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Zasedání Vědecké rady Ostravské univerzity
Pedagogická fakulta oslavila 55. výročí vzniku
Mezinárodní konference ECSPRESS
Profesor Verner, egyptolog světového jména na FF OU
Vědecky a kulturně bohatý podzim na FF OU
Mezinárodní úspěch studentů Fakulty umění OU
Profesor Joseph Hamill na katedře tělesné výchovy

Události

 Zasedání Vědecké rady Ostravské univerzity
Dne 26. listopadu 2008 se v univerzitní aule uskutečnilo slavnostní zasedání
Vědecké rady Ostravské univerzity. V auditoriu byli přítomni kromě členů akademické obce také rektoři a prorektoři českých i zahraničních vysokých škol
a univerzit a představitelé regionů.

 Prof. K. Wichterle (vlevo) a prof. M. Hilský

V rámci slavnostního zasedání byl
udělen čestný akademický titul doctor
honoris causa prof. Martinu Hilskému,
CSc., významnému anglistovi, překladateli, esejistovi, a významné osobnosti naší současné vědy prof. Ing.
Kamilu Wichterlemu, DrSc.
Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc., děkanka Filozofické fakulty, ve svém laudatiu uvedla:
Je pro mne velikou ctí a mimořádnou
osobní radostí, že Vědecká rada Ostravské univerzity schválila návrh Vědecké
rady její Filozofické fakulty udělit titul
doctor honoris causa v oboru anglické
literatury profesoru Univerzity Karlovy
Martinu Hilskému, s nímž členy fakulty
váže pouto spolupráce i osobního přátelství. A vzhledem k tomu, že letos na
jaře oslavil pan profesor polokulaté narozeniny, pojímáme udělení titulu doctor
honoris causa také jako příspěvek, byť
trochu opožděný, k tomuto jeho jubileu.

fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1966
začal působit na téže fakultě jako vysokoškolský učitel. V r. 1983 absolvoval habilitační řízení a v roce 1993 byl
jmenován profesorem anglické literatury. V letech 1989–1998 byl ředitelem
Ústavu anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nyní
tam působí jako vysokoškolský profesor,
jako předseda oborové rady doktorského studia oboru anglická a americká
literatura a jako člen Vědecké rady Filozofické fakulty. Vedle svého působení
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
přednášel na univerzitách ve Velké Británii a Spojených státech amerických.

Dovolte mi, prosím, abych uvedla některá data z laureátova odborného curricula. V roce 1965 absolvoval studia
anglistiky a hispanistiky na Filozofické
 Zástupci českých a zahraničních univerzit
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Pan profesor Martin Hilský, literární vědec, esejista a překladatel, je vynikajícím znalcem Shakespearova díla. Není
jen překladatelskou hvězdou první velikosti, je jediným Čechem, který přeložil
do češtiny celé Shakespearovo dílo –
tedy 38 jeho divadelních her i slavné Sonety. Přeložit něčí rozsáhlé dílo, nadto
v kvalitě hodné vysokého respektu, to
nepředstavuje pouhý kvantitativní faktor, to znamená nasát do sebe zhluboka
celou autorovu zduchovnělou bytost,
celou jeho životní filozofii. Jiskřivé moderní překlady Martina Hilského, vždy
opřené o důkladnou znalost dobových
reálií, jeho bravurní konstrukce vystihující do hloubky psychologii shakespearovských postav, jeho dvojjazyčná edice
opatřená rozsáhlými úvodními studiemi
a komentáři, to vše přispělo k tomu, že
profesor Hilský je dnes všeobecně považován za nejrenomovanějšího znalce
a překladatele Shakespearova díla.
Náš laureát je nositelem mnoha ocenění – Výroční ceny Odeonu 1989,
Ceny rektora Univerzity Karlovy 1992
za monografii Současný britský román,
ceny Obce překladatelů 1993 za překlad
Shakespearovy Zimní pohádky, Jungmannovy ceny za překlad Shakespearových Sonetů, vyhodnocený jako vůbec
nejlepší český překlad roku 1997. Za
překlady a interpretace Shakespearova
díla obdržel cenu Toma Stopparda za
rok 2002, udělovanou Nadací Charty 77.
Obdržel také Výroční cenu Nadace Českého literárního fondu 2002 za rozsáhlý
a dnes už legendární rozhlasový pořad o Sonetech Williama Shakespeara.
V roce 2002 byl za své zásluhy o šíření
anglické literatury v České republice jmenován britskou královnou Alžbětou II.
čestným členem řádu Britského impéria.

Události
Martin Hilský je nejen vynikající překladatel a autor mnoha desítek odborných
publikací z oblasti anglické a americké
literatury, je i významnou osobností
naší divadelní kultury. Letní shakespearovské slavnosti pod širým nebem, jež
se od r. 1994 z podnětu tehdejšího
prezidenta Václava Havla odehrávají
každoročně ve starobylých kulisách
Pražského hradu a patří k nejvýraznějším kulturním událostem českého léta,
vděčí za svůj úspěch mimo jiné i Martinu Hilskému, který je jejich trvalým
spolupracovníkem; speciálně pro tuto
kulturní událost přeložil Shakespearovy
tragédie Macbeth a Král Lear.
Řád naší univerzity pro udělování doktorátu honoris causa předpokládá, že
navrhováni jsou významní vědci, kteří
udržují s Ostravskou univerzitou odborné kontakty, požívají všeobecné
vážnosti ve své zemi, v České republice
i v mezinárodním měřítku, vědci, kteří
svým odborným působením přispěli
k povznesení určitého oboru pěstovaného i na Ostravské univerzitě. Obdivuhodná osobnost profesora Hilského
tento aspekt dokonale splňuje. Druhá
polovina října, kdy již řadu let přijíždí
přednášet na Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, bývá u nás svátkem
všech anglistů a literárních teoretiků,
učitelů i studentů. Naše Velká posluchárna bývá v tyto dny více než naplněna, atmosféra je sváteční a plná
očekávání, protože přednášky pana profesora, dokonalé a vždy inspirující, jsou
skutečnými událostmi v životě fakulty.
Na závěr mi dovolte slova samotného
profesora Hilského z knihy rozhovorů
Když ticho mluví. Jsou to slova, která
nejlépe vystihují jeho vztah k básníkovi,
jemuž zasvětil velkou část svého života:
„Mohl jsem jít do veřejného života,
akademických funkcí, ale nakonec jsem
se vždycky znovu rozhodl pro Shakespeara… Já bych chtěl být v závěru se
Shakespearem sám.“
Přejeme panu profesorovi pevné zdraví
a mnoho. mnoho světla při jeho hledání
odpovědi na otázku, kdo vlastně byl onen
nejslavnější básník alžbětinské doby.
Profesora Kamila Wichtrleho představila doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.,
děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.
Na dnešním slavnostním zasedání Vědecké rady Ostravské univerzity v Ostravě obdrží titul doctor honoris causa
vynikající odborník v oblasti chemických

věd pan profesor Ing. Kamil
Wichterle, DrSc.
Profesor Kamil Wichterle
se narodil 11. října 1941 ve
Zlíně. Bylo by neúplné, kdybychom opomenuli zmínit,
že prof. Kamil Wichterle je
synem zřejmě nejslavnějšího
českého chemika, čestného
předsedy Akademie věd
České republiky prof. Otto
Wichterleho, vynálezce silonu a kontaktních čoček.
Je zřejmé, že v případě otce
a syna „jablko opravdu nepadlo daleko od stromu“
a chemie, která učarovala otci, se stala
celoživotní láskou i pro syna Kamila. Ke
svému studiu si zvolil Vysokou školu
chemicko-technologickou v Praze, kde
v roce 1963 promoval. Kandidátskou
práci v oboru teorie chemické techniky
obhájil v roce 1968 v Československé
akademii věd na nynějším Ústavu chemických procesů v Praze, kde dále působil jako vědecký pracovník. V roce 1994
byl jmenován docentem chemického
inženýrství na Vysoké škole chemickotechnologické v Praze, v roce 1997 pak
na témže pracovišti profesorem. V roce
1997 získal titul doktor věd na strojní
fakultě Českého vysokého učení technického v Praze.
Těžištěm výzkumné činnosti profesora
Wichterleho se stal základní výzkum
v chemickém inženýrství vícefázových
disperzí, zejména v nenewtonských
kapalinách, vysoce viskózních látkách
a v tekutých kovech, a dále výzkum
v oblasti biomechaniky a optiky. V této
problematice publikoval své stěžejní vědecké práce a dosáhl v ní celosvětového
uznání. Je autorem či spoluautorem
více než čtyř set publikačních výstupů
- z toho je 25 patentů či autorských
osvědčení a bezmála sto pak představují články v mezinárodních (impaktovaných) periodikách. Jako expert byl
profesor Wichterle pozván na pobyty
ve Spojených státech amerických a ve
Velké Británii.
Své bohaté praktické zkušenosti z výzkumných aktivit profesor Wichterle systematicky předával a předává studentům.
Dříve to bylo na Vysoké škole chemickotechnologické, respektive Českém vysokém učení technickém v Praze, od roku
1993 pak především na Vysoké škole
báňské – Technické univerzitě Ostrava,
kde je od roku 1997 vedoucím katedry
chemie na Fakultě metalurgie a materi-
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 Prof. J. Močkoř předává diplomy doc. E. Fišerové, doc. M. Kisielovi a doc. P. Kladiwovi

álového inženýrství. Pod jeho vedením
bylo vytvořeno téměř 50 diplomových
prací, jejichž témata se zaměřují zejména
na řešení problémů chemického průmyslu
– v těchto pracích se odráží i dlouholetá
spolupráce pana profesora s chemickými
firmami, jako je BorsodChem - MCHZ
v Ostravě nebo DEZA ve Valašském Meziříčí. Řada jeho svěřenců se již uplatnila ve
špičkových výzkumných pracovištích jak
doma, tak v zahraničí.
Pan profesor Wichterle dlouhodobě
spolupracuje s katedrou chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.
Trvale zde sleduje vývoj chemických
studijních programů a oborů a konzultuje problematiku jejich akreditací. Podporuje vzájemnou mobilitu a spolupráci
mezi Ostravskou univerzitou a Vysokou
školou báňskou – TU Ostrava jak u studentů, tak i u pedagogických pracovníků. Působí v ostravské pobočce České
společnosti chemické, je členem hlavního výboru Společnosti chemického
inženýrství a každoročně participuje
i na organizaci krajských a celostátních soutěží chemické olympiády a na
soustředěních mladých chemiků. Jeho
přednášky a vystoupení pro „budoucí
chemiky“ se vždy vyznačují mimořádně
názornou, přitažlivou, ale i zábavnou
formou – tedy přesně takovým způsobem, který v mladých lidech dokáže
vzbudit opravdový zájem a přitáhnout
je k chemickým vědám.
Prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc., je výjimečně tvůrčí, činorodý člověk, který
se nedokáže jinak než úplně ponořit do
problému, ať už se jedná o problém vědecký, či „lidský“. Je přátelské a vstřícné
povahy a velmi rádi zdůrazňujeme, že
(Pokračování na straně 4)
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Zasedání Vědecké rady OU

(Pokračování ze strany 3)

onu vstřícnost si pan profesor plně zachovává i jako člen pracovní skupiny
pro chemické obory Akreditační komise
MŠMT ČR, kdy svým názorem, radou
a doporučeními přispívá k podpoře rozvoje studijních oborů v oblasti chemie.

Jsme přesvědčeni, že čestný dokto rát Ostravské univerzit y v Ostravě
je zaslouženým oceněním pana
profesora Ing. Kamila Wichterleho, DrSc., jako nesmírně t vůrčí,
pedagogicky zdatné a lidsky r yzí
osobnosti.

Součástí slavnostního zasedání bylo
také předání dekretů novým docentům,
úspěšně se habilitujícím v průběhu letošního roku před Vědeckou radou Filozofické, Pedagogické a Přírodovědecké
fakulty OU, doc. RNDr. Evě Fišerové,
Ph.D., doc. PhD. Miroslavu Kisielovi
a doc. PhDr. Pavlu Kladiwovi, Ph.D.
Jiřina Večeřová / Fota: E. Kijonka

 Pedagogická fakulta oslavila 55. výročí vzniku
Dvoudenní slavnost (23. a 24. října 2008) připravila pro učitele Moravy a Slezska
u příležitosti 55. výročí svého vzniku Pedagogická fakulta (PdF) naší univerzity.
Prvnímu dni oslav dominoval slavnostní koncert s vernisáží. Druhý den proběhl
ve znamení neformálních projevů, vyhlášení soutěže o Cenu profesora Uhra,
promítnutí dokumentárního filmu o vzniku fakulty, pokřtění sborníku a vystoupení pamětníků.
Dne 23. října 2008 si učitelé vyslechli
slavnostní koncert. Zhlédli vernisáž
výtvarných prací studentů a vernisáž
stálé expozice z historie fakulty. Písně
přednesl Vysokoškolský pěvecký sbor
univerzity pod taktovkou sbormistra

 Křtu sborníku se ujali J. Malach,
S. Urbanová a V. Krejčí

Jana Spisara. Slovenské písně zazpívala za klavírního doprovodu Jana
Nowaka Zlatica Berkyová, Loilletovou
Sonátou na trubku navázal Jan Štěpánek a za klavír usedla Kateřina Skácelová. Vystoupilo také kvarteto katedry
hudební výchovy Pedagogické fakulty
OU. Koncert završily vernisáže výstav.
Následujícího dne, 24. října 2008, si
v aule naplněné do posledního místa
pedagogičtí pracovníci vyslechli neformální projevy. „Když jsem přijímal
pozvání pana děkana na tuto slavnost,
zvažoval jsem, zda by to nemělo být

obráceně. Zda bych spíš já neměl pozvat pana děkana, když naše Ostravská univerzita vznikla z Pedagogické
fakulty…,“ řekl v úvodu rektor univerzity prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Děkan fakulty J. Malach uvedl: „Všem

studentům naší fakulty přeji, aby měli
náročné a spravedlivé učitele. Jejich
učitelům, aby měli zvídavé, po poznání toužící studenty.“ Protože bez
dobrých učitelů, jak zdůraznil jeden
z pamětníků, by nebyli dobří žáci. Vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy PaedDr. Libor Lenčo se ve
svém spontánním projevu hrdě přihlásil ke své alma mater, jíž je právě
Pedagogická fakulta naší univerzity.
V dokumentárním filmu o PdF pamětníci zavzpomínali na počátky fakulty,
kterou v současnosti každoročně absolvuje na 2000 studentů. Mezi absolventy fakulty je řada známých
 Z vystoupení pamětnice dr. Mileny Frydrychové
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osobností. (Patří k nim mj. např. Tomáš
Etzler, někdejší válečný zpravodaj CNN,
v současnosti reportér ČT, Monika Žídková, Miss Europe 2005, a celá řada
dalších osobností.)
Pokřtění dvousetstránkového sborníku
s názvem „55. výročí vysokoškolského
vzdělávání učitelů na severní Moravě
a ve Slezsku“ šampaňským se ujali děkan Pedagogické fakulty doc. Josef
Malach, vedoucí katedry české literatury, literární vědy a dějin umění FF
prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.,
a doc. PhDr. Vladimír Krejčí, CSc. Prof.
S. Urbanová při křtu vtipně glosovala
nápadem se třemi sudičkami, z nichž
jedna je ze sborníku nadšena, druhá
kritizuje překotnost jeho vzniku a třetí
dává čtenáři na výběr, jaké stanovisko
k této rozsáhlé práci zaujme. Děkan fakulty doc. Malach si s optimismem sobě
vlastním vybral za svou sudičku tu první.
A jaké jsou plány Pedagogické fakulty
na nejbližší dobu? „Pro budoucí studenty už teď připravujeme rozšíření
nabídky studijních programů našich 12
kateder a tří účelových zařízení o studium učitelství pedagogiky pro střední
školy, andragogiky a dalších studijních
programů,“ informoval děkan doc.
J. Malach. „Rostoucím požadavkům na
celoživotní učení vycházejí vstříc naše
vzdělávací programy a kurzy pro dospělé,“ dodal RNDr. Martin Malčík, Ph.D.,
proděkan Pedagogické fakulty OU.
Marie Nardelli / Foto: archiv

Události



Gaudeamus 2008 - prezentace Ostravské univerzity v novém

Ve dnech 21.–24. října se na brněnském výstavišti uskutečnil už XV. ročník
prestižního veletrhu vzdělávání Gaudeamus. Jak představit univerzitu v konkurenci dalších českých a zahraničních vysokých škol? Jak upoutat pozornost
středoškolských studentů a dalších zájemců o studium na OU? Jak prezentovat
nabídku studijních programů a studijních oborů, které připravily fakulty pro
akademický rok 2009/2010?

jak pro bakalářské, tak pro magisterské navazující studium, vysvětlovali
jsme (prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání, proděkan a proděkanky pro studium) zájemcům, jaká je
podstata současného restrukturalizovaného studia, jaké možnosti vzdělání
univerzita nabízí.
Zájem (dotazy na stánku, otázky při
přednáškách) byl živý, je však zřejmé,
že nastává období, kdy budeme muset
o budoucí posluchače usilovat velmi
aktivně a s možnostmi univerzity je
seznamovat promyšleně.
Reklamní propagační předměty charakterizovaly univerzitu již na veletrhu
v Bratislavě, poslouží také při veletrhu
vzdělávání v Ostravě, jsou připraveny
pro dny otevřených dveří Ostravské
univerzity na počátku ledna i na lednový mezinárodní Gaudeamus v Praze.

Hledání odpovědí nejen na tyto
otázky motivovalo letošní přípravu
na veletrh. Museli jsem nově připravit
stánek tak, aby prezentoval univerzitu
ve struktuře nových fakult. Znamená
to zapojit všechny fakulty prostřednictvím proděkanek a proděkana pro
studium, studijní oddělení, připravit soutěž o novou koncepci stánků
a propagačních předmětů, z návrhů
vybrat nejlepší a ty realizovat. Pro letošní a další rok se stal naším znakem
úhloměr (prezentovaný v čele stánku,
na plakátech, bannerech, na kalendářících i jako drobný upomínkový předmět - vždy s webovým kontaktem na
univerzitu, s názvy všech fakult a s emailovými kontakty na ně) a reklamní
slogan: Ostravská univerzita – širokoúhlá nabídka programů (realizace Fakulta umění OU – Pavel Noga, Marek
Sibinský, Tereza Žurková).
Změnili jsme také přebaly informačních materiálů jednotlivých fakult. Od
letošního roku jsou na nich v drobné



karikatuře, v tričkách, jejichž barvy
odpovídají barvám fakult, postavy
možných zaujatých studentek.
Na veletrhu jsme ve dvou přednáškách
dokumentovali pestrou škálu oborů

Mezinárodní konference ECSPRESS

Konference Sociální profese pro sociální Evropu bilancování – současnost – perspektiva se uskutečnila
3.–4. října 2008 v nové aule a konferenčním centru VŠB. Na konferenci
reflektovala skupina akademiků

a praktiků vývoj v oblasti sociálních
profesí, jež byly v posledním desetiletí ovlivněny Boloňským procesem,
neoliberální politikou (dominující
v sociální oblasti), profesionalizací
a diferenciací.
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Děkuji všem, kdo se na přípravě i průběhu všech tří veletrhů podíleli, jejich
zásluhou jsme univerzitu prezentovali
jako prostor, kde pracují zaujatí lidé.
Iva Málková, prorektorka pro studium
a celoživotní vzdělávání / Fota: Jiřina Večeřová

Konferenci pořádala Ostravská univerzita
(kancelář ECSPRESS při FSS OU) ve spolupráci se třemi evropskými organizacemi:
Evropské centrum pro komunitní vzdělávání – ECCE, Evropská asociace škol sociální práce – EASSW. Evropská asociace
center v sociálním vzdělávání – FESET.
(Pokračování na straně 6)

Události



Mezinárodní konference ECSPRESS

(Pokračování ze strany 5)

Konference se zaměřila na následující
tři tematické okruhy:
Evropské dimenze rozvoje studijních
plánů v sociálních profesích (Sběr informací o evropských elementech ve
vzdělávání, evropské moduly pro společné evropské vzdělávací programy);
Úloha sociálních profesí v boji proti
sociálnímu vyloučení (Přehled iniciativ
k tématu na akademické a praktické
úrovni); Sociální profese v měnícím
se sociálně politickém kontextu v Evropě (Analýza změn v sociální politice
v Evropě a diskuze o důsledcích pro
sociální práci v západní, střední a východní Evropě).

níky přivítal a úvodní projev přednesl
rektor Ostravské univerzity prof.
RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Hlavní referáty přednesli prezident
ECCE doc. PaedDr. Oldřich Chytil,
Ph.D., a prezidentka EASSW prof. Annamaria Campanini. Doc. Chytil bilancoval ve svém referátu vývoj sociální
práce v zemích střední a východní
Evropy od počátku 20. století do sou-

časnosti. Prof. Campanini se zaměřila
na současný stav a problémy vzdělávání v sociální práci v Evropě.
Účastníci konference vysoce hodnotili
konferenci z hlediska programového
i organizačního. Řada z nich poprvé
osobně navštívila Ostravskou univerzitu, která pořádanou konferencí
potvrdila své dobré jméno, jež má ve
třech velkých celoevropských organizacích ECCE, EASSW a FESET.
Oldřich Chytil

Akce se zúčastnili zástupci vysokých
škol i praxe v sociální oblasti ze 14
evropských zemí, studenti Fakulty
sociálních studií Ostravské univerzity
a studenti Katolické univerzity Eichstätt-Ingolstadt z Německa. Účast Z jednání konference / Foto: archiv

 Parémie národů slovanských již počtvrté
Katedra slavistiky pořádala ve dnech 20.–21. 11. už čtvrté bienále mezinárodní
vědecké konference věnované tématu Parémie národů slovanských.
První konference na toto téma byla
uspořádána v r. 2002 k uctění památky významného slavisty F. L. Čelakovského, profesora staroslavné
Univerzity Karlovy a staroslavné polské univerzity ve Vratislavi. V roce
2002 totiž uplynulo 150 let od úmrtí
tohoto vynikajícího slavisty i 150 let
od vydání jeho kardinálního díla Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. Na počest tohoto gigantického
díla byla i první konference nazvána
Parémie národů slovanských. Zájem
o konferenci byl značný – setkalo se
zde kolem 30 lingvistů zabývajících se
příslovnictvím – ze západo-, východoi jihoslovanských zemí.

kých, ukrajinských,
a slovinských.

běloruských

svůj diachronický charakter velmi aktuální, hodné systematické odborné
pozornosti. Další ročníky konference
zasvěcené slovanské paremiologii už
pokračují jako bienále, tj. jsou pořádány ve dvouletých intervalech.

Přísloví, jež vznikala jako svérázný alegorický obraz a výklad světa, mění svou
tvář. Je to zcela přirozené. V době, kdy
se kardinálně změnil způsob života,
představy o světě a potažmo i stav
naší duše, procházejí i přísloví proměnami, zejména proměnami transformačními a frekvenčními.

Tato myšlenka se ve slovanských
zemích setkala s velkým ohlasem,
o čemž svědčí skutečnost, že na
čtvrtou konferenci bylo přihlášeno
60 příspěvků, tedy o 100 % více než
na první konferenci v r. 2002. Zazněly zde příspěvky o parémiích
českých, slovenských, polských, rus-

Ano, přísloví mění svou tvář, ale Čelakovského okřídlený výrok „Bez přísloví
věk neprožiješ“, který trefně připomněl
pan prof. Mlacek před 6 lety, ten platí
stále. Protože přísloví i nadále zůstávají
oním vzácným kořením, které dodává
naší řeči příchuť, zůstávají zlatým fondem našich jazyků. 
Eva Mrhačová

Průběh této první mezinárodní konference ukázal, že téma paremiologie
je z hlediska badatelského zájmu přes
 Ze zahájení konference: zleva doc.
Mrhačová, děkanka, doc. Rudincová, vedoucí
katedry slavistiky, Ing. Aleš Zedník, honorární
konzul Ruské federace v Ostravě, a Nikolaj
Brjakin, tajemník Generálního konzulátu
Ruské federace v Brně
Foto: Jelena Kupcevičová
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Události

● Profesor Verner, egyptolog světového jména, na ff ou
Vážený pane profesore, naše studenty velmi zaujala jak Vaše přednáška, tak Váš život spojený s Egyptem, egyptologií
a archeologií. Proto jsem se rozhodla, že Vás požádám o rozhovor pro naše univerzitní Listy.
Jako motto k rozhovoru si dovolím použít citát z knihy K čemu dnes humanitní vědy? (Praha, FF UK 2008): „Významné
archeologické objevy a vědecké výsledky, publikované v desítkách vědeckých monografií a stovkách odborných článků,
posunuly Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy mezi pracoviště respektovaná doma i v zahraničí. Ústav se stal jedním z hlavních světových badatelských center…“

Snímky převzaty s laskavým svolením autora z publikace Jana Boňka: Miroslav Verner, 40 let v Egyptě.

Kolik měsíců (a tedy let) jste za svůj život strávil na terénních výzkumech v Egyptě?
Nikdy jsem nepočítal čas, který jsem dosud strávil na výzkumech v Egyptě, vždyť jsem tam i v některých letech nepřetržitě žil a můj starší syn tam navštěvoval českou školu na
našem velvyslanectví.

V Egyptě máme stálé pracoviště včetně bytů na českém velvyslanectví v centru Káhiry, odtud dojíždíme na terénní výzkumy. Během prací v Egyptě tedy bydlím na Zastupitelském
úřadě ČR v Káhiře.
V kolik hodin ráno vyjíždíte na poušť a jak se v Egyptě stravujete?
Vstáváme v půl šesté ráno a v terénu začínáme v sedm hodin.
Stravujeme se doma, na Zastupitelském úřadě ČR.

Z kterého z mnoha archeologických nálezů v Egyptě jste
měl největší objevitelskou radost?
Těší mne každý zajímavý archeologický nález. Mohl bych uvádět
řadu těch nedůležitějších, ze všeho nejvíc si však cením toho, že
se nám podařilo získat tak velkou a archeologicky nesmírně cennou koncesi na pyramidových polích v Abúsíru, kterou máme.

Kolik starých písem dokážete číst a interpretovat?
Umím číst a interpretovat texty psané starou, klasickou
a pozdní egyptštinou, psané hieroglyfickým nebo hieratickým
písmem. Když je třeba, umím si poradit i s koptským textem.

Kde jsou uloženy/vystaveny předměty, které čeští egyptologové odkryli?
Naprostá většina jich je vystavena a uložena v různých egyptských muzeích, zejména v Egyptském muzeu v Káhiře. Malou
část nálezů jsme získali jako náš podíl pro Národní muzeum
v Praze, resp. jeho složku Náprstkovo muzeum.

Jak známo, jedinými potomky starověkých Egypťanů jsou
v Egyptě Koptové. Žijí ale zcela v ústraní, arabští průvodci se turistům o nich příliš nezmiňují. Uchovali si i staroegyptský jazyk?
Koptové, egyptští křesťané, jsou přímými potomky starých
Egypťanů. V zemi jich žije podle oficiálních zdrojů asi 10 %,
podle neoficiálních až 15 %. Úředně mají zaručena svá základní práva, v atmosféře sílícího islámského fundamentalizmu
však jejich situace není nijak snadná. Koptsky už nemluví, jen
arabsky. Koptština je už jen liturgickým jazykem v koptských
kostelech.

Před vjezdem do Údolí králů se turistům ukazuje domek, ve
kterém žil slavný objevitel Tutanchamonovy hrobky, britský
archeolog Howard Carter. Kde bydlíte Vy, pane profesore,
během svých pobytů v Egyptě?

Za rozhovor poděkovala Eva Mrhačová

● Fotografické střípky z přednášky profesora Vernera na FF OU
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Fakulty a vysokoškolské ústavy

 Vědecky a kulturně bohatý podzim na FF OU


Václav Moravec odkrýval taje mediální problematiky

Václav Moravec je díky brilantnímu vedení politických diskuzí a moderování
volebních maratonů současnou veřejnoprávní stálicí. A jeho popularita právem
stoupá.
Není tedy divu, že studenti požádali
paní děkanku, aby do svého cyklu
Setkání s osobností pozvala právě Václava Moravce.
A to se podařilo. Těsně před datem
jeho přednášky (8. 10.) jsme všichni
trnuli, zda bude moci přijet . V té
době totiž k jeho stálým moderátorským povinnostem přibylo i moderování předvolebních diskusních


splňovat tyto základní nezávislosti:
nezávislost politickou, ekonomickou
a myšlenkovou.
V následné živé diskuzi, ve které se
zdaleka nedostalo na všechny otázky,
studenty zajímala především příprava
pořadu Otázky Václava Moravce („je
celotýdenní a po skončení nedělních
otázek už připravují další“), nezávislost médií, jeho moderátorské vzory

Profesor Hilský při přednášce

Foto: Tomáš Rucki

Profesor Hilský
opět nadchnul


Cyklus děkanky FF OU „Setkání s osobností“ má za téměř šestiletou dobu
svého trvání své „stálice“.
K ním bezesporu patří pan profesor
Martin Hilský, nejslavnější český shakespearolog, jediný Čech , který přeložil
do češtiny kompletní dramatické Shakespearovo dílo, čítající 38 her a Sonety.
Popáté, ale opět stejně intenzivně dokázal pan profesor ve své přednášce
s podtitulem „Kolotoč anglických
králů“ posluchače vtáhnout do světa
her vypovídajících o formování anglické
státnosti, která se rodila z bitev, vražd
a boje o moc. 	
Jana Bolková

speciálů.Václav Moravec ale sliby
plní, a tak všichni zájemci, kterým
se podařilo do největší posluchárny
doslova vtěsnat, zažili přednáškový
koncert.
Václav Moravec v úvodu přednášky
krátce rozebral situaci československých médií před sametovou revolucí.
Dále se pak zabýval jejich transformací po roce 1989, kdy se začaly budovat dva modely – model soukromý
a model veřejnoprávní (zde byla
vzorem britská stanice BBC). Hovořil
o první soukromé rozhlasové stanici
Evropa 2, jejíž vysílání bylo zahájeno už v březnu 1990, ale i o problémech, které tato převratná doba
přinášela do oblasti komunikace.
V závěru přednášky pak definoval
osobnost novináře, která by měla
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Z přednášky Václava Moravce

Foto: Tomáš Rucki

(„Jeremy Axman z BBC a Tom Brokaw
z NBC“). Hovořilo se také o jeho pedagogické činnosti na Institutu komunikačních studií FSV UK i o jeho
nejoblíbenější aktivitě ve volném
čase – cyklistice.
Václav Moravec všechny přítomné
doslova uhranul nejen profesionalitou, ale i skromností a uměním naslouchat. Rádi Vám sdělujeme, že na
Filozofické fakultě OU ho přivítáme
opět v úterý 16. 12. , kdy v modulu
Základy žurnalistické práce prosloví přednášku na téma Novinářská
etika.
Jana Bolková

Fakulty a vysokoškolské ústavy


Opera v Ostravě v galerii Na Půdě

Přeneste se ze všedního dne do
magického světa operních postav.
V galerii Na Půdě Filozofické fakulty
Ostravské univerzity jsou vystaveny
od poloviny listopadu umělecké fotografie pedagoga Institutu tvůrčí
fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity
v Opavě Vojtěcha Bartka. Na obřích
fotografiích můžete nahlédnout
do bohatého citového vývoje postav oper Don Giovanni a Kolotoč,
zachycených v průběhu zkoušek
objektivem Vojtěcha Bartka. Ostravská opera – to je jeho další fotografické téma. Kdo ji navštěvuje, ví,
že je to opera po všech stránkách
vynikající, se spoustou výrazných
tváří a skvělých hlasů. Vojtěch Bartek sleduje vývoj operních postav


vždy od prvních zkoušek a jeho
výstava je vždy hotova v den premiéry. Její návštěvníci pak mohou
zhlédnout autentickou výpověď

o nelehkém zrodu díla. Jsme moc
rádi, že alespoň její část můžeme
zprostředkovat našim studentům
a návštěvníkům fakulty.
Jana Bolková

Z vernisáže výstavy. První zleva Vojtěch
Bartek, autor / Foto: Tomáš Rucki



Podzim na katedře anglistiky a amerikanistiky ve znamení překladu

Hostem říjnové překladatelské dílny
byl Pavel Dominik, držitel Jungmannovy ceny za nejlepší překlad roku
1991, přední český překladatel mo-

derní britské a americké prózy a dramatu. Se studenty diskutoval nad
texty Petera Quiltera ´Úchvatná´ a Geraldine Aronové Můj báječný rozvod,
které se aktuálně hrají na pražských
scénách.
V listopadu za velkého zájmu studentů proběhlo autorské čtení poezie předního současného velšského
básníka Patricka McGuinesse a českých překladů jeho básní v podání
překladatelky Alexandry Büchlerové
a beseda o překladu a překládání
s britským znalcem moderní ruské
a české literatury a současně překla-



Pavel Dominik / Foto: archiv KČL



Přední francouzský literát přednášel a besedoval

Ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie a Alliance
Française Ostrava uspořádala katedra romanistiky
seminář s prof. Dominiquem Viartem z francouzské
Université Lille 3, předním odborníkem na současnou
francouzskou literaturu. Profesor Viart ve své přednášce
seznámil studenty románských jazyků se specifiky současné francouzské literatury a věnoval se jejímu vývoji
od roku 1980. Do té doby byla literatura velmi formální,
uzavřená sama do sebe, ale od 80. let se zase začala
zajímat o věci okolo sebe (člověka, společnost, historii,)
jako by se znovu zmocnila světa.
V následné besedě se pak živě diskutovalo o vztazích
české a francouzské literatury či možnostech literární
kritiky.
Mariana Kunešová, katedra romanistiky


Prof. D. Viart / Foto: archiv Université Lille 3
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datelem ruské i české beletrie prof.
Robertem Porterem z Univerzity
v Bristolu.
Renáta Tomášková, katedra anglistiky



Prof. Robert Porter / Foto: archiv R. Portera
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 Ostravská hispanistika slaví své patnácté výročí
Patnácté výročí založení hispanistiky
na Ostravské univerzitě jsme si letos
připomněli dvěma samostatnými akcemi.
Tu první jsme realizovali již 26. 4. v rámci
pravidelného setkání Asociace učitelů
španělštiny České republiky, které bylo
letos organizováno v Ostravě.

Po úvodním slovu doc. PhDr. E. Mrhačové, CSc., děkanky FF OU, iniciátorky
založení katedry romanistiky na Ostravské univerzitě, se ujal slova atašé
pro školství Velvyslanectví Španělského
království v ČR pan Demetrio Fernández González, který vysoce ocenil založení oboru španělština pro celý region
– a to jak z hlediska vědy a kultury,
tak z hlediska zahraničního obchodu.

z různých akcí pořádaných oddělením
za posledních pět let (v učebně i na
chodbě) – a to vše dodalo našemu
Dni ostravské hispanistiky nejen slavnostní, ale i zábavný ráz a ještě více
nás všechny stmelilo.
15 let trvání, to už je důvod k velké
oslavě, a tak svátek ostravských hispanistů pokračoval večerem v klubu Atlan-

Jako dobří hostitelé jsme pozvali i učitele španělštiny – nečleny Asociace
z celého regionu.
Program, do něhož přispěli všichni
členové oddělení hispanistiky, obohatila přednáška prof. Dr. Max Figueroa Esteva z Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo v Mexiku.
 Den ostravské hispanistiky. Beseda o studiu
španělštiny v zahraničí, studentky G. Mikušová
a E. Petříková (zleva)

 Celostátní seminář (duben 2008)
Výuka tlumočnictví v odborné učebně
spojena s její prohlídkou Mgr. Jana Veselá, Ph.D.,
a účastníci semináře

Díky sponzorskému daru MUDr. Ludmily Pečivové jsme mohli zpracovat,
dát vytisknout a účastníkům semináře
rozdat sborníček informující zevrubně
o ostravské hispanistice.
Druhou akci jsme naplánovali na podzim, na 22. října 2008, a nazvali ji Den
ostravské hispanistiky. Naše pozvání
přijalo přes 80 studentů, absolventů
a příznivců španělštiny z Ostravska
a ze zakladatelů ostravské hispanistiky: pak doc. PhDr. Eva Mrhačová,
CSc., prof. PhDr. Svatava Urbanová,
CSc., PhDr. Hana Cincibuchová a PhDr.
Jana Pavlisková, Ph.D.

V přednáškové části vyslechli studenti
ještě přednášky tří členů oddělení –
dr. Maksmyliana Drozdowicze, prof.
PhDr. Lubomíra Bartoše, CSc., a MPhil
José Luis Bellóna Aguilery, Ph.D.
Den ostravské hispanistiky měl celou
řadu doprovodných akcí – besedu
studentů o studiu španělštiny v zahraničí, hodnocení dosavadní spolupráce s partnerskými univerzitami,
videoprojekci Dnů španělské kultury (divadelní hra Zahradníkův pes
– 2003), promítání fotografií z patnáctileté historie katedry, výstavku publikací vyučujících oddělení španělštiny,
nástěnky s barevnými fotografiemi
 Den ostravské hispanistiky.
Atašé pro školství Velvyslanectví Španělského
království v ČR Demetrio Fernández Gonzáles
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tik. Vynikající bylo vystoupení houslisty
Jana Huszára za klavírního doprovodu
Mgr. Ivany Hotárkové z Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, vystoupení studentů španělštiny v recitačním pásmu
španělské poezie – veršů Ángeles Mory
v originále a v českém překladu. Večerní
program vrcholil koncertem sboru Chorus Ostrava se sbormistry prof. Lumírem Pivovarským a Janem Mlčochem,
studentem 5. ročníku Učitelství španělského jazyka a literatury pro SŠ . Na
závěr večera byl promítnut v původním
znění neobyčejně zajímavý španělský
film Ladrones režiséra Jaime Marquése
Olarreagy z roku 2007.
Mgr. Kornélia Machová
katedra romanistiky / Fota: archiv

Fakulty a vysokoškolské ústavy

 17. listopad 2008 na katedře romanistiky
Pátek 17. listopadu 1939 znamenal počátek jednoho z nejtemnějších období českých národních dějin…
Již od roku 2005 pan profesor J. Šabršula, přímý účastník událostí 17. listopadu 1939, pro romanisty i zájemce

z řad studentů a pedagogů celé fakulty
při tomto výročí vypráví o událostech,
které osobně zažil coby student prvního ročníku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Promlouvá k nám všem,
mladým i starším, kteří známe historii
naší země z období před druhou světovou válkou jenom z učebnic, v lepším
případě z úst pamětníků.
Připomene nám Mnichovskou dohodu,
nástup německého nacismu, rozdělení
republiky, zabrání Sudet a posléze obsazení zbytku Čech a Moravy, stručně
hodnotí vývoj událostí v Československu. Jeho slov přímého účastníka si
velmi vážíme, protože už je jich v celé
naší vlasti pouhých dvanáct!

 Profesor J. Šabršula



 Studenti, účastníci besedy

1939, když od nich uplynulo už bezmála 70 let?

O událostech 17. listopadu 1939 hovoří
nejen pamětníci, mluví se o nich v televizi, v rádiu, píše se v novinách, svá svědectví mohou poskytnout i naše archivy.

Protože:
„Tuto sobotu se do Plzně sjedou stovky
pravicových radikálů z Česka i ze zahraničí. Neonacisté svou akci ohlásili jako
Pochod za svobodu slova a radnice třetí
městské části v Plzni, kudy chtějí projít, jim v něm neuměla zabránit. V plzeňských ulicích proto bude připravena
státní i městská policie. Na pokojný
odpor proti radikálům se chtějí postavit
i občané. Protestní akce koordinuje Liga
proti antisemitismu.“
(15-01-2008 14:07 UTC www.radio.cz)

A proč si vlastně každým rokem připomínat ty dávné události 17. listopadu

katedra romanistiky / Fota: archiv

Mgr. Kornélia Machová

Vynikající úspěch absolventa magisterského studia historie

V posledních říjnových dnech se každoročně vyhlašují výsledky vysokoškolské
soutěže o Cenu Edvarda Beneše. Letos se konal již 13. ročník této soutěže, kterou
vyhlašuje město Sezimovo Ústí. Do soutěžních sekcí Historie 20. století (garantem je Společnost Edvarda Beneše) a Sociologie (garantem je katedra sociologie
FSV UK) zasílají své zdařilé seminární, bakalářské či diplomové práce posluchači
a čerství absolventi filozofických, pedagogických, právnických a jiných společenskovědních fakult českých, moravských a slezských univerzit.
Studenti katedry historie FF OU jsou
pravidelnými účastníky tohoto klání
a v posledních letech zde zaujímají
čelná umístění (ve 12. ročníku 2. místo,
v 11. ročníku čestné uznání).
V této úspěšné tradici pokračoval letošní absolvent magisterského studia
historie FF OU Michal Sojčák, který
v konkurenci jedenácti odborných
prací získal Cenu Edvarda Beneše
3. stupně v kategorii Historie 20. století. Jeho práce nese název Nabývání
československého státního občanství
v letech 1918–1935 (na příkladu politického okresu Moravská Ostrava).
Z anotace práce vyjímáme:
Rozpad habsburské monarchie roku
1918 přinesl jistému počtu obyvatel

nově vzniklého československého státu
problémy s jejich státní příslušností,
neboť československé státní občanství
– ve shodě s předchozími rakouskými
právními normami – bylo vázáno na
tzv. domovské právo v některé obci na
území nového státu. Na Ostravsku již
od 19. století pracovalo tisíce imigrantů

z Haliče, kteří tu byli trvale usedlí, ale
neměli na území státu domovské právo,
takže se dostali do postavení „cizinců“.
Tuto situaci analyzoval Michal Sojčák na základě rozsáhlého souboru
státoobčanských písemností. Vznikla
tak promyšleně strukturovaná, pečlivě zpracovaná studie, která na regionálním příkladě Ostravska osvětluje
jeden málo známý aspekt vnitřní politiky meziválečného Československa.
K úspěchu našemu absolventovi srdečně blahopřejeme!
Lucie Jelínková, Jana Bolková

 Den Venezuely (Venezuela – país tropical)
Na podzim připravuje katedra romanistiky již tradičně den věnovaný jedné
z latinskoamerických zemí. Začali jsme Dnem kubánské kultury 19. října 2005,
11. října 2006 jsme uspořádali Den mexické kultury a ten loňský Den – 8. listopadu byl věnován Peru.
Věříme, že tyto naše „Dny“, věnované
převážně kultuře, geografii nebo literatuře, prosluní svým nádechem
exotiky, tepla, moře, modré oblohy
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a bujné vegetace naše podzimní, často
tmavá odpoledne se zataženou oblohou a znečištěným ovzduším.
(Pokračování na straně 12)

Fakulty a vysokoškolské ústavy



Den Venezuely…

(Pokračování ze strany 11)

Venezuela je země impozantních
rozměrů: najdete zde největší jezero
v Jižní Americe a třetí nejdelší řeku,
nejvyšší vodopády na světě a nejdelší
hady. Žijí zde také jaguáři a pásovci.
Zdejší krajina patří k těm nejzvláštnějším, jaké kde spatříte: na západě se
tyčí zasněžené vrcholky And, na jihu
leží vlhké amazonské pralesy. Na východě se rozkládá nádherná plošina
Gran Sabana se zvláštními plochými
vrcholy a bílé pláže na Karibském pobřeží jsou lemovány kokosovými palmami…

z llanos-rovin se rozšířila díky umělcům, hudebním skladatelům, jako
Antonio Estévez a Juan Bautista
Plaza, nejenom po celé Venezuele,
ale i do dalších oblastí Latinské Ameriky.
Joropo je charakteristická především
svojí hudbou, ve které se mísí ev-

ropské, africké a původní domorodé
rytmy. Podle slov pana atašé je joropo
nejlepším výrazem lidového umění
Venezuely, a proto by tuto hudbu měli
všichni Venezuelané propagovat a najít jí důstojné místo mezi jinými projevy latinskoamerické kultury, jakými
jsou třeba argentinské tango nebo
mexický venkovský žánr ranchera. Pan
atašé často na toto téma v České republice přednáší, protože se domnívá,
že podpora a šíření původních kulturních hodnot Venezuely je jeho posláním.
Program pokračoval představením
i dalších latinskoamerických tanců,
které pro početné obecenstvo v zcela
zaplněné učebně E 224 připravily naše
studentky španělštiny Denisa Vrátná
a Hana Siudová.

Náš letošní program začala prezentace
pod názvem Venezuela –país tropical
(Venezuela – tropická krajina), kterou
připravila naše kolegyně Katerina Bohač. Představila nám svou vlast, její
překrásnou přírodu, ale i svátky, karnevaly, typická jídla nebo nejoblíbenější zábavy obyvatel této krajiny.

Závěr programu patřil zajímavému
filmovému snímku režiséra Alberta
Arvela.
A už začínáme přemýšlet, jakou zemi
představíme hispanistům příští rok!

Venezuelsky folklor: Joropo Llanero, hudbu a tanec nám přijel
představit ve svém zajímavém vystoupení kulturní atašé z velvyslanectví Bolivarovské republiky
Venezuela Mgr. Hector Castillo. Je
nadšeným propagátorem joropo.
Původně venkovská forma hudby

Mgr. Kornélia Machová
katedra romanistiky
 Kulturní atašé Velvyslanectví Bolivarovské
republiky Venezuela Mgr. Hector Castillo
Foto: archiv

 Mezinárodní úspěch studentů Fakulty umění OU
Studenti Fakulty umění Daniela Formanová (obor hra na housle) a David Forman
(hra na violoncello) dosáhli v říjnu výrazného úspěchu na mezinárodní soutěži
Ostracized Music (Zakázaná hudba) v německém Schwerinu. Soutěže se zúčastnilo 26 souborů z celého světa, např.
z Německa, Číny, Mexika, Uzbekistánu, Koreje a dalších zemí, a sourozenci Formanovi získali 3. cenu.
Soutěž proběhla v rámci festivalu,
který je zaměřen na tvorbu hudebních skladatelů, kteří byli pronásledováni komunistickým režimem
nebo se stali oběti holocaustu. Duo
Formanových mělo na programu
skladby Ervína Schulhoffa a Gideona
Kleina. Oba studenti se již dlouhodobě tématem holocaustu zabývají,
David je autorem práce o hudebním
dění v koncentračním táboře Terezín
a Daniela napsala bakalářskou práci
o Gideonu Kleinovi.
Srdečně blahopřejeme.
Jiřina Večeřová
Fota: archiv
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Fakulta umění Ostravské univerzity má nové taláry a insignie

Fakulta umění OU zahájila letošní
akademický rok s novými insigniemi
a taláry. Jejich autorem je akademický
sochař a pedagog fakulty Marius Kotrba.
Talár děkana je proveden v pravoúhlých liniích demonstrujících rovnováhu
a bezpečí. Děkanova insignie je ve tvaru
čtverce s rozpaženým bojovníkem,
který má vyjadřovat sílu, moc, ale také
radost. Dekorace taláru a insignií pro-

děkanů jsou hravější a ilustrativnější:
oblá ramena a nižší, opačně posazené
klobouky. Klasická kombinace černé
a bílé (doplněná v detailech modrou
a zelenou) má být odrazem důstojnosti
a monumentality. Tři insignie pro proděkany mají tvar kruhu a trojúhelníků.
Talár pedela ostře kontrastuje s taláry
hlavních představených. Působí jedno Žezlo Fakulty umění OU



 Z výstavy talárů a insignií – talár pedela

značně pozitivně, čímž záměrně přitahuje pozornost k jím drženému žezlu,
na které student skládá slib.
Taláry a insignie Fakulty umění OU
byly široké veřejnost představeny na
výstavě v Ostravském muzeu od 4. do
30. 11. 2008.
- JV Fota: E. Kijonka

Centrum Pyramida informuje

Ve čtvrtek 6. listopadu 2008 proběhl ve školicí místnosti Centra Pyramida odborný seminář Studenti se speciálními potřebami na vysoké škole, určený
zaměstnancům OU. Účastníci semináře byli seznámeni s koncepcí vzdělávání pedagogů a dalších pracovníků na vysoké škole, zaměřeného na oblast vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Proces integrace studentů
se zdravotním postižením do vysokoškolského studia je závislý zejména na
schopnostech vnímat a respektovat jejich speciální potřeby. Je to úkol nelehký
a „běh na dlouhou trať“.

čení osob se smyslovým postižením
a získají přehled o jejich speciálních
potřebách. S termíny tutoriálů a jejich organizací se můžete seznámit
na http://pyramida.osu.cz/. Informace pro veřejnost eLearningový
kurz. Naleznete tam také přihlášku
k uvedenému kurzu.

Důležité však je, že tento běh byl
výše uvedeným seminářem odstartován. Akce se zúčastnilo 13 vysokoškolských pracovníků (z OU a VŠB
- TUO) a věříme, že právě oni předají
„štafetový kolík“ dalším běžcům a že
jej budou mít komu předávat. Aktivní
zájem účastníků úvodního semináře
je důkazem, že zaměstnanci univerzit v Ostravě chtějí vytvářet podmínky ke studiu a jeho úspěšnému
dokončení všem studentům včetně
studentů se zdravotním postižením.
Centrum Pyramida proto připravuje

Univerzitní knihovna Ostravské univerzity s Centrem Pyramida jsou
důkazem toho, že inkluze nemusí
být pouze iluzí. Již nyní je to prostředí, v němž se mají možnost
setkávat studenti s odlišnými individuálními dispozicemi ke vzdělávání, ale společným cílem –
úspěšně vystudovat a uplatnit se ve
společnosti. Přijďte se o tom sami
přesvědčit.

eLearningový kurz Studenti se speciálními potřebami na vysoké škole,
který bude zahájen v únoru 2009.
Jeho cílem bude seznámit zájemce
s formami a prostředky pedagogické a další podpory studentům se
senzorickým postižením. Kurz je určen akademickým i neakademickým
pracovníkům vysokých škol, kteří se
chtějí aktivně podílet na uplatňování
principů rovných příležitostí k vysokoškolskému vzdělávání. Absolventi
kurzu získají orientaci v současné
terminologii používané pro ozna-
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Eva Zezulková
kontaktní osoba Centra Pyramida za PdF OU
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 Artperitiv VI
20. 11.–5.12. Galerie Student Ostravské univerzity v Ostravě
Výstava prezentuje práce studentů
I. a II. ročníku katedry výtvarné výchovy ateliéru akademického sochaře
doc. Ivo Chovance a jeho vlastní práce.
Pro autorovu tvorbu je typická zdánlivá jednoduchost, která v sobě skrývá
řadu obsahů a přesahů. Na jedné
straně jsou jeho práce výrazné minimalistickým pojetím (monochromy)
a na druhé straně přetvořením těchto
prostředků (vstupy barev, zjizvení) dochází k evokaci cítění více či méně minimalismu cizího. V tomto okamžiku
se geometrická forma otevírá, aby se
stala metaforou lidského těla. Je zde
také vliv kinetismu, vše v díle ožívá na
jeho povrchu, který je zranitelný vůči
hře světla a divákově perspektivě. Podobně nezůstává konstantní ani nejméně změnitelná vlastnost díla a tou
je tvar, divák ho mění neustále tím, jak
mění svou pozici vůči němu. Hru klamu
rozehrávají transparentní glazury,
které vyvolávají neklid. Plocha má objem, který může být rozevřen, opět záleží na individuálním přístupu diváka.
Je tu neustálá dvojznačnost – jednoduchost a tvarová čistota, až průmyslově

neosobní, a proti nim výrazně osobní
intimita, nedokonalost náhody a provokující dráždivost. Dualita reálného
a abstraktního, racionálního a libidiálního. Odkazy na tělesnost, ženskost,
redukce těla na sexuální fragmenty.
Tajemné zvrásnění hmoty, prostupy
tvarů, vypointované zkratky výtvarné
i námětové.

Podobná zdánlivá jednoduchost, pečlivost, soustředění a přitom stejně
precizní vypointovanost je typická
pro jeho zadání studentských prací.
Pro vystavené práce byla základním
zadáním práce s linkou v prostoru
a ploše. Prostorové téma byla práce
s větvičkami, jednak se jednalo o improvizaci, protože základní linka
byla vlastně daná a cílem bylo udržet
formu v prostoru, využít původní tektoniky a jen dotvořit barevně a hmotově danou formu. Důležitá zde byla
invence a postupný přechod od linky
k hmotě. Důraz byl kladen na oslovení
materiálem a schopnost reagovat na
něj. Dalším tématem bylo téma Ptáci,
kdy studenti pomocí drátů vytvářeli
lineární stylizaci libovolného ptáka.
Zde vznikla řada zajímavých a velmi
kvalitních prací od konstruktivního
pojetí až po minimalistickou výtvarnou zkratku. Je zde lyrická a exotická
rajka, přes groteskního a něžně starostlivého pelikána ke slepici, která
je svou gestickou šrafurou až kreslířskou formou pojetí linky. Dalším úko Práce studentů
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lem byla práce s vatou, materiálem
nehmotným a neosobním. Přesto je
zajímavé, že řada prací byla naopak
z ryze hmotného světa – noční košilka,
vánočka a velmi naturalistický toaletní
papír. Podobná výrazová škála mezi
poetikou a naturalismem se projevila
v zadání Rukávníky, kde stejně jako
u dalšího tématu Okouzlení akumulací, tedy něčím opakovatelným, násobitelným, většina studentů pracovala
s odkazy na realitu a vznikala díla na
pomezí konstruktivního řešení a popartu. Zajímavé výsledky přineslo téma

 Práce I. Chovance

Luxus jako forma. Každým rokem se
u některých témat objevují nadčasové
a možná podprahové reakce, které
v sobě každý z nás nese. Tak téma
luxusu bylo téměř výlučně spojeno
s exkluzivitou materiálu – hadí kůže,
předmětu – šperk a provedení – rafinovanost, tajemnost, dráždivost. Zajímavý je objekt brýlí, který v sobě nese
všechny zmiňované artefakty, ale
také dvojznačnost danou zapojením
krajky, kdy může být zároveň svůdnou
maskou. Jedná se o předmět, který se
z každodenního stal synonymem moderního luxusního designu.
Dalším úkolem byla práce s linií v ploše
pomocí kresby. Jednak jako reakce těla
na pohyb, tedy nevědomý prvek bez
osobní účasti, a proti němu kresba
s přímkou bez vstupu rukopisu. Zde
byla témata Rezonance na tělesný
pohyb, kdy na počátku stál text, tedy
kontrolovaná psaná linka promítnutá
do kresby a postupná změna během
pohybu, už ne písmo, ale záznam aktivity. Manipulace s lineárností, která
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se může stát ústředním mottem celé
výstavy. Kresba s přímkou, odbouráním rukopisu přinesla práce v rovině
přísné konstrukce s odkazy na architekturu, ale také předmětnost (geometrické květy). Témat byla celá řada,
jako např. Vlajky technikou frotáže, ale
pouze jako otisk přikládaných textur
a doplnění, ne jako koláž. Zadání tak
mohlo pokračovat v rámci práce s textilem nebo grafice. Dalšími tématy byly
Stejné jinak, kdy bylo snahou objevit
a napojit se na určitý princip (partitura,
otisk prstu). Pravzpomínky – osobní
téma, které evokovalo ilustrativnost
a drobné příběhy. Zajímavé jsou studie
kreseb, které měly posílit schopnost



rukopisu v cyklu Milovníci nebo Dějiny
poetiky. Těžkým tématem bylo Sklo,
protože se jedná o materiál reflexní,
transparentní, plošný a zhmotnit ho
kresbou je složité. Kresba se tak ocitá
na hranici malířskosti. Zaujetí rozmanitostí, dostupností, spojováním reálného a nereálného vyústilo v zadání
Tělo jako stavebnice, až do mutací
a hybridů. Téma Vzhůru nohama přineslo rozmanitost výrazu od surrealistických snových vizí ke grotesknímu
odlehčení tématu. Naopak náročný námět Zprůhledňování vyžadoval zapojení „mini děje“ a přinesl mimořádně
vyrovnané práce, vtipné, s odvážnou
výtvarnou zkratkou.

Cílem a principem každé ročníkové
práce doc. Chovance je využít všeho
dostupného a zdánlivě nesourodého
pro vlastní praxi. Proto si na závěr vypůjčím jeho kritéria pro hodnocení
prací: tvořivé přemýšlení o významu,
obsahu, materiálech, o tvarových
a barevných vztazích. Požadavky
a kritéria, která jsou velmi náročná
a mnohdy studenty kritizovaná, ale
každá z těchto výstav dokládá, jak
jsou pro ně nosná, což se jednoznačně
projevuje v úrovni vystavených prací.
A samotný přínos pedagoga studenti
docení až ve chvíli, kdy budou sami
stát před svými žáky.
Renata Skřebská / Fota: archiv

Vysoká pocta prof. Slanému

Pamětní medaili „Za rozvoj zdravotnického a sociálního školství ve
Slovenské republice“ udělil rektor
Vysoké školy zdravotnictví a sociální
práce sv. Alžběty v Bratislavě prof.
MUDr. Jaroslavovi Slanému, CSc.,
dnes už emeritnímu děkanovi Fakulty zdravotnických studií Ostravské univerzity. Profesor Slaný převzal
16. října 2008 toto vysoké ocenění
osobně. „Velice si vážím tohoto vyznamenání,“ sdělil prof. Slaný. „Je pro
mě významné zejména také tím, že
jsem ho přebíral z rukou rektora prof.

MUDr. Vladimíra Krečmeryho, DrSc.,
Dr.h.c. mult., kterého si velice vážím
nejen pro jeho odbornou a profesionální velikost, ale neméně pro etický
rozměr jeho osobnosti. Míra spolupráce Fakulty zdravotnických studií
se slovenskými akademickými pracovišti doznala v posledních třech letech
opravdu výrazného rozvoje a je – dle
mého názoru – vysoce prospěšná pro
všechny strany.“
- neš  Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. / Foto: archiv

Úspěch mezinárodní spolupráce evropských vysokých škol
sociální práce v projektu SOWOSEC


V pátek 7. listopadu 2008 se uskutečnilo slavnostní otevření evropského magisterského studia „Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit“ FH Campus Wien
ve Vídni. Tento nový mezinárodní program je výsledkem několikaletého úsilí
projektu SOWOSEC, ve kterém evropské vysoké školy z Rakouska, Německa,
Francie, Polska, Rumunska, Švýcarska, Slovenska a České republiky vyvinuly
společné studium. Projekt je financován Evropskou unií (Sokrates Erasmus). Za
Ostravskou univerzitu je v projektu zastoupena Fakulta sociálních studií – katedra metod sociální práce. Katedra v tomto akademickém roce rovněž otevřela
navazující magisterský obor Management organizací služeb sociální práce, který
je součástí této mezinárodní spolupráce.
Slavnostního otevření programu ve
Vídni se zúčastnili zástupci vysoké
školy FH Campus Wien (prof. Dr.
H.Schmidt, rektor, a Dr. Christine Gruber, vedoucí studijního programu),
ministerstva pro vědu a výzkum (Mag.
Barbara Weitgruber), nadace Erste (F.
K. Prüller, ředitel), sociální organizace
(Mag. K. Waidhofer) a dále zástupci
partnerských zemí projektu, přičemž
za Ostravskou univerzitu se zúčastnili
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., doc.

PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., a Mgr.
Věra Holasová.
Po úvodním přivítání následovaly příspěvky zástupců vysokých škol, ministerstva, donátorů i studujících, které
reflektovaly nutnost spolupráce vzdělavatelů evropského regionu a vývoje v oblasti sociální práce, která je
stále častěji konfrontována s ekonomickými vlivy. Reakcí na potřebu intenzivnější mezinárodní spolupráce
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a na nové požadavky
organizací v sociálním
sektoru je vznik tohoto nového mezinárodního programu, ve kterém mají
studující možnost získat relevantní
znalosti a dovednosti pro plánování,
vytváření, řízení a vedení organizací
v sociálním sektoru.
Součástí
programu
slavnostního
otevření byla také prezentace filmu
„Sowosec - Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit – ein europäisches Netzwerk“, který poutavým způsobem
prezentoval všechny vysoké školy
zapojené do zmiňovaného projektu.
Více informací o projektu najdete na
webových stránkách katedry metod
sociální práce.

Mgr. Věra Holasová

Fakulty a vysokoškolské ústavy

 Záchranáři 2008
Studenti Fakulty zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě se
aktivně zúčastnili soutěže studentů
a absolventů oboru zdravotnický záchranář. Soutěž se uskutečnila v Rokytnici nad Jizerou 19.–21. 9. 2008,
pořádající organizací bylo Územní
středisko záchranné služby Libereckého kraje.
Soutěžního klání s mezinárodní účastí
se účastnilo 17 čtyřčlenných družstev.
Za Ostravskou univerzitu soutěžili
studenti Ústavu urgentní medicíny
a forenzních oborů P. Gaj, R. Holek, P.
Matouch a M. Ptáček.
Součástí akce byl odborný seminář
zaměřený především na komunikaci
s pacientem a pohyb v extrémních
podmínkách. Soutěž probíhala ve
dvou etapách, denní a noční. Noční

část obsahovala dvě stanoviště, denní
šest. Úkolem bylo provést diagnostiku, navrhnout léčbu a především
zajistit vhodnou komunikaci. Mezi
soutěžní úkoly patřilo i slaňování, orientace v neznámém terénu. K velmi
zrádným úkolům patřilo ošetření
ženy s bolestí na hrudi s propagací do
levého ramene a břicha, kterou některé týmy vyhodnotily jako infarkt
myokardu, přičemž se jednalo o důsledek tři týdny starého úrazového
děje s dvoudobou rupturou sleziny.
Náš tým se umístil na prvním místě
s velkým bodovým předstihem.
Druhé místo vybojovala Prešovská
univerzita a třetí Jihočeská univerzita
z Českých Budějovic.
Mgr. Sabina Psennerová / Fota: archiv



Profesor Joseph Hamill na katedře tělesné výchovy

Ve dnech 4.–6. listopadu 2008 navštívil katedru tělesné výchovy a Centrum diagnostiky lidského pohybu světově uznávaný odborník v oblasti biomechaniky a
kineziologie profesor Joseph Hamill z Massachusettské univerzity. Profesor Hamill je autorem desítek odborných článků v impaktovaných časopisech, monografií (Vědecké metody v biomechanice) a držitelem řady vědeckých ocenění.
V rámci své návštěvy se profesor Hamill setkal s děkanem Pedagogické fakulty
doc. PhDr. Josefem Malachem, CSc., a prorektorem pro řízení vědy a vnějších
vztahů Mgr. Igorem Fojtíkem Ph.D., kde hovořili o možném formálním uzavření
vzájemné mezinárodní spolupráce.
Pro zaměstnance a studenty katedry
tělesné výchovy byla uspořádána
odborná přednáška na téma Trojrozměrná analýza lidského pohybu. Naše
zařízení a software je kompatibilní
se zařízením a softwarem Biomechanické laboratoře Massachusettské
univerzity, a proto je možné v budoucnu řešit společný grantový projekt. Profesor Hamill se také kladně
vyjádřil k právě se rozbíhajícímu projektu Centra diagnostiky lidského

pohybu. Potvrdil účast na slavnostním otevření Centra. Jeho postřehy,
připomínky a odborné rady jsou pro
další fungování Centra vítanou pomocí a motivací.
Katedra tělesné výchovy považuje
vzájemnou spolupráci za obrovskou
čest a velký úspěch. Ze zahraniční
stáže Mgr. Daniela Jandačky, Ph.D.,
na Massachusettské univerzitě v loňském roce vznikla společná pubikace
A regression model to determine load
for maximum power output v časopise
Sports Biomechanics (Regresní model
ke stanovení optimální zátěže pro maximální mechanický svalový výkon).
Pevně věříme, že se vzájemné vztahy
budou i nadále rozvíjet a spolupráce
povede k dalšímu profesnímu růstu
zaměstnanců a studentů katedry tělesné výchovy.
Mgr. Roman Farana
Katedra tělesné výchovy, Centrum diagnostiky

 Profesor Joseph Hamill / Foto: archiv
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lidského pohybu

Konference a semináře

 Mezinárodní vědecká konference
Czesław Miłosz. Tradice – současnost – recepce
U příležitosti 50letého výročí vydání díla Rodná Evropa
nositele Nobelovy ceny Czesława Miłosze (1911–2004)
uspořádalo oddělení polonistiky katedry slavistiky FF OU
mezinárodní vědeckou konferenci Czesław Miłosz. Tradice
– současnost – recepce.

ústředními motivy byla tvorba
Wisławy Szymborské (2003) a Henryka Sienkiewicze (2005).
Pozvání na konferenci přijali přední
literární vědci především z polských univerzitních center a výzkumných ústavů, např. Kraków,
Wrocław, Poznań, Katowice, ale i z dalších slavistických
pracovišť – Praha, Vilnius, Heidelberg. Zájemci o danou
problematiku najdou všechny příspěvky v připravovaném
konferenčním sborníku.

V pořadí již čtvrtá konference z cyklu Polští nositelé Nobelovy ceny navázala na předešlá setkání a patronát
nad konferencí tentokrát převzal generální konzul Polské republiky v Ostravě pan Jerzy Kronhold. Myšlenka
cyklu konferencí věnovaných tvorbě polských nositelů
Nobelovy ceny za literaturu se zrodila v roce 2001, kdy
se uskutečnilo první setkání věnované dílu Władysława
Stanisława Reymonta a následovaly konference, jejichž



Jiří Muryc
katedra slavistiky

K stému výročí narození profesora Karla Horálka

Dne 13. listopadu uspořádaly katedry slavistiky a českého jazyka odborný seminář k stému výročí
narození vynikajícího českého jazykovědce, translatologa, slavisty, teoretika literatury a folkloristy,
profesora Karla Horálka (4. 11. 1908–26. 8. 1992). Tohoto význačného rajhradského rodáka a profesora Karlovy univerzity studentům a pedagogům ve svých příspěvcích představili: jeho syn Jan
(Můj otec), prof.
dr. J. Damborský,
DrSc.
(Profesor
Horálek jako člověk), prof. dr. O.
Uličný, DrSc. (Aktuálnost Horálkovy teze
o funkci struktury funkcí ), doc. dr. I. Bogoczová, CSc., (Slovanské jazyky dnes
– hlediska jejich hodnocení ) a prof. dr.
K. Kadłubiec, DrSc., (Profesor Horálek
jako folklorista). Seminář doprovázela
výstavka publikací profesora Horálka.
Karel Kadłubiec
katedra slavistiky
 Z odborného semináře: v čele zleva
doc. E. Mrhačová, prof. O. Uličný, dr. Jan Horálek,
prof. J. Damborský / Foto: T. Rucki

Rok 1968 – pokus o obnovu občanské společnosti
v Československu – workshop na katedře historie


Katedra historie FF OU uspořádala dne 16. 10. 2008 celodenní workshop na téma
Rok 1968 – pokus o obnovu občanské společnosti v Československu, jehož
program byl rozdělen do tří ucelených, na sebe navazujících bloků. Význačným
hostem této konference byla Její Excelence velvyslankyně Lotyšska v České republice paní Argita Daudze.
Konferenci zahájila děkanka FF OU doc.
dr. Eva Mrhačová, CSc., která v úvodním slově mimo jiné i zavzpomínala,
jak osobně prožívala bouřlivý rok 1968.
V příspěvku Rok 1968 – pokus o obnovu občanské společnosti se zaměře-

ním na Slezsko a severní Moravu prof.
PhDr. Nina Pavelčíková, CSc., vedoucí
katedry historie, konstatovala, že mimořádná aktivizace širokých vrstev
obyvatelstva Československa v průběhu vlastního obrodného procesu
i během prvních dnů okupace země,
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včetně prodloužení akcí odporu až
do srpna 1969, je nejvýznamnějším
jevem procesu obrody roku 1968.
PhDr. Karel Jiřík, emeritní ředitel Archivu města Ostravy, podrobně vylíčil situaci v krajském městě do srpna
1968. Blok přednášek uzavřela Mgr.
Hana Netková, absolventka magisterského oboru historie FF OU, která
barvitě vyprávěla o Roli ostravské televize ve dnech okupace ČSSR vojsky
(Pokračování na straně 18)
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Rok 1968 – pokus o obnovu…

(Pokračování ze strany 17)

Varšavské smlouvy. Ocenila dosud
opomíjený přínos ostravské televize
v průběhu šedesátých let.
Poté se studenti i širší veřejnost přesunuli do galerie Student, kde proběhla
vernisáž výstavy, zachycující důsledky
Pražského jara a vznik Charty 77 v Lotyšsku a Pobaltí. Tuto velice přínosnou putovní výstavu připravili vědečtí
pracovníci státního archivu v Lotyšsku
a seznamuje s dosud nepublikovanými
dobovými fotografiemi, dopisy a četným archivním materiálem.

roku 1968. Besedovali tehdejší pracovníci ostravského studia Československé televize – paní Jurenčáková,
pan Šedivý, Československého rozhlasu – paní Eva Mudrová, Pedagogické fakulty – profesor Milan Myška
i ostravského archivu –dr. Karel Jiřík.

Diskuse byla pro studenty velice zajímavá a přínosná, odnesli si z ní řadu
informací a osobních prožitků, které
v odborné literatuře nenajdou.
Celodenní workshop splnil svůj účel,
neboť studenti se seznámili s událostmi roku 1968 z jiného úhlu pohledu.			
Lucie Jelínková

Výstavu slavnostně zahájila velvyslankyně Lotyšska paní Daudze, která
v proslovu porovnávala události roku
1968 v Československu a pobaltských
zemích.
Odpolední blok workshopu vyplnila
beseda s pamětníky přímých událostí
 Velvyslankyně Lotyšska paní Argita
Daudze druhá zprava, děkanka FF OU Eva
Mrhačová / Foto: T. Rucki

 Město a městská společnost v procesu modernizace
Ve dnech 6. a 7. listopadu 2008 hostily katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Ostravské univerzity dvoudenní vědecký seminář Město a městská společnost v procesu
modernizace 1740–1918, pořádaný ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky v Praze. Přípravy a organizace této významné akce,
jež se konala v reprezentativních prostorách auly Ostravské univerzity, se zdárně
zhostili doc. Pavel Kladiwa a doc. Aleš Zářický.
Účastnilo se jí více než 40 zástupců
univerzitních i neuniverzitních pracovišť z Čech, Moravy, Slezska a Polska, z nichž 26 vystoupilo s příspěvky.
Vedle zástupců dvou výše uvedených
domácích ústavů v čele s prof. Milanem Myškou a prof. Ninou Pavelčikovou za katedru historie přijali
pozvání na seminář rovněž pracovníci
kateder historie, popř. ústavů zřízených při univerzitách v Praze (UK
i ČVUT), Brně, Opavě, Plzni a Pardubicích. Polské univerzity reprezentovali
prof. Dan Gawrecki (Instytut Historii
Uniwersytet Opolski) a dr. Damian
Szymczak (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Mimouniverzitní pracoviště
byla zastoupena vedle Historického
ústavu AV ČR v Praze a jeho brněnské pobočky také Archivem města

Ostravy, Slezským zemským muzeem
v Opavě, Archivem hl. města Prahy,
Národním technickým muzeem Praha
aj. Význam tohoto ostravského setkání historiků dokládá rovněž účast
vedoucích představitelů jednotlivých
odborných historických pracovišť –
vedle domácích prof. M. Myšky (vědecký ředitel Centra pro hospodářské
a sociální dějiny FF OU) a prof. N. Pavelčíkové (vedoucí katedry historie FF
OU) přijeli do Ostravy mj. i prof. Svatava Raková (ředitelka Historického
ústavu AV ČR Praha), prof. Milan Hlavačka (vedoucí Ústavu českých dějin
FF UK Praha) a prof. Jiří Štaif (vedoucí
Ústavu hospodářských a sociálních
dějin FF UK Praha).
 Úvodní slovo prof. S. Rakové
při zahájení semináře
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Seminář byl slavnostně zahájen ve čtvrtek 6. listopadu prof. S. Rakovou a prof.
M. Myškou, který při této příležitosti
seznámil jeho účastníky s činností, organizací a záměry jím vedeného Centra pro hospodářské a sociální dějiny.

Konference a semináře
Vstupní referáty přednesli prof. M.
Hlavačka na téma Co je modernizace?
a dr. J. Machačová (za autorskou dvojici
Machačová – Matějček) na téma Město
a městská společnost v českých zemích
v 19. století, jimiž uvedli sledovanou
problematiku nejen metodologicky,
ale i do celkového obecného kontextu
vývoje společnosti.
Program dvoudenního semináře
byl rozdělen do tří hlavních bloků.
V prvním bloku „Prameny a metodika“ zaznělo pět velmi zajímavých
příspěvků, z nichž dva se přímo dotýkaly ostravského prostředí: dr.
M. Jemelka přednesl referát o dělnických koloniích viděných optikou
krásné literatury a religiozitě obyvatel v průmyslovém městě a Mgr. H.
Šústková poreferovala o haličských
migračních vlnách do Moravské Ostravy a jejich odrazu na stránkách denního tisku i v krásné literatuře. Ve
stejném bloku pohovořil rovněž
dr. L. Fasora ve velmi přínosném
vystoupení o vzájemných vztazích
dělnictva a měšťanstva v druhé polovině 19. století a metodických podnětech ke studiu této problematiky
z německé, resp. rakouské literatury.
Druhý blok nesl název Společensko-ekonomické procesy. Vystoupilo v něm
celkem 13 referujících s tematicky
nesmírně pestrými referáty věnovanými projevům modernizačních



procesů v různém prostředí (uměleckém, spolkovém, hospodářském…)
a lokalitách (Praha, Čechy, Polsko,
Slezsko…). První den semináře byl
zakončen ve večerních hodinách
přátelským posezením v příjemném
prostředí studentské hospůdky U námořníka.
V pátek 7. listopadu zazněly nejprve
zajímavé příspěvky manželů Gawreckých o problematice slezských měst
v procesu modernizace v letech 1740 –
1918 (prof. D. Gawrecki) a národnostních problémech slezských měst ve
stejném období (doc. M. Gawrecká),
které uzavřely druhý tematický blok.
Po nich se již otevřel celek poslední
– Konkrétní problémy městské samosprávy. V něm posledních šest
přednášejících hovořilo o stavebním
rozvoji měst, budování komunální infrastruktury a elektrifikaci obcí. Ostravský region, resp. oblast Moravy
a Slezska, byla reprezentována referáty Mgr. R. Daňka (Praktické projevy
městské modernizace v oblastech
stavebnictví na příkladu Moravské
Ostravy a jejích předměstských obcí),
dr. A. Pokludové (Transformace měst
v hygienicky nezávadná místa k životu – výstavby moderní sanitární
infrastruktury a městských nemocničních zařízení) a pořadatele doc.
P. Kladiwy, jenž příspěvkem Elektrifikace obcí na Moravě a ve Slez-

 Doc. P. Kladiwa při svém vystoupení

sku do 1. světové války celý program
uzavřel.
Závěrečného zhodnocení se zhostil výtečně prof. Jiří Štaif, jenž vedle
kvalitní organizace ocenil také obsahovou náplň setkání, názorovou
pluralitu i bohatou diskusi, která nesmírně obohacovala celý dvoudenní
program. V první polovině následujícího roku vyjde sborník, v němž se
mohou zájemci seznámit s rozšířenou
verzí autorských příspěvků.
Mgr. Petr Kadlec / Fota: archiv

Studentská vědecká konference na katedře germanistiky

Soutěž o Cenu Františka Schwarze
i v tomto roce na katedře germanistiky
Již tradičně se v měsíci listopadu,
20. 11. 2008, konala na katedře germanistiky FF OU studentská vědecká
konference spojená se soutěží o Cenu
Františka Schwarze. Studenti, v celkovém počtu šestnáct, měli možnost
prezentovat své odborné počiny v několika sekcích. Doposud tradiční rozdělení celé akce bylo obohaceno i o sekci
věnovanou reáliím a sekci translatologickou. Akce měla, podobně jako
v loňském a předloňském roce, mezinárodní charakter zásluhou hostů
z partnerské univerzity v Erfurtu. Pod
vedením Dr. Horsta Ehrhardta naši katedru navštívilo celkem pět studentů
se zajímavými příspěvky na lingvistická a literárněvědná témata.

Za vynaložené úsilí, jakož i pěknou
prezentaci získaných poznatků si svůj
dík a ocenění zaslouží všichni účastníci. Jmenovitě vyzdvihnout bychom
na tomto místě chtěli především
výkon studentů: Marie Černínové,

 Zleva: M. Černínová, doc. L. Vaňková
a doc. E. Mrhačová / Foto: J. Večeřová
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vítězky Ceny Františka Schwarze,
která se věnovala výzkumu verbonominálních vazeb v textech z 14.–18.
století, Marka Gajdy, který pojednal
zajímavým způsobem o problematice
(Pokračování na straně 20)
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Studentská vědecká konference…

(Pokračování ze strany 19)

anglicismů v němčině, Kateřiny Bajerové, věnující se motivu dědečka
v díle Thomase Bernharda, Radka Hovada, který přednášel o rozporu mezi
občanem a umělcem v díle Thomase
Manna, Ingrid Gorylové, analyzující
dílo C. F. Meyera, a Michaely Machové,

která seznámila publikum s problematikou překladu Čapkova Povídání
o pejskovi a kočičce do němčiny. Cenou vedoucí katedry byl odměněn
erfurtský host Christian Schinköthe,
který seznámil auditorium s problematikou frazeologických modifikací
v humorných a satirických textech.

Doufejme, že již zmiňovaná tematické pestrost, mezinárodní charakter a přátelská atmosféra, v níž se
odehrávaly prezentace příspěvků
i následná diskuze, zůstanou naší
konferenci vlastní a přispějí k dalšímu
zájmu o ni, a to nejen v roce 2009, ale
i v letech dalších.
Eva Hrdinová, Martina Imider
katedra germanistiky

 I. česko-slovenská konference doktorandů oborů pomáhajících profesí
28. října 2008 slavila Česká republika
své jubilejní 90. narozeniny. Katedra
psychologie a sociální práce Filozofické fakulty Ostravské univerzity při

příležitosti vzniku samostatné Československé republiky uspořádala 29.
října 2008 I. česko-slovenskou konferenci doktorandů oborů pomáhají-

cích profesí. Pozvání na akademickou
půdu Filozofické fakulty přijaly studentky doktorských studijních oborů
sociální práce a psychologie ze spolupracujících univerzit v Nitře a Ružomberku. Cílem konference bylo
vytvoření prostředí vzájemné výměny
vědeckých poznatků a představení
výzkumného zaměření doktorandů
českých a slovenských vysokoškolských pracovišť. Pro zaznamenaný
úspěch hodlá katedra psychologie a
sociální práce konferenci příští rok
zopakovat.
PhDr. Anna Schneiderová, CSc.,

 Z jednání konference / Foto: archiv



II. doškolovací den pro porodní asistentky

V sobotu 1. listopadu 2008 se v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí konal II. doškolovací den pro porodní asistentky. Jednalo se o největší profesní akci v oboru
porodnictví a gynekologie za poslední dva roky v Moravskoslezském kraji. Záštitu nad akcí převzali přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FN Ostrava
MUDr. Ondřej Šimetka a vedoucí Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence
doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Akce se zúčastnilo 251 porodních asistentek a dalších odborníků. Jednalo
se převážně o porodní asistentky z porodnicko-gynekologických oddělení,
gynekologických ambulancí a dalších
pracovišť celého Moravskoslezského
kraje.V rámci odborného programu II.
doškolovacího dne zazněly přednášky
z oblasti gynekologie, porodnictví,
neonatologie, ošetřovatelství a také
praktické zkušenosti při vedení odborné praxe mentora se studentem.

hotné maminky z Centra aktivního
prožití těhotenství v Opavě. Pro studentky bylo jistě přínosem vést samostatně kurz předporodní přípravy před
odborným publikem. Předvedly, že
dokáží aplikovat nabyté teoretické vědomosti v praxi. V rámci sekce posterů
měly porodní asistentky příležitost
seznámit se s organizací a vedením
kurzů předporodní přípravy v Ostravě,
Opavě, Krnově, Brně, Olomouci a ve
Valašském Meziříčí.

V programu nechyběla přehlídka těhotenské módy. S velmi pozitivním
ohlasem se setkalo kulturní vystoupení
klientů Marianum Opava. Odborný
program byl obohacen o praktické
ukázky cvičení a plavání těhotných
žen. Tyto ukázky předvedly studentky
III. ročníku studijního oboru porodní
asistentka z Ostravské univerzity a tě-

Porodní asistentky obdržely certifikát a spolu s ním 4 kreditní body do
systému celoživotního vzdělávání dle
vyhlášky 423/2004. Celkově lze hodnotit II. doškolovací den pro porodní
asistentky jako velmi inspirativní a přínosný. Na základě vyhodnocení anketních lístků, které vyplnilo a odevzdalo
158 porodních asistentek, byl odborný
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program atraktivní a na velmi dobré
odborné úrovni. Témata odborných
přednášek označovaly porodní asistentky jako aktuální a zajímavá.
Velmi potěšující je skutečnost, že počet porodních asistentek, které mají
zájem o kvalitní vzdělání a informace
z oboru, stále roste, neboť tato profese je nenahraditelná a záleží na nás
všech, jak ji budeme zkvalitňovat. Přínosem podobných vzdělávacích akcí
je nepochybně zkvalitnění poskytované péče v porodnictví.
Bc. Kamila Vlčková / Foto: archiv

Studenti bez hranic

 KRS/EXSPA aneb Exkurze do Španělska 2008
Univerzita by měla umožnit studentům
cizích jazyků výjezd do země, jejíž jazyk
studují.
Přiznám se, když jsem poprvé slyšela
paní děkanku doc. Mrhačovou mluvit
o exkurzi do Madridu či Andalusie, napadlo mne, že myšlenka, ačkoliv logická,
nemusí být snadno realizovatelná…
Po překonání své počáteční skepse jsem
vypracovala sylabus nového předmětu,
který měl být zařazen do bloku výběrových předmětů C pro bakalářské studijní obory Filologie v prezenční formě
Španělština ve sféře podnikání. Dvouhodinový seminář je určen především
studentům oboru KRS, ale i dalším zájemcům z jiných oborů FF OU, studujícím na katedře romanistiky španělštinu
jako lektorský jazyk. Cituji ze sylabu:
„Cílem předmětu je praktické komplexní
rozšíření poznatků z cestovního ruchu Španělska (kulturní fenomény krajiny, historická
specifika země, přírodní, kulturně-historické, sportovně-rekreační a další atraktivity
cestovního ruchu) a vypracování itinerářů.
Obsah je modifikován specializací zapsaných
studentů na historické, kulturní, politické,
národnostní, ekonomické a společenské
dění ve Španělsku. Studenti pracují s českými a cizojazyčnými odborně zaměřenými
internetovými databázemi a literaturou, učí
se aplikovat, generalizovat a syntetizovat
informace, zpracovávat vlastní závěry a prezentovat je. Výstupem je 7–9 stránková
seminární práce a její prezentace. Exkurze
se uskuteční ve vybraném regionu Španělska (harmonogram exkurze bude zveřejněn
koncem letního semestru).“
K vedení semináře (s naplněnou kapacitou 29 studentů) mi přispěly znalosti
z podobných, již několik let vyučovaných předmětů na KRS a zkušenosti
průvodkyně či vedoucí exkurze z mého
předešlého působení na jiné škole.
Zájem studentů byl značný, naštěstí
neochaboval ani ve finální fázi, kterou představovala samotná exkurze
v „reálu“, 10denní pobyt ve Španělsku.
Zmínila jsem se o své počáteční nedůvěře v úspěšnou realizovatelnost akce.
„Leitmotiv“ byl prostý: finance. V souvislosti s financemi se nutně musím
vrátit k záměru paní děkanky, aby studenti podnikli zahraniční exkurzi. Od
začátku přislíbila na celou akci finanční
příspěvek, dotaci ze strany fakulty. Má
skepse se rozplynula a tváře všech po-

tenciálních účastníků exkurze z řad studentů Filozofické fakulty se rozzářily:
přislíbené dotace se staly skutečností.
Velkorysý příspěvek značně snížil zátěž
rodinných rozpočtů nebo zůstalo více
vydělaných peněz z letní brigády na kapesné do Španělska!
Hlavním záměrem tohoto článku o exkurzi je podělit se o své zkušenosti
s kolegy, kteří se chystají organizovat
podobnou akci. Vím, že nejsem první,
která podnikla se studenty zahraniční
exkurzi, ale domnívám se, že v této podobě ještě (zatím) hodně zahraničních

vhodné, dobře zavedené cestovní kanceláře se zkušenostmi se zabezpečením
služeb (doprava, ubytování, stravování)
pro poznávací zájezdy, vypracování
itineráře, časového harmonogramu,
objednávky, faktury, žádostí o dotace,
shromáždění osobních dat účastníků
a vypracování x různých seznamů pro
potřeby CK, pojištění, vedení fakulty,
katedry, pro možné slevy na vstupy do
objektů apod. Průběžné zjišťování stavu
na účtu fakulty o splátkových platbách
studentů či v některých případech potřebné urgence opožděných plateb již
bylo vedle faktu, že přípravu exkurze
nebylo možné zcela přerušit ani v době
hlavních prázdnin, již maličkostí.
Samotná exkurze byla pořádána ve spolupráci s ostravskou CK Exotour v době
od 4. 10. 2008 do 12. l0. 2008. Cena
(8000 korun) zahrnovala ubytování
(5 nocí) v hotelu ve třílůžkových nebo
dvoulůžkových pokojích s přistýlkou,
dopravu, polopenzi, cestovní a zdravotní pojištění, výlety. Cena nezahrnovala vstupy do objektů.

 Barcelona, park Güel

exkurzí na fakultě uskutečněných nebylo. Nemíním unavovat čtenáře popisem všech nutných kroků, časově dosti
náročných, které bylo potřebné udělat
pro zdárný průběh akce: výběr vhodného termínu- nejlépe mimo sezonu
kvůli nižším cenám, termínu, který nekoliduje se zkouškovým obdobím, výběr



Studenti poznávali dvě autonomní oblasti Španělska: Katalánsko a Valencii,
seznámili se s památkami, na jejichž
návštěvu se pilně po celý semestr připravovali. Snad největším zážitkem byla
pro ně návštěva prehistorických levantských jeskynních maleb, zařazených
do světového dědictví pod ochranou
UNESCO.
Hodnocení exkurze přenechám účastníkům a mé kolegyni Mgr. I. Fialové, které
i touto cestou děkuji, že absolvovala se
mnou jako „pedagogický dozor“ cca
5000 km dlouhou trasu.
Mgr. Kornélia Machová
katedra romanistiky

Španělsko ještě jednou

Jsem přesvědčena, že budu mluvit za všechny účastníky zájezdu, když hned na
úvod nadšeně zvolám: „Exkurze se zdařila!“ Ačkoli, možná bych měla říct spíše
účastnice, protože mezi celou posádkou studentek byste našli pouze dva studenty.
Vše začalo schválením předmětu Exkurze do Španělska, kdy se většina
studentek oboru Španělština ve sféře
podnikání nemusela dlouho rozmýšlet, jestli si předmět zapsat, či ne.
Výuka byla příjemná a co je hlavní
– s každou další přednáškou o místě,
které navštívíme, v nás rostla touha
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už už vyrazit. Za zmínku stojí i závratná výše příspěvku, který pro nás
vedení FF OU uvolnilo.
Všichni jsme měli obavy z příliš dlouhé
cesty autobusem, nicméně ta nám
při vidině dne stráveného v Gaudího
(Pokračování na straně 22)

Studenti bez hranic

Španělsko…
(Pokračování ze strany 21)

Barceloně utekla poměrně rychle.
Barcelona si všechny, kteří ji viděli
poprvé, získala a ty, kteří už ji navštívili dříve, znovu okouzlila.
Milým překvapením bylo příjemné
ubytování v Oropese del Mar, turistickém rezortu, který byl ovšem mimo
sezónu poloprázdný a působil tak
trochu jako město duchů. Ovšem část
města během celého týdne ožívala.
Konaly se totiž slavnosti, při kterých
jsme mohli vidět například kulinářskou soutěž ve vaření zdejší typické
paelly, přičemž velkou atrakcí byla
obří paella pro pět set lidí, dále nás
uchvátilo nezvyklé půlnoční zapalování býčích rohů a soutěže s nimi
nebo barevné folklorní tance.
V dalších dnech nás čekala procházka tichou Oropesou, návštěva
živé Valencie, historického opevnění
v Saguntu, prastaré jeskyně ve Valltortě, v neposlední řadě návštěva
působivého pomníku Dálího života a

tvorby: Muzeum ve Figueras a cestou
zpět pak pobyt ve švýcarském městě
diplomatů Ženevě.

 Tradiční tance / FOTO: autorka

Rozhodně je třeba vyzvednout nejen
organizační schopnosti hlavních organizátorek, a to především Mgr. Machové, která nás během celé exkurze
neúnavně zásobovala informacemi
o navštívených místech, ale je třeba
zmínit i jejich fyzickou kondici, protože bylo evidentní, že my studenti

Za všechny zúčastněné studenty tedy
děkuji jak organizátorkám za náročnou přípravu, tak Filozofické fakultě,
která nám tuto poznávací studijní
cestu umožnila. Příště jedeme zas!

chvílemi organizátorkám nestačíme.

Kateřina Hučíková,
studentka 2. roč. oboru Španělština ve sféře
podnikání

Napsali o nás

 Puls nemocnice z neobvyklého pohledu je zajímavý...
Po šesti letech vychází nové, upravené a doplněné vydání úspěšné knihy Štěpána
Neuwirtha Tep nemocnice – nyní s názvem Puls nemocnice. Kniha je spojením beletristického vyprávění s literaturou faktu. Pasáže informující o chodu nemocnice a
zdravotnického zařízení v jeho zásadních oborech činnosti jsou doplněny o výpovědi
samotných zdravotníků a vyprávění sester. Řada etických úvah vybízí ke změně tam,
kde i jedinec může svým přístupem napomoci ke zlepšení některých negativních jevů
ve společnosti, které se zdravotnictvím někdy přímo či nepřímo souvisejí. A také v ní
najdeme mnohdy emocionálně vypjaté či šokující příběhy pacientů.
Neuwirthova kniha má poměrně velkou výpovědní hodnotu, umí oslovit
čtenáře a přinutit je k zamyšlení nad
zásadními životními hodnotami, jako
jsou zdraví, zodpovědnost a lidská
sounáležitost. „Vždy jsem si myslel, že
každý člověk by měl projít nemocnicí,
aby si uvědomil životní hodnoty a nebyl malicherný. Pro ty, kteří tuto možnost neměli, by měla být vaše knížka
povinnou četbou…,“ napsal autorovi
knihy náš přední lékařský odborník
profesor Pavel Pafko. Výkon povolání
zdravotníka vyžaduje erudici, etické
a humánní chování. Autor knihy –
podle vlastních slov – ji chtěl věnovat
všem lékařům a sestrám a ostatnímu
zdravotnickému personálu v České republice, kteří své povolání vykonávají

se vší zodpovědností, zdravou pokorou vůči přírodním zákonům a s respektováním morálních zásad a práv
lidské bytosti na důstojný život i ve
složitých životních situacích…
Štěpán Neuwirth spolupracuje už řadu
let s mnoha redakcemi novin a časopisů, Českým rozhlasem a Českou
televizí. Působil také coby vedoucí Tiskového a informačního centra Fakultní
nemocnice v Ostravě a později také
jako tiskový tajemník Fakulty zdravotnických studií Ostravské univerzity
v Ostravě. Štěpán Neuwirth je znám
také jako autor řady próz s tematikou
přírody, například Pazderna, knih pro
děti – Srna z olšového mlází, Smrt číhá
v tůni, Paseka živých jelenů a dalších.
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Publikaci Puls nemocnice doprovázejí
fotografie Marie Psotkové z nemocničního prostředí. Knihu vydalo v minulých dnech nakladatelství Repronis.
Moravskoslezský deník 26.11.2008
Břetislav Uhlář

Zaznamenali jsme

 Setkání studentů s firmami
V aule Ostravské univerzity se v pátek 10. října 2008 uskutečnilo setkání
studentů studijních programů Informatika a Aplikovaná informatika
s komerčními firmami řešícími problematiku informačních technologií a informačních systémů.
Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc., pozval
firmy působící v Moravskoslezském
regionu, aby prezentovaly odborné
zaměření firmy, nabídly studentům
spolupráci na řešení projektů a na-

vrhly studentům témata vhodná pro
zpracování bakalářských a diplomových prací.
Pozvání přijali a na setkání vystoupili zástupci firem: Rostislav Bosák - ATACO, www.ataco.cz; Pavel
Pomezný – Centrum informačních
technologií Ostravské univerzity v Ostravě, cit.osu.cz, Michal Pospíšek – TietoEnator Czech, www.tietoenator.
com a Martin Nehasil – YourSystem,
www.ys.cz.

Setkání studentů se zástupci firem
bylo zajímavou konfrontací využití
informačních technologií v současné
praxi a teoretických znalostí a praktických zkušeností, které studenti informatiky a aplikované informatiky
získají během studia.
Vladimíra Sehnalová / Foto: archiv

ZAUJALO NÁS
Na pultech knihkupectví je k mání od konce září dlouho očekávaná publikace
„Slavné vily Moravskoslezského kraje“, jejíž uvedení do prodeje doprovázela
i stejnojmenná výstava v Galerii výtvarných umění.
Monografie mapuje na padesáti vybraných vilách našeho regionu zdejší
vývoj architektury a z toho plynoucí
proměny životního stylu i myšlení lidí
od poloviny 19. století do dnešních
dní. V uplynulých dvou staletích procházel náš kraj bouřlivým industriálním a ekonomickým rozvojem, a tak
není divu, že většina v knize uveřejněných staveb pochází z někdejších
průmyslově vzkvétajících oblastí – najdeme zde vily z centra a městských
částí Ostravy, pozoruhodné vily ve
významném slezském městě Opavě,
bývalém textilním centru Krnově či
průmyslovém Bruntále. Autoři se věnovali i stavbám v Ostravici, průmyslníky velmi vyhledávané beskydské
obci. Letní sídla zde vystavěná nesou
výrazné prvky tradiční lidové architektury, na některých z nich pak spolupracoval známý architekt Dušan Jurkovič.

z jejich stavební profesionality a přetransformovat tyto poznatky pro potřeby dneška – to je cílem projektu
nesoucího název Slavné vily Čech,
Moravy a Slezska. Tento projekt, v jehož rámci vychází publikace Slavné
vily Moravskoslezského kraje, je realizován pod patronátem manželky
prezidenta České republiky paní Livie
Klausové a pod záštitou ministra kultury ČR Václava Jehličky.
Téma individuálního bydlení není
totiž otázkou minulosti, ale naopak
žhavou a vysoce aktuální problematikou současnosti.

Kniha je sestavena nejen z fotografií,
popisů a plánů vil, ale i ze statí věnujících se vývoji architektury v jednotlivých obdobích a z životních příběhů
zmíněných architektů a tvůrců. Aby
informace byly úplné, autoři zmiňují
rovněž osudy majitelů i samotných vil
až do současné doby.
Zmapovat tyto „malé dějiny architektury“ a ukázat současným generacím
bohatství, kolem kterého mnohdy
bez povšimnutí chodíme, poučit se

 Vila Julia Eisnera  na ul. Miličově
v Moravské Ostravě
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Editorem knihy je prof. Jindřich Vybíral, přední český historik umění
působící na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, dále se na knize
autorsky podíleli – významný architekt a děkan Fakulty architektury
VUT v Brně Vladimír Šlapeta, Ing.
arch. Naďa Goryczková a Mgr. Martin
Strakoš z Národního památkového
ústavu – územního odborného pracoviště Ostrava, kteří současně pedagogicky působí v Semináři dějin umění
na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.
Vydala umělecká agentura Foibos,
a. s., ve spolupráci s Národním památkovým ústavem – územním odborným pracovištěm v Ostravě.
Jana Bolková

Studenti bez hranic

Životní cykly

vejte se na odvahu a hrdost v obličeji
mladé ženy bez vlasů.

Výtvarník a vedoucí katedry výtvarné
výchovy PdF OU dr. Ondřej Vorel vystavoval své obrazy na univerzitě
v Oxfordu. Úvodní slovo na vernisáži
pronesl prof. Donald G. Fraser (Profesor of Earth Science and Senior Proctor
University of  Oxford).

Ano, cykly života jsou katarzí. V noci,
kdy jeho žena nemohla spát, umělec
bděl s ní a pracoval ve snaze zachytit
význam, pocity těchto hodin, těchto
let, i sounáležitost těchto období s koloběhem našeho života.

Vítám vás... tomto krásném, typicky
letním dnu v Oxfordu...
Když jsem poprvé uviděl tato díla asi
před rokem v umělcově domě na Moravě, byl jsem naprosto šokován jejich
nefalšovanou přímostí. Týkají se jednoho roku umělcova života – strašného
roku, ve kterém zemřelo šest blízkých
členů jeho rodiny, včetně jeho otce,
jeho matky a jeho ženy. Nechtěl jsem ty
obrazy přijmout, byly pro mě morbidní,
hluboce zasahující: zobrazení něčeho
nevyslovitelného.

Takže pro mě není vůbec těžké zahájit
tuto výstavu, nebotˇ není zobrazením
smrti, ale spíše opětným potvrzením
života a jeho kontinuity, která nás
všechny spojuje.

Znám Ondru Vorla od jeho 16 let. Jeden
z jeho nejranějších obrazů, který jsem
koupil v roce 1970, visí dnes v našem
obývacím pokoji nad pastózní malbou
aktu vytvořeným Leonem Kossofem. Je
to obraz bezhlavého chodce namalovaný
technikou několika vrstevné rezervage.
Jsem velmi potěšen, že jsem mohl přivézt nejnovější díla do Wolfsonu a že je
s vámi nyní mohu sdílet. Je mi ctí zahájit
tuto výstavu mého přítele – Ondry Vorla.
Výstava Životní cykly probíhala
od 5. do 25. 10. 2008.

-JV-

Dnes, když je znovu vidím zde ve Wolfsonu, je moje reakce naprosto jiná.
Z nepochopitelných důvodů už nejsem
přepadán jejich žalostí, naopak, místo
ní nacházím pevnou sílu, která nás
všechny spojuje v poznání koloběhu života a jeho regenerace ve smrti.
Jen se podívejte na nádherné obrazy
obličeje jeho otce, sílu rodiny, držící
pohromadě jako pevné dřevo, které je
spojeno dvěma silnými šrouby. Podí-

V posledních letech mne před Vánocemi
přepadá podivná nálada, spojená navíc
s prapodivnou nevysvětlitelnou a nevyslovitelnou touhou. Procházím ulicemi
a vidím vánoční postavy, vánoční děti,
vánoční muže i vánoční ženy, mladé či
starší, na tom nezáleží. O Vánocích jsou
na světě prostě všude vánoční lidé. Nevím, odkud se berou, odkud se náhle
objeví. Cítím vždy zvláštní pocit sounáležitosti s těmito cizími vánočními lidmi.
A nezůstává jen u tohoto pocitu, chtěla
bych je navíc obdarovat, potěšit nebo
utěšit, být s nimi, pomoci jim, aby byli
skutečně „vánoční.“

ství, který ještě stále máme doma, jsem
znovu pohlédla na už trochu omšelého
andělíčka se stuhou kolem těla a zlatavým nápisem Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle.

Možná to tak prociťujeme všichni,
a proto si navzájem píšeme přáníčka,
pohledy, emaily a esemesky.

A všem nám s touto dobrou vůlí přejí
pokoj, klid, pohodu, harmonii, mír,
souznění, štěstí a lásku. Kdo? No přece
samotní andělé.

Proč tomu tak je?
Nevím. Ale o loňských Vánocích, při
zdobení starodávného Betléma z dět-

Vánoční lidé
A náhle jsem pochopila!
Vánoce jsou jedinečné, tajemné
a dětsky krásné. Odkrývají totiž tiše
a ochotně to mnohdy dávno hluboce
ukryté v nás samotných – dobrou vůli.

A toto jsou tedy vánoční lidé! To jsme
skutečně my, všichni, my opět malé
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děti, které ještě neznají zlou vůli –
a v každém z nás střípek toho dobra,
dobré vůle je.
Budiž tedy požehnány krásné tiché
i rušné Vánoce, bez stresu i se stresem, se stoly plnými jídla i jen s tichým rozjímáním, prostě jakékoliv,
podle toho, jak se nám líbí a jak si
je přejeme. Důležité je, že jsou připomínkou toho dobrého v nás, té
dobré vůle, která v nás kdysi byla,
a tudíž pořád ještě nějakým způsobem je.
To je ten nejkrásnější dárek nám lidem
nejen od Ježíška, ale také od nás samotných.
Dárek od vánočních lidí, ukrytých kdesi
hluboko v nás.
Miriam Prokešová

Z univerzitního diáře

Zveme Vás

XIV.

Reprezentační
ples Ostravské
univerzity
21. února 2009 v 19.30 hodin,
hotel IMPERIAL Ostrava
Předprodej vstupenek od 5. 1. 2009
(po–čt od 9–13.00 hod.) na rektorátě
ve dvoře u paní Beierové. Cena
vstupenky: 150 Kč

Ples je pod záštitou rektora
prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc.
K tanci a poslechu hraje
hudební skupina Vladimíra
Kovalčíka, cimbálovka FRIŠ
a diskotéka.

Všem pedagogům, studentům a pracovníkům Ostravské univerzity
i našim čtenářům přejeme pěkné a pohodové svátky vánoční a do roku
2009 pevné zdraví, hodně osobních a pracovních úspěchů.
Redakce
Uzávěrka dalšího čísla je v pondělí 26. ledna 2009.
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Ukázky z letošních diplomových prací v ateliéru volné grafiky Fakulty umění OU – nahoře
práce Jiřího Máslika a dole Aleše Brunclíka

