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Filozofická fakulta regionu
ADASH naposled
Překladatelský svátek na FF OU
Podporujeme znevýhodněné studenty
Kredity a vzdělávání zdravotnických pracovníků
Stavovská unie studentů se činí
Ostravská univerzita má nového profesora

Události

 Den tvůrčích činností
Program podpory mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje
byl vytvořen pracovní skupinou komise rady Moravskoslezského kraje pro
vědu, výzkum a vysoké školy. Program má přispět k motivaci absolventů vysokých škol setrvat v kraji, respektive vrátit se do kraje, a současně má přispět k
podpoře aplikovaného výzkumu na univerzitách v regionu.

Žadatelé, kteří předložili dobrý projekt a byli vybráni komisí, obdrží finanční dotaci. Ta jim umožní projekt
uskutečnit buď jako kratší zahraniční
návštěvu, nebo jako delší pobyt na některém ze zahraničních pracovišť. Po
ukončení projektu připraví účastníci
zahraniční cesty příspěvek do sborníku
a prezentují výsledky podporované
činnosti na konferenci Den tvůrčích
činností Moravskoslezského kraje.
Program podpory mobilit je vyhlašován
od roku 2006. V roce 2008 bylo přijato
k řešení celkem 25 projektů a ty umožnily
mladým lidem do 35 let využít zahraniční
stipendia. Rovněž je již známo 35 projektů úspěšných žadatelů pro rok 2009.
Škoda, že mezi zájemci o získání finanční podpory je jen minimální počet žadatelů z Ostravské univerzity
v Ostravě.

stůl byl moderován Ing. Pavlem Bartošem, předsedou Krajské hospodářské
komory Moravskoslezského kraje.
Po ukončení všech prezentací hodnoticí komise rozhodly o pořadí tří nejlepších vystoupení v obou kategoriích
a hejtman Moravskoslezského kraje
Ing. Jaroslav Palas vyhlásil a osobně
předal Ceny hejtmana.
V kategorii mobility:
1. místo Mgr. František Karlický
z Ostravské univerzity v Ostravě
s příspěvkem Základní a rotačněvibračně excitované stavy modelových atomárních klastrů.
2. místo Mgr. Aleš Vítek z Ostravské
univerzity v Ostravě s příspěvkem
Termodynamika a strukturní změny
klastrů molekul vody.
3. místo Ing. Bc. Jarmila Šebestová,
Ph.D., ze Slezské univerzity v Opavě

 J. Palas předává F. Karlickému diplom

s příspěvkem Rozvoj vědeckovýzkumného potenciálu v oblasti
podpory inovačního podnikání
v rámci stáže v Dublin Institute of
Technology.
V kategorii tvůrčí činnost:
1. místo Ing. Miroslav Rosmanit,
Ph.D., z Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava s příspěvkem Prediction of the elasto-plastic
post-buckling strength of uniformly
compressed plates.
2. místo Ing. Vít Křivý z Vysoké školy
báňské-Technické univerzity Ostrava s příspěvkem Hodnocení bezpečnosti a trvanlivosti ocelových
konstrukcí vystavených účinkům
koroze.
3. místo RNDr. Jiří Kovář, Ph.D., ze
Slezské univerzity v Opavě s příspěvkem Vliv kosmologické konstanty na pohyb částic v okolí
kompaktních objektů.
Blahopřejeme a těšíme se na další zajímavé práce v příštím ročníku.
Jana Kapounová, Michaela Zmrzlíková
Foto: E. Kionka

 Zasedání kulatého stolu (zleva) J. Palas,
J. Močkoř, P. Batěk a Z. Jirásek

V letošním roce převzal záštitu nad
třetím ročníkem konference společně
s hejtmanem Moravskoslezského kraje
Ing. Jaroslavem Palasem také rektor
Ostravské univerzity v Ostravě profesor RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Prezentace projektů na konferenci
byly rozděleny do dvou kategorií: realizované tvůrčí činnosti a mobility.
Druhou částí programu bylo zasedání
kulatého stolu na téma Zapojení mladých lidí do vědy a výzkumu. Kulatý
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Události

 Filozofická

fakulta regionu
Knižní novinky Filozofické fakulty

Filozofická fakulta Ostravské univerzity si dobře uvědomuje své jedinečné postavení humanitní fakulty. Za jeden z prostředků humanizace regionu, který
si klade od svého založení za svůj cíl, považuje zviditelňovat region i ve své
vydavatelské činnosti. V loňském a na počátku tohoto roku vyšla z pera jejích
pedagogů a vědeckých pracovníků celá řada zajímavých publikací s problematikou regionu. Představme si alespoň ty nejzajímavější.

Problematice uměnovědné, především
pak vztahu architektury a plastiky
v Ostravě ve 20. století je věnována publikace Marie Šťastné Socha ve městě.
Kniha shrnuje,
třídí a interpretuje
poznatky
ze studia plastiky ve veřejném
prostoru Ostravy
od posledního
desetiletí 19. století do počátku
21. století. Kapitoly se věnují
konkrétním dílům v architektuře a ve
volném veřejném prostoru, jak během
historicky proměnlivých období vznikala, ovlivněná nejen uměleckými, ale
také mimouměleckými okolnostmi –
nacionální rivalita, politické zájmy, prestiž mecenášů, regulovaná kultura apod.
Podstatná část textu se věnuje problematice poválečné sochy v nově
zamýšleném velkoměstském centru
v Porubě a sídlištích osazovaných plastickými objekty v době normalizace.
Jako výlučné vystupuje období konce
60. let, kdy se Ostrava ve dvou mezinárodních sympoziích prostorových
forem svobodně otevřela evropským
formám exteriérové kovové plastiky.
Kontrastně k němu se odkrývá mechanismus regulované kultury v období
70. a 80. let. Záběr končí kritickou sondou do posledního dvacetiletí, kdy se
prostředí Ostravy – i díky Filozofické fakultě – humanizuje, socha ve veřejném
prostoru však zůstala v kultivaci města
nenaplněnou potřebou.

hatství. Nejrůznější ustálená přirovnání,
rčení, ustálené charakteristiky, průpovídky, pořekadla a přísloví, to vše vypovídá velmi mnoho o duševním životě
určitého etnika, o jeho životních zkušenostech, emocích, o celkovém způsobu
jeho života i názorech na svět.
Eva Mrhačová a Mieczysław Balowski
jsou autory Česko-polského frazeologického slovníku, poprvé vyda-

 Křest knihy M. Šťastné / Foto: T. Rucki

Kniha byla pokřtěna 2.4. v knihkupectví Academia, a jak v úvodním slově
poznamenal doc. Petr Holý, jedná se
o monografii zásadního významu,
o čemž svědčí i její vydání v prestižní
univerzitní edici Universum.

ného v České republice, který uvádí
6 467 frekventovaných frazeologických jednotek (lexikalizovaná přirovnání
a rčení různého
původu a charakteru, lexikalizované charakteristiky, pořekadla a přísloví)
a jejich polské
ekvivalenty. Svou jednoduchou formou bez gramatického aparátu je slovník určen jak studentům polonistiky,
tak zájemcům o frazeologii.

Frazeologie patří k nejzajímavějším oblastem vědy o jazyce, tvoří významnou
část každého národního jazykového bo-

Křest této na knižním trhu velmi očekávané publikace se uskuteční 6. května
2009 v 17.00 v Domě knihy Librex.
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Stále populárnější dějiny každodennosti odkrývá kniha Martina Jemelky
Na Šalamouně s podtitulem Společnost a každodenní život v největší
moravskoostravské hornické kolonii (1870–1950). Jedná se o druhé,
rozšířené a o řadu fotografických příloh doplněné vydání autorovy dnes
již beznadějně vyprodané prvotiny
Na kolonii (Ostrava 2007).
Autor zde pomocí archivního
materiálu a pamětnických výpovědí zachytil
první tři období
dějin Šalomounské
kolonie
(1870/1871–1950)
s důrazem na
léta 1890–1938.

Šalomounská kolonie byla založena na
přelomu šedesátých a sedmdesátých
let 19. století po obnovení hloubení na
šachtě a v očekávání perspektivního
postupu důlních prací, vyžadujících
rostoucí počet stabilizovaných pracovních sil. Se zastavením těžby na dole
počátkem třicátých let byla ohrožena
existenční jistota většiny pracujících
obyvatel sídliště a současný zánik dolu
i kolonie v sedmdesátých letech odpovídal nové hospodářské a sociální politice Ostravsko-karvinských dolů.
Tato publikace byla slavnostně pokřtěna dne 21. 4. v 17.00 hod. v Domě
knihy Librex.
Do prostředí komunálních elit několika
významných moravských a slezských
měst (Opava, Olomouc, Frýdek, Moravská Ostrava, Vítkovice, Přerov, Nový
(Pokračování na straně 4)

Události



Filozofická fakulta regionu…

(Pokračování ze strany 3)

Jičín a Příbor) nás uvádí 1. svazek
2. dílu monografie kolektivu vedeného
Pavlem Kladiwou Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska
1850–1914, nazvaný Muži z radnice,
který navazuje na první díl věnovaný
problematice legislativy vydaný v roce
2007.
Cílem je analýza
komunální politiky a činnosti
obecních samospráv na Moravě
a v Rakouském
Slezsku v letech 1850–1914,
v širším smyslu
jde o obec jako
prostor lokální
politiky a občanské angažovanosti. Autoři vycházejí z předpokladu, že mikrokosmos obce sice byl v éře rostoucího
nacionalismu stále více integrován do
zemských a říšských záležitostí, ale pře-



sto mu nejbližšími zůstaly lokální záležitosti, mající bezprostřednější vliv na
každodenní život lidí.
Zájemcům o dějiny průmyslu je určena
publikace Dějiny Moravských chemických závodů autora Petra Popelky.
Monografie se mikroanalytickým způsobem snaží zachytit vývoj chemického
průmyslu v českých zemích v průběhu
20. století na příkladu konkrétního
hospodářského subjektu. Historii firmy
autor sleduje ve čtyřech rozdílných etapách vývoje: ve fázi zbožní ekonomiky
organizovaného kapitalismu, řízeného
válečného hospodářství, centrálního
socialistického plánování a konečně
ve fázi privatizace a nástupu principů
tržní ekonomiky v podmínkách mezinárodní konkurence.
Významným průmyslovým podnikatelům, bankéřům a manažerům působícím v českých zemích před rokem
1945, a to bez ohledu na národnost,
původ apod., je věnován druhý sva-

ADASH naposled

Byl to krásný, ale smutný koncert. V pondělí 23. března se po desetiletém působení loučil s ostravskou veřejností unikátní pěvecký soubor ADASH.

Oznámení o ukončení činnosti souboru Adash překvapilo jeho početné
příznivce. „Ano, je to pravda,“ už několik týdnů před derniérou zodpovídal
docent Novotný dotazy na toto téma.
„Tak to mělo zřejmě být, čas deseti
let se naplnil nádhernou tvůrčí prací,
která končí a zase jiná, nová začíná,“
dodával Tomáš Novotný.
Koncert s výstižným názvem ADASH
NAPOSLED byl opravdu labutí písní tohoto tělesa.

jeho historii utvářely. V sólových partech se představily současné i bývalé
členky tohoto tělesa, které musely čelit
všetečným otázkám doc. Novotného.
Znovu jsme si připomenuli skvělé pěvecké umění Johany Kočnarové, Kamily Zbořilové, Yvony Jurčíkové, Lenky
Vorlíčkové, Kamily Ševčíkové a stálice
souboru, která zde působila celých deset let, současné pedagožky Fakulty
umění OU Barbory Baranové.

Jeho zakladatel a vedoucí doc. Tomáš
Novotný jako vždy svým kultivovaným slovem provázel celým vystoupením. Kdo navštívil některý z koncertů
ADASH, ví, že jeho vstupy mezi jednotlivými písněmi jsou vždy protkány
vysvětlujícím komentářem k původu
a textu písní a přitom v nich nikdy nechybí inteligentní humor. Tak tomu
bylo i na závěrečném koncertu. Jeho
podstatná část byla pojata jako průřez
historií souboru, zazněly písně, které
 Foto: Archiv
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zek Historické
enc yklopedie
podnikatelů
Čech, Moravy
a Slezska, který
připravil autorský kolektiv pod
vedením Milana
Myšky.
Biografický slovník přinášející v abecedním sledu cca
500 životopisných hesel (asi 1500 osobností) doplněných o řadu fotografií
navazuje na stejně rozsáhlý první díl
z roku 2003. Mezi regionální evergreeny knižní produkce Filozofické fakulty
Ostravské univerzity patří již více než
15 let Biografický slovník Slezska
a severní Moravy, v roce 2008 vyšel
již jeho 23. svazek.
Tyto výše uvedené tituly vydalo Centrum pro Hospodářské a sociální dějiny
FF OU, které je excelentním pracovištěm výzkumu s mezinárodně srovnatelnou kvalitou.
Aleš Zářický, Jana Bolková

V druhé půli koncertu bylo publiku
představeno nejnovější, páté CD souboru ADASH s výstižným názvem Napůl živě, které vyšlo mimo jiné i díky
finanční podpoře ing. Pavla Šmíry,
který byl rovněž sponzorem závěrečného koncertu. Jak podotkl docent
Novotný, křtít CD s židovskými písněmi
by nebylo příliš vhodné, a provedl tedy
slavnostní obřízku, kdy skalpelem odstranil fólii z CD.
O tomto souboru už bylo napsáno
hodně, tak jen připomínám, že doc.
Tomáš Novotný, biblista, religionista
a hebraista, působí na katedře filozofie FF OU. Před deseti lety se rozhodl

Události
ozvláštnit seminář hebrejštiny hudbou.
Tak vznikl amatérský soubor ze studentek FF, který nacvičoval hebrejské a jidiš
písně i skladby v moderní hebrejštině.
To, co mělo být původně doplňkem
studia, se postupně stalo téměř hlavní
náplní a soubor měl v nejlepších letech
i 40 koncertů ročně. Za desetiletou éru
se představil na půdě českého parlamentu, zpíval v židovských synagogách
i v chrámech zasvěcených jiným vyznáním, takže úsloví, že hudba spojuje, se
opravdu naplnilo. Absolvoval četná vystoupení v zahraničí, k těm nejvýznamnějším patří dvojnásobné turné po
Spojených státech amerických, koncerty
v Rakousku, Německu, Slovensku či Pol-

sku, z domácích pak samostatný koncert
na Pražském jaru v roce 2004 i koncerty
s předními českými hudebními tělesyJanáčkovou filharmonií a .Filharmonií
Hradec Králové. Vystoupením u příležitosti Dnů Izraele v Domě knihy Librex
v roce 2006 dojali i přítomného izraelského ambasadora.
A právě Izrael měl být závěrečnou koncertní štací Adashe. Vše bylo zorganizováno, letenky zajištěny, leč nepříznivá
politická situace bohužel znemožnila
zájezd uskutečnit.
Závěrem mi dovolte, abych připomněla, že soubor Adash pravidelně po

dobu šesti let patřil k ozdobám slavnostních promočních aktů Filozofické
fakulty a nechyběl u významných akcí
pořádaných Ostravskou univerzitou.
Svým uměním rozdával radost a skvěle
reprezentoval jak Ostravskou univerzitu, tak město Ostrava.
Jak řekl král Šalamoun: „Každá věc má
svůj čas. Něco krásného končí a něco
zase začíná.“
Děkujeme panu docentu Novotnému
a členkám souboru ADASH za krásných
deset let a přejeme mnoho úspěchů
v nové životní kapitole.
Jana Bolková

Projekt Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení v Moravskoslezském kraji


V listopadu loňského roku získala Ostravská univerzita finanční prostředky
z Evropského sociálního fondu ve výši
více než 8,5 milionu korun v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost na realizaci projektu Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení v Moravskoslezském kraji. Ten
navazuje na projekt realizovaný v letech 2005–2007 Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání
učitelů v Moravskoslezském kraji.

Cílem projektu je zvýšit odbornou,
osobnostní a pedagogickou úro-

veň pedagogických a vedoucích
pracovníků škol a školských zařízení v našem kraji vytvořením a realizací 150 akreditovaných kurzů
ve čtyřech modulech. Jsou zaměřeny jak na rozšíření všeobecné
kvalifikace učitelů při využití informačních technologií ve výuce,
v oblasti pedagogicko-psychologické i v oblasti zdraví, tak na zvýšení znalostí a kompetencí učitelů
ve vlastních specializacích, ale také
na rozšíření jazykových schopností
a v neposlední řadě na zvýšení
kompetencí řídících pracovníků
ve školství.

Všechny kurzy budou probíhat v kombinované formě, během tutoriálů se
účastníci jednotlivých kurzů budou
potkávat s lektory, proběhnou konzultace, převážná část výuky však bude
probíhat prostřednictvím LMS Moodle.
Na realizaci projektu se podílí tým
pracovníků Přírodovědecké fakulty vedený Ing. Evou Burianovou,
Ph.D., vedoucí projektu. Partnerem
v tomto projektu je Slezská univerzita
v Opavě.
Pavla Janoschová
člen realizačního týmu

Fakulty a vysokoškolské ústavy

 Překladatelský svátek na FF OU
Již čtvrtým rokem je třetí březnový týden na Filozofické fakultě neodmyslitelně
spjat s překladatelskou konferencí Den s překladem, slavnostním vyvrcholením
celostátní studentské překladatelské soutěže, jejímiž organizátory jsou jazykové katedry FF OU. Je potěšující, že soutěž zaznamenává každým rokem větší
zájem nejen ze strany studentů pořádající fakulty, ale i účastníků z dalších českých i slovenských filozofických fakult. Není divu, vždyť tlumočnické a překladatelské specializace patří v rámci studia jazyků k nejžádanějším.
Překladatelská soutěž má vypsány dvě
kategorie: překlad neliterárního (odborného) textu a překlad literárního
(uměleckého) textu. Soutěžní překlady jsou hodnoceny anonymně, pod
heslem, totožnost studenta je odkryta
až po zveřejnění výsledků.
První místo v počtu odevzdaných překladů tradičně obsazuje již od prvního

ročníku soutěže němčina – ani letos
tomu nebylo jinak, bylo hodnoceno
celkem 30 příspěvků. Stříbrnou příčku
obsadily shodně angličtina a francouzština s 22 překlady, bronzový stupínek
s 19 odevzdanými překlady patří ruštině. Dále následovaly španělština (14),
polština (12) i překlady z méně běžných
jazyků – portugalština (2) a po jednom
z norštiny a horní lužické srbštiny.
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V dopolední, společné části konference předala po úvodním projevu
paní děkanka čestná uznání nejúspěšnějším účastníkům. Poté, jak je již tradicí, přednesly své příspěvky špičkové
české překladatelky a tlumočnice.
Přednášejícími IV. ročníku Dne s překladem byly tyto odbornice:
Přední japanoložka prof. PhDr. Zdeňka
Švarcová, CSc., z Ústavu Dálného východu FF UK. Tato významná překladatelka prózy i poezie ze staré i moderní
japonštiny, autorka monografií Vesmír
v nás a Japonská literatura 712–1868
pronesla příspěvek s podtitulem Na
počátku byly Verše psané na vodu (60
let překládání z klasické, středověké
a předmoderní japonštiny).
(Pokračování na straně 6)

Fakulty a vysokoškolské ústavy

 Překladatelský…

certifikace poskytovatelů překladatelských služeb.

(Pokračování ze strany 5)

Jelikož se na naší fakultě vyučuje japonština v rámci výběrových předmětů, těšil se její příspěvek velké
pozornosti, neboť oblast japonské literatury a poezie je pro většinu z nás
velkou neznámou.
Paní profesorka zmínila, že v roce 2008
byla dokončena dvě velká překladatelská díla z japonštiny do češtiny.
Hovořila o překladu Karla Fialy Příběh
prince Gendžiho (4. díl) autorky Murasaki Šikibu, který vznikal přibližně
v letech 1005–1015 a je považován za
první psychologický román světové
literatury. Dále představila básnickou sbírku Manjóšú – Deset tisíc listů
ze starého Japonska, přeloženou Antonínem Límanem. Zde je čeština po
francouzštině druhým cizím jazykem,
ve kterém se tento „poklad a pramen
japonské poezie“ stává v uměleckém
překladu a v úplnosti dostupným nejaponskému čtenáři.
Druhou vystupující byla PhDr. Zuzana
Jettmarová, M.Sc., z Ústavu transla-

Trojlístek hostujících přednášejících
doplnila praktickými postřehy ze své
tlumočnické a překladatelské praxe
Dana Hábová, jejíž nezaměnitelný
hlas známe z její dlouholeté práce
při simultánním tlumočení v České
televizi, opatřila titulky desítky zahraničních filmů. Mezi tlumočnicemi má
výsadní postavení, jejím posledním
významným počinem bylo tlumočení
manželce amerického prezidenta paní
Michelle Obamové při její pražské návštěvě. Vedle tlumočnické činnosti se
zabývá překladem divadelních her,
např. v Divadle Petra Bezruče se v jejím překladu uváděla hra Don Juan
v Soho. Příspěvek Dany Hábové byl
ryze praktický, věnovala se úskalím
i různým nešvarům, které tlumočnická
profese přináší.
V programu překladatelské konference vystupují rovněž i odborníci
z domácí fakulty. Letos zajímavé příspěvky pronesly doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D., a PhDr. Hana Srpová, CSc.,
z katedry českého jazyka.

Doc. Jandová se ve svém příspěvku
Psaná a mluvená čeština věnovala používání češtiny na chatu a v sms zprávách. Zaměřila 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. Zmínila
i způsob psaní v zásadě nespisovných
projevů a rozebrala užívání a adaptaci
výrazů zejména z angličtiny, která se
stala mezinárodním jazykem internetu.
Dr. Srpová hovořila na téma Propria a reálie – překladatelská úskalí. Její vystoupení
se zabývalo třemi okruhy problémů, na
které překladatelé stále narážejí. Především je to nejednotná teorie a praxe
překladu proprií (vlastních jmen osob,
míst, institucí apod.) současných i těch,
jež známe už z antiky nebo ze středověku. Druhým problémem je přechylování, tzn. tvoření příjmení žen cizinek,
a konečně třetí část upozornila na některé stále se opakující chyby při překladu zahraničních reálií.
Odpolední část konference již probíhala na jednotlivých katedrách, kde se
studenti a pedagogové při workshopech setkali jak s hosty, tak porotci
Dne s překladem a společně se věnovali rozborům překladatelských problémů soutěžních příspěvků.
Každý ročník překladatelské soutěže
je završen vydáním sborníku. Letošní
příspěvky budou publikovány v Translatologica Ostraviensia IV.
Jana Bolková / Foto: T. Rucki
 Na snímku uprostřed překladatelka
Dana Hábová

tologie FF UK. Odborný zájem Zuzany Jettmarové se soustřeďuje na
vzdělávací programy, teorii a metodologii překladu, trvale se zabývá
výzkumem překladu reklamy. Je
členkou Evropské translatologické
společnosti (EST) a členkou Národní
rady pro certifikaci překladatelských
služeb. Ve své přednášce Dispozice
k provádění překladatelských zakázek
podle normy: Rámec profesní přípravy
se zaměřila na kvalitu v překladatelské profesi, jak jí dosahovat a jak
ji měřit, vysvětlila význam standardizace pro řízení kvality a rovněž
se obšírně věnovala roli překladatele, agentury a zákazníka v procesu překladu a současné možnosti
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 Setkání s osobností

dařilo vybudovat fungující demokracii,
která ale byla později smetena rozpínavostí německého fašismu. Obnovená
česká demokracie se vyvíjí necelých 20
let a je na dobré cestě k dosažení pozitivního stavu. K moderní demokratické
společnosti patří i řešení kontroverzních
otázek vlastní minulosti, které bohužel
většina politiků mlčky přechází.

V první dubnový den byla hostem
cyklu děkanky FF OU Setkání s osobností přední česká politoložka a latinoamerikanistka prof. PhDr. Vladimíra
Dvořáková, CSc., vedoucí katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů
Vysoké školy ekonomické. Aktuální
stav domácí politické scény sám určil
scénář přednášky.
Téma přednášky Co je demokracie – teorie- mýty – praxe zahájila prof. Dvořáková
citací myšlenek politologa Dankwarta
Rustowa. Připomněla, že při vzniku
demokracie hraje důležitou roli jediná
podmínka – národní jednota. Nezáleží
na tom, zda se vytvoří geograficky, či
administrativně, ale důležité je, zda
jednota existuje. Na existenci jednoty
může upozornit prostý fakt – že se o ní
příliš nehovoří. Naopak, čím hlasitější
deklarace, tím slabší pozice. V minulosti tak vystupovali například Němci

 Centrum

a Italové, dnes Arabové a Afričani. Naopak nikdy se hlasitě o jednotě nevyjadřovali Angličané, Švédi či Japonci.
Paní profesorka zdůraznila, že budování
kvalitní pluralitní demokracie je během
na dlouhou trať a konečná fáze proměny
z autoritářského státu v demokratický
nezřídka vyžaduje i několik desetiletí,
jak je patrno z vývoje Velké Británie. Ne
všechny státy ale měly takové možnosti
jako Velká Británie. Na příkladu naší
první republiky paní profesorka ukázala, že se zde během dvaceti let po-

V druhé půli přednášky se rozproudila živá diskuse, jejíž spektrum bylo
opravdu široké. Hovořilo se o politické
kultuře, vyvracely se mýty, že kompromis u politiků je považován za slabinu,
ale naopak, jak na četných příkladech
demonstrovala paní profesorka, je
tento počin považován za nejvyšší
hodnotu politika. Na přetřes se dostala i otázka volby prezidenta, problematika obstrukcí i téma úřednické
vlády. Bohužel se zdaleka nedostalo na
všechny zvídavé otázky. A tak nás těší
příslib paní profesorky přijet na FF OU
Jana Bolková
i v příštím semestru. 

diagnostiky lidského pohybu mezi ortopedy z celé ČR

Fakt, že Centrum diagnostiky lidského pohybu není zaměřené jen na získávání
informací pro řízené zlepšování kvality pohybu a pohybové výkonnosti v oblastech sportu a tělesných cvičení, prezentovali Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.,
společně s Mgr. Jaroslavem Uchytilem svými příspěvky na celorepublikové konferenci Ortopedické dny konané ve dnech 19.–20. 2. 2009 v Ostravě.
Ve svém příspěvku Objektivizace kvality
chůze a posturální stability pomocí kinematické a dynamické analýzy pohybu
u pacientů před náhradou kyčelního
kloubu řeší problém, na kterém v současné době spolupracují s Městskou
nemocnicí Ostrava-Fifejdy. Výzkum je
orientován na sledování kvality chůze
po chirurgickém zákroku totální náhrady kyčelního kloubu. Podstata
výzkumu spočívá v komparaci vlivu
klasické a miniinvazivní metody totální
náhrady kyčelního kloubu na kvalitu
chůze pacientů po operaci v intervalech tří týdnů, tří měsíců a šesti měsíců.
Díky špičkovému vybavení kinematické a dynamické analýzy pohybu,



jímž disponuje Centrum diagnostiky
lidského pohybu, je možné zjistit řadu
informací o krokovém cyklu pacientů
z hlediska kinematických i dynamických parametrů. Informace, které
Centrum diagnostiky lidského pohybu
může poskytnout lékařům, jsou důležitou zpětnou vazbou pro další postup
léčby a rehabilitace pacientů.

 Foto: Archiv

Přednesené výsledky výzkumu vzbudily zájem dalších účastníků konference o budoucí spolupráci a řešení
společných výzkumných projektů.

dnech ukázalo, že má co nabídnout
také v oblastech biomedicínské a že
svými službami může pomoci k zlepšení zdraví člověka a jeho návratu do
normálního života.

Centrum diagnostiky lidského pohybu
svými příspěvky na Ortopedických

Mgr. Roman Farana, katedra tělesné výchovy,
Centrum diagnostiky lidského pohybu

Historické rekreace – od tréninku k aktivitě

Článek s podobným názvem se objevil v loňském červnovém čísle Listů. Informoval o tom, jak se pedagogové Ostravské univerzity zapojili do jednoho
z projektů programu Socrates-Comenius.
Cílem projektu je vytvořit program výcviku učitelů a připravit pedagogické
materiály zaměřené k tématu historické
rekreace nebo jinak řečeno znovuvytvoření historie. Tedy jak udělat výuku

historie pro žáky na základních školách
poutavější. Realizací projektu je aktivně
uskutečňován evropský i lokální model
spolupráce mezi univerzitami, institucemi
zabývajícími se výukou budoucích i stá-
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vajících učitelů, školami, místními úřady
a kulturními a uměleckými společnostmi.
Projekt je koordinován temperamentní
Portugalkou Anou Cristinou z Centro de
Formação Dr. Rui Grácio, instituce sídlí
ve městě Lagos. Ostatní partneři jsou
ze Španělska (Centro de Profesorado
(Pokračování na straně 8)
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Historické…

(Pokračování ze strany 7)

a Gabinete Pedagógico), Turecka (Ankara Üniversitesi), Řecka (Διευθυνση
Δευτεροβαθμιας Εκπαιδευσης Νομου), Itálie (Universitá degli Studi di Genova).
Doporučené postupy řešitelů jsou
prakticky zkoušeny na základních
školách. Partnerské základní školy,
ve kterých pilotní školní projekty
probíhají, jsou v každé ze zúčastněných zemí, například Escola Básica do
de Lagos v Portugalsku, Circolo Di-

se řešitelé projektu zúčastnili pracovních jednání a mezinárodních konferencí v jednotlivých zemích.
V lednu 2009 jsme přivítali na týden 30
kolegů z partnerských zemí v Ostravě.
Naši přátelé se těšili, že si užijí zimy,
někteří z nich snad nikdy neviděli
sníh. Toho jsme se po dvou minulých
zimách obávali. Hodně věci dovedeme
zařídit, ale aby napadl v lednu sníh…
Paní Zima nezklamala, před příjezdem
hostů čerstvě nasněžilo a Ostrava celý
týden vypadala jako z pohádky.

kdy už se účastníci s lítostí loučili, jsme
zavítali do muzea J. A. Komenského
v Přerově, výrobny tvarůžek v Lošticích
a prohlídli si vzácné památky ve starobylé Olomouci. Večerní program naplnily návštěvy ostravské opery, koncertu
cimbálové muziky, hornického muzea
s ceremoniálem skoku přes kůži. A že
se horkokrevným cizincům líbilo na
Stodolní, není třeba připomínat.
Součástí každého pracovního setkání
je mezinárodní konference učitelů,
kde si účastníci předávají zkušenosti
s realizací školních projektů znovuvytvoření historie.
V návaznosti na tuto konferenci jsme
zavítali do základní školy, v níž je
realizován školní projekt Comenius
Heritage – Odkaz Komenského. Rekonstrukce historické události je již
nafilmována a dle vyjádření kolegů je
záznam velmi zdařilý.

 Návštěva skanzenu v Rožnové / Foto: Archiv

dattico di Finale Ligure v Itálii, u nás
Základní škola Karviná-Mizerov, 5 ο
Γυμνασιο v Heraklionu na Krétě či
Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi
v Turecku.
Projekt byl zahájen v říjnu 2006, doba
trvání je tři roky. V průběhu těchto let



Projekt v létě 2009 končí, práce na výstupních materiálech finišují, pracovní
setkání byla velice náročná. O to více
si všichni zasloužili relaxaci na pečlivě
připravených společenských akcích.
Nechyběl nedělní výlet do Beskyd; nejdříve návštěva skanzenu v Rožnově
a pak obdivování ledových soch na Pustevnách. Během závěrečného víkendu,

Pro učitele i žáky Základní školy v Karviné-Mizerově představovala zahraniční návštěva slavnostní událost.
Přivítali nás tradičně – chlebem a solí.
Připravili krásné kulturní vystoupení,
pro své hosty vlastnoručně vyrobili
vkusné dárečky a chutné pohoštění.
Takovou událost si nenechala ujít ani
Česká televize, která o akci informovala v hlavních večerních zprávách.
Organizace týdenního mezinárodního
setkání byla náročná, odměnou nám
byla spokojenost našich hostů.
Jana Kapounová

Další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů

V průběhu měsíce listopadu roku 2008 jsme pod záštitou Pedagogické fakulty
naší univerzity odstartovali realizaci projektu operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost s názvem Další vzdělávání učitelů přírodovědných
předmětů. Realizace projektu probíhá v rámci jednoho ze tří operačních programů programového období 2007–2013. Tento operační program je z hlediska
svých cílů provázán s dalšími operačními programy, které se rovněž podílejí na
naplňování cíle Lisabonské strategie, tj. posílení úlohy znalostní ekonomiky,
stimulace růstu zaměstnanosti a konkurenceschopnosti členských států EU.
Z názvu projektu by se mohlo na
první pohled zdát, že je primárně
zaměřen na učitele přírodovědných
předmětů na školách v rámci Moravskoslezského kraje. Ovšem naší snahou je právě prostřednictvím těchto

učitelů základních a středních škol
dosáhnout kvalitnější výuky fyziky,
chemie, biologie a geografie, matematiky a informatiky pro jejich žáky.
Z letitých zkušeností učitelů vyplývá,
že výklad učiva doplněný praktickým
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experimentem, fotografiemi experimentu nebo multimediálním klipem
z vyučovacích hodin má pro pochopení probíraného učiva zásadní význam. Z výsledků dotazníků, které
jsme distribuovali učitelům v MSK,
vyplynulo, že by rádi využili ICT ve
svých hodinách, ale bohužel nemají
dostačující vybavení nebo zkušenosti.
Nejen pro zpestření práce učitelů,
ale i pro zvýšení oblíbenosti fyziky,
chemie, biologie a geografie u žáků
připravili odborníci z těchto oblastí
dva kurzy pro celkem 230 učitelů
přírodovědných předmětů ze škol

Fakulty a vysokoškolské ústavy
v Moravskoslezském kraji. V kurzech
s různým počtem modulů budou mít
učitelé možnost vytvářet si vlastní
multimediální vzdělávací objekty, ale
i možnost využívat další v kurzech
vytvořené pro svou výuku. Jedním
z výstupu projektu bude multimediální digitální knihovna, která bude
obsahovat vytvořené multimediální
vzdělávací objekty (např. scénáře
vyučovacích hodin, fotografie experimentů, multimediální klipy z vyučovacích hodin, počítačem podporované
experimenty aj.) a do které budou mít
absolventi kurzů a jejich kolegové ze
škol automaticky přístup.
Při realizaci projektu jsme vsadili na
léty prověřenou spolupráci a zapojili



jsme dva zkušené spoluřešitele, projektové partnery, Metodické a evaluační centrum, o. p. s., a Wichterlovo
gymnázium v Ostravě-Porubě; MEC,
o. p. s., má zkušenosti s testováním
relativního přírůstku znalostí, zaměstnává odborné pracovníky provádějící
analytickou činnost zaměřenou na
vzdělávání ve školách, má mezinárodní partnery v oblasti zjišťování
výsledků vzdělávání se zaměřením na
dovednosti. Wichterlovo gymnázium
poskytuje vedle denní formy vzdělávání i formu distanční, tj. studium při
zaměstnání realizované především
prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Z minulých
let má zkušenosti s tvorbou opor distančního studia z matematiky, fyziky,

chemie, biologie, informatiky a výpočetní techniky.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem zapojeným odborníkům, pedagogům a celému realizačnímu týmu
za dosavadní úsilí, které vynaložili
již mnoho měsíců před začátkem samotné realizace projektu, a popřát
nám všem mnoho úspěchů při tvorbě
vlastních multimediálních vzdělávacích objektů.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky. Více informací o projektu naleznete na http://
projekty.osu.cz/mmobjekty.
Ing. Jana Uhlařová, projektový manažer

Podporujeme znevýhodněné studenty při studiu

U příležitosti zahájení realizace Rozvojových projektů Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Programu na podporu mladých lidí sociálně,
ekonomicky i zdravotně znevýhodněných při vstupu/během studia i po absolvování jsem oslovila zakladatelky center pro podporu studentů se specifickými
potřebami na dvou ostravských vysokých školách – na VŠB-TU Ostrava a na
Ostravské univerzitě.
Danuše
Bauerová
byla
jednou
z mnoha, kteří stáli při zrodu Centra
pro znevýhodněné studenty Slunečnice při Ekonomické fakultě VŠB–Technické univerzity Ostrava, a Zdeňka
Telnarová se podílela na založení Centra Pyramida při Ostravské univerzitě
v Ostravě. Obě se podílejí na řešení
rozvojových projektů, které mimo jiné
usilují o prohloubení spolupráce mezi
centry pro podporu studentů se speciálními potřebami s cílem zkvalitnit
poskytované služby a jejich efektivní
realizaci. Zmíněné spolupráce se týkaly také otázky:
Co bylo prvotním důvodem a hlavním
impulsem pro vznik centra pro znevýhodněné studenty? Jakou koncepci
jste volila?
DB: V začátku jsme byli ovlivněni zkušenostmi studentky, která naši fakultu absolvovala, ač jí byla diagnostikována tzv.
praktická slepota. Její studijní překážky
byly vážné, ale ona již s nimi uměla žít
i studovat. Všímali jsme si zejména těch,
které byly zbytečné a bylo je možno
odstranit jen zlepšením komunikace.
Nejvíce času během svého studia věnovala kompletaci studijních materiálů,
neboť zaznamenávat si mohla pouze
mluvené slovo, nikoliv zápisy na tabuli
a prezentace pedagogů. Jejich získávání od pedagogů před přednáškou,

zvláště v elektronické podobě, byl velký
problém, i když právě to byla cesta,
jak studentka mohla nejvíce svou práci
zefektivnit. Skripta v elektronické podobě, to byl ve většině případů jen sen.
Pedagogové se obávali zneužití materiálů. Nezapomeňme, že jde o zkušenost
zhruba 10 let starou! Dnes je situace
naštěstí jiná, mezi veřejnost se dostává
povědomí o „normálnosti“ podobných
potřeb. Již tehdy se však ukázalo, že
oslovení pedagogů jinou, oficiálnější
cestou než zaklepáním studentky pro
ně bylo přijatelnější. A odtud byl již
jen krůček k myšlence založení Centra,
které by kontakt pedagogů a studentů
se specifickými potřebami zprostředkovávalo. Nelze však nezmínit pochopení
vedení fakulty, univerzity a veřejnosti.
Podstatnou roli sehrála podpora podobných aktivit programy Evropské
unie. Výsledkem byla rychlá institucionalizace našich snah a oficiální přijetí
služeb pro studenty se specifickými požadavky formou vyhlášky děkana.
Centrum Slunečnice působí pouze na
Ekonomické fakultě VŠB, nebo také
na fakultách ostatních?
DB: Centrum Slunečnice poskytuje specifické služby studentům Ekonomické
fakulty, avšak spolupráce s dalšími univerzitními pracovišti s podobnými cíli,
zejména s pracovníky Fakulty elektro-
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techniky a informatiky a dalších fakult,
s rektorátními pracovišti aj., je úzká.
V případě potřeby poskytujeme dalším
dle možností cokoliv z toho, co umíme
nebo vlastníme. Ekonomická fakulta
sídlí v centru Ostravy a ostatní pracoviště jsou na druhém konci města, to je
hlavní důvod, proč je Centrum podpory
přímo na fakultě, tj. co nejblíže specifickým požadavkům studentů.
Centrum pro znevýhodněné studenty
Slunečnice při VŠB-TU Ostrava vzniklo
o dva roky dříve než Centrum podpory
studentů se specifickými potřebami Pyramida při Ostravské univerzitě. Dá se
říci, že vznik Pyramidy byl inspirován činností centra Slunečnice a do jaké míry?
ZT: Nešlo přímo o inspiraci, i když připouštím určitý vliv. Podnět k založení
Pyramidy byl jiný. Ještě před založením
centra započala práce na integraci studentů se speciálními potřebami na jednotlivých fakultách, kde tito studenti
studovali nebo měli zájem studovat.
Je zvláštní, že např. na Přírodovědecké
fakultě se soustřeďovali studenti se sluchovým postižením, na Fakultě umění
nebo na Pedagogické fakultě zase studenti se zrakovým postižením. Bohužel
neexistoval jednotný přístup k handicapovaným studentům. Na rozdíl od
VŠB-TU nemusí Ostravská univerzita
řešit problém velké vzdálenosti fakult,
společné centrum je jistě lepším řešením a tento model se osvědčuje. Abych
se vrátila k prvotnímu impulsu: bylo jím
dvanáct studentů se sluchovým postižením, mnozí s praktickou hluchotou,
(Pokračování na straně 10)
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Podporujeme …

(Pokračování ze strany 9)

absolventi střední školy pro sluchově
postižené ve Valašském Meziříčí, kteří
se v r. 1998 přihlásili ke studiu aplikované informatiky formou distančního
studijního programu na Přírodovědeckou fakultu. Během doby se spousta
věcí změnila, na počátku byla pouze
dobrá vůle, žádné zkušenosti a žádné
zázemí. Studium řádně ukončili tehdy
pouze dva studenti a i to považuji za
úspěch. V té době jsme se zapojili do
evropského projektu Equal Pro plný
život a začali se touto problematikou
více zabývat. Centrum Pyramida vzniklo
v době, kdy už jsme měli jasno v tom, jak
by mělo fungovat. U jeho zrodu kromě
mě stáli Eva Zezulková a Cyril Klimeš.
DB: Já bych dodala, že spíše centrum
Slunečnice se nechalo inspirovat Pyramidou, protože na Ostravské univerzitě
byly zkušenosti se studenty se specifickými potřebami delší. Na EkF VŠB-TU
Ostrava se podařilo během krátké doby
pracoviště institucionalizovat a „dát mu
jméno“, což jsme považovali za důležité
zejména pro studenty a uchazeče. Je
pro ně dobré, když nastupují do určitého řádu, který sice není dokonalý, ale
pomáhá. Každý z pedagogů o centru
Slunečnice alespoň slyšel a k požadavkům se staví rozdílně.
V současné době obě centra spolupracují. Můžete zmínit hlavní oblasti spolupráce a uvést konkrétní příklady?
ZT: Osvětová a vzdělávací činnost je prvním bodem spolupráce. Oblastí, ve které
spolupracujeme a kterou pokládám za
důležitou a významnou, je oblast celoživotního vzdělávání pracovníků obou
univerzit. Nehraje zde roli, kdo je z jaké
univerzity či fakulty, ale to, jakým způsobem pedagogický a nepedagogický
personál přistupuje ke studentům se speciálními potřebami, zda a nakolik je s jejich speciálními potřebami obeznámen
a je ochoten a schopen je vnímat.

a znalostí a vytváření virtuální komunity, tj.
sítě, která by podporovala zpřístupňování
vzdělávání od formálního po neformální.
Stránky jsou vytvářeny, ne bez komplikací,
společně všemi ochotnými prostřednictvím
MediaWiki na webu StudiumBezBarier.eu.

nek. Nejsme specialisty na marketing, ale
víme, že jeho působení může významně
ovlivnit výsledky našeho snažení, zejména kvalitu přijímání speciálních potřeb lidí ostatními. Bylo by mrháním,
kdybychom na tomto poli síly nespojili.

Ve kterých oblastech se bude vzájemná spolupráce dále rozvíjet?
ZT: Další spolupráci bychom rádi rozvíjeli ve vzájemném informování o metodikách poskytovaných služeb. Není jistě
nutné mít metodiku společnou, ale můžeme se vzájemně inspirovat. Služby,
které obě centra poskytují, nejsou přesně
specifikovány, nejsou popsány procesy,
které se zajišťováním jednotlivých služeb souvisí, jak v jednotlivých případech
postupovat. Podobně to je jistě v počátcích každé činnosti. Potřeba popsání
procesů se však stále více projevuje.

Významná je spolupráce v oblasti vývojových a výzkumných aktivit. Nadále
budeme společně publikovat na konferencích s danou problematikou, také
na konferenci Slunečnice – zpřístupňování vzdělávání, kterou pořádáme
každoročně.

V současné době centrum Pyramida
nabízí pět služeb: zapisovatelskou, asistenční, tlumočnickou, službu pedagogického poradenství a individuální
výuky. Nejvíce využívanou službou je
pedagogické poradenství. V rámci rozvojového projektu MŠMT na rok 2009
budou vypracovány metodiky zajišťování těchto služeb a zavedena služba
psychologického poradenství. Důležitá
bude účast samotných studentů se
speciálními potřebami na této činnosti,
analýza jejich potřeb, jejich návrhy,
podněty a relevantní připomínky budou
do metodiky zahrnuty. Důležité pro nás
budou také připomínky a náměty centra Slunečnice a jeho spolupráce při vytváření konečné verze metodiky. Cílem
je vytvořit dokumenty, které by byly využitelné oběma centry, event. i dalšími
centry při českých vysokých školách.

ZT: V příštím období bychom rádi zapojili do činnosti centra Pyramida studenty
oboru speciální pedagogika a oboru sociální práce v rámci povinných praxí a centrum Slunečnice by mohlo praxe našich
studentů rovněž efektivně využít. Od
změny koncepce praxí a zařazením nových předmětů jako Asistence studentům se speciálními potřebami, Rovné
příležitosti a lidé se zdravotním postižením, Interpersonální osobní asistence a dalších si slibujeme účinnější
zapojení studentů Ostravské univerzity
do řešení úkolů spojených s integrací
osob se zdravotním postižením do společnosti s důrazem na integraci v terciálním vzdělávání.

DB: Spolupráci plánujeme v osvětě směrem k veřejnosti, dokladem je tento člá-

DB: Koordinujeme zejména strategie rozvoje, navzájem se doplňujeme a ovlivňujeme. Naším společným přáním je, aby
absolvent střední školy se speciálními
potřebami ve studiu pokračoval, není tolik důležité na které z univerzit. V tomto
duchu pracujeme s uchazeči o studium.
Konkrétním výstupem minulé i současné
spolupráce je virtuální sdílení informací
 Kolektiv pracovníků centra Slunečnice
Foto: B. Sklářová
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Jako příklad dílčích aktivit lze uvést, že
jsme také pouze na začátku ve sdílení
metadat o studijních materiálech přístupných pro studenty se speciálními
potřebami a jejich následném poskytování mezi školami dle konkrétní potřeby.

DB: Byly zmíněny aktivity podporující
sdílení informací mezi centry. Efektivním způsobem je jejich sdílení elektronickou cestou přes webové rozhraní.
Podnikáme kroky pro přijímání myšlenky
nezištného poskytování potřebných

Fakulty a vysokoškolské ústavy
informací dalším mezi vysokými školami,
ale také mimo ně a poskytujeme technologické zázemí pro toto sdílení. Velký
balík aktivit nás čeká v propojování s nižšími stupni vzdělávání, vždyť idea vysokoškolského studia začíná již na škole
základní, ne-li dříve. Komunita, jejímž
cílem je zpřístupňování vzdělávání, překračuje hranice škol do vzdělávání celoživotního a neformálního. Významný
dluh cítím v akceptování tzv. pozitivní
rekomendace v souvislosti s uplatněním
absolventů na trhu práce.
Pro každou činnost, má-li být úspěšná a efektivní, existují dva základní
předpoklady – kvalitní lidé a dostatek financí. Ale postupně:
Jak je v současné době zajištěno financování obou center a jaká tendence se
dá předpokládat do budoucna, je-li to
vůbec možné odhadnout?
ZT: Zatím se nám daří získávat rozvojové projekty MŠMT, bez kterých by
účinná podpora uchazečům a studentům se speciálními potřebami prakticky
nebyla možná, příp. projekty Evropských strukturálních fondů. Provozní
náklady centra Pyramida jsou hrazeny
z prostředků univerzity. I do budoucna
bude jistě možné řadu aktivit uskutečňovat jen díky projektům. Důležitým počinem je vybudování školícího
střediska Pyramidy, které uvedeme do
provozu pro studenty a zaměstnance
Ostravské univerzity i širší veřejnost
v září 2009 a které bude stejně jako
centrum Pyramida umístěno v prostorách univerzitní knihovny. Soustředění
veškerých vzdělávacích aktivit zaměřených na podporu studentů se speciálními potřebami do školícího střediska
Pyramidy zpřístupní vzdělávací aktivity
většímu počtu osob a umožní syste-

maticky budovat vzdělávací nabídky
jak v rámci vysokoškolských studijních
programů, tak v oblasti celoživotního
vzdělávání.
BD: Centrum Slunečnice bylo založeno díky aktivitám projektu ESF Nechť
studuje kdokoliv, kdykoliv a kdykoliv,
pokračovali jsme projektem FALCO
Zkvalitnění přístupu akademických
pracovníků k handicapovaným studentům. Návazně jsme začali také využívat
rozvojových projektů MŠMT. Mnoho
rutinních činností, které pro svůj vznik
využily projektové financování, je nyní
zajišťováno prostředky z provozu školy
a fakulty. Další projektové financování
je využíváno pro rozvoj služeb.
Jací jsou lidé, kteří se na činnosti center podílejí? Co je pro Vás obě, jako
manažerky, důležité při výběru spolupracovníků?

DB: Za nejdůležitější považuji schopnost
tvůrčí práce a samostatnosti, zejména
v začátcích činností, ale do jisté míry
stále. Postupy není možno pracovníkům
„nalinkovat“, jde o nové a nové problémy, s jejichž řešením se musí vyrovnat. Bez toho, abychom stále nacházeli
skulinky (a někdy to jsou pěkné díry),
skrze ně služby zlepšujeme, bychom
brzy byli nepotřební. Nebudu zmiňovat obětavost, tolerantnost, vnímavost,
empatii apod., jiní lidé k nám ani nepřicházejí. Všichni jsou ochotni věnovat
svůj čas a schopnosti pomoci ostatním.
ZT: Lidé s nápady a schopností je dotáhnout do konce. Lidé schopní empatie
a porozumění, kterým není lhostejné,
jaké bariéry musejí studenti se zdravotním postižením překonávat.
Děkuji za rozhovor.
Pavla Janoschová, PřF

Setkání vedení Přírodovědecké fakulty OU se studenty
Dne 19.2.2009 se na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
uskutečnilo informativní setkání se studenty dvouoborových bakalářských
oborů s vedením fakulty, zástupci kateder a studijního oddělení. Studentům
byly proděkankou pro studium a CŽV RNDr. Petrou Konečnou, Ph.D., předneseny podrobné informace týkající se zejména harmonogramu akademického
roku pro absolventské ročníky, státních závěrečných zkoušek bakalářských
dvouoborových oborů, možností studia v navazujících magisterských oborech, přijímacích zkoušek do navazujících magisterských učitelských studijních oborů včetně přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie.
V závěru setkání proběhla diskuse a byly zodpovězeny dotazy studentů.
O toto setkání projevili studenti výrazný zájem – schůzky se zúčastnilo okolo
70 osob. Prezentace připravená pro toto setkání a doplněná o odpovědi na
stěžejní dotazy studentů je dostupná na https://portal.osu.cz v sekci Přírodo– PK
vědecká fakulta/Studium.

Důlní kalové nádrže na Ostravsku a Karvinsku
se stávají domovem vzácného hmyzu



Přírodovědec a zpěvák věnovali knihu vážkám
Svoje nadšení pro vážky stvrdili zpěvák Dan Bárta, respektovaný entomologický fotograf, a zoolog i ekolog Aleš Dolný z Přírodovědecké fakulty Ostravské
univerzity vydáním společné knihy. Před pár dny ji oba představili a zároveň
pokřtili v jedné z bruselských budov Evropské komise. Jmenuje se Vážky České
republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření.
Kromě obdivu k tomuto zvláštnímu
druhu hmyzu přivedlo oba autory ke
zpracování knihy i pozorování oblastí
Ostravska a Karvinska. Právě důlní
kalové nádrže, které se budovaly

k ukládání uhelných kalů, popřípadě
elektrárenských popílků, se nyní stávají
domovem vodních organismů a mimo
jiné se vyznačují vysokou pestrostí vážek. „Například na černouhelných karvin-
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ských odkalištích jsme objevili celkem 35
druhů vážek, což je asi polovina ze všech
druhů žijících v České republice. Mnohé
z nich navíc patří k těm vzácnějším či ohroženým druhům,“ uvedl přírodovědec
Dolný. Mimořádnou událostí byl podle
něj nález početné populace vážky Libellula bulva na odkališti Mokroš v Karviné-Dolech. Ta byla totiž v roce 2001
zařazena v České republice do kategorie vyhynulých či po dobu alespoň padesáti let nezvěstných druhů.
(Pokračování na straně 12)
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Důlní kalové nádrže na Ostravsku…

(Pokračování ze strany 11)

Dobýváním hlubinného uhlí se terén
propadá jako následek závalů vyrubaných prostor. Poklesy v neošetřených
oblastech mohou dosáhnou 20 až 35
metrů. Tyto kotliny se po určité době
díky srážkové a hlavně čisté podzemní
vodě přeměňují v mokrá, bahnitá místa.
„Výskyt vzácnějších a ekologicky vyhraněnějších druhů vážek dokazuje, že i ve
zdánlivě zničené krajině dochází spontánně, tedy bez rekultivačních zásahů,
ke vzniku cenných, přírodě blízkých
mokřadů s vysokou rozmanitostí nejen
vážek, ale i jiných skupin organismů,“
poznamenal Dolný.

Kniha o vážkách je celosvětově unikátní
i v tom, že obsahuje velké digitální fotografie živých vážek, samců i samic, což
bylo neuvěřitelně pracné zdokumentovat. Jelikož k nám některý druh vážky
zavítá jen ojediněle, museli ho oba autoři jet hledat do jiných koutů světa,
kde se právě nyní nachází. Na knize
tak společně pracovali celkem 8 let.
Dan Bárta se už mnohokrát v televizi
zmínil, že patří k vášnivým pozorovatelům hmyzu, obzvláště vážek. Dolný

Dalším překvapením pro zpěváka
i přírodovědce bylo, že v zavodněných kotlinách po těžbě uhlí pozorovali vážku jasnoskvrnnou (Leucorrhinia
pectoralis). Ta patří k celoevropsky
významným, přísně chráněným druhům. Vhodná stanoviště pro ni mizí
působením lidské činnosti. „Paradoxem však je, že právě u nás se tato
vzácná vážka docela hojně objevuje na
dvaceti místech krajiny zdevastované
důlní těžbou a těžkým průmyslem. Myslím si proto stejně jako mnoho dalších
ekologů a odborníků, že je velkou chybou, když se lidé snaží odkaliště rekultivovat, zasypávat a budovat tam třeba
umělé travnaté plochy. I když zprvu tato
krajina možná vypadá nevzhledně, jako
země nikoho, když jí dáme čas, vegetace
si spontánně pomůže sama,“ konstatuje přírodovědec.

 A. Dolný a vážky

 A. Dolný (vlevo) a D. Bárta na besedě o své knize v jedné z bruselských budov EU / Foto: Archiv

Hele – koukněte se na ten film!
aneb první akční film ve znakovém jazyce

V rámci výuky studenti absolvují mimo
jiné exkurze do základní školy pro
sluchově postižené v Ostravě-Porubě

Zoologovi a ekologovi Dolnému,
který na přírodovědecké fakultě
přednáší obecnou ekologii, ochranu
přírody a hydrobiologii, při práci na
knize kromě hudebníka pomáhal také
kolektiv pracovníků přírodovědecké
fakulty. „Velkou oporou nám byla i samotná fakulta. Jak svým zázemím, tak pomocí v získání grantů,“ dodává Dolný.

Vážky jsou řádem hmyzu, který je na
Zemi přítomen přibližně 300 miliónů
let a vyniká pestrostí a proměnlivostí.
Zaujatý pozorovatel u nich najde
spoustu zajímavostí týkajících se jejich biologie a ekologie. Odpradávna
vážky svým vzhledem inspirovaly také
Eva Kijonková
filosofy a umělce. 



Filozofická fakulta OU v rámci pestré
nabídky výběrových předmětů realizuje již pátým rokem dvousemestrální
výuku znakového jazyka, která se těší
značnému zájmu studentů. Cílem studia je zejména osvojení prstové abecedy
a znakového jazyka, seznámení s problematikou sluchově postižených. Studenti
se seznámí se zásadami komunikace se
sluchově postiženými i s etickým kodexem tlumočníků znakového jazyka,
nechybí ani informovanost o rozdílech
mezi sluchovými vadami.

podotýká: „Já bych si netroufl na focení, Dan Bárta na text, a to nás včetně
nadšení pro vážky dalo dohromady.“

a rovněž participují na akcích pořádaných ostravskými pobočkami celorepublikových organizací pro neslyšící.
A tak díky této plodné spolupráci se
v první jarní den naši studenti spolu se
členy výše uvedených organizací pro sluchově postižené zúčastnili projekce prvního celovečerního evropského akčního
filmu natočeného ve znakovém jazyce
s názvem Exponát z roku 1827, v němž
účinkují výhradně neslyšící herci.
Producentem tohoto unikátního filmu
je brněnská společnost AWI film, která
jako jediná v ČR produkuje hrané filmy
vyrobené samotnými neslyšícími. Hlav-
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ním cílem této společnosti je umožnit
komunitě neslyšících zhlédnout filmy
hrané v jejich mateřštině – tedy v českém znakovém jazyce.
V loňském roce se tato společnost premiérově uvedla snímkem Čtyřlístek,
v němž popisuje vztah dvou neslyšících
a problémy, které vyvstanou při narození zdravého dítěte.
Co vlastně znamená název AWI film?
Název Awi pochází ze specifických
znaků neslyšících, když znakují – „Hele,
koukni se na ten film!“
Podle ohlasů v médiích, odborné i laické
veřejnosti, v neposlední řadě i našich
studentů je film Exponát z roku 1827 hodnocen po všech stránkách velmi vysoko.
Jana Bolková

Fakulty a vysokoškolské ústavy

Ohlédnutí za výstavou „Odvrácená část Keni –
aneb Na nic si už nestěžuji“


Z obřích fotografií naší fakultní galerie Na Půdě na nás v ponurých únorových
dnech zářily rozesmáté tváře keňských dětí, které objektivem fotoaparátu zaznamenali cestovatelé David Švejnoha a Václav Soukup.Ti od roku 2007 spolupracují s Humanistickým centrem Narovinu, které pomáhá lidem v nejchudších
oblastech Keni. V rámci Kampaně lidské podpory se zde centrum podílí na zakládání škol, sirotčinců, zdravotnických zařízení a přispívá tak ke zlepšení životních podmínek zdejšího obyvatelstva.
V loňském červenci navštívili David
Švejnoha a Václav Soukup tuto africkou
zemi s cílem zdokumentovat některé
z projektů, které centrum Narovinu
realizuje. Z této cesty vznikly fotografie, které ukazují život dětí ve školách
v chudinských čtvrtích Nairobi, v největších slumech střední Afriky (Kibera,
Mathare, Dandora...) a na ostrově Russinga ve vodách Viktoriina jezera.
David Švejnoha na únorové vernisáži
zmínil těžkou ekonomickou situaci
v Keni a z toho vyplývající složitý životní osud dětí ve slumech, které svůj
nelehký úděl „řeší“ čicháním lepidla
apod. Dále mluvil o nezbytnosti vzdělávání, prevenci sociálně patologických
jevů, šíření HIV/AIDS. David Švejnoha
se svěřil, že otřesné životní podmínky
tamějšího obyvatelstva na něj tak silně
zapůsobily, že zcela přehodnotil své
dosavadní životní hodnoty, naše „evropské“ problémy mu připadají v kon-

textu se životem v Keni malicherné,
takže si „rozhodně už na nic nebude
stěžovat“.

výstava rukodělných výrobků afrických
dětí, jejíž výtěžek též významnou měrou přispěl k podpoře projektu.
Závěrem připomínáme, že tato pomoc
africkým dětem není na FF OU ojedinělou akcí. Již čtvrtým rokem prostřednictvím České katolické charity realizujeme
projekt Adopce na dálku, kdy finanční
podporou umožňujeme vzdělání a základní lékařské ošetření dvěma dětem
Jana Bolková
z Ugandy.

Jeho vyprávění bylo velmi sugestivní,
vystavené fotografie natolik působivé,
že během vernisáže byla spontánně
vyhlášena sbírka
na podporu projektu Letní tábor
v Keni, jehož cílem
je čtyřiceti dětem
z nejchudších rodin
ze slumů umožnit
pobyt na týdenním
táboře na Russinga
Island u Viktoriina
jezera, kde humanistické centrum
buduje komunitní
středisko.

 Autor výstavy David Švejnoha
Foto: T. Rucki

V rámci vernisáže
proběhla i prodejní

Konference a semináře

 Didaktické odpoledne na filozofické fakultě
Katedry české literatury a českého jazyka uspořádaly 10. března t. r. didaktické
odpoledne určené nejen studentům oborových didaktik, ale i učitelům předmětu český jazyk a literatura na středních a základních školách. Odpoledne
tvořily dva navazující semináře – první s tématem Naučit čtenáře číst (jak může
škola dlouhodobě rozvíjet schopnost číst s přemýšlením a učením), druhý, zaměřený jazykově, s názvem Bez psaní a mluvení není žádné učení (o významu
žákovy řečové produkce ve výuce mluvnice a slohu). Celé odpoledne bylo završeno provokativní přednáškou Rozvíjení, nebo zabíjení čtenářství ve škole
(odpovědnost učitele češtiny za čtenářství dětí a literární kulturu národa)?
Účastníci akce se mohli důkladně
obeznámit s moderními didaktickými přístupy ve výuce čtení a
psaní bez ohledu na stupeň a zaměření škol, které jsou založeny na
metodách kritického myšlení, a v
neposlední řadě s osobností PhDr.
Ondřeje Hausenblase z PdF UK, jenž
celé odpoledne vedl. Zájem o didaktické odpoledne předčil veškerá
očekávání organizátorů; zejména

ohlas mezi pedagogy ze základních
škol svědčí o tom, že si mnozí probíhající reformy výuky již vzali za své
a dobře chápou, že současný stav
vzdělávacího systému není dlouhodobě udržitelný a jeho proměna
nezávisí pouze na vnějších podmínkách, ale i na systematickém, celoživotním sebevzdělávání každého
učitele. Přednášky a semináře, jež
hodláme od nynějška organizovat
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 O. Hausenblas pozorně naslouchající
Foto: Archiv

pravidelně, by měly k tomuto pozitivnímu trendu přispívat.
Lucie Radková, didaktička českého jazyka
Martin Tomášek, didaktik české literatury

Konference semináře

Fakulta sociálních studií přivítala zahraniční partnery
společného projektu Soziale Arbeit und Sozialwirtschaft /
Social Work and Social Economy (SOWOSEC)


Ve dnech 19. a 20. 2. 2009 se na Fakultě sociálních studií uskutečnil společný
mezinárodní workshop, který byl v pořadí již sedmý. Projekt je realizován
v rámci programu Socrates Erasmus, Bildung und Kultur a jeho cílem je vyvinout a realizovat společný vzdělávací program pro oblast sociálního sektoru se
zaměřením na sociální management.
Zahraniční vzdělávací instituce na
společném setkání zastupovali: Dr.
Herbert Bürgisser (Fachhoschule Zentralschweiz, Švýcarsko), Dr. Andrzej
Niesporek ,Witold Mandrysz (Uniwer-

sytet Slaski, Polsko), Yves Coutand
(Institut Regional de Travail Social Poitou-Charentes, Francie), Dr. Gergely
Fabian (Debreceni Egyetem, Maďarsko), Dr. Christine Gruber, Dr. Brigitta

Zierer, Paul Reinbacher (FH-Campus
Wien, Rakousko). Hostům byla děkanem doc. PhDr. Oldřichem Chytilem,
Ph.D., a proděkankou pro studium
Mgr. Lenkou Krhutovou, Ph.D., představena Ostravská univerzita, Fakulta
sociálních studií a studijní programy,
které realizuje. Vedoucí katedry sociální práce Mgr. Klára Janoušková
přednesla příspěvek zaměřený na
českou sociální politiku a Mgr. Anna
Krausová, Ph.D., seznámila účastníky
workshopu s vývojem sociální práce
v České republice.
Vývoj nového oboru Management
organizací služeb sociální práce,
který byl zahájen v tomto akademickém roce, a realizaci projektu
SOWOSEC v tomto roce významně
finančně podpořila nadace Erste Stiftung ve Vídni, zastoupená ředitelem
sociálního programu Franzem Karl
Prüllerem. Nadace Erste Stiftung vyvíjí mnoho aktivit v oblasti sociálních
a kulturních programů v Evropě a případní zájemci naleznou více informací
na příslušných webových stránkách
www.erstestiftung.org.
Věra Holasová



Kredity a vzdělání zdravotnických pracovníků

Jako každoročně byl organizován Ústavem patologické anatomie Fakulty zdravotnických studií a pod záštitou NCO NZO v Brně kurz nazvaný Cytohistologická korelace v gynekopatologii, mammární a plicní patologii. Byl určen pro
zdravotní laboranty, lékaře a odborné pracovníky pracující v patologických
a cytologických laboratořích, kterým také přinesl kreditní ohodnocení. Přednášejícím a školitelem byl po celou dobu trvání akce doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., s dvěma asistentkami, které se staraly o průběh a organizaci kurzu,
Bc. Hanou Hronzovou a Bc. Denisou Šulcovou.
Zřizovatelem Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně je Ministerstvo
zdravotnictví České republiky. Jde
o odbornou instituci pro realizaci
a rozvoj celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, je akreditovaným zařízením s celorepublikovou
působností, které poskytuje širokou
nabídku vzdělávacích programů specializačního vzdělávání, kvalifikačních
a certifikovaných kurzů včetně dalších
forem celoživotního vzdělávání zdravotnickým pracovníkům i široké veřejnosti.

Třídenní program sestával z prohloubení základních znalostí v onkologické cytologii děložního hrdla, plic
a mléčné žlázy.

 Digitální prezentace histologických a cytologických preparátů / Foto: Archiv

První den kurzu byl zaměřen na cytologii a cytopatologii plic ve vztahu
k patologickým lézím nádorové povahy. Doc. Horáček se také věnoval
nově získaným a zajímavým informacím ze 45. sympozia IAP v Bonnu a dalších odborných konferencí.
Druhý den a také část třetího dne
byla věnována problematice hodno-
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cení přednádorových a nádorových
lézí děložního hrdla v souvislosti s Národním programem screeningu, jehož audit proběhl v rámci ČR v říjnu
minulého roku. Značná část dne byla
věnována také aktuálním tématům
virových infekcí, a to jak lidským papilomavirům, tak virům herpetickým.
Pro odlehčení složitého tématu byly

Konference semináře
do projekce zařazeny také arteficielní změny a účastníci mohli spatřit
v cytologických preparátech rezidua
hmyzu, pylová zrna a jiné náhodně se
nacházejících struktury kontaminující
cytologický obraz v souvislosti s jeho
zpracováváním.

Třetí den byl věnován cytologii mléčné
žlázy, se zaměřením na přednádorové
a nádorové nálezy. Jednotlivé celky
onkologické cytologie byly zakončeny
testem, při němž si účastníci ověřili
praktické znalosti v posouzení správného cytologického nálezu.

Firma Nikon zajistila v rámci kurzu
moderní projekci cytologických preparátů přímo z binokulárního optického mikroskopu na projekční plátno,
což podnítilo diskusi.
Cytologický kurz proběhl již po desáté.
Přitažlivá obsahová forma se odrazila
v rostoucím zájmu o tyto kurzy, proto
uvažujeme o převedení některých aktivit postgraduálního vzdělávání do
Ostravy na Fakultu zdravotnických
studií.
V současné době patří onkologická
cytologie k významnému oboru, který
se podílí na včasnosti záchytu maligních onemocnění.
Autor: Bc. Hana Hronzová,
Bc. Denisa Šulcová

 Účastníci kurzu / Foto: Archiv

 Mladí

vědečtí pracovníci katedry historie
FF OU v Hradci Králové

Stalo se tradicí, že v březnových dnech pracovníci z Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, ve spolupráci s archivem Univerzity
Hradec Králové a Katedrou histórie Fakulty humanitních vied Univerzity Mateje
Bela v Bánskej Bystrici, pořádají dvoudenní mezinárodní konferenci na téma
České, slovenské a československé dějiny dvacátého století. Letos jednání proběhlo ve dnech 25.–26. března 2009 a neslo pořadové číslo IV. Bylo určeno především mladým vědeckým pracovníkům. Z katedry historie FF OU se aktivně
zúčastnili čtyři studenti doktorského studia a jeden doktor, který je absolventem historie OU. Průběh konference sledovala česko-slovenská komise historiků Akademie věd České republiky.
Zahajovací řeč pronesli prorektorka
a proděkan Univerzity Hradec Králové. Podotkli, že se jim do rukou
dostal sborník z loňské konference,
který pochválili, a zároveň popřáli
jak přednášejícím, tak posluchačům
mnoho úspěchů při jednání. Dr. Veronika Středová přivítala významné
osobnosti z oboru, např. doc. Ondřeje
Felcmana a doc. Jiřího Kociána.

ska a Slovenska. Univerzitní pracoviště
zastupovala tato města: Hradec Králové, Praha, Brno, Ostrava, Bratislava
a Banská Bystrica. Z odborných pracovišť můžeme jmenovat Ústav pro
soudobé dějiny AV ČR Praha, Vojen-

ský historický ústav, Centrum orální
historie Ústavu pro soudobé dějiny
AV ČR Praha, Štátný archív v Prešove –
pobočka Svidník, Památník Terezín,
Vědecká knihovna Olomouc a další.
Jelikož referátů, příspěvků a studií
bylo mnoho, bylo třeba vybírat, kterému dát přednost.
Ve středu v bloku nazvaném Hospodářské a sociální dějiny II jsme mohli
slyšet příspěvek Mgr. Stanislava Knoba
(katedra historie FF OU) Hladové bouře
a stávky za 1. světové války. Týž den
zazněl referát dr. Kamila Rodana (SOŠ
prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava) Populární hudba krizových let ve víru festivalového klání aneb Bratislavské lyry
1968-1969. Přednášející podrobně vylíčil dobovou atmosféru významného
festivalu v Československu. Studie byla
doplněna dobovými fotografiemi.
Náročný den byl zakončen ve večerních hodinách. Následoval společenský večer, při kterém si mohli účastníci
konference vyměnit znalosti a zkušenosti z oboru historie.

Konference probíhala paralelně ve
dvou přednáškových sálech a byla rozdělena do tematických a periodických
sekcí. Nejvíce byly zastoupeny politické dějiny, o tuto problematiku se
zajímalo zhruba dvacet přednášejících.
Hospodářským a sociálním dějinám se
věnovalo šestnáct referátů a studií.
Nebyly opomenuty ani kulturní dějiny. Za zmínku stojí blok příspěvků
pojednávající o dějinách a teoriích
historické vědy. Přednášející byli nejen z České republiky, ale také z Pol-

Ve čtvrtek zasedání probíhalo jen
dopoledne, opět ve dvou posluchárnách. V bloku Kulturní dějiny II zazněl
příspěvek Mgr. Evy Chvalové (katedra
historie FF OU) Hlavička firemního dopisního papíru jako součást umění?
Nejprve publikum seznámila, z jakých
pramenů vycházela, posléze představila různé firemní dopisní papíry,
na kterých objasnila vývoj firemních
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Konference semináře

 Mladí

vědečtí pracovníci katedry…

hlaviček. Upozornila např., že součástí
hlavičky byly erby, reklamní hesla,
výrobky. V období druhé světové
války byly firemní papíry dvojjazyčné
a zdobnost klesala. V tomto bloku
vystoupila také Mgr. Lenka Králová
(katedra historie FF OU). Referát nesl
název Historická vlastivěda jako prostředek budování kulturních center (na
příkladu regionu Jeseníků) Autorka se
pokusila nastínit spletitý vývoj spole-

čenských center, která se snažila mít
vliv na širší veřejnost. Podotkla, že
při vzniku těchto institucí byli většinou neškolení pracovníci. Konferenci
uzavřel Mgr. Arkadiusz Markowski
(katedra historie FF OU) svou studií
První léta socialistického města Žiár
nad Hronom ve vzpomínkách jeho občanů. Referent vycházel z dobových
fotografií, pomocí nichž porovnával
momentální stav města, a podělil se

o výpovědi pamětníků. Ty však byly
rozporuplné.
Konferenci zhodnotil docent Felcman, jenž ocenil pestrost a rozmanitost. Poděkoval organizátorům za dva
příjemně strávené dny, taktéž všem
přednášejícím i posluchačům. Koncem
tohoto roku vyjde sborník, v němž budou otištěny příspěvky v plném rozsahu. Pořadatelé přislíbili uspořádání
konference s pořadovým číslem V.
Mgr. Lucie Jelínková

Studentská vrátka

 Stavovská unie studentů se činí
Stavovská unie studentů (SUS) funguje na Ostravské univerzitě již řadu let.
Jejím hlavním cílem je pobavit, potěšit studenty a snad jim i otevřít nové
obzory.
Možná jste o členech SUS už leccos
slyšeli. Ano, jsou to ti, kteří pořádají
Majáles, největší studentskou akci
letního semestru. Ten letošní se uskuteční 29. 4. 2009. Jak již víte, Majáles
Ostravské univerzity není zábavou na
jedno odpoledne, zajišťuje vám kulturní a jiná vyžití po celý duben. Opět
na vás čekají jak profesionální, tak
i amatérská divadla, výstavy a novinkou bude taneční workshop.
Bohužel však duben netrvá celý rok,
a tak abychom se nenudili, chystáme
pro vás spoustu dalších akcí. V letním
semestru sklidily velký úspěch přednášky o prevenci nádorového onemocnění s názvem Rakovina-Mýty
a legendy, na nichž jsme spolupracovali se studenty Masarykovy univerzity Brno, občanským sdružením
Onko-Amazonky Ostrava a pražskou
Ligou proti rakovině. Celý cyklus měl
za úkol vysvětlit šířící se mýty kolem
této nemoci. Semináře měly velký
úspěch, proto jsme vytvořili sborník,

ve kterém jsou přednášky s fotkami
uchovány v tištěné podobě.
Za zmínku stojí také letošní studentský
ples konaný na Hladnovských kolejích,
který měl hojnou účast. Hlavním motivem byla oranžová a modrá barva, neboť jsou hlavním znakem Stavovské unie
studentů. Jako odměna pro nejsnaživější, kteří přišli sladěni v barvách plesu,
bylo nachystáno drobné občerstvení.
Obzvláště velký dík patří vedení kolejí,
které nám umožnilo akci pořádat v prostorách „staré menzy“. Před začátkem
plesu se před sálem tvořily zástupy plesových nedočkavců, kteří si lístky zajistili
v předprodeji, nebo spoléhali na jejich
zakoupení na poslední chvíli. Lákadlem
pro všechny byla hudební skupina Impuls, stejně jako dvě taneční vystoupení
té nejvyšší kvality. Kolem deváté hodiny rozproudil všem přítomným krev
v žilách žhavý latinsko-americký tanec,
a o hodinu později přistepovala skupina
Galtish s irskými rytmy. V průběhu celého večera se prodávaly lístky do tom-

boly, která byla letos ještě bohatší než
kdy dříve. Zájemci mohli vyhrát cukrovinky, knihy ale i zájezd a luxusní šperk!
Po rozdání cen se naplněný sál výtečně
bavil až do pozdních hodin. Na konci
jsme si s úlevou mohli říct, že Letošní
ples je úspěšně za námi!
Děkujeme všem účastníkům a partnerům, kteří umožnili pořádání této
skvělé akce.
Doufáme, že nám, studenti, zachováte
přízeň i v příštích letech, protože nás
baví vás bavit.
V současné době již připravujeme akce
na zimní semestr. Těšit se můžete na tradiční Vítání občánků, Hladnovskou laťku,
studentský ples a také na další jedinečné
možnosti studentského vyžití. Zkrátka
přijďte na Majáles a jeho doprovodné
akce, uvidíte, že o zábavu bude postaráno.
Simona Pečírková

 Studentská

komora AS OU
informuje!

Vážené studentky, vážení studenti,
dne 23.3.2009 byl Akademickým senátem Ostravské univerzity v Ostravě
schválen nový studijní a zkušební řád
Ostravské univerzity v Ostravě.
A jaké novinky nás čekají? Jedna
z nejdůležitější je elektronický zápis
do akademického roku. Student již
nebude muset dojít osobně na studijní oddělení (krom studentů prvních
ročníků), ale může se zapsat prostřednictvím informačního systému. Další
jistě vítanou novinkou je povinnost
zveřejnit popis předmětu (sylabus)
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ještě před registraci předmětů. Student tak má možnost, ale také povinnost seznámit se s obsahem předmětu
dříve, než si jej zaregistruje.
A co se nezměnilo? Bonusový termín.
Studentská komora velmi usilovala o za-

 Studentská

chování tohoto bodu ve studijním a zkušebním řádu. Což se jí, díky vydatné
podpoře ze strany komory akademických pracovníků, povedlo. Student tak
má i nadále 3krát za studium možnost
využít mimořádný třetí opravný termín.

komora Rady vysokých škol

Studentská komora Rady vysokých škol
(SK RVŠ) je součástí Rady vysokých
škol (RVŠ) a spolu s Českou konferencí
rektorů (ČKR) tvoří oficiální reprezentaci vysokých škol v České republice
dle zákona o vysokých školách (zák. č.
111/1998 Sb.). Každou vysokou školu
v RVŠ obvykle zastupují tři zástupci,
dva zástupci akademických pracovníků
a student delegovaný do SK RVŠ a pak
vždy jeden zástupce za každou fakultu.
Jejich funkční období je tříleté.
SK RVŠ je jediným celostátním orgánem,
který zastupuje studenty a studentky
všech veřejných, státních i soukromých
vysokých škol. Představuje partnera při
vyjednávání o záležitostech studujících
pro RVŠ, ČKR, Parlament ČR, vládu ČR,
jednotlivá ministerstva a další orgány
veřejné správy (např. připomínkování
věcného záměru zákona o terciárním
vzdělávání). Každá vysoká škola má

právo do SK RVŠ vyslat jednoho delegáta či delegátku a jednoho náhradníka
či náhradnici. Člen nebo členka SK RVŠ
má povinnost se aktivně účastnit práce
v komoře. SK RVŠ v současnosti zastupuje všechny veřejné a státní vysoké
školy a také 9 vysokých škol soukromých.
SK RVŠ reprezentuje studující českých
vysokých škol také ve vztahu k orgánům Evropské unie, úzce přitom spolupracuje s evropskými studentskými
organizacemi (ESU, EURODOC). Svůj
postup na mezinárodní úrovni koordinuje se slovenskou Študentskou radou
vysokých škol (v rámci Společného česko-slovenského výboru) a studentskými
reprezentacemi V4+ (země Visegrádu).
V roce 2009 se SK RVŠ podařilo uskutečnit mezinárodní konferenci studentských organizací Evropy – Evropskou
studentskou konvenci (ESC). Podrob-

 Národní

reprezentace studujících
schválila nové programové prohlášení

Praha, 25. 3. 2009
Studentská komora Rady vysokých škol
(SK RVŠ), národní reprezentace studujících českých vysokých škol, schválila
na své výjezdní schůzi dne 22. 3. 2009
v Poděbradech nové programové prohlášení na období 2009–2011.
Programové prohlášení SK RVŠ stanoví
programové priority SK RVŠ v následujících třech letech. SK RVŠ bude v souladu
se svým posláním hájit a prosazovat zájmy studujících českých vysokých škol na
národní i mezinárodní úrovni. Nedílnou
součástí tohoto úsilí je aktivizace studujících a větší zapojení studentské obce do
dění na vysokých školách. SK RVŠ proto
považuje za nezbytné udržení samosprávného charakteru vysokých škol a jejich
nezávislost na politické i komerční sféře.
V návaznosti na Boloňský proces podporuje SK RVŠ vytvoření fungujícího
Evropského prostoru vysokoškolského
vzdělávání (EHEA), přímý podíl studujících na řízení vysokých škol a odmítá

jeho redukci na pouhé monitorování
kvality výuky či servisních činností poskytovaných studujícím. SK RVŠ v této
souvislosti požaduje, aby existovala
zákonná záruka minimálního zastoupení studentů v akademických senátech
a analogicky také v orgánu reprezentace akademických obcí.
SK RVŠ i nadále požaduje jasné vymezení
statusu studujících, odstranění hranice 26
let a překonání současného stavu, kdy je
status studenta spojen se statusem nezaopatřeného dítěte. SK RVŠ také podporuje
vytvoření jasných pravidel studia a jejich
garanci po celou dobu studia, stejně jako
práva studujících na úspěšné dokončení studia při odnětí akreditace. Stejně důležitou
podmínkou kvalitního vysokoškolského
systému je nejen jasný právní rámec, ale
také sociální rozměr studia. SK RVŠ proto
podporuje rozšíření systému podpory studujících a nejrůznějších forem stipendií.

Více se s novinkami můžete seznámit
přímo ve studijním a zkušebním řádu
OU, naleznete ho v dokumentech na
portále.
Studentská komora AS OU

nější informace k ESC jsou k dispozici
v přiloženém informačním materiálu
a na webových stránkách www.esc17.cz.
Bližší informace: www.skrvs.cz
SK RVŠ a OU
Ustanovení obměněné SK RVŠ proběhlo
v lednu 2009. Za Ostravskou univerzitu
byl delegován Ondřej Haška, který se
zároveň také stal místopředsedou komory pro organizaci a řízení. Náhradníkem delegáta byla v březnu vybrána Eva
Černochová. Na oba zástupce OU v SK
RVŠ se můžete obracet s dotazy a připomínkami na adresách ondrej.haska@
skrvs.cz a eva.cernochova@skrvs.cz
Jednou z povinností členů SK RVŠ je informování studentů o dění na národní
úrovni, proto se budeme snažit pravidelně přinášet informace a případně
také na fóru na Portálu OU (Portál/
Forum/Ostatní/SKRVŠ) diskutovat. Na
otázky a připomínky se těšíme.
Ondřej Haška, Eva Černochová

proti všem formám diskriminace. Vysokoškolské vzdělání se však ve jménu
otevřenosti a větší dostupnosti nesmí
stát pouhým předmětem obchodu. Obdobně nesmí jeho význam být redukován na pouhou konkurenční výhodu na
trhu práce.
SK RVŠ se více zaměří na problematiku
zajišťování kvality, bude podporovat
institucionalizaci hodnocení kvality
s důrazem na vytváření kultury kvality,
kvalitnější systém evaluací a zvyšování
výstupů studia.
Aby mohla SK RVŠ úspěšně realizovat
své poslání, je pro ni nepostradatelná
spolupráce s partnery na úrovni národní i mezinárodní. SK RVŠ proto bude
rozvíjet spolupráci se studentskými organizacemi na českých vysokých školách a podporovat aktivní studenty.
Bude také nadále usilovat o otevřený
dialog s vládou ČR, MŠMT i ostatními
veřejnými institucemi a je připravena
podílet se na změnách, které přinesou kvalitnější studium a zlepšení jeho
podmínek.
Press kontakt:

SK RVŠ podporuje otevřený systém
vysokoškolského vzdělávání a staví se
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Miroslav Jašurek, tiskový mluvčí SK RVŠ
e-mail: tajemnik@skrvs.cz, tel.: +420 606 664 602
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 Stanovisko

předsednictva SK RVŠ k dosavadnímu průběhu
přípravy věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání

27. 3. 2009
Předsednictvo SK RVŠ
pokládá dosavadní průběh příprav
věcného záměru zákona o terciárním
vzdělávání za rozporuplný, zejména
s ohledem na nevyjasněnou roli zástupců reprezentací vysokých škol, kdy
jsou ze strany MŠMT médiím prezentováni jako ti, kteří se přímo podílí na
formulaci návrhu záměru, ale de facto
hrají roli externích konzultantů, kteří
pouze vyjadřují ústní připomínky během jednání, z nichž MŠMT akceptuje
ty, které uzná za vhodné,
podporuje své zástupce v pracovní
skupině, kteří se připojují k prohlášení
zástupců RVŠ prof. Zlatušky a prof.
Ripky z 16.3.2009, a vyzývá MŠMT,
aby vzalo vážně v prohlášení obsažené
připomínky, zejména co se týká způsobu medializace příprav a zapojení
reprezentací vysokých škol do nich,
budoucnosti financování veřejných

vysokých škol a individuálního projektu Reforma terciárního vzdělávání
řešeném na MŠMT v rámci operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
vítá žádost ministra školství, mládeže
a tělovýchovy o zrušení termínu pro
předložení reformy terciárního vzdělávání, protože je přesvědčena, že to
přispěje k věcnému a racionálnímu
přístupu k přípravě reformy,
žádá MŠMT, aby všechny další případné materiály určené k projednání
v pracovní skupině pro přípravu věcného záměru (případně v jiných grémiích) byly zasílány jejím členům alespoň
s týdenním předstihem a v případě, že
se bude opakovat situace, kdy je členům pracovní skupiny předložen materiál přímo během jednání, je zavazuje,
aby projednávání takového materiálu
odmítli a v případě nerespektování jejich námitek jednání opustili,

doporučuje, v souladu se stanoviskem
předsednictva RVŠ z 26.3.2009, aby
příprava věcného záměru zákona byla
změněna na přípravu návrhu změny
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách, přičemž by zároveň probíhala
příprava nového zákona o finanční
podpoře studentů, na níž se SK RVŠ
rovněž má zájem přímo podílet,
požaduje, aby věcný záměr obsahoval garanci minimálního zastoupení
studujících v akademických senátech
i v orgánu reprezentace vysokých
škol složeného ze zástupců akademických obcí a aby naopak v souladu
s dosavadními vyjádřeními ministra
školství nezaváděl školné v žádné
formě,
připojuje se k iniciativě Pro vzdělanost a Hradeckému prohlášení a žádá
MŠMT, aby věnovalo pozornost námitkám v něm uvedeným.
Ondřej Haška

Zaznamenali jsme

 Projekty

hrazené z prostředků EU

V rámci první výzvy Operačního programu Životní prostředí byly 26.3.2008
Ostravské univerzitě schváleny tři žádosti o poskytnutí finanční podpory na
zateplení budov:
- budova Bráfova 7 – předpokládané
náklady ve výši 17 969 000 Kč, dotace
z FS ve výši 5 901 167 Kč, dotace z SFŽP
ve výši 347 127 Kč,

-

budova Podlahova 3 – předpokládané
náklady ve výši 19 992 000 Kč, dotace
z FS ve výši 11 577 613 Kč, dotace z SFŽP
ve výši 681 036 Kč,
- budova Čs. legií 9 – předpokládané
náklady ve výši 14 518 000 Kč, dotace
z FS ve výši 9 632 414 Kč, dotace z SFŽP
ve výši 566 612 Kč.

 DO

PLECHU – k výstavě obrazů
Ivo Sumce v klubu Vrah v Rožnově

V obrazech malíře Ivo Sumce nenajdeme veliké ideje a dramatická témata. Ta ponechává malíř cudně
stranou. To, co najdeme, jsou maličkosti. Svou minulou výstavu ve Zlínské
hvězdárně tak také nazval – „Maličkosti aneb to, co potřebujeme k životu“
a parafrázoval tak reklamní slogan
nějakého obchodního řetězce. To

malé, marginální má totiž schopnost
upozornit na to velké, na celý systém.
Podobně jako malé děti nás upozorňují svým bezprostředním a předem
nehodnotícím způsobem na krásné,
pro nás však obyčejné věci, tak i malíř
Ivo Sumec dokáže vidět a uvidět, znamenat a zaznamenat. Jeho motivy
navazují na tradici malby obyčejných
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Tepelnými izolacemi vnějších obvodových stěn, výměnou výplní a zateplením střešních konstrukcí bude
dosaženo výrazných úspor energií. Termín zahájení stavebních prací je plánovaný na 1. června 2009 a dokončení na
30. října 2009.
Ing. Renáta Koniuchová

Projekt je spolufinancován z fondů EU
v rámci Operačního programu Životní
prostředí (Fondu soudružnosti) z prostředků Státního fondu životního prostředí (SFŽP).
http://www.opzp.cz/, http://www.sfzp.cz/

věcí. Nebylo vždy samozřejmé tyto věci
malovat, a když, tak jen jako stafáž
či atribut k nějaké duchaplné scéně.
Dnes, po lekcích z obrazů Vincenta
van Gogha, který namaloval svoje
rozbité boty nebo hromadu brambor
na stole, po lekcích umělců pop artu,
kteří malovali sendviče a cocacoly, po
lekcích malířů sociálního civilismu malujících jako hlavní téma pecen chleba,
noviny a bandasku na mléko, dokážeme akceptovat malování obyčejných věcí. Možná pouze akceptovat,

Zaznamenali jsme
nikoli ony věci přijmout a chtít pochopit. To předpokládá dětskou otevřenost a pokoru. V angličtině to nejsou
obyčejné věci, ale humble things –
pokorné věci. Pokorný však musí být
divák, chce-li o skutečnosti, která je
obsažena v obyčejných věcech, něco
pochopit. Ivo je takovým nepředpojatým pozorovatelem. Obyčejné věci
se pod jeho spekcí i rukou stávají
neobyčejné. Větévka na cestě, přes
noc ojíněná, kýmsi posunutá, zanechavší za sebou bílý stín, karton od
vajíček svítící do tmy, plastový háček
na cestě, k čemu asi patřil a proč ten
lísteček – všechny tyto předměty probudí myšlenky o čase a kultuře, které
jsme součástí. Skutečnost odpadku,
obalu nás vrací k tomu původnímu,
k plnosti, ke smyslu. Známý fejeton
Jana Nerudy nazvaný Kam s ním řešící problém s vyhozením slamníku
v hustě osídlené čtvrti naznačuje něco
o budoucí, tedy naší společnosti, kdy
plynulé a časné vyhazování, wasting
je důležitou součástí fungování kapitalistického systému. Pod autorovým
pohledem a rukou se ony odpadky
transponují v něco prázdného, přece
krásného, odpovídajícího smutku po
nasycení touhy.
Podstatným rysem obrazů Iva Sumce je
zjednodušení. Zjednodušením forem
malovaného vizualizuje jen to podstatné. Se zjednodušením se však zároveň objevuje problém vyprázdnění
vedoucí k rozpadu forem do nezobrazující, abstraktní struktury. Jako by
každá věc měla pro diváka jakousi nejpregnantnější a nejpřitažlivější vizualizovanou podobu. Tato zřejmě není
v mnohosti detailů a technikolorovém
spektru. Vyvstává právě v momentu,
kde je její čitelnost ohrožena entropií, kdy se její podoba rozpadá nebo
naopak z chaosu vynořuje, zjevuje.

Jako kdysi malíř se skicákem chodí
Ivo Sumec s IPotem, do kterého natahuje věci padnuvší mu do oka.
Onen rychlý fotografický otisk zpomaluje kresbou prstem po displeji.
Nekreslí tak tužkou, ale počítačovým
nástrojem. Na vyfotografovaném
obraze zvýrazňuje to, co považuje
za důležité, a zakrývá, maže, přemalovává to nepodstatné. Počítačové
nástroje zatím neumožňují simulovat bohatost klasické malby nebo
kresby. O to však nejde. Umožňují
něco jiného. Nutí malíře k jednoduché nerafinované výpovědi. Tady
ten oblouček je Radhošť, tato čára je
strom. K virtuálnímu obrazu v IPotu
hledá Ivo Sumec nevirtuální podobu
v rukodělné, i když opět redukované malbě na kovolist. Hliníkový
povrch tiskařského kovolistu se svou
reflexivitou evokuje matné zrcadlo,
které upozorňuje na fikci obrazu na
něj namalované na jedné straně, na
straně druhé samotné iluzivnosti namalovaného obrazu slouží. Napadá
mě slovo apoštola Pavla: „Nyní vidíme
jen z částky, jako v zrcadle, posléze pak
uzříme v plnosti.“
Na malířových obrazech se objevují
věci i krajina, hory, horizonty. Obojí
má jakési své trvání a temporaneita i nostalgie člověka z ní pramenící
je rovněž v těchto obrazech. Ale najdeme v nich také onen wolkerovský
údiv nebo údiv Jahvistův: „Poštovní
schránka na rohu ulice, to není nějaká, lecjaká věc.“ – „I viděl Bůh, že je
to dobré.“

Za Dagmar Sýkorovou
Nic z toho dobrého a krásného,
cos učinila, se neztratí.
Všechno zůstane.
A. France

Nepíše se mi toto
sdělení
lehce.
Branou věčnosti
prošla naše spolupracovnice paní
Dagmar Sýkorová, opustila nás
ve věku 53 let. Nejen nás – také
manžela, děti, vnuka, rodiče, přátele, známé a nás všechny na Rektorátě OU, kde pracovala jako
referentka odd. evidence majetku
a inventarizace ekonomického
útvaru. Kdo ji znali, potvrdí, že
byla stále usměvavá, pozitivně naladěná, oblíbená, vstřícná, ochotná pomoci, poskytnout radu a příjemná ke všem. Vycházela dobře se
všemi a pracovat s ní byla radost.
Byla tím, kdo uměl dát naději. Kdo
rozdával, aniž o tom věděl. Naplnila
celý svůj život láskou, obětavostí
a neúnavnou prací. Jsem šťastná, že
jsem se mohla ve svém životě s paní
Dášou setkat.
Děkuji všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku.
Nebudeme vzpomínat, protože nezapomeneme.
Za zarmoucené kolegy
Jana Poloková

Daniel Balabán / Foto: archiv

 Ostravská univerzita má nového profesora
Dne 20. ledna 2009 předal v Bratislavě
prezident Slovenské republiky Ivan
Gašparovič jmenovací dekrety novým profesorům,
mezi kterými byl i vedoucí
katedry sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecké
fakulty
OU Vladimír Baar. V profesní kariéře se zaměřil
především na politickou
a kulturní geografii, na níž
postavil v roce 2000 nový
studijní obor, který má od
roku 2007 ucelenou studijní strukturu včetně doktorské formy.
Pod jeho vedením se katedra začala
výrazně profilovat jako pracoviště,

19

které se výrazně odlišuje od ostatních
geografických kateder českých univerzit. I to má určitě vliv
na to, že katedra má stále
dost zájemců o studium,
dokázala navázat velmi
početné kontakty na více
než 30 zahraničních univerzitách a nabídnout i zahraničním studentům předměty vyučované v angličtině. Perspektivním cílem
prof. Vladimíra Baara je
získat pro katedru v horizontu několika let i práva
habilitačních, případně i inauguračních řízení v oboru politické a kulturní
geografie.
Beata Sklářová

Zaznamenali jsme

 Univerzitní

ples se vydařil

XIV. reprezentační ples Ostravské univerzity v hotelu Imperial zahájil v sobotu
23. února 2009 rektor Jiří Močkoř. Živou hudbu tradičně obstarávaly dvě kapely, Kvarteto Tomáše Kovalčíka (v kongresovém sále) a cimbálovka Friš s primášem Petrem Kuřilem (v All Stars Clubu Radegast). Hotelovou La Brasserii
obsadili milovníci diskotéky.

 Autoevaluace do škol
Dne 2. 3.2009 se konal na OU refreshingový
kurz určený pro lektory projektu Podpora
rozvoje škol MSK v oblasti autoevaluace.
Lektoři byli seznámeni s charakteristikou
projektu, organizačními principy a postupy
autoevaluace na školách, informačním
systémem IS Autoeval a androdidaktickou
charakteristikou dospělého člověka. Kurzu
se zúčastnilo 24 lektorů, kteří nyní budou
pracovat na základních a středních školách na
území celého Moravskoslezského kraje.
Martin Rangl / Foto: Archiv

 Vernisáž

výstavy
Skrytá příroda
v hornické krajině

Dne 26. února 2009 byla ve výstavní síni
Těšínského muzea v Petřvaldu u Karviné
slavnostně zahájena výstava Skrytá příroda v hornické krajině, na které se významně spolupodílela katedra biologie
a ekologie Přírodovědecké fakulty OU.
Výstava je zaměřena na historii a přírodu bývalého okresu Karviná, který
je dnes oblastí silně industrializovanou
a zalidněnou. Přesto i zde lze nalézt zajímavé biotopy s živočichy ohroženými
a vzácnými. Kromě historie a exponátů
živočichů a rostlin je zde představena
také problematika výzkumu a ochrany
přírody. Výstava je k zhlédnutí až
do 27. září 2009.

 Smyčcové kvarteto studentů OU
 Stepařské vystoupení sourozenců
Martausových

Ples zahájilo sólové taneční vystoupení Tomáše Ožany s partnerkou
a stepařské vystoupení sourozenců
Kláry a Martina Martausových. Klára
studuje druhým rokem na Filozofické
fakultě obor Španělština ve sféře podnikání.
Letošní ples měl dvě opravdové lahůdky programu. Tou první bylo
vystoupení Smyčcového kvarteta
studentů OU, v jejichž bravurním
podání si přítomni hosté vyslechli
skladbu Eine kleine Lachmusik od
Wolfganga Schrödera a Ragtime od
Scotta Joplina. Druhou lahůdkou
programu bylo vystoupení studentů
z Fakulty umění Petry
Nedorostové a Milana
Koláře, kteří zazpívali
Písně rozvodové od ostravského autora Leona
Juřici. Na klavír doprovázel Pavel Motloch, pedagog ze stejné fakulty.
Atmosféra plesu byla
vynikající, a tak organizátoři doufají, že i příští,
patnáctý ročník bude
stejně úspěšný.
Jiřina Večeřová
Foto: Autorka
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 Zpěváci Petra Nedorostová a Milan Kolář

Zaznamenali jsme

 Jak

vnímají učitelé sami sebe

Psala jsem nedávno článek o učitelích, ve kterém jsem se pokusila naznačit, že to, co jim v současné době
asi chybí, bychom mohli nazvat „přirozenou“ autoritou. Nechtěla jsem
učitele kritizovat, protože sama vím,
jak těžké povolání to je, a myslím
si, že není v dnešní době nijak lehce
zvládnutelné, ale – už jen za toto konstatování, které jen matně zavánělo
kritikou, se do mne mnozí pustili.
V takovém tom smyslu, že jsem jistě
jen teoretik z vysoké školy a že ti jsou
již tradičně nejchytřejší, protože jsou
výuce a každodenní učitelské praxi na
hony vzdáleni. A že nám na vysokých
školách se to pěkně mluví, lapidárněji
řečeno kecá, a že o skutečné škole
vlastně nevíme vůbec nic. A jedna
paní učitelka mi rozhořčeně napsala,
že by všechny takové ty rádoby kritiky, jedno koho, prostě ty, co nikdy

před katedrou nestáli, velice ráda před
třídu těch dnešních puberťáků postavila a že by byla zvědavá, jak si poradí.
A přála by jim ten neúspěch…
A tak mne jen tak maně napadlo –
a ne že bych opět chtěla učitele nějak rozčílit, – ale prostě mne napadlo,
jak zvláštní přístup ke své profesi asi
učitelé mají. Takový lékař by jen stěží
vyzval své pacienty, ať si určité orgány
ve svém těle odoperuje sám, když je
tak chytrý a stěžuje si na jeho postup.
Nebo takový zubní lékař – ten vám nevrazí do rukou vrtačku se slovy – teď
se ukaž, jak to umíš. To jen učitelé si
jsou patrně tak málo vědomi své odbornosti, důležitosti své profese, že
klidně vyzvou kohokoliv, ať se předvede a ukáže, jak to umí, protože to
je přece tak jednoduchá a prostá věc,
že to prostě musí umět každý, kdoko-

liv, všichni… odbornost a specifičnost
profese a vzdělání jako kdyby ani neexistovala.
Čím to asi je? Proč si učitelé tak málo
sami sebe váží? Proč si myslí, že to, co
by měli zvládat jen a jen oni, zvládne
každý na potkání? Je to přístupem
společnosti, přístupem rodičů, přístupem dětí nebo také přístupem
samotných vysokých škol k pedagogice a k její důležitosti a vážnosti jako
takové?
Vychovávat (a vzdělávat) druhé je ta
nejzodpovědnější a nejdůležitější činnost na světě.
A jak málo o ní víme myslíce si, že víme
všechno!
Miriam Prokešová

Z univerzitního diáře

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Světy vnitřní a vnější,
neviditelné, viditelné, individuální a institucionální
v přípravě učitelů výtvarné výchovy
Autor a kurátor: PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.
ve spolupráci se studenty katedry výtvarné výchovy PdF Ostravské univerzity v Ostravě
Vernisáž se koná v úterý 21. 4. 2009 v 16.00 hodin
Úvodní program: Pěvecký soubor mateřské školy Ostrava, ul. Poděbradova
Výstava potrvá do 10. 5. 2009
Otevřeno Po–Pá 8.00–18.00 hodin

Uzávěrka dalšího čísla je v pondělí 25. května 2009.
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Ukázka z letošních bakalářských prací ateliéru grafického designu
Fakulty umění OU – plakát Lukáše Kijonky na ateliérovou výstavu

