnocovat a zlepšovat vzdělávání vlastní školy.
„V rámci projektu ESF Podpora efektivity vzdělávání v Moravskoslezském kraji
bylo vytvořeno 15 kurzů, akreditovaných
v rámci DVPP,“ sdělila pro Listy Erika
Mechlová, vedoucí projektu. Kromě
těch zaměřených na konkrétní evaluaci

Události
také kurzy poradců. Kurzy jak teoretické, tak i zaměřené na praktické
tréninky autoevaluce pro předměty
český jazyk a matematika na základních a středních školách. „Obsah kurzů
vznikal za spolupráce didaktiků kateder
pedagogické fakulty s učiteli základních a středních škol,“ dodala závěrem
Mechlová.
Všichni přítomní se shodli, že projekt
byl potřebný a úspěšný. Hana Havránková, vedoucí oddělení přímých
nákladů z odboru školství mládeže
a tělovýchovy MSK, sdělila ve svém
příspěvku, že o úroveň vzdělávání se
kraj zajímá už od roku 2001. Už tehdy
si stanovil v oblasti vzdělávání tři priority: zvýšení účasti lidí na něm, dále
zlepšení jeho kvality a úrovně, nárůst
jeho efektivity. V rychlé reakci na
nový školský zákon pak kraj v roce
2004 vyhlásil rozvojový program Kva-



Mgr. Marie Kubíčková, přesedkyně přemětové

komise SPŠ elektrotechniky a informatiky v Ostravě
Foto Ivo Repka

lita pro MSK. V roce 2006 byl systém
kvality ve vzdělávání zakotven v dlouhodobém záměru kraje. Jak uvedla
dále Havránková: „V České republice
je tento program ojedinělý, stal se užitečným pomocníkem ředitelů, učitelů
a výchovných poradců škol. Doufáme,
že vytvořený program bude dál žít svým
životem i po skončení projektu.“

Petr Kazík, prorektor pro rozvoj a automatizaci OU, na konferenci řekl:
„Program Efektivita potvrdil, že učitelé
vítají možnost rozvoje kvality výuky. Program je principem, který rozpohybuje
další aktivity. Ostravská univerzita byla,
je a bude garantem těchto změn. Různým projektům naše univerzita věnuje
velkou pozornost, o čemž svědčí i skutečnost, že celá jedna třetina jejího rozpočtu je věnována projektové činnosti.“
Děkan Pedagogické fakulty OU
a místopředseda správní rady MEC
Josef Malach sdělil: „Školy díky projektu k podpoře efektivity školství
MSK mohly konečně vidět samy sebe
z nejrůznějších úhlů pohledů.“ Právě
on, jako děkan fakulty, může tuto
oblast dobře odborně posoudit,
protože kromě každodenních zkušeností z práce na pedagogické fakultě se na tématu pedagogického

hodnocení habilitoval. „V podobném týmu jsem pracoval před třemi
lety na programu Phare 2000, zabývajícím se systémem celoživotního
vzdělávání MSK. Tým vedený tehdy
stejně jako teď profesorkou E. Mechlovou se plně osvědčil,“ řekl Malach
závěrem.
Martin Malčík, ředitel Centra informačních technologií OU a ředitel
MEC, uvedl: „Na evaluaci škol jsme,
společně s pedagogickou fakultou, začali pracovat už před čtyřmi lety.“
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Podle něj mnohé možná napadne,
proč vlastně hodnotit školy? Je to
proto, že spotřebovávají velkou část
státního rozpočtu a společnost chce
vědět, jak jsou tyto prostředky využity. Je přesvědčen, že lidé chtějí
vědět kde, jak a v jakých podmínkách jsou vzdělávány jejich děti. Ale
nejen to. „Škola potřebuje zpětnou
vazbu. Chce vědět, jakou kvalitu má vše,
co ve škole probíhá. Protože nejen vedoucí pracovníci školy, ale každý učitel
je manažerem své třídy. Při zjišťování své
kvality se škola neobejde bez metodiky.
Tu jsme školám poskytli a na bezmála
50 školách kraje i pilotně otestovali. Je
velmi důležité, aby metodika byla dále
využívána i na jiných školách. Naše
centrum a Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě jsou zapojeny
v přípravných pracích národního systémového projektu autoevaluace škol,“
dodal Martin Malčík.
Zajímavý názor vyslovila například
Marie Kubíčková, vedoucí předmětové komise matematiky a fyziky na
SPŠ elektrotechniky a informatiky
v Ostravě: „Pro nás, jako pro školu,
nemá projekt, co se týká matematiky,
větší význam. Podle mého názoru je
spíš určen školám, které se potýkají
s problémy v určitých tematických
celcích matematiky.“ Kubíčková se
domnívá, že vzdělávání je vždy
o náročnosti učitele. Pokud učitel
správně spojí teorii s praxí, je znalý
tématu a uplatňuje nové vyučovací metody, je to člověk na svém
místě. „Dnes už ale není možné učit
jenom s křídou a tabulí, je nezbytností využívat nové pomůcky a metody v rámci ICT,“ dodala Kubíčková.
Hana Žufanová, ředitelka odboru
rozvoje inspekční činnosti České
školní inspekce, považuje za největší
přínos projektu kurzy, v nichž jsou
školy připravovány na autoevaluaci
ve vlastním prostředí a účastní se
jich většina pedagogů. Ví, že práce
ve školách se výrazně mění a je stále
náročnější. Jenom společné přípravě
všech pracovníků přisuzuje roli účinného pomocníka ve zvládnutí této
situace. Pěknou tečku za celým projektem pak udělala, když řekla: „Metodickému a evaluačnímu centru přeji,
aby vytrvalo ve svém snažení a bylo
i nadále školám oporou. Všem školám
pak přeji, aby podpora kraje pokračovala i nadále, protože zdaleka ne ve
všech krajích je vzdělávání prioritou.“
-EK-

Události

Erasmus – uvítání zahraničních studentů na Ostravské univerzitě
Na začátku letního semestru, v termínu
od 3. do 7. 2. 2008, se již podruhé konal
Orientační týden pro zahraniční studenty
přijíždějící v rámci programu Erasmus na
studijní pobyt na naši univerzitu.
Organizaci tohoto „týdne“ si vzal za
své Mezinárodní studentský klub (ISC)
ve spolupráci s univerzitními referáty
pro zahraniční vztahy.

Orientační týden spočívá zejména
z pomoci zahraničním studentům při
jejich příjezdu, s orientací na univerzitě a ve městě. Vyvrcholením tohoto
týdne bylo uvítání a společné představení dne 4. 2. 2008 v aule OU,
kterého se také zúčastnil pan rektor
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., dále

Ohlédnutí

prorektor pro řízení vědy a vnějších
vztahů Mgr. Igor Fojtík, PhD., a referentky pro zahraniční vztahy všech
fakult a rektorátu.

připravené studenty hotelové školy
Ahol.

Program moderoval člen ISC Jiří
Huňka, student FF, který se své úlohy

Uvítací den byl zakončen Welcome
party v klubu Templ na Stodolní ulici.
Touto cestou bych ráda poděkovala
jménem svým i jménem mých kolegyň

zhostil velmi dobře, jeho vystoupení
působilo velmi příjemně a profesionálně.

z fakult všem členům ISC za jejich obětavou a nenahraditelnou pomoc při
pobytu zahraničních studentů.

Kulturním zážitkem bylo hudební
vystoupení studentů z Fakulty
umění. Na závěr byli všichni zúčastnění pozváni na malé občerstvení,

Fotografie pomohou přiblížit atmosféru v aule z uvítacího dne.

za univerzitním plesem

Pavla Glacová / Foto autorka

V pořadí už 13. reprezentační ples Ostravské univerzity se konal 23. února
opět po třech letech v prostorách hotelu Imperial v Ostravě. Moderátorem
večera byl tentokrát někdejší absolvent Pedagogické fakulty OU Pavel Janošec, kterého znají především diváci
zpravodajských relací České televize,
ale zejména z pravidelných vysílání
Dobrého rána z Ostravy. Zkušený televizní protagonista novou roli přijal
nadšeně – jak sám konstatoval „byla
to pro mě, bývalého studenta této univerzity, velká čest.“
Už tradičně živou hudbu obstarávaly
dvě kapely – Kvarteto Tomáše Kovalčíka (v kongresovém sále) a cimbá-

 Klarinetové kvarteto studentů Fakulty umění OU
Foto: autorka
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Zprava: K. Slowioczek a L. Michel

lovka Friš s primášem Petrem Kuřilem
(v hotelové La Brasserii). All Stars Club
Radegast obsadili milovníci diskotéky.
Přestávky plesového večera zpestřilo
sólové taneční vystoupení Tomáše
Ožany s partnerkou a klarinetové

Adash

kvarteto studentů 1. ročníku Fakulty
umění OU (Eva Kubicová, Karin Zapala,
Marek Prášil a Jiří Horváth). Opravdovou lahůdkou programu pak bylo vystoupení pedagoga FU OU Klemense
Slowioczka v kavárně hotelu. Operní
árie v jeho interpretaci doprovodil

Atmosféra plesu byla tradičně vynikající, a tak lze doufat, že i příští, čtrnáctý ročník bude stejně úspěšný.
Jiřina Večeřová / Foto autorka

opět nadchl publikum

Kdo v úterý 4. března zamířil na koncert dívčího pěveckého souboru Adash,
nelitoval. Ať se jednalo o stálého příznivce tohoto úspěšného tělesa, nebo o návštěvníka, který na vystoupení Adashe zamířil poprvé, uspokojeni museli být
oba, neboť večer v podání souboru Adash byl svou dramaturgií i uměleckým
provedením opět zcela jedinečný a nový.
Po klidném úvodu, který nabídl
známé písně i skladby v premiérovém
provedení (například Ki onu amecho),
se atmosféra ve zcela zaplněném sále
ostravské modlitebny Církve bratrské
v ulici 28. října znenadání proměnila.
Oči diváků se rozzářily, když zazněly
první tóny klezmerové muziky Naches. Přítomnost této nedávno vzniklé
čtveřice zkušených muzikantů ve složení Tomáš Novotný (koncertina), Igor
Františák (klarinet), Jakub Černohorský (housle) a Jan Malina (kontrabas)
byla pro většinu návštěvníků hlavní
novinkou večera. Muzikantské uskupení v několika skladbách doprovodilo
pěvecký sbor, představilo se ale také
samostatně. Zejména v instrumentálních skladbách vynikla špičková úroveň hry mladých hudebníků. Vydatná
porce klezmeru získala další rozměr
s příchodem Barbory Baranové, slovy
docenta Novotného nejlepší inter-



klavírista Lukáš Michel – pedagog ze
stejné fakulty.

pretky jidiš písní v Česku, která rozjasnila pódium jedinečnou barvou svého
hlasu i nezaměnitelným, herecky okořeněným způsobem podání. Pestrost
večera ještě zvýšily některé dosud

Foto: archiv skupiny Adash
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nepříliš často užívané prvky v písních
Adashe – recitativ, větší množství sólistek, jinak řadových členek sboru, či
třeba tanec.
Bouřlivý potlesk diváků, kteří si vyžádali dva přídavky, nadšené úsměvy
i pochvalná slova potvrdily, že popularita Adashe je stabilně vysoká.
Markéta Radová

Fakulty a vysokoškolské ústavy

 ZIMA NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ
I když společným jmenovatelem krátkých zimních dní na univerzitě je
zkouškové období, Filozofická fakulta
ani v tomto čase neupadla do zimního
spánku. Její jednotlivé katedry pořádaly spoustu zajímavých přednášek
a akcí, hosty fakulty byli přední akademičtí hodnostáři ze zahraničí i význačné osobnosti .

p. Jerzym Kronholdem. Během této
první oficiální schůzky se hovořilo
mimo jiné o rozvoji polské polonistiky,
k čemuž jistě přispěje i další rozšíření
nabídky studia nově připravovaného
oboru Polština ve sféře podnikání, který
je nyní předložen ke schválení Akreditační komisi Vlády České republiky.
Pan konzul přislíbil podporu v oblasti
organizační, meritorní a personální.

4. 12. 2007 proslovila přednášku vynikající bulharská bohemistka doc.
Anželina Penčeva, Ph.D., ze Sofijské
univerzity Sv. Klimenta Ochridského
na téma: „SLÁVY DCERA A ZRŮDY
STARÉHO BOGA“.
Ve dnech 11.–12. 1. v rámci Dne otevřených dveří OU se o možnostech
studia na FF přišlo informovat přes
osm set zájemců. Tradičně největší zájem byl o studium angličtiny, filozofie,
psychologie a sociální práce
V průběhu ledna a února ukončili svá
doktorská studia Chris Hopkinson
z katedry anglistiky a amerikanistiky
a Zuzana Honová z katedry romanistiky. K získání vědecké hodnosti Ph.D.
jim srdečně blahopřejeme!
30. 1. 2008 přednesl významný český
historik prof. PhDr. Ctibor Nečas,
DrSc., z Historického ústavu FF
MU v Brně přednášku na téma
HOLOCAUST ČESKÝCH ROMŮ.

 Z přednášky prof. Jařaba
Foto: Martin Smékal

19. 2. přednesl prof. PhDr. Josef Jařab,
CSc., významný český amerikanista, literární historik i teoretik, překladatel,
bývalý senátor a rektor UP v letech
1989–1997, přednášku na téma MEZI
REALITOU A LITERATUROU.

27. 2. jednalo vedení fakulty s představiteli Státní vysoké školy odborné sídlící
v polské Ratiboři (Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Raciborzu). Obě
strany se dohodly, že budou spolupracovat v oblasti: didaktické, vědecko-výzkumné a publikační činnosti.
Ve dnech 28.–29. 2. prezentoval své
umění divadelní Soubor ELTO, jehož
členy jsou studenti katedry anglistiky.
Na divadelní prkna přenesli detektivku
Agathy Christie „Pacient“. Výkony mladých ochotníků byly téměř profesionální,
takže tímto zveme další příznivce Agathy
Christie na březnová představení tohoto
souboru, která se uskuteční v sále Britské
rady v Ostravě ve dnech 13. a 27. 3.
Katedra anglistiky se každoročně zapojuje do akce Měsíc černošského dědictví:
25. 2. se uskutečnila videoprojekce
Emmanuel‘s Gift (2005), režie: Lisa Lax
a Nancy Sterns s průvodním komentářem Dr. Karly Šimčíkové
29. 2. k 60. výročí Února přednesla
přednášku pro širokou veřejnost prof.
PhDr. Nina Pavelčíková, CSc., s názvem
„Předpoklady a důsledky únorových
událostí roku 1948“
6. 3. byl hostem v oblíbeném cyklu „Setkání s osobností“ přední český horolezec
Ing. Leopold Sulovský, první Čech, který
pokořil nejvyšší horu světa. Tento vynikající sportovec nám zprostředkoval nejen

6. 2. proběhlo
jednání vedení FF
OU a představitelů katedry slavistiky s novým
polským
generálním konzulem

Z přijetí delegace Státní
vysoké odborné školy v Ratiboři
na děkanátě FF
Zprava dr D. Vogel – ředitel
institutu Neofiologie, dr hab.
M. Szepelawy, rektor, děkanka
FF OU doc. E. Mrhačová, prof.
Kavka, katedra anglistiky OU,
dr J. Pośpiech , prorektor, doc.
M. Vašutová, proděkanka pro
studium FF OU
Foto: Tomáš Rucki


Ing. Leopold Sulovský (vlevo) sleduje svůj
filmový dokument o zdolání K2
Foto: Jana Bolková


Generálního konzul Polské
republiky p. Jerzy Kronhold na
děkanátě FF
Foto: Martyna Radłowska-Obrusník

6. 3. byla jako tradičně vyvěšena na
budově Filozofické fakulty tibetská
vlajka na podporu lidských práv v Tibetu.
Jana Bolková
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zajímavý film o zdolávání nejobávanější
osmitisícovky K2, ale podělil se i o čerstvé
zážitky z únorové expedice, kdy zdolal
nejvyšší horu jižní polokoule Aconaquu
(6962). Posléze odpovídal na nespočet
zvídavých dotazů našich studentů.

Fakulty a vysokoškolské ústavy
 Další

 Křest

atraktivní obor na FF OU

Již čtyři roky se realizuje na Filozofické
fakultě v České republice ojedinělé
studium oboru Dějiny umění se zaměřením na technické památky a památkovou péči, které se těší velkému
zájmu. Rádi sdělujeme, že rozvoj v oblasti tohoto velmi žádaného oboru byl
korunován dalším úspěchem: lednové
zasedání Akreditační komise vlády
ČR schválilo k tomuto oboru navazující magisterské prezenční jednooborové studium pod názvem Historie
a ochrana průmyslového dědictví.
Studenti si v průběhu standardního dvouletého prezenčního studia osvojí schopnost
rozvíjet základní faktografické znalosti
z historie zaměřené na dějiny industrializace a urbanizace, z památkové péče

a muzeologie a z teorie dějin umění a architektury, což jim pak umožní uplatnění
v široké škále kulturních institucí i v oblasti
památkové péče. Zajímavostí je i to, že
svými diplomovými pracemi se budou příští
absolventi podílet na řešení současných
i budoucích výzkumů Národního památkového ústavu, územní pracoviště Ostrava.
Obdobný studijní obor, který by interdisciplinárně připravoval odborníky pro
ochranu kulturního dědictví, a to zvláště
průmyslového, není doposud realizován
na žádné z domácích univerzit ani vysokých škol.
Lhůta podání elektronických přihlášek ke
studiu tohoto jedinečného oboru je prodloužena do 15. dubna 2008.
- JB -

 Profesor Jan

Šabršula se v roce 2008
dožívá významného životního jubilea…
Přední český jazykovědec, prof. PhDr. Jan Jaroslav Šabršula, DrSc., (*31. 3. 1918)
je znám doma i v zahraničí především jako významný romanista. Jeho dílo, které
má obdivuhodně široký záběr, se orientuje na obory románské jazykovědy, na
francouzskou, italskou, rumunskou, okcitánskou i klasickou lingvistiku a na
srovnávací jazykovědu. Neméně významná je však i jeho vědeckovýzkumná činnost v oblasti obecné lingvistiky.
Profesor Šabršula publikoval své početné
odborné práce nejen v České republice,
ale i v zahraničí, především ve Francii,
Belgii, Německu, USA, Velké Británii,
Španělsku, Rumunsku, Polsku a dalších
zemích. Celkový počet jeho publikovaných odborných prací čítá více než čtyři
sta titulů. Mnohé pozitivní ohlasy na
publikace prof. Šabršuly v recenzích na
celém světě svědčí o významu této osobnosti pro českou i světovou lingvistiku.
V oblasti románské jazykovědy je šíře i hloubka
v ě d e c kov ý zku m n é h o
zaměření prof. Šabršuly
zvláště
pozoruhodná:
od vývoje jazyka a srovnávací romanistiky přes
francouzskou morfologii a syntax, lexikologii,
lexikografii, stylistiku až
po srovnávací stylistiku francouzskočeskou. Zabývá se také problematikou
překladu, jeho teoretickou stránkou,
opíraje se přitom o teorii jazykového
znaku. Dílo profesora Šabršuly není
ještě zdaleka uzavřeno. k některým vědeckovýzkumným problémům se znovu
vrací, svá řešení doplňuje a upřesňuje.

Vedle vědeckovýzkumné činnosti prof.
Šabršuly je neméně důležitá jeho činnost pedagogická. Pan profesor vychoval stovky studentů, z nichž mnozí
se stali jeho pokračovateli, působí na
českých i zahraničních univerzitách
a s hrdostí se hlásí k tomu, že jsou žáky
profesora Šabršuly. Jako jeden ze zakladatelů ostravské romanistiky působí na
FF OU v Ostravě od roku 1993 nepřetržitě do dnešních dnů.
Pro svou erudici, mimořádnou pracovitost, vytrvalost, cílevědomost
a bezmeznou ochotu si
pan profesor neustále
získává upřímný obdiv
svých studentů i kolegů.
Ušlechtilé lidské vlastnosti prof. Šabršuly jsou
přirozeným výchovným
prostředkem a vzorem
pro všechny, kteří mají to štěstí se
s ním osobně setkávat.
Našemu milému panu profesorovi do
dalších let přejeme především dobré
zdraví.
Jitka Smičeková
vedoucí katedry romanistiky FF OU
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knihy
„Když ticho mluví“
Dne 16. 1. 2008 byla v domě knihy
Librex pokřtěna kniha rozhovorů
„Když ticho mluví“, které vedla publicistka Ludmila Korecká s předním
anglistou, vynikajícím překladatelem
Shakespearových děl, prof. PhDr.
Martinem Hilským, CSc. Slavnostní
prezentaci knihy uvedli děkanka FF
OU doc. Eva Mrhačová, v jejímž cyklu
Setkání s osobností je pan profesor
už pátým rokem tradičním hostem,
dále vedoucí katedry anglistiky prof.
A. Svoboda a doc. Petr Holý, vedoucí
Semináře dějin umění FF OU.
Byl to příjemný podvečer. Zaplněný
vestibul Domu knihy Librex naslouchal povídání pana profesora Hilského nejen o křtěné knize, která je
téměř výhradně věnována jeho práci
na překladech Williama Shakespeara,
ale i o shakespearovských sonetech,
z nichž krátké ukázky přednášel člen
činohry NDM Jan Fišar.



Zprava P. Holý a M. Hilský
Foto: Hana Papežová

Autorka knihy Lucie Korecká rozvedla vyprávění do tří oddílů. První,
nejosobnější – Přiznám se vám, je
vzpomínáním na léta studentská i na
nelehké prosazování se anglisty na
fakultě socialistického státu. Druhá
část je zřetelně charakterizována názvem – Hovory skrze Shakespeara. Je
poutavou pozvánkou k porozumění
britskému dramatikovi. Ve třetím díle
rozhovorů se p. profesor stylizuje do
role detektiva snažícího se dopátrat
odpovědi na otázku, zajímající většinu veřejnosti: Kdo psal Shakespeara?
Touto nezvyklou formou se čtenář
dozví o slavném anglickém dramatikovi, básníku a herci leccos, co
možná nenajde v obsáhlejších monografiích.
Jana Bolková

Fakulty a vysokoškolské ústavy

Japonská kulturní atašé na FF OU
Dne 1. 2. se na děkanátě FF OU uskutečnilo pracovní setkání paní Mayumi
Mashimo, kulturní atašé Japonského
velvyslanectví v Praze, s proděkanem
pro vědu, výzkum a zahraniční styky
doc. PhDr. Alešem Zářickým, Ph.D.,
a lektorkou japonštiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity paní Masako Nakajimo.

OU vstříc a v letech 2006 i 2007 dodala
velké množství studijního materiálu.
Paní Mashimo konstatovala spokojenost s výukou japonštiny na FF OU,
potěšilo ji, že se základy japonštiny se
již seznámilo téměř 200 studentů OU.

Protože je přesvědčena, že japonština
v Ostravě skvěle zakotvila, jménem
japonského velvyslanectví slíbila další
rozšíření spolupráce. Na konci letního
semestru AR 2007/2008 prosloví paní
Mashimo přednášku na téma „Japonské dějiny“ a při této příležitosti také
studenty seznámí s možnostmi studia
v Japonsku.
Jana Bolková

Pan proděkan spolu s paní lektorkou
seznámili paní Mashimo s koncepcí
studia japonštiny na FF OU, která se
zde vyučuje již čtvrtým rokem v rámci
výběrových předmětů za velkého zájmu studentů především z FF a PřF.
Paní atašé byla podrobně informována
o složitých začátcích výuky bez kvalitních japonských učebnic, o pomoci
Japonské nadace (Japan Foundation),
která se zabývá propagací japonštiny
v celém světě. Tato organizace vyšla FF

 Nadšení

zástupkyně Japonské nadace!

V článku ze září 2007 ( číslo 7, roč. 15) se vyskytly nepřesnosti, tudíž na základě
žádosti představitelů Japonské nadace otiskujeme opravenou verzi.
Když na jaře prohlásil japonský ambasador, že česká japanistika nekončí
v Olomouci, ale v Ostravě, myslel to
vážně. Již čtvrtým rokem se na Filozofické fakultě s velkým úspěchem vyučuje lektorská japonština a pozvolna
se také za podpory velvyslanectví, ale
především Japonské nadace buduje
v naší studovně japonské oddělení
odborné lingvistické literatury a učebnic. Dne 11. 9. navštívila Filozofickou
fakultu paní Eiko SHIBAKURA, japonská lektorka vyslaná Japonskou nadací
(Japan Foundation).

Při své návštěvě v Ostravě si v doprovodu naší lektorky japonštiny paní
Mami Navrátilové prohlédla japonské
oddělení studovny FF OU a získala informace o počtu studentů studujících
lektorský japonský jazyk.
Velice se jí u nás líbilo, byla nadšena
přístupem jak pedagogů, tak studentů ke studiu japonštiny.

Japonská nadace je organizace působící na celém světě. Byla založena
v roce 1972 s cílem rozvíjet kulturní
styky Japonska s dalšími zeměmi. Nadace sídlí v Tokiu, pobočku má v Kjótu,
dvě mezinárodní jazyková centra
v Urawě a Ósace, dále má celkem 19
zastoupení v 18 státech světa.
Paní Shibakura vyučovala od října
2004 3 roky japonštinu jako hostující
lektorka v semináři Japonských studií
v Ústavu Dálného východu na Filozofické fakultě UK v Praze.
 Paní Shibakura (uprostřed) s lektorkou
paní Navrátilovou (vlevo) a lektorkou Česko-japonské společnosti paní Yukari Yamadou
Foto: archiv
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Věříme, že stávající dobrá spolupráce
s Japonskou nadací se bude i nadále
rozvíjet.
(Paní Shibakura skončila své tříleté
působení vázané dohodou mezi Japonskou nadací a UK v Praze na konci
září 2007 a vrátila se do Japonska.
Novou japonskou lektorkou na FF UK
vyslanou Japonskou nadací je paní
Mikami.)
Jana Bolková

Fakulty a vysokoškolské ústavy
 Otevřený

dopis nejen senátorům PdF OU

 Vzdělávání

Na Pedagogické fakultě OU probíhá v těchto dnech obdobně jako na dalších
fakultách jednání o konečné podobě fakultního rozpočtu. Neuralgickým bodem
je na PdF OU zvláště stav těch kateder, které buď nemají dostatek posluchačů,
nebo je jejich výuka nastavena tak, že předpokládá velký počet hodin přímé
výuky. To klade zvýšené nároky na vyučující, které však nejsou kompenzovány
dostatkem finančních prostředků pro dané pracoviště.

seniorů v Rakousku

Otevřený dopis doc. M. Terčové je příspěvkem do diskuse, která vytváří prostor
všem, kteří se k dané problematice chtějí vyjádřit:

Spolu se svými kolegyněmi z Univerzity třetího věku (U3V) Filozofické
fakulty OU – Evou Porubovou a Annou Dolejšovou – jsem se zúčastnila
ve dnech 21.–23. 11. v rámci projektu
SET studijního pobytu v Grazu.

Dne 20. 2. 2008 jsme na byli na schůzi
katedry výtvarné výchovy našimi senátory seznámeni s dopisem, datovaným
19. 1. 2008, který obdrželi.
Tři senátoři Pedagogické fakulty OU se
v něm zabývají, vzhledem k přípravě rozpočtu na rok 2008, současným, jak píší,
neutěšeným hodnocením výkonů učitelů
na katedrách. Jak všichni víme, hodnocení
výkonů a potažmo financování kateder je
založeno na „kreditostudentech“. Tento
způsob pouze kvantitativního hodnocení
výuky výrazně znevýhodňuje katedry, jejichž gró akreditovaných činností je praktického charakteru, což se, jak senátoři
uvádějí, týká kateder KTV, KHV a KVV.
Jak ze zprávy vyplývá, senátoři hledali na
Pedagogické fakultě OU cestu, jak těmto
katedrám „umožnit přežití“. Cituji: „Byl
zaveden tzv. „dočasný sociální koeficient“, jehož úkolem bylo saturovat méně
výkonné katedry a poskytnout jim čas
přizpůsobit se novému způsobu financování.“ Ptají se: „Proč mají některé katedry
dlouhodobě a výrazně dotovat jiné? …
Jaká má být míra této solidarity?“
Jako dlouholetá učitelka katedry výtvarné
výchovy jsem již musela řešit mnoho těžkých a složitých situací, a proto senátorům za tuto solidaritu upřímně děkuji.
Avšak já se zase ptám, zda jsou si tito senátoři plně vědomi toho, o čem píší? Zda
moudře promýšleli, jaký je smysl práce
vysokoškolského učitele, a zda uvažovali
také o hodnotách, o kvalitě výkonu této
práce. Chci věřit tomu, že si naši senátoři
uvědomují, že každý specifický obor na
naší škole vyžaduje jiný přístup, připravenost, podmínky i jinou formu výuky.
Některé teoretické disciplíny umožňují
například vyučujícím přednášet v početnějších skupinách a tak třeba vyučovat
30–150 studentů v jedné časoprostorové
jednotce. Studenty těchto předmětů mohou vést i na dálku, samostudiem nebo
e-learingovou formou výuky apod. Jiné
obory však naopak vyžadují bližší kontakt s vyučujícími. Studenti si potřebují
výukové, ale hlavně i výchovné formy
práce osvojit příkladem, přímou kon-

frontací mezi sebou a následnou korekcí
s vyučujícím. To se děje převážně v předmětech výchovných, kde je nutné, aby
studenti sami na sobě zažili prožitkové situace v procesu tvorby, který je stimulem
výchovy a ve kterém se integrují tvůrčí
schopnosti.
Jsem z katedry, kterou řadíte do kateder
„obdarovaných“. Většinou učím během
semestru týdně kolem 30 hodin přímé výuky (kombinované studium nepočítám),
tak jako i ostatní vyučující na KVV. Abych
tuto práci mohla s radostí, uspokojením
a dobrým svědomím pro radost a úspěchy svých studentů, které připravuji na
jejich budoucí povolání, vykonávat, sama
výtvarně tvořím, vystavuji, řeším granty,
veřejně přednáším atd. … většinou po
nocích, o víkendech a dovolené.
Stále si, milí kolegové, myslíte, že patřím já i celá katedra výtvarné výchovy
mezi méně výkonné? Že nás musí ostatní
katedry „dotovat“, protože nevyrábíme stejný počet učitelů jako těch pět
„dárců“, kateder, které uvádíte? Kdybychom všichni pekli vdolky s tvarohem
stejné gramáže a velikosti ze stejného
těsta podle jednoho receptu, věřte, že
bychom ten „dočasný sociální koeficient“
neboli, jak píšete, „sociální polštář“, nepotřebovali.
Uvádíte, že tato situace má v konečném
důsledku demotivační dopady na všechny
katedry a že se přerozdělování peněz neděje podle skutečných potřeb? To máte
velikou pravdu.
Máme obavy, že by mohla tato nastolená
situace katedru, obor i zlikvidovat. To
považuji za velmi nerozumné, neprofesionální. Již nyní učíme minimálně na 200
% a chybí nám vyučující.
Asi by tento problém vyžadoval hlubší
rozbor. Věřím, že bychom našli východisko z této neutěšené situace, ve které
se nacházíme.

Dovolte mi, abych se s Vámi podělila
o zážitky ze studijního pobytu v Rakousku, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání seniorů.

Návštěva se konala pod záštitou firmy
GEFAS-Steiermark, organizace, která
se zabývá vzděláváním seniorů v regionu Štýrsko, jehož druhým největším
městem je právě Graz.
Při návštěvě výše uvedené organizace jsme si vzájemně vyměnili zkušenosti ze vzdělávání seniorů. Dalším
cílem naší studijní návštěvy byla Folk
High School, která se cíleně zabývá
vzděláváním starší populace. Všude
jsme byli přijímáni velmi srdečně
a vlídně.
Zjistili jsme, že v Rakousku mají zcela
odlišný způsob vzdělávání seniorů,
který je realizován většinou prostřednictvím internetu, který nabízí např.
výuku jazyků a práce s počítačem.
My jsme jim představili strukturu
univerzity třetího věku, čtyřsemestrální studium s jednotným hlavním
tématem, od kterého se odvíjejí dílčí
přednášky. V současné době probíhá
na FF OU již osmý běh tohoto typu
studia pod názvem Dějiny hudby
a filmu. Takto koncipovaná struktura
studia nám všem vyhovuje, je nejen
velmi přínosná, zajímavá, ale i podnětná. Rovněž nemohu pominout,
že návštěva přednášek U3V, které
se konají vždy ve 14denních intervalech, jsou pro nás i společenskou
událostí a možností navazovat další
kontakty včetně komunikace s přednášejícím.
Závěrem chci poděkovat paní děkance Mrhačové, která založila U3V
na Filozofické fakultě OU již v roce
1993 a díky níž je tato forma studia
mezi seniory stále populárnější a má
již přes tisíc spokojených absolventů.
Věra Littnerová,

Michaela Terčová
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posluchačka U3V

Fakulty a vysokoškolské ústavy

Mezinárodní akce Dokud nás smrt nespojí nejen na půdě vysoké školy
Ve dnech 20. a 21. února 2008 se uskutečnila ojedinělá mezinárodní akce
s názvem Until teh Death connecst us
(Dokud nás smrt nespojí). Akci pořádalo občanské sdružení Theatr ludem
ve spolupráci s katedrou pedagogiky
primárního a alternativního vzdělávání
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Visegrádská akce nabídla divákům
a posluchačům dvě pohybová a taneční
představení, dvě vernisáže, tři odborné
diskuse a mezinárodně zastoupenou filmovou projekci, to vše tematicky zaměřené na problematiku smrti. První část
tohoto „setkávání se smrtí“ otevřela ve
středu večer v Divadle loutek Ostrava ne-

typická konferenciérka a průvodkyně celou akcí – marioneta Liška, loutka z dílny
pražského výtvarníka Petra Nikla.
Po tajemném liščím úvodním slovu následovalo divadelní představení THeatra
ludem Úzkosti aneb Sníti si svou smrt.
V pohybové inscenaci, zpracovávající téma
smrti ve snu, účinkovaly absolventky Janáčkovy konzervatoře v Ostravě: herečka
Barbora Obozněnková a tanečnice Eva
Křenková. Režie se ujala Hana Galetková,
hudbu složil tandem Fatelerr. Na scénografii a light designu spolupracovala s Tomášem Volkmerem a Hanou Galetkovou
Irena Iškievová.
Záhy po představení se ve foyer divadla
uskutečnila vernisáž fotografií pražského výtvarníka, sociologa, fotografa,
terikulologa (strašákologa) Rudolfa
Šmída s názvem Smrt není. Všichni
přítomní si mohli nejen prohlédnout
zajímavé velkoformátové fotografie
strašáků – Vědmu, Čarodějnici, Terminátora, Smrt –, ale také pojídat a popíjet černou kávu dovezenou přímo
z černého kontinentu, červené víno,
rakvičky, věnečky, hrobečky, kapličky
a křížečky, vytvořené dle andaluského

receptu na pomazánky z kuchyně samotného vystavovatele. Příjemně je
k tomu hudebně doprovázel na housle
Dalibor Pyš. Výstava potrvá do konce
března 2008.
Večer pokračoval tanečním představením ExitOfUs tanečního divadla DOT 504
z Prahy zpracovávajícím téma sebevraždy.
Jaro Viňarský a Petr Opavský tančili na
námět a pod režijním vedením Tomáše
Volkmera, hudbu složil Jan Burian ml.
a Mikoláš Růžička. Představení otevřelo
následnou diskusi na téma Sebesmrt. Za
odborníky diskutovali MUDr. Milan Hrabánek, psychiatr a psycholog, zakladatel
OS HOLOS v Opavě
a žák Stanislava
Grofa, dr. Vladimír
Šiler, Th.D., teolog,
filozof,
pedagog
Filozofické fakulty
Ostravské univerzity,
a Mgr. Ing. Hana
Friedrichová, dlouholetá
pracovnice
hospiců a ostravské
linky důvěry. Debatu
vedl Petr Třešňák,
redaktor týdeníku
Respekt, zabývající
se již několik let tematikou euthanasie, umírání, smrti. S podivem zůstaly po divadelní části v hledišti
divadla přibližně tři čtvrtiny obecenstva,
zájem o diskusi projevili lidé ve věku od
osmnácti do šedesáti let a ta se vedla ve
velmi otevřeném duchu. Přestože organizátoři odhadovali délku besedy zhruba
na hodinu, množství dotazů i potřeba
sdělit ostatním svůj názor způsobily, že
poslední divák opouštěl divadlo až před
jedenáctou, zhruba po dvouhodinové
diskuzi.
Druhý den odpoledne akce pokračovala ve vestibulu katedry pedagogiky
primárního a alternativního vzdělávání
PdF OU vernisáží fotografií Evy Palkovičové, nazvanou Úzkosti a radosti.
Fotografie ze vzniku inscenace Úzkosti
a z dílen Terapie loutkou, tedy radosti,
rozjasnily prostor fakulty a vnesly do
něj tvůrčího ducha. Výstava potrvá do
konce roku 2008. Opět se servírovaly
rakvičky, věnečky, černá káva, červené
i bílé víno, opět akci otevřela Liška
a zazněla houslová improvizace Dalibora Pyše i recitace tří šibeničních písní
v podání Hany Galetkové z knihy básní
Christiana Morgensterna Písně šibeničních bratří. Příjemný, kulturní duch zů-

10

stal v prostorách zavěšen ještě dlouho
pro vernisáži.
Následovala druhá odborná debata na
téma Dobrá smrt s prof. MUDr. Martou
Munzarovou, CSc., zakladatelkou Ústavu
lékařské etiky v Brně, dlouholetou lékařkou brněnské onkologie a odpůrkyní
euthanasie, MUDr. Milanem Hrabánkem
a dr. Vladimírem Šilerem, Th.D. Především se studenty fakulty, ale také s přítomnými z řad veřejnosti se diskutovalo
o umírání, probíralo se hlavně to, jak formovat vztah k umírajícím a jak se k nim
chovat, jak pomoci, kde pomoc hledat,
co člověk v posledních chvílích bytí potřebuje, zažívá...
Samozřejmě se hovořilo o euthanasii,
o vymezení pojmu, o úskalích tohoto
krajního řešení v závislosti na stavu
našeho zdravotnictví a legislativního
systému. Debata se nevyhnula ani problematice chování lékařů k umírajícím.
Celou akci uzavíralo odlehčené povídání
v Antikvariátu Fiducia téhož dne večer
na téma nejvíce otevřené, a to Smrt v životě a umění. Za zdravotních důvodů se
omluvil polský teatrolog a vědec Henryk
Jurkowski, a tak jsme si nemohli vyslechnout jeho povídání o zobrazování smrti
v umění, ale dr. Šiler měl připraveny neméně zajímavé časopisy a předměty a povídání k oboru funeralogie. Přítomní (opět
větší část tvořili vysokoškolští studenti) se
seznámili s termíny jako posmrtná kosmetika, estetika hrobů aj. Martin Jiroušek nás
poté zamyšlením o zobrazování smrti ve
filmech tematicky přenesl k projekci filmu
Zet a dvě nuly významného britského režiséra a výtvarníka Petra Greenawaye, která
dvoudenní „setkávání se smrtí“ uzavírala.
Film zobrazuje rozklad v přírodě takovým
způsobem, že z něho vytváří estetický zážitek. Liška a rakvičky samozřejmě nechyběly ani v tomto případě.
Na závěr snad jen krátký dodatek: Organizátory akce, tedy členy THeatra ludem,
překvapil velký zájem o zvolené téma,
o odborné diskuse i představení. Ani
u jedné akce nebyl dodržen původně
plánovaný čas a organizátoři byli vyzváni, aby se podobná setkání znovu realizovala. Dokladem zájmu byla účast na
přednáškách a téměř plné hlediště ostravského Divadla loutek. Vše se snědlo
a vypilo a také se o akci dosti referovalo
a psalo, což tým realizátorů velmi těší.
Hana Galetková
externí vyučující KPA PdF OU

Fakulty a vysokoškolské ústavy
 Problémové

děti potřebují dobrého vychovatele

Pedagogická fakulta naší univerzity
připravuje na katedře speciální pedagogiky mimo jiné i fundované vychovatele. Po ukončení studia právě je
může překvapit střet s poměrně tvrdou realitou každodenní praxe. Střet
s realitou běžného života ale zažívají
i jejich potenciální svěřenci, když
po dovršení 18 let dětské domovy
a ústavy opouštějí. Pro obě tyto početné skupiny vytvořilo projektové
oddělení univerzity program snažící
se zbytečné bariéry bořit.
Ještě donedávna žilo v ČR 3000 dětí
v kojeneckých ústavech a 7000 dětí

svou minulostí psychicky poznamenané.
Když v 18 letech z dětských domovů odcházejí, jsou přes veškerou snahu zdejších pracovníků nepřipravené na realitu,
které musí čelit. Pro tuto mladou generaci, obzvláště stráví-li v těchto zařízeních více let, je pak velmi těžké zapojit
se do běžného života. Velký počet z nich
končí jako obyvatelé azylových domů,
jako nezaměstnaní, klienti různých léčeben nebo dokonce jako trestaní.
Projekt „Zvyšování vzdělanosti dětí v zařízeních institucionální péče“ vznikl za finanční podpory Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České re-

v bance a jak si je
tam uložit, jak výhodně spořit. Učí
je ale i správnému
stolování. Řeší s nimi také různé problémy, jako třeba agresivitu jejich kamarádů, šikanu a některá další úskalí
mezilidských vztahů. Odpovídají jim
na otázky o jejich právech a povinnostech, o zaměstnání. Vyprávějí si rovněž o tom, jak odolat drogám a vidině
snadno a rychle nabytých peněz. Učí je
zacházet s počítačem, navštíví s nimi
protidrogové centrum a Úřad práce,
ale to není zdaleka vše.
Obstát v náročné práci vychovatele
dětského domova není snadné. Vysokoškolské vzdělání nemůže při vší
snaze obsáhnout všechny nuance této
práce. I pro budoucí vychovatele se
tak projekt stává dobrou příležitostí,
jak se dozvědět mnoho užitečného
o svých budoucích svěřencích. Jak
s nimi neformálně navázat kontakt,
jak se naučit chápat problémy, které
je trápí. Jak se naučit jim rozumět.
–mma-

 I. Fialová, kurz Agresivita

v dětských domovech. Tyto děti jsou relativně dobře materiálně zabezpečené.
Chybí jim však sociální kontakty a zkušenosti z rodinného soužití. Často jsou

Podnikatelská

publiky v rámci operačního programu
Rozvoj lidských zdrojů. V pětidenních
kurzech si lektoři univerzity povídají
a nacvičují s 15–19letými mladými lidmi
z dětských domovů různé životní situace – jak získat byt, jak si půjčit peníze

výchova v přípravě učitelů

Na katedře technické a pracovní
výchovy Pedagogické fakulty je
v současné době řešen projekt „Podnikatelská výchova v přípravě učitelů
středních odborných škol“. Projekt se
zabývá přípravou učitelů odborného
vzdělávání pro formování podnikavosti. Partnerem Ostravské univerzity
při řešení tohoto projektu je Vysoká
škola podnikání, a.s. Projekt je financován z prostředků Evropského
sociálního fondu a MŠMT. Cílem je
inovace studijního oboru Učitelství
odborných předmětů ve smyslu posílení podnikatelské výchovy. Je řešena
problematika vysokoškolské přípravy
učitelů odborných předmětů pro výuku podnikavosti z odborného a me-

todického hlediska. V republikovém
kontextu projekt navazuje na změny
v obsahu středního školství dané
Rámcovými vzdělávacími programy.
O významu podnikatelské činnosti
v hospodářském a sociálním rozvoji
dané oblasti nelze pochybovat. Vysoká podnikatelská aktivita občanů je
zdrojem ekonomického růstu, tvorby
pracovních míst a hospodářské prosperity. Nezaměstnanost v České republice
a zvláště v Moravskoslezském kraji souvisí také s nedostatečnou připraveností
absolventů středních odborných škol
na samostatné uplatnění. Odborné
střední školství nedává svým absolventům dostatek podnětů k samostat-
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Studenti vychovatelství, máte-li
zájem zúčastnit se kurzu nebo navštívit vybrané lekce, kontaktujte
manažerku projektu ing. Kamilu
Palovou, 597 094 002, kamila.palova@osu.cz, oddělení pro podporu
projektů
Pro více informací navštivte stránky
www.osu.cz/ustavy.

nosti a podnikavosti. Z tohoto pohledu
je budování podnikatelského ducha
u mladé generace možno považovat za
nesmírně důležitou oblast vzdělávání.
V současných společensko-ekonomických podmínkách na začátku
21. století se podnikatelská výchova
jeví jako svébytná a nezbytná složka
komplexního rozvoje člověka. Hlavním posláním podnikatelské výchovy
je záměrné formování podnikavosti
jako osobní kvality a podnikatelských kompetencí jako předpokladu
pro úspěšné podnikání. Vzhledem
k poměrné novosti požadavku záměrně výchovnými a vzdělávacími
procesy rozvíjet kompetence v podnikání dosud v České republice není
k dispozici ucelená a akceptovatelná
teorie tohoto rozvoje. Podnikatelská

Fakulty a vysokoškolské ústavy
výchova nemá dosud tradici – můžeme proto hovořit o absenci rozvoje tohoto výchovného zaměření
v našich národních podmínkách.
Provádění podnikatelské výchovy je
roztříštěné a nekoordinované. Učitelé nejsou na realizaci této složky
doposud cíleně připravováni. Jedním
z problémů je značná nevyváženost
odborné a pedagogické složky. Pedagogicky způsobilí učitelé obvykle
nemají žádné nebo jen minimální
podnikatelské zkušenosti. Jak zjistila
provedená analýza, problematika
podnikání a podnikavosti se na Ostravské univerzitě objevuje v mnoha
vyučovacích předmětech. Nicméně
zpravidla je tato problematika vyučována jen okrajově, v omezené
míře, často jako vedlejší produkt.
Jeví se tudíž jako velmi potřebné
navrhnout a vypracovat vzdělávací
modul výuky podnikavosti a začlenit
ho do učebních plánů Ostravské univerzity.
Cílovou skupinou jsou studenti bakalářského a navazujícího magisterského kombinovaného studia oboru

 Studenti

Učitelství odborných předmětů. Většina těchto studentů již na středních
odborných školách působí jako učitelé
odborných předmětů – mohou tak získané poznatky bezprostředně uplatnit v pedagogické praxi.

Modul Podnikatelská výchova tvoří
čtyři předměty: Didaktika podnikatelské výchovy, Management a podnikání,
Environmentální
aspekty
podnikání, Aktuální problémy trhu
práce.

Ve spolupráci partnerů byl vypracován konkrétní vzdělávací modul, který
povede k posílení v oblasti vzdělávání
učitelů odborných předmětů v té části
přípravy, která je zaměřena na rozvoj
a podporu podnikavosti. Studenti po
absolvování modulu budou mít rozšířené kompetence v oblasti komunikace, logiky, tvořivosti, schopnosti
vést, motivovat, v oblasti týmové
práce, práce s informacemi. Budou se
orientovat v hospodářské praxi, v principech fungování firmy, vytváření
podnikatelského záměru. Studenti se
naučí syntetizovat pedagogické kompetence a znalosti z oblasti podnikání
do podoby cíleného procesu rozvoje
podnikatelského ducha na školách.
Modul také posiluje environmentální
problematiku a zdůrazňuje význam
podnikavosti vzhledem k aktuálním
problémům trhu práce.

Ke každé z těchto disciplín jsou zpracovány výukové materiály (studijní
textové opory) v tištěné i elektronické podobě a vytvářeny E-learningové aplikace. Jednotlivé předměty
vzdělávacího modulu budou pilotně
ověřovány (E-learningovou aplikací)
v průběhu letního semestru akademického roku 2007/2008 v již existujících předmětech kombinovaného
studia Učitelství odborných předmětů – Základy managementu, Ekologická politika, Pedagogický výzkum
a Ekonomika trhu práce. Po vyhodnocení výsledků a provedení úprav modulu na základě výsledků ověřování
se připraví jeho zapojení do vzdělávacího systému a bude nabízen všem
fakultám Ostravské univerzity, které
připravují učitele.

vystavují se svou učitelkou

Dne 4. prosince 2007 zahájil dr. Ondřej Vorel v Galerii Student výstavu výtvarných prací studentů PdF OU, které
vedu v ateliéru prostorové tvorby –
textilu. Výstava má název

nouze. Většina z nich zůstává otevřena a tak je stále co tvořit.

O výchově a skutečném kapitálu.

„Kapitalismus a komunismus přivedly
lidstvo do slepé uličky“, říká Josef
Beyus. Prapříčinami této krize jsou
peníze – kapitál. Žijeme v diktatuře

Motto výstavy: Současná
společnost se nachází v krizi.

Svatopluk Slovák

hospodářství, které dokonce určuje
podobu kulturnímu životu. Proto Beuys jako skutečný kapitál neoznačuje
peníze, ale takový kapitál, který je
vlastní každému člověku. Je nezcizitelný, nezničitelný a může jej svobodně rozvíjet. Je to kreativita.
Kapitál = kreativita.

Vystavuji často se svými žáky. Učím
to, co sama hledám a o otázky není

Beuys klade za vinu školství, že staví
překážky veškeré lidské kreativitě,
svobodě a nezávislosti, když říká: „Zde
si musíme položit otázku, zda nesvobodný pedagogický nástroj či prostředek může stimulovat rozvoj kreativity
lidí, která je nezbytně nutná ke zvládnutí problémů budoucnosti.“
Krize duchovního života, ve které se
začátkem tohoto tisíciletí ocitáme, zasahuje všechny oblasti kulturního života stejně jako školství všech stupňů
včetně vysokého, kde všude státní
moc potlačuje či vylučuje princip svobody a umělecké kreativity.
(Volně převzato z publikace:
REBMANOVÁ, H. Neviditelná skulptura.
Olomouc: Votobia, 1998.
ISBN 80-7198-328)
Michaela Terčová
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Dr. Ondřej Vorel zahajuje výstavu

Fakulty a vysokoškolské ústavy
Úvodní slovo k výstavě připravila Mgr.
Renata Skřebská
Dítě čisté, průzračné mysli
a očima snícíma o divech!
Ač čas chvátá a ty a já
jsme od sebe vzdáleni půl života,
tvůj něžný úsměv jistě uvítá
dárek z lásky – pohádkový příběh.
Alenka v říši divů. Lewis Caroll

Další zvláštností textilu je duch kontinuity sledující stopy tradice a hledající
kořeny archetypální paměti. Toto hledání může být zároveň hledáním osobní
a tvůrčí identity. Práce s textilními objekty v sobě nese lehkost, spontaneitu
téměř herakleitovského živelného bytí,
v němž „nejkrásnější svět je hromada věcí

a samostatným výtvarným dílem, v sobě
nese zmiňované aspekty – je v nich rytmus, řád a harmonie, je v nich cit, tajemnost a prvopočátek a je v nich náhoda,
hra a hledání. Hledání toho, co je „za
zrcadlem“, i toho, co je v nás – jak o tom
svědčí mimořádně působivá zvířátka
z cyklu „zvíře ve mně“… Opět spojení re-

náhodně rozházených“. Chaos a náhoda
je tak dalším aspektem práce s textilem.
Každý kousek textilní materie může sloužit v prvotním výtvarném procesu. Z náhodně nalezených obnošených kousků,
na kterých často zůstal otisk lidského
osudu, vznikají nové artefakty, které
se stávají zprávou a poselstvím o složité a podivné povaze našeho světa, jehož krásu neurčuje pouze řád, ale často
mnohem více nahodile rozházená krása
neuspořádaných věcí i souvislostí. Domnívám se, že většina vystavených prací,
ať už jsou to tkané tapiserie, batika nebo
akvarely, které slouží jako skici pro batiku
a zároveň mohou být plnohodnotným

álného a ireálného, práce s představou
a její postupný přerod v předmět.

Výstava o výchově a skutečném kapitálu
je prezentací studentských prací ateliéru
prostorové tvorby.
Ateliér vede doc. Michaela Terčová. Její
práce jsou expresivním výtvarným dílem, které nepopírá materiál, ze kterého
vzniklo, naopak využívá jeho specifik
a proměňuje ho v téměř básnickou vizi.
Se studenty pracuje s tzv. „plastickou myšlenkou jako základem kreativní tvorby, tedy se
snahou o celostní myšlení, jehož výsledkem je
tvar.“ Jedná se o složitý výkladový proces,
který je potřeba projít pomalu a soustředěně, naučit se naslouchat a vnímat, aby
se dotyčný dobral vlastního pochopení
a cíle. Nechci a netroufám si pouštět se
do rozboru tohoto náročného a osobitého výukového postupu. Pokusím se
o vlastní pohled na vystavené práce ateliéru prostorové tvorby.
Textil v sobě skrývá několik zásadních
a protichůdných principů – jedním z nich
– díky pevné a dané osnově je řád, rytmus a harmonie. Stereotyp tkaní v nás
vyvolává pocit každodennosti a samozřejmosti, možná i určitého zklidnění. Na
druhé straně je zde rytmus plný energie
a síly. Rytmus je vlastně řečí materiálu.

 Zdravotně

sociální fakulta se stále rozvíjí

„Je potěšující, že Zdravotně sociální
fakulta Ostravské univerzity získala
další akreditaci pro navazující magisterské studium oboru Ošetřovatelství
ve vybraných klinických oborech, jehož
garantem a realizátorem je Ústav ošetřovatelství a porodní asistence,“ řekl
děkan fakulty docent Jaroslav Slaný.
„Svědčí to o naší kontinuální snaze rozvíjet možnosti vysokého školství v Moravskoslezském regionu.“
V rámci prezenčního studia budou připravovány sestry ve dvou zaměřeních:
Pediatrické ošetřovatelství a Geriatrické
ošetřovatelství. Absolventi tohoto magisterského oboru získají současně dle svého
odborného zaměření specializace v oboru

Ošetřovatelská péče v pediatrii (Dětská
sestra) a Ošetřovatelská péče o pacienty
v gerontologii. Tento magisterský obor je
určen pouze absolventům bakalářského
oboru Všeobecná sestra s registrací.
Docentka Darja Jarošová, vedoucí
ústavu, dodává: „K tomuto kroku nás
vedly jednak demografické změny ve společnosti, která rychle stárne, jinými slovy
přibývá seniorů, a s tím spojené nároky na
ošetřovatelskou péči. Dále bylo zákonem
96/2004 ukončeno vzdělávání dětských
sester na středních a vyšších odborných
školách, což vedlo k jejich současnému nedostatku. Navazující magisterské studium,
které trvá 2 roky v prezenční formě, bude
zahájeno v září roku 2008.
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Zde možná dochází ke spojení filozofického pojetí „plastické myšlenky“ doc. Terčové s mou laickou představou o textilní
tvorbě, a sice důraz na vcítění se, empatii
a především rozvoj kreativity, který je
pro budoucího pedagoga velmi důležitý,
jeho cílem v rámci výtvarné výchovy není
„návod na konkrétní techniku nebo věc“, ale
schopnost dokázat u svých žáků dobrat
se myšlenkového základu, upoutat jejich
pozornost a pokusit se jim ukázat, že
svět za zrcadlem je úžasný…
Renata Skřebská

Od ledna letošního roku realizuje naše
pracoviště současně specializační vzdělávání v oboru Dětská sestra, jehož absolventi získají diplom o specializaci pro
Ošetřovatelskou péči v pediatrii. Toto
specializační studium je určeno registrovaným sestrám. Na území města Ostravy
bylo akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR šest odborných pracovišť,
kde bude v rámci studia realizována povinná klinická praxe studentů. Jedná se
o tato pracoviště: Oddělení neonatologie Fakultní nemocnice, Novorozenecké
oddělení a Dětský rehabilitační stacionář
Městské nemocnice, Dětské centrum Domeček pro děti do 3 let, praktičtí lékaři
pro děti a dorost MUDr. Barbora Branná
a MUDr. Norbert Semenďák,“ uzavřela
docentka Jarošová.
Štěpán Neuwirth

Fakulty a vysokoškolské ústavy
Nový studijní obor …

Inaugarace děkana Fakulty umění OU

…nabízí Ústav algoterapie a forenzních oborů Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity.
„Jedná se o Společenskou patologii
a logistiku terénních rizikových situací,“ uvedl MUDr. Igor Dvořáček,
Ph.D., vedoucí ústavu. „Pod tímto
názvem se skrývá kombinace určitého druhu studia a rozšíření
specifických vědomostí především
pro lidi, kteří pracují nebo budou
pracovat v mezních situacích; tím
mám v první řadě na mysli násilné
trestné činy: vraždy nebo ublížení na zdraví s následkem smrti.
Místo, kde se tragédie odehrála, je
místem trestného činu, kde musí
být – pokud je to ještě možné –
poskytnuta lékařská pomoc; následně musí být zajištěno samotné
místo trestného činu proti znehodnocení stop, pohybu lidí a jiných
důkazů, které jsou později využity
při soudním projednávání. Dalším
případem jsou hromadné dopravní
nehody, při nichž došlo k úmrtí více
účastníků. Rovněž toto je mezní
situace, která vyžaduje nesmírné
úsilí mnoha složek, zdravotníky
počínaje a policisty konče. Každá
z těchto složek pracuje v návaznosti jedné na druhé. První jsou
na místě většinou zdravotníci, pak
hasiči a policisté, přičemž je nutné
koordinovat jejich činnost tak, aby
jedna odbornost nezasahovala do
práce druhých odborníků. Všechny
činnosti přitom musejí na sebe navazovat a znát svoje a respektovat
dané kompetence jednotlivých složek. Jednu z dalších mezních situací vytvářejí hromadná neštěstí ;
vzpomenu třeba zhroucení střechy
supermarketu pod tíhou sněhu.
Loni tato situace nastala v blízkých
Katovicích a následkem bylo množství zraněných a mrtvých lidí. A to
nehovořím o možných teroristických akcích. I v tomto případě musí
práce záchranářů, hasičů a policistů na sebe plynule navazovat
a pracovat pod určitým schématem garantujícím precizní týmovou spolupráci různých odborníků.
Uvedu ještě jeden příklad, kde se
mohou lidé vzdělaní v námi nabízeném oboru perfektně uplatnit,
a to jsou – povodně. Vzpomeňme
události roku 1997, kdy v průběhu
povodní docházelo také k rabování, velká voda může být příležitostí k zakrytí vraždy a jiných

V úterý 18. března 2008 proběhla v univerzitní aule inaugurace doc. PhDr.
Zbyňka Janáčka, děkana Fakulty umění OU. Proděkanem pro umění, vědu a zahraniční vztahy byl jmenován prof. Jana Hališka a Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.,
proděkanem pro studium.
Doprovodnou akcí k slavnostnímu uvedení nového děkana do funkce byla vernisáž výstavy vybraných prací pedagogů všech ateliérů fakulty.
-JV- / Foto: autorka



Rozhovor s Petrem Svobodou

Od ledna 2008 jste novým vedoucím
Oddělení pro podporu projektů. Samotné oddělení je také docela nové.
Jaká je jeho role?
Oddělení vzniklo jako přirozená reakce na rostoucí počet projektů financovaných z evropských fondů.
Zejména v programovacím období
2007–2013 zamýšlí vedení univerzity
využít této možnosti pro zkvalitnění
vzdělávání na naší univerzitě.
Role oddělení je dvojí, jednak může nabídnout zkušené projektové manažery,
kteří se mohou aktivně zapojovat do
projektového řízení. Zkušenosti našich
manažerů chceme předávat dále prostřednictvím seminářů a individuálních
konzultací a poskytnout tak řešitelům
odbornou podporu. Další naší úlohou je
poskytnout řešitelům podpůrné služby –
zajištění povinných příloh k projektovým
žádostem, formální kontroly apod.
Proč by řešitelé projektů měli využívat
služeb projektových manažerů? Jaké
jsou jejich dosavadní zkušeností?
Projektový manažer by se měl stát
„pravou rukou“ akademických pracovníků – řešitelů projektů, sejmout
z nich břímě administrativní zátěže
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a uvolnit tak jejich ruce k tomu, aby se
mohli věnovat odborné stránce projektu. Na Vaši otázku by však nejlépe
odpověděli samotní řešitelé projektů,
kteří s naším oddělením spolupracují
již déle. Prof. Mechlová, RNDr. Malčík
a od loňského roku také Mgr. Dokoupilová a Mgr. Piętak.
Jak se mohou řešitelé dovědět, co vše
jim oddělení nabízí?
Nejrychlejší a nejpohodlnější cestou je
navštívit portál OU http://portal.osu.
cz. Pod odkazem Součásti OU naleznete stránky Oddělení pro podporu

Fakulty a vysokoškolské ústavy
projektů a přehled služeb, které oddělení zajišťuje. Naleznete zde také
řadu dokumentů a novinky z oblasti
evropských projektů.
Na koho se mohou řešitelé obrátit,
když chtějí získat radu, informaci,
konzultaci?
Pro efektivní evidenci požadavků byl
zřízen samostatný RT kanál. Pokud
řešitel naformuluje svůj požadavek
do e-mailu a odešle jej na adresu
projekty@service.osu.cz, odpovědný
pracovník oddělení jej vyřídí a v co
nejbližším možném termínu zašle tazateli odpověď. Samozřejmě naleznete telefonní čísla všech pracovníků
na webových stránkách a na portále.
Hovořil jste o vzdělávacích seminářích.
Které akce už proběhly a co připravujete v nejbližší době?
V polovině února jsme zorganizovali
první seminář na téma projektů česko-polské přeshraniční spolupráce.
Účastníci dostali informace o Operačním programu přeshraniční spolupráce – jaké projekty mohou podávat,
jak zpracovat žádost, jaké jsou termíny odevzdání, jak zpracovat rozpočet a mnoho dalších praktických rad.
Další semináře budou připravovány
v návaznosti na aktivní výzvy v projektech. Podle požadavků řešitelů
jsme schopni zrealizovat i seminář „na
míru“. Zatím evidujeme zájem o informace, jak pracovat se systémem BENEFIT 7, ve kterém jsou projekty psány.
Hlavní proud aktivit oddělení bude
směřován do operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Víte už nyní, jaké projekty budou
v první výzvě podávány?
Ministerstvo školství stále oddaluje
vyhlášení první výzvy k tomuto operačnímu programu. Přesto už byly
zahájeny práce na celouniverzitních
projektech. Vedení univerzity definovalo osm prioritních oblastí:
1. Tvorba a zavedení systému hodnocení kvality ve vzdělávací a výzkumné činnosti na OU
2. Tvorba a zavedení monitoringu
potřeb trhu práce pro absolventy
studijních oborů OU
3. Zavedení systému stáží u zaměstnavatelských organizací Moravsko-

slezského kraje pro studenty OU
4. Zavedení Evropského modelu ECTS
pro nové studijní programy OU
a zahájení transformace stávajících
programů na systém ECTS
5. Modernizace obsahu vybraných
bakalářských studijních programů
OU s využitím modulárních struktur a zahájení výuky v takto upravených programech
6. Rozšíření struktury akreditovaných
doktorských studijních oborů a zavedení kreditního systému do doktorských studií
7. Podpora vytvoření a zahájení provozu nových center výzkumu a vzdělávání v rámci OU (Evropské centrum
sociálního výzkumu, Fakulta sociálních studií, Regionální centrum přeshraniční spolupráce, …)
8. Další vzdělávání pracovníků OU
Pro jednotlivé směry jsou vybíráni garanti, kteří v dohledné době budou
hledat řešitele projektů. Věřím, že
projektové oddělení bude významnou pomocí v přípravné i realizační
fázi řešení projektů.
Děkuji za rozhovor.

trestných činů. Naše katedra tak
nabízí takové vzdělání nejen zdravotníkům, záchranářům, ale rovněž hasičům a policistům, které by
garantovalo plynulou organizaci
a koordinaci činnosti týmů jednotlivých specialistů na vysoké profesionální úrovni vyúsťující v precizní
výsledky usnadňující práci státních
zástupců a soudů, respektive orgánů činných v trestním řízení.
Jaký je zájem o studium nového
oboru?
První ročník oboru Společenská
patologie a logistika terénních rizikových situací byl otevřen s ohledem na termín udělení akreditace
ve formě kurzu celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných
studijních programů pro 42 účastníků, převážně z řad Policie České
republiky. V akademickém roce
2008/2009 přijmeme asi pětačtyřicet studentů do prvního ročníku
řádného studia. Naším záměrem je
vzdělávat studenty tohoto nového
oboru dlouhodobě a v plynulých vlnách, které by saturovaly prvořadě
region Moravskoslezského kraje.
Mělo by jít o studium kombinované
pro lidi s určitou mírou zkušeností
a erudice v daných oborech. První
ohlasy jsou příznivé, pozitivní.

Kamila Palová

Štěpán Neuwirth

V červnu 2007 jsem čtenářům Listů
OU představila systém pro řízení výuky Moodle. Od té doby uběhl nějaký
čas a Moodle je stále s námi. V této
chvíli s ním vstupujeme do 4. semestru. Od zimního semestru 07/08 jej
začala využívat Zdravotně sociální fakulta a se začátkem letního semestru
07/08 se s Moodle začínají seznamovat také
lektoři Filozofické fakulty. Z Moodle se tedy
pomalu stává systém pro
řízení výuky využívaný
celou Ostravskou univerzitou. Studentům, a to
nejen distančním, jistě
přinese zpestření výuky
a lektorům poskytne jiný pohled na
vedení výuky a především možnost řídit se „mottem“ Jana Amose Komenského: Škola hrou. Za sebe mohu říct,
že se také začínají zlepšovat kurzy,
které jsou v Moodle vytvářeny. Již se

nejedná o holé studijní opory ve formátu pdf nebo word, ale začínají se
využívat aktivity, které Moodle nabízí.
Jako např. diskusní fóra, sebehodnotící testy, slovníky, dotazníky apod.

 Moodle
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Pro představu využití Moodle na Ostravské univerzitě Vám přináším pár
statistických
údajů.
V zimním semestru
07/08 běželo v Moodle
84 kurzů, v letním semestru se jich otevřelo
85. V zimním semestru
se denně přihlásilo průměrně 519 osob. Jedná
se o unikátní přihlášení podle ID uživatele.
K dnešnímu dni je na Moodle 5310
uživatelů a z toho cca 2900 aktivních
v posledním měsíci.
Mgr. Lenka Orzelová
CIT, servis eLearningu

Konference, semináře

ÚSPĚCH OSTRAVSKÉ PAREMIOLOGIE
V roce 2002, kdy uplynulo 150 let od
smrti Fr. L. Čelakovského a vydání
jeho Mudrosloví národu slovanského
ve příslovích, zorganizovala katedra
slavistiky FF velkou mezinárodní konferenci s názvem Parémie národů slovanských.
Myšlenka se setkala s velkým ohlasem – do Ostravy se sjeli frazeologové
a paremiologové ze všech slovanských zemí i některých evropských
zemí neslovanských.

byla doc. Mrhačové nabídnuta spolupráce
na Slovníku přísloví v devíti jazycích – polských autorů Andrzeje Świerczyńského
a Dobroslawy Świerczyńské z polské Akademie věd. Slovník právě vydalo pražské
nakladatelství Euromedia Group. Českými ekvivalenty, tedy devátým jazykem
a předmluvou k českému vydání, vybavila
slovník Eva Mrhačová.
Jak se píše v předmluvě, srovnávací paremiologie nemá v Čechách velkou tradici.
Devítijazyčný slovník přísloví a pořekadel je tak jednou z prvních vlaštovek
v této oblasti.

Mezinárodní paremiologické konference
se na FF OU od té doby konají každé dva
roky, letos se chystá už 4. bienále. Ostravské slavistické pracoviště postupně vchází
do povědomí lingvistů jako pracoviště,
které se mimo jiné zabývá současnou
i historickou srovnávací paremiologií.
V rámci podpory GA ČR zde vzniklo několik frazeologických slovníků a v roce 2006

 Zamyšlení

Obsahuje 700 přísloví a pořekadel v češtině, angličtině, francouzštině, italštině, latině, němčině, polštině, ruštině
a španělštině a ocení jej každý, kdo se
hlouběji zajímá o myšlenkové bohatství
ukryté v příslovích.
Jana Bolková

nad současnými výchovnými problémy

(Závěry z konference Centra dalšího vzdělávání PdF OU)
Koncem ledna tohoto roku Centrum dalšího vzdělávání PdF OU zorganizovalo
mezinárodní konferenci, která byla věnována výměně zkušeností z organizování a obsahového pojetí dalšího profesního vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků, ale i výchovných poradců a školních preventistů sociálně
patologických jevů.
Téma pro jednání bylo voleno záměrně,
neboť nejvíce problémů má současná
česká škola se záměrným výchovným
procesem. Současné výchovné problémy, a je tomu tak nejen v českých
školách, představují ve své podstatě
problémy společnosti, civilizace a nás
dospělých. Ústí do tzv. sociálně patologických jevů (záškoláctví, kouření,
alkoholismus, další drogové závislosti,
ale i šikana, gamblerství, kriminalita
ad.) a přiznejme, že příliš úspěšní v jejich řešení nejsme. Uznáváme-li, že
výchova je, kromě jiného, složitý komplexní jev, bylo by vhodné akcentovat
(ale bez moralizování) význam jednotného působení rodiny, školy a organizátorů volného času, a to jako základ
primární prevence. O to se naše konference, které se zúčastnilo 129 zástupců
vysokých škol, středních škol, základních škol a dalších výchovně vzdělávacích institucí z ČR, Slovenska a Polska,
pokusila. Byla přednesena významná
pojednání, která vycházejí ze života
a v mnohém jsou bohužel určitým dů

sledkem nerespektování základních
požadavků pedagogiky a její významné
části, tj. teorie výchovy. Připomeňme,
že jde zejména o výchovu mravní, spojenou se zdůrazněním potřeby pěstovat
osobní a charakterové vlastnosti. Nedoceňujeme procesuální vytváření mrav-

PaeDr. Jan Šubrt přebírá Pamětní list
Foto: O. Knejzlíková
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ního vědomí za zdůraznění mravního
přesvědčení a tím i mravního konání,
pochopitelně za využití adekvátních výchovně vzdělávacích prostředků.
Konference zdůraznila roli vedoucích
pedagogických pracovníků, výchovných poradců, ale i školních preventistů sociálně patologických jevů.
Jednání v plénu a následně v sekcích
dospělo k doporučení a k závěrům.
Účastníci konference podtrhli rostoucí význam profesního specializačního vzdělávání v období významných

Konference, semináře
společensko-ekonomických
změn
a relevantních vzdělávacích reforem.
Řízení změn a eliminace jejich negativních dopadů zvýrazňují roli vedoucích
pedagogických pracovníků (školských
manažerů), školských poradenských
a preventivních pracovníků. Připomeňme, že i při rychlé reakci a kooperativním přístupu nelze dostatečně
eliminovat dopady skutečnosti, že systémová reforma vzdělávání probíhá
bez potřebné společenské podpory,
jež souvisí se systematickým přístupem a dostatečnými finančními a lidskými zdroji. Z naznačených otázek
dále vyplývá potřeba podpory vzniku
a rozvoje školních poradenských pracovišť a vytváření podmínek pro další

 Odborný

vzdělávání pedagogických pracovníků
za zdůraznění dovedností subjektů
výchovy budovat u žáků a studentů
postoje vedoucí k přijetí zodpovědnosti za své jednání. Byl zdůrazněn
názor, že stěžejní pro dobré fungování
školy je její klima a že klima školy nelze efektivně budovat bez spolupráce
s rodiči.
Konference se konala při příležitosti
patnáctiletého působení Centra dalšího vzdělávání PdF OU. Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě doc. PhDr. Josef Malach, CSc.,
předal sedmnácti dlouhodobě spolupracujícím lektorům pamětní listy. Lze
konstatovat, že ohlasy na konanou



Výměna názorů o přestávce
Foto: O. Knejzlíková

konferenci byly příznivé. Doporučuje
se v takovýchto konferencích pokračovat a k jednání zvát více pracovníků
z oblasti vzdělávací a školské politiky.
Josef Mrhač

seminář – Profesionalizace učitelského vzdělávání

U příležitosti oslav 15. výročí založení
Ústavu pro svobodné alternativní
školství, z něhož na Ostravské univerzitě vznikla před 10 lety katedra primárního a alternativního vzdělávání,
se konal 23. a 24. ledna celostátní
odborný seminář k problematice učitelského vzdělávání. Jeho cílem bylo
nejen oslavovat, ale také diskutovat
a řešit problém vzniku Asociace učitelského vzdělávání. Již na 23. ledna byly
v plénu avizovány zajímavé příspěvky
k tomuto tématu. Za ČAPV hovořil
doc. PhDr. Petr Urbánek, CSc., člen
předsednictva České asociace pedagogického výzkumu: Pedagogický výzkum: opora v profesionalizaci učitelského
vzdělávání? a za ČPdS doc. PaedDr. Petr
Franiok, Ph.D., předseda České pedagogické společnosti: Jaké je místo

České pedagogické společnosti v profesionalizaci učitelského vzdělávání?
Setkání přišel pozdravit i děkan PdF
OU doc. PhDr. Josef Malach, CSc., doc.
Spilková a prof. Rýdl omluvili svoji neúčast, proto s hlavním tématem konference seznámila přítomné vedoucí
KPA prof. Dr. Hana Lukášová. Po přínosném referátu doc. Dr. Urbánka se
rozproudila diskuse. Představily se
v ní zajímavé osobnosti, reflektovalo
se, vzpomínalo, nechyběly ani emoce.
Závěr vyzněl tak, že všichni diskutující
se vyslovili pro založení této asociace.
Dokonce Ing. Jančáry vyslovil zajímavý názor, že chybí komora učitelů
s profesní silou. Hlavní body diskuse
můžeme shrnout takto:
1. Jaký bude název? Komora učitelů
nebo Asociace vzdělavatelů učitelů

2.

3.

4.

5.

nebo Asociace učitelského vzdělávání v České republice.
Musí to být funkční skupina
schopná ovlivňovat decizní sféru
a nezkresleně prezentovat odborná stanoviska veřejnosti, která
by měla širší charakter a skládala
se ze všech složek pedagogů (příprava učitelů, praxe, výzkum).
Důležité je, aby všichni členové
této skupiny mezi sebou komunikovali a shodli se na podpoře
standardu, kterým by mělo být zajištěno vzdělávání učitelů.
Skupina by měla být dostatečně
silná, nejen jedna z mnoha asociací
– schopná činit významné kroky
i v legislativní oblasti.
Nutné je co nejdříve vytyčit smysl
a cíle budoucí profesní organizace.

Večer měli možnost všichni účastníci
zhlédnout divadelní představení studentů primární pedagogiky, které
připravily Dr. Hana Cisovská a Hana
Galetková. Studenti předvedli jednak
dramatizaci textu Hany Doskočilové
z knihy Přísloví: Kůň ke koňům, k oslům osel patří, kterým prezentovali
výsledky z výuky ve studijním předmětu Cesta k dramatickému tvaru.
Následovala dramatizace pohádky
Jana Wericha z knihy Fimfárum: Tři
sestry, tři bratři a jeden prsten v podání studentského divadelního souboru. Závěr divadelního představení
tvořily etudy – ukázky práce s loutkou
PIDI, jež vznikly na semináři hra s materiálem a loutkou. Již sám potlesk
po každé z uvedených inscenací byl
oceněním vydařené práce studentů
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Konference, semináře
i jejich vyučujících. Šlo o kvalitně vystavěné tvary, v nichž se podařilo
diváky nejenom zaujmout, ale i pobavit, protože akce měly potřebný temporytmus i vypointování. Konec dne
jsme završili večeří v restauraci Pelikán
neformální rozpravou o otázkách budoucnosti učitelského vzdělávání.
Druhý den konference jsme se věnovali práci ve třech sekcích.
1. Pedagogika v učitelské přípravě
pro primární vzdělávání.
2. Dramatická výchova v přípravě učitelů.
3. Příprava učitelů pro preprimární
vzdělávání.

 Den

Než jsme se sešli u kulatého stolu,
abychom odborný seminář uzavřeli,
vyslovovali jsme se i v sekcích k hlavnímu bodu programu. Na závěr celé
akce jsme pro první fázi řešení této
široké a prozatím ne zcela vyjasněné
problematiky doporučili: Ustanovit
pracovní skupinu z řad dobrovolníků,
kteří by pracovali na návrhu stanov,
názvu organizace, formulaci cílů
podle zákona o sdružování. Navrhujeme, aby cílem pracovní skupiny bylo
založení Asociace učitelského vzdělávání/ Asociace vzdělávání učitelů.
Ustavila se skupina, která připraví
vznik asociace: Ing. Jančáry, prof. Lu-

 Foto: Ondřej Šimik

kášová, prof. Mareš, prof. Spilková,
Bc. Pospíšilová, doc. Urbánek, Mgr.
Tomášek; ta se sešla ihned po skočení
konference 24. 1. 2008 v 13.35 hod.
Za KPA Helena Šimíčková a Jan Karaffa

tvůrčích činností Moravskoslezského kraje

Dne 13. února 2008 proběhl na VŠB-TUO
v prostorách Nové auly v pořadí již druhý
ročník konference s názvem „Den tvůrčích
činností Moravskoslezského kraje“. Na této
konferenci prezentovali výsledky svých
projektů studenti, doktorandi a mladí
pracovníci výzkumu a vývoje, kteří získali
dotaci Moravskoslezského kraje v rámci
„Programu podpory mobilit“, který
každoročně vyhlašuje Rada kraje. Třem nejlepším řešitelům ve dvou kategoriích udělil
hejtman MSK Evžen Tošenovský ocenění.
Mezi oceněnými řešiteli byli dva mladí
pracovníci katedry fyziky PřF OU Mgr.
František Karlický s příspěvkem z oblasti chemické fyziky Kvantová dyna-

mika vibrací modelových mikrosystémů
a Mgr. Martin Navrátil s prezentací
ekofyziologického výzkumu, který
probíhá ve spolupráci katedry fyziky
PřF OU a Ústavu systémové biologie
a ekologie AVČR. Jak zdůraznil hejtman
kraje v tiskové zprávě, dotační program má
přispět k motivaci absolventů vysokých škol
setrvat v kraji, respektive vrátit se do kraje.
Současně má přispět k podpoře aplikovaného výzkumu na univerzitách. Severní
Morava a Slezsko si, jednoduše řečeno, nemůže dovolit odliv mozků. Tento program
vysílá mladým talentům jasný signál, že
o ně má kraj zájem.
 Foto: Karel Synek

Martin Navrátil, Michal Štroch

vzdělávání studentů ZSF OU
v oblasti zdravotnické informatiky

ních systémů. Proto jsme v rámci projektu
Evropských sociálních fondů vytvořili podmínky pro výuku studentů ve spolupráci
s firmami STAPRO a DC VISION.“

Ve dnech 13. a 14. března uspořádala
Zdravotně sociální fakulta OU (ZSF)
odborný seminář, jehož tématem byl
Výukový nemocniční systém a jeho
využití při vzdělávání nelékařských
profesí. Jednání, kterého se zúčastnily
na tři desítky odborníků a pedagogů,
se uskutečnilo v malebném prostředí
beskydských Trojanovic, v hotelu
Troyer. V úvodu semináře děkan Jaroslav Slaný připomenul patnáct let trvání této fakulty Ostravské univerzity
a její postupný rozvoj.

Projekt, jehož realizace byla zahájena
v roce 2006, bude ukončen v červnu
tohoto roku s následným vyhodnocením. Celkem je do něho zapojeno více
než 300 studentů fakulty.- neš –

 Praktické

mít oprávnění k výkonu zdravotnického povolání. Nástup těchto odborníků z oblasti
nelékařských profesí do praxe si dnes už nelze představit bez znalosti administrativních
úkonů za využití nemocničních informač-

„Naše fakulta tak realizuje projekt, jehož
cílem je zvýšit uplatnitelnost našich absolventů na trhu práce,“ řekla proděkanka
pro studium Hana Sochorová. „ZSF má
v současnosti devět akreditovaných zdravotnických oborů, jejichž absolventi budou
 Z jednání v plénu
Foto: Autor
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povzdech

Žijeme v zemi, která se může pyšnit
jedním z největších pedagogů všech
dob. Přesto, nebo právě proto je toto
konstatování víceméně smutné.
Pedagog a pedagogika jako kdyby
neměli v tomto současném světě své
místo. Na českých univerzitách přitom
přednáší a učí a bádá spousta skvělých
pedagogů s docentskými či profesorskými tituly, ale ve své podstatě o nich
snad téměř nikdo nic moc neví. Vyslovíme-li slovo pedagog, vybaví se nám
obyčejně pouze učitel nebo učitelka
na základních či středních školách. Že
existuje také vysokoškolská profese
pedagoga, na to téměř zapomínáme
nebo o tom vůbec nevíme. Proč si to
myslím? Všimněte si, prosím – objeví-li
se nějaký výchovný problém ve školách
(záškoláctví, šikana, krádeže, omamné
látky a jiné), na koho se obrací média
jako „mluvčí“ široké veřejnosti? Hledala jsem v denním tisku a v časopisech nejen z letošního roku, ale také
z let minulých. a zjistila jsem zajímavou
a překvapující věc – v podstatě nikdy
nebyli dotazováni ti, jichž se bezprostředně problémy s výchovou týkají,
tedy odborníci – pedagogové. Dotazy
a rozhovory jsou vedeny s psychology,
s psychiatry, s dětskými lékaři, ale s pedagogem nikdy. Proč tomu tak je? Žijí
čeští pedagogové v utajení, v ilegalitě, nejsou tak slavní, neví se o nich?
Můžeme se ptát např. psychologů na
problémy výchovy, ale proč pouze jich?
Vždyť výchova ve své podstatě není
jejich oborem. Zabývají se sice psychikou dítěte, ale pedagog by měl jít ve
své odbornosti dále a hlouběji, měl by
být více kompetentní odpovídat na některé otázky týkající se školy, školního
prostředí, učitelů, dítěte – žáka. Měl by
být. Kde však je? Je, nebo není?
Jsem z toho někdy smutná. Nejen kvůli
sobě, protože se cítím být pedagogem,
ale také kvůli dětem. a nakonec i kvůli
J. A. Komenskému. Národ, který se jím
mnohdy pyšní, snad ani neví, že nějací
pedagogové v současné době exis-

 Školství


tují. a výchova jako kdyby ani nebyla
problémem a pedagogika jako kdyby
byla nepotřebná. Přitom na školách je
stále více a více vyhořelých až vyhaslých učitelů, zneurotizovaných dnešní
situací ve školách a nakonec i samotnými dětmi. Ale tváříme se, jako kdyby
bylo vše v pořádku. Možná i samotní
představitelé vysokých škol o důležitosti pedagogiky nepřemýšlejí – zdá
se, že začíná převládat názor, že zapotřebí je být pouze dobrým odborníkem ve svém oboru. Vysoké školy
jsou zaměřeny na vědecké výzkumy
a granty, ne již na přípravu budoucích učitelů, kteří přijdou do přímého
kontaktu s dětmi. Jako kdyby nebylo
třeba vědět něco o dítěti, o přístupu
k němu, o zásadách vzájemné interakce, o zodpovědnosti. Asi předpokládáme, že toto vše je patrně jedinci
dáno. Ale není to tak a být skvělým
odborníkem při práci s dětmi nestačí.
Skvělý odborník by také měl být skvělým pedagogem. Proč nevíme, že se
to obvykle neděje automaticky? Stav
současného školství a vůbec celé společnosti je přímým důkazem potřeby
prohloubení pedagogického studia,
ne jeho redukce, o niž se v současnosti
naopak mnozí snaží.
A tak nezbývá než si povzdechnout.
Mimo jiné také nad tím, že samotní
pedagogové na vysokých školách jsou
patrně tak zaujati svými výzkumy, že si
snad ani nepovšimli toho krutého faktu,
že se jich nikdo na jejich názory neptá,
poněvadž patrně nejen netuší, že nějaké
mají, ale že vůbec nějací pedagogové
jsou. Současná pedagogika je možná
sice velice vědecká, ale bez dítěte. To se
někam vytratilo, a bez diváků a diváckých ohlasů. Nefiguruje na jevišti světa.
Možná by se tam měla vrátit a ohlásit
všem ostatním profesím – všimněte si,
tady jsme a hlásíme se o slovo… protože máme co říci.
Už kvůli dětem bych si to přála.

září 2007 až únor 2008

14. 9.1937 zemřel prof. dr.Tomáš Garrique Masaryk, filozof a sociolog, první
prezident Československé republiky .
18.9.1807 narozen MUDr. Slavomír
Amerling, zakladatel ústavu Budeč
v Praze a prvního centra vzdělávání
českých učitelů. Vydával časopis Posel
z Budče.
16.10.1887 zemřel prof. dr. Gustav
Adolf Lindner, zakladatel pedagogického semináře pro vzdělávání středoškolských učitelů na FF UK v Praze,
autor publikace Vysoká škola pedagogická (Die paedagogische Hochschule).
31.10.1927 nar. prof. PhDr. Stanislava
Kučerová,CSc.
17.11.1937 nar. doc. PhDr. Dana Davidová, CSc., působila na PdF a později
na FF OU, zemřela v r.1998.
24.11.1997 zemřel prof. RNDr. Jan Neiser, DrSc., bývalý proděkan PdF OU.
17.12.1787 nar. Jan Evangelista Purkyně, lékař a biolog, prof. UK v Praze.
Prosazoval budování středních odborných škol v českých zemích. Jeho
jméno nese nyní univerzita v Ústí nad
Labem.
26.12.1997 zemřel doc. PhDr. Josef Jedlička, bývalý proděkan PdF OU.
1.1.1948 zemřel Rudolf Bechyně, první
ministr školství v ČSR. Podporoval vysokoškolské vzdělávání učitelstva národních škol.
15.1.2003 zemřel prof. PhDr. Milan Machovec, DrSc.,významný filozof a historik české filosofie na UK v Praze.
18.1.1933 nar. PhDr. Miluše Havlínová,
CSc. Působila na PI v Ostravě.

Miriam Prokešová

a pedagogika (září 2007 až únor 2008)

České školství má za sebou první etapu
zásadních změn, po devíti letech zkušeností základních a středních škol se
školními vzdělávacími programy jsme se
zajímali o obtíže, které provázely zpracování a realizaci ŠVP.

Kalendárium

Z naší sondy do této problematiky vyplynulo,
že dotazovaní považovali za nejobtížnější
vymezit rozsah učiva jednotlivých předmětů tak, aby absolventi pátých, sedmých
a devátých ročníků byli dobře připraveni na
přijímací řízení na všechny typy středních
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26. 1. 1929 nar. doc. PhDr. Pavel Pácl,
CSc., sociolog, působil na FF OU v Ostravě,
28. 1. 1878 nar. Alois Adamus, středoškolský profesor v Ostravě, zakladatel
Archivu Města Ostravy.
31. 1. 1788 nar. Bonifác Buzek, filozof,
učitel Františka M. Klácela.
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Kalendárium

září 2007 až únor 2008
10. 2. 1878 nar. prof. dr. Zdeněk Nejedlý, prezident ČSAV, hudební historik, poválečný ministr školství.
10. 2. 1879 zemřel prof. RNDr. František Kahuda, původně matematik,
později ministr školství ČSSR.
12. 2. 2008 zemřel dr. Bořivoj Čelovský, historik, autor publikace Mnichov, publicista, po emigraci působil
v Kanadě.
16. 2. 1888 zemřel Pankrác Krkoška,
učitel, spisovatel a novinář, redaktor
Rovnosti v Brně.
17. 2. 1827 zemřel Johann Heinrich
Pestalozzi, švýcarský pedagog. Zakladatel a teoretik elementární školy, založil ústav pro celkovou péči a rozvoj
chudých dětí.
24.2.1928 nar. doc. RNDr. František Kamenčák, CSc., bývalý vedoucí katedry
fyziky na PdF OU.
21.2.1888 nar. prof. dr. Josef Hendrich,
významný komeniolog.

škol. To předpokládá sjednocení učebních
plánů tak, aby bylo možno projektovat vyučování na celý rok. Náročné bylo také určit
formy a metody výuky vhodné pro rozvíjení
klíčových kompetencí jednotlivých žáků,
využívat zkušenosti ostatních škol a jejich
alternativních programů, zbavit ředitele
nadměrných administrativních a ekonomických starostí, zajistit klid a pohodu k tvořivé
práci, čas na sledování školské problematiky. Dotazovaní považovali za podstatné,
aby byla veřejnost zbavena iluze, že práce
učitele je nenáročná a že rodiče jsou stejně
kompetentní k pedagogickému rozhodování jako učitelé.
V následné etapě školské reformy nás
bude zvláště zajímat, jak budou vysoké
školy reagovat na zavádění jednotné
státní maturity a jak budou na univerzitách vymezeny požadavky na přípravu
k učitelské profesi.
V pedagogických kruzích byla věnována
pozornost novým publikacím, zájem vyvolal např. sborník z konference Trendy
v přípravě pedagogických pracovníků,
která proběhla 28.–29. 3. 2007. Je dokladem rozvoje speciálních oblastí zasahujících mimo učitelské obory, např. sociální
práce v tzv. pomáhajících profesích, jejich
vlivu na děti a mládež vyžadující zvláštní
péči. Sborník se dále věnuje studiu vychovatelství a pedagogiky volného času v mi-

moškolní činnosti. Výsledky odborných
aktivit v oblasti sociální pedagogiky za
posledních patnáct let v něm prezentovali
pedagogové Ostravské univerzity.
Na tento titul navazuje publikace Centra
dalšího vzdělávání PdF OU, sborník z konference konané 24.–25.1. 2008 pod názvem
Specializační vzdělávání ve školství – pojetí
a rozvoj profesního zdokonalování vedoucích pracovníků, výchovných poradců
a preventistů sociálně patologických jevů.
Velmi potěšující byla účast slovenských
a polských kolegů.
Naše čtvrtletní bilancování zakončeme
informací o další závažné konferenci zaměřené k rozvoji vědeckého bádání v oblasti přípravy učitelů. Konference České
pedagogické společnosti s názvem Učitel,
žák v současné škole shrnula nejnovější
poznatky a zkušenosti. Hlavní referáty
přednesli současní představitelé výzkumu
o učitelích a jejich přípravě: prof. PhDr.
Zdeněk Helus, DrSc., prof. PhDr. Hana
Lukášová, CSc., doc. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., a prof. PhDr. Eliška Walterová,
CSc. Konferenci řídil předseda ČSPdS doc.
PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. Bohatství poznatků a podnětů pro další práci a pro
spolupráci bude publikováno v připravovaném sborníku. Kéž by se podařilo
uskutečnit alespoň část toho, co by bylo
potřeba.
Vladimír Krejčí

Studenstká vrátka

Majáles
Tato tradiční oslava jara nás pronásleduje s krátkými pauzami již od dob
Římské říše, kde měla rituální charakter.
Postupem času se z obětování vykastrovaných vepřů dostal přes demonstrace
za práva studentů až k dnešní podobě
kulturního festivalu s průvodem.

a překvapivější masky, není divu, když
se soutěží o nej masku roku, která je
oceněna hodnotným darem. Nejnápaditější maska není jediným vnadidlem
a motivací pro soutěživost, volí se také
král/královna majálesu. Jestli letošním
králem bude někdo z řad studentů
či honorabilis, prozradím příště, ale
určitě to bude pro většinu studentů

Jak již název „Majáles“ mnohým
napovídá, koná se většinou na začátku května, v období propukajícího jara, neboli v máji. V tento čas,
dne 27.dubna, má dokonce příhodné
jméno Jaroslav svůj svátek. Na letošní
ostravský majáles Vás zve Stavovská
unie studentů v úterý 29. 4. 2008.
Studenti předvádějí svou kreativitu
a nápaditost výrobou unikátních masek, s kterými vyráží do ulic, aby se
pochlubili ostatním během průvodu.
Každým rokem vznikají krásnější
 Foto: F. Řezníček
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Ostravské univerzity významná a zasloužilá osobnost.
Majáles, ač je oslavou studentské života, není pouze pro studenty, ale i pro
širokou veřejnost a náhodné veselé kolemjdoucí. Takže se vrhněme na výrobu
masek, ať je tento majáles ještě pestřejší
než minule.
Petra Srnová

Studentská vrátka
 Přípravy

Majálesu OU jsou v plném proudu

A je to tady! Blíží se očekávané vyvrcholení konce semestru. Majáles.
Co je pro Vás nachystáno? Opětovné
zlepšení celého programu, který bude
letos neobvykle dlouhý a kvalitní!
Začneme netradičně Divadelním
týdnem – budete mít možnost navštívit vystoupení amatérských di-

vadel na půdě profesionálních scén
a také zhlédnout představení Komorní scény Aréna a Divadla Petra
Bezruče za majálesovou cenu 50 Kč!
Novinkou bude vystoupení dvou pěveckých vysokoškolských sborů OU
a VŠB. Pro tentokrát bude lépe připravený filmový klub a možná i malé
překvapení.

A teď k samotnému Majálesu. Již tradiční je průvod masek, neminou Vás
úžasné ceny – letecký zájezd, volné
letenky po Evropě a mnoho dalších
skvělých výher! Tak neváhejte a připravte si pořádnou masku.
Je mi jasné, že čekáte na to hlavní,
které kapely vlastně budou hrát…
Sem s nimi -> Sunshine, Polemic, Satisfuction, POST-IT, Cocotte minute a…
hlavní kapela bude překvapení (pokud
vyjdou finance). Na druhé scéně se můžete těšit na záplavu méně známých,
ale o to více talentovaných skupin.
Samozřejmě nezapomínáme ani na
milovníky rychlých rytmů, pro ty je již
tradičně připraven klub Marley, letos
nejspíše s novozélandskou hvězdou.
Připravte se také na zábavný program
v průběhu celé akce – breakdance,
streetdance, U-rampa a další zajímavé
atrakce jenom pro Vás!
Další informace naleznete na www.
majales.osu.cz.
Zároveň bych zde rád poděkoval partnerům Majálesu, tedy vedení Ostravské univerzity a Statutárnímu městu
Ostrava.
Ondřej Haška
 Foto: F. Řezníček

 Studentský

ples aneb to byl „tanec“!

Ples na hladnovských kolejích patří
již mezi tradiční akce SUS, a proto nemohl chybět v našem plánovacím kalendáři ani letos.

v rytmu Latinské Ameriky, tak v rytmu
vášnivého tanga…a všichni se bavili
a tancovali při výborné hudbě v režii
výborné kapely Impuls.

Přípravy na něj probíhaly pečlivě. Pro
ty, kteří mají rádi překvapení, byla
nachystána tombola. Letos se do ní
podařilo sehnat více než 140 cen!
Pro ty, již mají v sobě aspoň trochu
exhibicionismu, byly na programu
hry a soutěže. Zcela jistě si každý užil
profesionální taneční vystoupení jak
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Vše propuklo ve středu 20.2.2008 v 18
hodin. To si už ti největší nedočkavci
mohli přijít vyzvednout své rezervované vstupenky. O hodinu později byli

Studentská vrátka
jen zčásti. Celkový dojem nám zkazil „hladnovský hasič“, jenž pro nás
z nepochopitelných důvodů zlil hadicí
celkem tři chodby kolejí a ani ho nenapadlo stříkající vodu zastavit. Voda
zaplavila chodby, dostala se i do některých pokojů, promáčela stěny…
Zkrátka nadělala spoustu škody, kterou budeme muset nejspíš uhradit.
Díky takto prodlouženému úklidu
jsme šli spát později (nebo spíš ráno),
unaveni, rozčarováni a bez motivace
organizovat jakoukoliv další akci na
kolejích.

pak do sálu puštěni první vyznavači
plesové zábavy. Kapela začala vyhrávat a vy, plesači, jste se mohli nerušeně bavit až do „rána téměř bílého“.

Doufejme, že se vám ples líbil a že na
něj budete vzpomínat jako na vydařenou akci. To bohužel my, členové
SUS, můžeme v dobrém vzpomínat

Evaluace

stupem výše zmíněných vyučujících,
je přece nepředstavitelné nechtít
zpětnou vazbu. Možná by neuškodilo,
kdyby se tito lidé dostali do klasického
komerčního prostředí, které je v podstatě na zpětné vazbě postaveno.
Státní sektor v tomto bohužel představuje stále „konzervu“.

Hodnocení studia (evaluace) proběhlo
nedávno. Oproti minulým rokům, kdy
se evaluace zúčastnilo pár procent
studentů, zvolilo vedení univerzity
novou formu. Barvy života. Evaluaci
absolvovalo cca 10% studentů, dalších
cca 10% ji nedokončilo. Oba faktory
i celý proces evaluace stojí za hlubší
úvahu. Nebudu rozebírat metodu, zaměřím se na důvody evaluace, zájem
studentů a pedagogů.
Prvně si položme otázku, proč hodnotit? Předpokládejme, že očekávaná
odpověď je získání zpětné vazby,
a tedy podnětů ke zlepšení a úpravám
studijního procesu na OU. Studenti
popíší svůj pohled na výuku, na přístup vyučujících, univerzity. Vyučující získají pohled na svou činnost. Je
tomu opravdu tak? Chtějí vyučující
zpětnou vazbu? Zajímá je, co si myslí
studenti? Na OU se v minulých letech
rozšířilo negativní myšlení, že evaluace je na nic, že se jí vyučující řídit
nebudou. Poté došlo k nepochopitelnému strachu z prozrazení anonymity
hodnotících studentů. Je možné, že
k tomu vedly právě průpovídky některých kantorů, ve smyslu, že je evaluace nezajímá a že si stejně zjistí, kdo je
negativně hodnotil. Samozřejmě, že
anonymita je v systému jednoznačná,
za tím si jako bývalý člen SK AS OU
stojím. Musím se ale podivit nad pří-

Vyplývá mi z toho tedy závěr, že vedení kateder a fakult by mělo mít eminentní zájem na hodnocení vyučujících
a mělo by vést „osvětovou“ kampaň,
tedy pokud to myslí se zkvalitněním
studijního prostředí vážně. Mimochodem, jeden z nechtěných výsledků
evaluace je zkušenost ZSF v osobním
přístupu vyučujících k procesu propagace. V průběhu evaluace spustili
kampaň, kdy vyučující studentům doporučovali vyplňovat hodnocení a na
grafech návštěvnosti se to projevilo
vcelku zásadním způsobem. Je vidět,
že když se chce, tak to jde.
Na druhou stranu, vyučující nejsou
jediný faktor. Zcela nepochopitelné
je pro mě ignorování významu propagace. Evaluace nebyla studentům řádně vysvětlena, nechápali, co
vlastně a proč vyplňují, co jim to přinese. Dodneška žádný student neví,
jaké budou reálné a aplikované výstupy – ze soukromého sektoru jsem
se naučil, že jen použitý výstup má
cenu a je znakem úspěchu projektu.
Univerzita má grafický manuál, přesto
bylo oznámení na portálu v záhadném
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Rádi bychom poděkovali všem, kteří
si ples užili, bavili se (v rámci slušného
chování), a především těm, kteří nás
podporovali a pomáhali s úklidem.
Máte-li nějaké pochvaly k plesu, připomínky, nebo dokonce nějaké indicie k odhalení onoho „hladnovského
hasiče“, pište na naše fórum:)
Vlaďka Kolářová / Fota Ondřej Míšek

formátování, bez jakýchkoliv znaků,
nepřehledné. Navíc v systému aktualit na Portálu tato informace zanikala.
k pár stojanům s dvěma A4 o evaluaci
se vyjadřovat ani nebudu. Proč vlastně
máme FU, když nejsme ani schopni využít její studenty pro potřeby univerzity? Nemohli by oni vytvořit grafickou
podobu evaluace? A konzultoval někdo celý proces zveřejnění informací
se studentskou komorou senátu? Na
co ji vlastně máme?
Zde naváži na předchozí odstavec,
co studenti? Jak ti si stojí v systému?
Zajímá je vůbec evaluace? Chtějí hodnotit? Někteří ano, někteří ne. Za
zamyšlení stojí v podstatě 20% účast
v hodnocení, byť jen 10% dokončilo.
A co těch 80 %? Jak píši výše, nedokonalá propagace a nová forma udělaly své. Ovšem názory některých
studentů, že jsou na škole jen tři roky,
že to, co se někdy nějak změní, je už
nepotká atd., jsou pro mě nepochopitelné. Student vysoké školy by si měl
uvědomovat, že získává nejvyšší vzdělání, má určitou odpovědnost a vyplnění formuláře, cca 20 minut času, by
pro něj neměl být problém. Evidentně
pro mnohé je. Samotní studenti by se
měli zajímat o podobu, formu evaluace. Proto se ptám, co pro propagaci,
zviditelnění a pozitivní pohled udělaly
studentské komory akademických senátů? Nic? I to je možná hodně. Proč
je vlastně máme? Vždyť Studentská
komora Akademického senátů při

Studentská vrátka
úpravách Studijního a zkušebního
řádu se není schopná sejít (3 z 10
členů) a připravit si stanovisko k pokusu o zrušení bonusových termínů ke
zkoušce, vše zachraňoval na poslední
chvíli jeden člověk … Na co tedy takové zastoupení máme? v posledních
cca 4 letech jsem na univerzitě poznal
pouze 4, slovy čtyři, studenty, kteří
se opravdu aktivně zajímali o univerzitu a něco pro ni dělali. Schválně,
kolik ze čtenářů tohoto článku ví, že
Vráťa Vozník je předsedou Studentské komory Rady vysokých škol? Kde
je tedy chyba? Proč se studenti nezajímají o svou univerzitu, neidentifikují
se s ní? (Od počátku svého studia tvr-

Plány

dím, že identifikace studenta se svou
alma mater je mizivá, tento výzkum
to potvrdil, třeba se dočkáme nějaké
změny.) Chybí komunikace – mezi studenty a vedením. Ví se o tom dlouhodobě, ovšem co se pro změnu udělalo?
Minimum. V době, kdy jsem byl člen
SK AS OU, jsme vypracovali dokument
Strategie vnitřní komunikace univerzity. Jenže se z něj téměř nic nerealizovalo a co je asi nejhorší, nikdo o tom
nevedl žádnou diskuzi (netvrdíme, že
je to samospásný materiál, potřebuje
oponenturu). Tedy, z mého pohledu,
zde dokonce chybí vůle vedení vytvořit podmínky pro úspěšný transfer
informací. K čemu máme na Portálu

fórum, když je nepoužitelné a nikdo
se o něj pořádně nestará? K čemu
máme na Portálu aktuality, když je
problém odlišit, která je nová, stará,
důležitá…
Identifikovali jsme si problém, co
s ním uděláme? Chopí se vedení hozené rukavice? Vzpamatuje se SK AS
OU? Podpoří vyučující evaluaci? Jako
studenti máme mnoho možností, jak
věci řešit, nebojme se toho!
P.S. Pokud se mnou nesouhlasíte, souhlasíte nebo chcete o věci vědět více,
pište na ondrej.haska@osu.cz.
Ondřej Haška

ministerstva zdravotnictví ohrožují vzdělávání budoucích lékařů

Tisková zpráva vydaná Studentskou komorou rady vysokých škol
Záměr vlády transformovat fakultní nemocnice v akciové společnosti omezuje
aktivní účast studentů na fungování a rozvoji těchto zdravotnicko-vzdělávacích institucí. Návrhy ministerstva zdravotnictví také neposkytují dostatečné
záruky zachování vysoké kvality výuky. Reforma fakultních nemocnic může
navíc vést až k jejich nekontrolované privatizaci.
Praha/Ostrava 26. 2. 2008
Studentská komora Rady vysokých
škol vyslovila na své schůzi dne 21. 2.
2008 nesouhlas s věcným záměrem
zákona o univerzitních nemocnicích
a univerzitních pracovištích. Ministerstvo zdravotnictví plánuje v tomto
návrhu přeměnit současné fakultní
nemocnice na akciové společnosti
s menšinovým vlastnickým podílem
veřejných vysokých škol, které zajišťují v daných fakultních nemocnicích
výuku svých studentek a studentů.
Věcný návrh zmiňuje studující pouze
jako objekty vzdělávací činnosti,
a zásadním způsobem tak snižuje
jejich možnosti aktivně se podílet na
rozvoji zdravotnického zařízení, kde
se vzdělávají, ovlivňovat jeho směřování a přispívat ke zvyšování úrovně
vzdělávacího procesu.
Samotná forma akciové společnosti,
kde akcionář nemůže využívat zisky,
je problematická, protože podle zákona je smyslem akciové společnosti
právě dosahování zisku a akcionář
má právo jej vyžadovat. Plánovaná
reforma fakultních nemocnic prosazuje model nerovné spolupráce
akademického a soukromého sektoru, v němž je veřejná vysoká škola
v nepřijatelně podřízeném postavení vůči soukromému investorovi,
a ohrožuje tak rozvoj vědy a její
nezávislost vůči vnějším tlakům. Stu-

dentská komora Rady vysokých škol
proto pokládá návrh věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních pracovištích
za nebezpečný precedens omezení
akademických svobod a nedostatečného zajištění odborného vzdělání.
Spatřuje v něm významné riziko, že
v budoucnu dojde k opakování situace v dalších, i nezdravotnických
oborech.
Národní reprezentace studujících ČR
také zásadně odmítá dosavadní způsob projednávání reformy fakultních
nemocnic, zejména pak vyjádření
prvního náměstka ministra zdravotnictví Marka Šnajdra, který pohrozil
univerzitám možností privatizovat
fakultní nemocnice zcela bez účasti
univerzit podle zákona o velké privatizaci z roku 1991. Nebezpečí nekontrolované privatizace však není
možné vyloučit ani v situaci, kdy by
univerzity měly v nově vzniklých akciových společnost menšinový blokační podíl, protože ten se dá vždy
snížit navýšením základního jmění
akciové společnosti ze strany státu.
Věcný návrh zákona neposkytuje
univerzitám ani veřejnosti žádné
záruky, že nebude ohroženo vzdělávání budoucích lékařů a kvalita
a rozsah péče, kterou dnes fakultní
nemocnice poskytují.
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Studentská komora RVŠ proto podporuje návrh řešení, které představily
ve svém společném stanovisku Masarykova univerzita, Univerzita Karlova
a Univerzita Palackého, spočívající
v přeměně fakultních nemocnic ve veřejné právnické osoby nového typu,
anebo v převodu fakultních nemocnic
do vlastnictví veřejných vysokých škol.
Studentská komora RVŠ také vyzývá
příslušná ministerstva, aby přizvala
její zástupce k dalším jednáním o reformě fakultních nemocnic.
Mgr. Miroslav Jašurek
tiskový mluvčí SK RVŠ

N A D

ĚJE

Tam, kde bílá lilie se třpytí,
půjdu po své dlouhé trati
hledat životní svou vzácnou
naději,
čekat v místě, ve kterém nikoho už
nechtějí.
Tam, kde rostou stromy pomalu,
já postavím se rovně na hlavu,
pokvetu stejně jako každý z nich,
být rychlejší jistě byl by hřích.
Tam, kde trn z růže jemně hladí po
kůži,
zastavím se na chvilku, abych
spatřil obraz v kaluži,
uvidím v ní něco jiného, než ve
skutečnosti je,
řeknu si: tohle bude moje nová
naděje.
Hynek Kefír

Napsali o nás

Město darovalo univerzitě
budovy pro novou fakultu

nezbytnou podmínkou pro rozvoj
zdravotnických oborů a především biomedicínského výzkumu.

Opuštěné budovy bývalé dětské a gynekologicko-porodnické kliniky v Ostravě-Zábřehu zřejmě brzy opět ožijí.
Nejdříve stavebním a posléze školním
ruchem.

„Nejdříve musíme darované budovy
zrekonstruovat, na což chceme získat peníze z prostředků Evropské unie
a schválených operačních programů,“
řekl Močkoř s tím, že poté se do nich
přestěhuje nová fakulta, která má
existovat od září.

Budovy s pozemky v účetní hodnotě
téměř 31 milionů korun, které v minulosti sloužily krajské nemocnici, v posledních letech bez užitku chátraly.
Město je nyní darovalo Ostravské univerzitě pro novou fakultu zdravotnic-

Lékařská

kých studií a výzkumu, která by měla
vzniknout ještě letos.
„Jedná se o konkrétní pomoc města rozvoji vysokých škol a současně o významný
příspěvek Ostravy k aktuální diskusi o budoucnosti zdravotnických oborů na Ostravské univerzitě,“ uvedl náměstek
ostravského primátora Lukáš Žák.
Rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř potvrdil, že nové prostory jsou

Nynější Zdravotně sociální fakulta by
se totiž měla rozdělit na dvě: fakultu
sociálních studií a fakultu zdravotnických studií a výzkumu. 
-lesMladá Fronta Dnes – 9. února 2008

fakulta? Snad ano

Ostravská univerzita ale i bez lékařské fakulty potřebuje univerzitní nemocnici, říká rektor Jiří Močkoř.
Chcete studovat medicínu? Přihlaste
se na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity, která vznikla už před šestnácti
lety.
Kde ji najdete? Zatím nikde. Fakulta tu
sice existovala, ale jen na papíře. To se
však může změnit.
„Lékařskou fakultu založil v Ostravě
akademický senát, ale pro velký odpor
ostatních lékařských fakult i ministerstva ji po čase zrušil. Místo ní vznikla
zdravotně sociální fakulta, která dnes
vzdělává zdravotní sestry, hygieniky
a další pracovníky ve zdravotnictví,“
připomněl děkan Zdravotně sociální
fakulty Ostravské univerzity a současně přednosta dětské kliniky ostravské fakultní nemocnice Jaroslav Slaný.
Spojení jeho dvou funkcí ukazuje,
jak úzce je Ostravská univerzita propojena se zdejší fakultní nemocnicí.
Tamní lékaři ve škole učí, studenti
chodí do nemocnice na praxi. Rektor
Ostravské univerzity Jiří Močkoř má
ale strach, že zaběhnutá spolupráce
dostane vážné trhliny, pokud zdejší
fakultní nemocnice nebude zařazena
do sítě univerzitních nemocnic, jejíž
vznik nyní připravuje ministerstvo
zdravotnictví. Ministerstvo totiž vůbec nepočítá s tím, že ostravská fakultní nemocnice by měla patřit mezi
univerzitní.
„Univerzitní nemocnice mají vznikat
jako celky, které pod jednou střechou

poskytují zdravotní péči, učí mediky
a realizují vědecký výzkum. Z toho
plyne, že univerzitní nemocnice mohou
vzniknout jen tam, kde je lékařská fakulta, což bohužel není ostravský případ,“ řekl mluvčí resortu Tomáš Cikrt.
S tím nesouhlasí vedení Ostravské univerzity a výhrady mají také místní politici a odboráři.
Zastupitelé ve čtvrtek přijali mimořádné usnesení o tom, že podporují
zařazení fakultní nemocnice mezi univerzitní a jsou připraveni pomoci Ostravské univerzitě při založení lékařské
fakulty.
Valová: Bojím se, že nám jen chtějí zacpat pusu
Univerzita je za podporu vděčná. Dostává se však do nové situace. Měla totiž
jiné plány: chtěla zdravotně sociální fakultu rozdělit na dvě a ze zdravotní části
vybudovat fakultu medicínských studií,
která by vzdělávala pracovníky mnoha
zdravotnických oborů, jen ne lékaře.
„Vybudování lékařské fakulty je běh na
dlouhou trať, potrvá to minimálně dva
roky. Bude obtížné získat odborníky,“
naznačil Močkoř.
„Ostrava si lékařskou fakultu zaslouží,
ale kde vzít desítky profesorů a docentů, když je jich tu málo? A z čeho je
zaplatit, než se fakulta rozběhne?“ ptá
se děkan Slaný.
„I do té doby navíc Ostravská univerzita nutně potřebuje univerzitní nemocnici,“ řekl rektor Močkoř.
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Jenže ministerstvo počítá s jiným řešením. „Dokud nebude v Ostravě lékařská fakulta, mohou tam vznikat jen
univerzitní zdravotnická pracoviště.
Jde o konkrétní kliniky nemocnice,
které se budou podílet na výuce mediků ve spolupráci s některou existující lékařskou fakultou,“ uvedl mluvčí
ministerstva Cikrt.
Zatímco ředitel nemocnice Svatopluk
Němeček už jedná s univerzitami v jiných městech o možné spolupráci,
mnoha zdejším lidem takové „polovičaté“ řešení nevyhovuje.
„Bojím se, že vytváření univerzitních pracovišť v neuniverzitní nemocnici je jen
taková zástěrka, kterou nám chtějí zacpat pusu. Trváme na tom, aby ostravská
fakultní nemocnice zůstala v rukou státu
a byla od počátku v síti univerzitních nemocnic, pokud taková síť vznikne,“ řekla
pracovnice nemocnice a místopředsedkyně krajských zdravotnických odborů Dagmar Valová.
Moc nevěří tomu, že by v nejbližších
letech mohla vzniknout lékařská fakulta. „Ale i kdyby za pár let vznikla,
kdo ví, co se do té doby stane s nemocnicí, když bude mezitím přetransformována do akciové společnosti a nebude
univerzitní,“ řekla Valová s tím, že polovičaté řešení je podle ní k ničemu.
Na univerzitní nemocnici trvají také
primátor města Petr Kajnar (ČSSD)
a jeho náměstek Lukáš Ženatý (ODS),
oba jsou krajskými zastupiteli.
Ivana Lesková
Mladá Fronta Dnes – 23. února 2008

Nové publikace

Vydané spisy, skripta a sborníky
Název:

Parémie národů slovanských III
Podnázev: sborník příspěvků z mezinárodní konference
Autor:
kolektiv autorů
Redaktorka: Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Technická redakce: Mgr. Igor Jelínek,
PhDr. Jiří Muryc
Jazyk dokumentu: český, slovenský,
ruský, polský
Nakladatel: OU v Ostravě
ISBN:
978-80-7368-409-9
Rok vydání: 2007
Měsíc:
prosinec
Vydání:
první
Rozsah:
284 stran
Náklad:
100 ks
Cena doporučená vč. DPH: 180 Kč

sionality a efektivnosti edukace dospělých.

Anotace:
Sborník obsahuje příspěvky věnované problematice paremiologie, frazeologie, idiomatologie, korpusové
lingvistiky, a potažmo i interkulturní
komunikace ve slovanských jazycích.
Referáty byly předneseny na konferenci Parémie národů slovanských III,
která se konala 21.–22. 11. 2006. Jedná
se o třetí sborník v řadě.

Anotace:
Text je členěn na dvě základní části.
Prvá je věnována životním osudům
autora, které jsou sledovány na pozadí společenského a politického
dění přelomu 19. a 20. století. Pozornost je věnována Gellnerově vojenské službě, pobytům v cizině a jejich
reflexi v autorových fejetonech, působení v brněnské redakci Lidových
novin, tvůrčím aktivitám spojeným
s beletristickou přílohou Lidových
novin Večery a nejasným okolnostem
Gellnerovy smrti. Druhá část práce
je zaměřena na prozaickou tvorbu
autora, přičemž vzhledem k jejímu
krátkému časovému rozpětí se jako
optimální jevilo synchronní, tematické hledisko.

Název:
Systémová andragogika
Autor:
Juraj Kalnický
Původce úvodu: Juraj Kalnický
Jazyk:
Český
Nakladatel: OU v Ostravě, Pedagogická fakulta
ISBN:
978-80-7368-489-1
Rok vydání: 2007
Vydání:
druhé
Rozsah
150 stran
Vazba:
brož.
Náklad uveden: 120 ks
Cena včetně DPH: 150 Kč
Druh dokumentu: monografie
Anotace:
Text je členěn do čtyř kapitol, ve
kterých je systém andragogiky, její
teoreticko-metodologický základ,
včetně svých subsystémů zasazen do
konceptu celoživotního vzdělávání.
Obsah je logicky sestavený a obsahuje základní kategorie a pojmy,
které jsou následně za respektování
systémové teorie rozvíjeny. Práce
se věnuje analýze a syntéze prostřednictvím aktuálnosti filozofie
celoživotního učení, systému andragogiky, účinnosti forem a metod
výuky, dalších determinantů profe-

Název:

František Gellner prozaik
a publicista
Autor:
Ivana Gejgušová
Původce úvodu: Ivana Gejgušová
Jazyk dokumentu: český
Jazyk originálu: český
Nakladatel: OU v Ostravě,
Pedagogická fakulta
ISBN:
978-80-7368-487-7
Rok vydání: 2007
Vydání:
první
Rozsah
94 stran
Vazba:
brož.
Náklad uveden: 100 ks
Cena včetně DPH: 150 Kč
Druh dokumentu: monografie

Název:
Autor:

Čeština na WWW chatu
Eva Jandová, Jaroslav David, Jana Hoffmannová,
Olga Müllerová, Diana
Svobodová
Původce: – obálky: Tomáš Rucki
Jazyk dokumentu: český, anglický
Nakladatel: OU v Ostravě
ISBN:
80-7368-253-2
Rok vydání: 2006
Vydání:
první
Rozsah:
264 stran
Náklad:
350 ks
Cena doporučená vč. DPH: 190 Kč
Anotace:
Tato monografie je souborem studií
autorů Evy Jandové, Jaroslava Davida, Jany Hoffmannové, Olgy Müllerové a Diany Svobodové. Přináší
komplexní pohled na základní jazy-
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kové aspekty komunikace na WWW
chatu. Zaměřuje se na rozpor, který
vyplývá z bezprostřednosti, autentičnosti a mluveného charakteru
komunikace na jedné straně a z jejího přenosu elektronickým médiem
v písemné formě na straně druhé.
Anonymita účastníků komunikace,
kteří se chatování účastní pod nejrůznějšími přezdívkami (nicky), vedla
k analýze těchto přezdívek z onomastického hlediska. Specifická je
i povaha diskurzu, kdy mohou navzájem komunikovat všichni účastníci
chatu nebo mohou konverzovat ve
dvojici, kdy v delším časovém úseku
chatovou místnost navštěvují noví
účastníci a jiní ji opouštějí, proto
jsme se zaměřili na rozbor materiálu
i z hlediska analýzy diskurzu a dialogu. Pozornost autorů se zaměřila
i na způsob psaní v zásadě nespisovných projevů, na prvky spisovnosti
a nespisovnosti v morfologickém,
syntaktickém a lexikálním plánu, na
užívání a adaptaci výrazů z jiných
jazyků, zejména z angličtiny, která
se stala mezinárodním jazykem internetu. Stranou zájmu nezůstávají
ani grafické prostředky vyjádření expresivity, případně další jevy, které
se při analýze konkrétního materiálu
jeví jako typické pro daný typ komunikace.
Název:

Řím věčný a okouzlující –
I. díl, II. díl
Podnázev: Průvodce dějinami a kulturou starověkého města
Autor: Doc. Mgr. Igor Lisový, CSc.
Původce: - obálky: Mgr. Tomáš Rucki
Odborný kozultant: Prof. PhDr. Pavel
Oliva, DrSc.
Jazyk:
český
Nakladatel: OU v Ostravě
ISBN:
80-7368-269-9
Rok vydání: 2007
Měsíc:
prosinec
Vydání:
první
Rozsah:
520 stran
Náklad:
250 ks
Cena doporučená vč. DPH: 290 Kč
Anotace:
Publikace má za cíl poskytnout studentům a milovníkům antiky stručnou informaci o každodenním životě
a kultuře, politice, náboženství, literatuře, mytologií a umění starověkého Říma. Zahrnuje kromě hesel
úvodní článek (J. Burian–I. Lisový),
literaturu a bohatou obrázkovou
přílohu (perokresby, mapky, fotky
a texty).

Zaznamenali jsme

Poděkování studentům
V rámci projektu Společný svět – rozvoj terapeutických a sociálních aktivit
pro osoby s postižením je uzavřena
smlouva o partnerství a spolupráci
mezi příspěvkovou organizací Náš

svět, Pržno a Ostravskou univerzitou.
Tato akce, která je zaměřena na integraci postižených osob do společnosti,
je spolufinancována Evropskou unií,
MMR Moravskoslezským krajem. Zá-

stupcem Ostravské univerzity v tomto
projektu je PhDr. Petr Šišák, který
působí v zařízení jako expert – psycholog. Propojení odborného zázemí
Ostravské univerzity a našeho zařízení
je zajišťováno pořádáním odborných
seminářů a praxí studentů. Studenti
mají možnost poznat lidí s postižením
v každodenním životě, jejich zájmy
a záliby. Při těchto návštěvách dochází
k obohacení a rozšíření sociální komunikace a k navazování kontaktů mezi
obyvateli a studenty.
Jednou z aktivit studentů byla sbírka
dárků pro obyvatele našeho zařízení.
Dárky byly příjemným obohacením
vánoční nadílky pro mnoho z našich
obyvatel. Touto cestou chceme poděkovat jménem obyvatel zařízení Náš
svět, příspěvková organizace, studentům a PhDr. Šišákovi, který tuto předvánoční akci zorganizoval.
Bc. Lenka Klepáčová – koordinátor sociální
rehabilitace

O

ostravské pobočce Jazykovědného sdružení AV ČR

Ne, naše pobočka ani nezanikla, ani
já, jako její předsedkyně, jsem nezapomněla napsat o její činnosti v roce
2007, jak bývá mým zvykem již řadu
let. Z jistých osobních důvodů se o ní
zmiňuji poněkud opožděně.
Můžeme konstatovat, že činnost pobočky byla poměrně bohatá.
Dne 17. října vystoupila kolegyně
z Polska, a to dr. Agnieszka Bedkowska-Kopczyk
z
Akademie
Techniczno-Humanistyczne w Bielsku-Bialej, s referátem „Uczucia w językowym obrazie świata Słowian na
przykladzie związków frazeologicznych
o motywacji przestrzennej dotyczących
UCZU“. Ostatní přednášející byli z našich domácích vědeckých pracovišť.
Z pražské Pedagogické fakulty Karlovy
univerzity přednesla svou přednášku
dne 7. března doc. PhDr. Naděžda
Kvítková, CSc., na téma „Vyšší barokní standard v díle Valentina Jestřábského“. Z dialektologického oddělení
Ústavu pro jazyk český Akademie věd
ČR přijaly naše pozvání PhDr. Milena
Šípková, CSc., a PhDr. Libuše Čižmárová, CSc., přednášely na téma „Slovník pomístních jmen na Moravě a ve
Slezsku“ – 12. prosince. Dne 4. dubna
jsme vyslechli přednášku Mgr. Markéty Zikové, členky Ústavu českého ja-

zyka FF Masarykovy univerzity v Brně,
a Mgr. Mojmíra Dočekala, Ph.D., člena
Ústavu jazykovědy a bohemistiky FF
Masarykovy univerzity v Brně „Prefixace, sufizace a aspekt českého verba“.
Tématem PhDr. Ilony Janoškové, CSc.,
a PhDr. Heleny Karlíkové, CSc., z etymologického oddělení Ústavu pro
jazyk český AV ČR v Brně bylo „Brněnské etymologické pracoviště – tradice a perspektivy“, 28. listopadu. Po
dlouhé době jsme uvítali doc. PhDr.
Mirka Čejku z FF Masarykovy univerzity v Brně, který se ve své přednášce
dne 28. března zabýval tématem „Nekonečnost světa a jazyk“. Z Brna přijela rovněž po delší době prof. PhDr.
Jana Pleskalová, CSc., která 2. května
přednášela na téma „Vývoj pravopisu
ve staré češtině (do 15. století včetně).“
Každoročním hostem v naší pobočce
je prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc.,
z katedry českého jazyka Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně,
který před několika léty působil
u nás jako externí učitel; za téma své
přednášky, konané 31. října, si vybral
„Dějiny zrodu české onomastiky“. Z Palackého univerzity v Olomouci vyhověli našemu pozvání prof. PhDr. Ivan
Blecha, CSc., vedoucí katedry filozofie
FF, který přednášel na téma „Problém
jazyka u Martina Heideggera“, a to
dne 21. listopadu, a doc. PhDr. Josef
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Midas, člen katedry českého jazyka
FF, téma jeho přednášky, proslovené
18. dubna, znělo „O regionálních variantách obecné češtiny“.
Na závěr jako vždy připomenu jisté
skutečnosti týkající se naší pobočky.
Pobočka je nedílnou součástí katedry
českého jazyka Filozofické fakulty OU.
Vznikla už v roce 1964, v době, kdy
akademičtí funkcionáři tehdejšího
Pedagogického institutu, pozdější Pedagogické fakulty, vynakládali značné
úsilí, aby v Ostravě vznikla vysoká
škola se společenským i přírodovědeckým zaměřením. K tomu zčásti přispěl
i vznik naší pobočky, jejíž činnost nebyla nikdy přerušena. A to snad stojí
za zmínku, stejně jako skutečnost,
že jejím zakladatelem byl prof. PhDr.
Alois Knop, CSc., proděkan Pedagogického institutu, který její činnost
stále sledoval a aktivně se zúčastňoval
jednotlivých přednášek až do konce
svého života. Jeho odkaz se snažíme
pokud možno co nejlépe naplňovat.
Shora uvedené skutečnosti uvádím ve
svém příspěvku každoročně, jak jste si
snad někteří i všimli. Uvádím je zcela
vědomě, neboť většina z nás, kteří
jsme byli jejími prvními členy, a mohli
tak osobně poznat tehdejší naše
přední lingvisty, které dnes posluchači

Zaznamenali jsme
znají už jen z literatury, nežije. Přirozeně akademický sbor se pochopitelně
časem proměňuje. Snad se alespoň
někdo z těch mladých, popř. nejmladších, v záplavě bohatých zpráv, které
se v Listech objevují, všimne i tohoto
mého příspěvku.

 Turnaj

Nemohu při této příležitosti nevzpomenout, že k těm prvním členům pobočky patřila i naše bývalá kolegyně
doc. PhDr. Dana Davidová, CSc., jistou
dobu byla též její předsedkyní. Letos
jsme vzpomněli 10. výročí jejího úmrtí
a při této příležitosti katedra uspořá-

CIT v badmintonu a squashi

Z iniciativy ředitele Centra informačních technologií RNDr. Martina Malčíka se 1. března 2008 konal sportovní
turnaj, na němž mohli všichni předvést své schopnosti ve hře badminton či squash. Tento turnaj, ač nemá
přesný termín konání, se uskutečnil
již počtvrté. Během tří hodin se na
třech kurtech (2 badminton, 1 squash)
odehrálo celkem 36 zápasů v základních skupinách a 3 zápasy o vítězství
mezi nejlepšími. Turnaje se zúčastnili zaměstnanci CIT a projektového
oddělení, včetně několika rodinných
příslušníků. Během doby, kdy venku
řádila větrná smršť, jsme dosáhli tohoto pořadí:

Pokud rozdělíme sportovce na mužskou a ženskou část, pak celkovým
vítězem ženské části se stala Kamila
Palová. V mužské části pak těsně zvítě-

dala mezinárodní konferenci „K diferenciaci jazykových prostředků“, která
měla velmi dobrou úroveň.
Doc. PhDr. Naděžda Bayerová, CSc.
předsedkyně pobočky

zil Martin Malčík před Milošem Hlavicou. Velké výkony však podali všichni,
důkazem je, že většina zúčastněných
ještě dva dny nemohla pořádně chodit. Turnaj skončil úspěšně a všichni se
těší (a pilně trénují) na další.
Ivo Řepka

výtvarné práce s papírem Michaela Terčová Galerie Student – Na ulici

Děkanát PdFOU Ostrava, Mlýnská ul., 10. 3. – 20. 4. 2008 k vidění stále (ve dne i v noci)

Badminton čtyřhra: 1. Kamila Pálová,
Ivo Řepka 2. Martin Malčík, Viktor
Santarius 3. Hana Santariusová, Miloš
Hlavica.
Badminton dvouhra: 1. Martin Malčík,
2. Mirek Dvořák, 3. Miloš Hlavica.
Squash: 1. Miloš Hlavica, 2. Martin
Malčík, 3. Ivo Řepka.

 Foto: Hana Santariusová

Uzávěrka dalšího čísla je v pondělí 26. května 2008.
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Grafický projekt Lídy Fojtíkové, studentky ateliéru grafického designu
Fakulty umění Ostravské univerzity

