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Akademický den Ostravské uiverzity
Křest Historické encyklopedie podnikatelů
v Rothschildově zámečku
Chemie je fascinující, zkrátka cool
Nový knihovnický systém na OU
Novinky Studentské komory rady vysokých škol
Sportovní reprezentace OU

Události

 Na prahu dalšího nového akademického roku
(Postřehy a poznatky, které nás nutí k intenzivní práci a ostražitosti)

se univerzita pyšní, se naplňuje nerovnoměrně a obory, které po desetiletí
měly trvalý převis zájemců, se jen taktak naplňují. Ne všichni uchazeči, kteří
byli při našem hodnocení přijímacího
řízení na prvních příčkách, volí při zápisu obory na OU. Demografická křivka
napovídá, že do roku 2019 bude situace
napjatější. Připravujeme se dostatečně
na předpokládané změny? Promýšlíme
modifikaci oborů? Promýšlíme formy
oborů? Jsme připraveni na úbytek studentů? Na proměnu jejich struktury?

Naše domovská Ostravská univerzita
v Ostravě vstupuje do AR 2009/2010
v stabilizované podobě šesti fakult.
Přesto se OU nachází ve stavu skrytých dynamických proměn. Opíráme
se na prahu nového akademického
roku o několik jistot / nejistot: Počet
studentů, kteří měli zájem o studium
na OU, se dramaticky neproměnil (více
jak 13 000), ale je zřejmé, že stále častěji toto číslo obsahuje několikačetné
přihlášky uchazečů o studium na OU
a přihlášky, které pouze doplňují přání
uchazeče, protože si již další přihlášky
podal na jiné univerzity v Česku. Počet
studentů, kteří se po úspěšném přijímacím řízení přijdou zapsat ke studiu
na OU, je také dobrý, ale začíná se ukazovat, že pestrá škála oborů, kterými



V současné době se připravuje nabídka
pro příští akademický rok, protože
v říjnu jedeme představovat a nabízet
studijní programy na veletrhy vzdělávání
do Brna a Bratislavy. Na letošním veletrhu Gaudeamus v Brně bude univerzita
nabízet ve stejném pavilonu i programy
celoživotního vzdělávání. Máme rok na
další změny nabídky na rok následující.
Jednou z možností, jak přesvědčit studenty, aby si volili právě OU, je vytvoření dobrých podmínek pro studium,
o nichž se naši studenti budoucím
uchazečům budou zmiňovat ústně šířenou reklamou. V letošním roce se
podařilo zajistit (spolupráce studijní
komise prorektorky pro studium, kde
pracují všichni proděkani pro studium
a vedoucí studijních oddělení, s kolegy z CIT) elektronický zápis do akademického roku. Studenti, kteří splnili
všechny podmínky uložené zákonem
a Studijním a zkušebním řádem OU,
měli možnost zapsat se do vyššího
ročníku prostřednictvím portálu OU.

Intenzivně probíhá na univerzitě
změna popisů předmětů (dříve sylaby),
aby studentům dávaly jasně vědět
o obsahu předmětu, použitých metodách, ale zvláště o způsobilostech,
které dosáhne jak v oblasti znalostní,
tak v oblasti kompetenční, když daný
předmět absolvuje. Student je také informován, s jakou časovou náročností
musí počítat, chce-li předmět zvládnout. Věřím, že k téměř padesáti oborům, které jsou již připraveny, nebo se
nacházejí těsně před dokončením, přibudou v příštím roce všechny ostatní
aktivní studijní obory na OU a v roce
2011 budeme moci nabídnout celou
škálu informací jak v češtině, tak v angličtině.
V podobě, která odpovídá ECTS (Evropskému systému přenosu a akumulace kreditů), která bude informačně
příjemná jak pro učitele, tak pro studenty, jsou už připravovány obory,
které předkládáme akreditační komisi
(mj. všeobecné lékařství, psychologie).
V letošním roce poprvé zhodnotíme zavedený kreditní systém v doktorském
studiu. Měl by přidat do doktorského
studia vedle intenzity a odbornosti
také zřetelněji prvky účinnosti studia,
a jak věříme, i jeho úspěšnost.
Připravujeme inovaci kreditního systému tak, aby odrážel studijní náročnost jednotlivých předmětů, jejich
skutečnou váhu v akreditovaných studijních programech.
Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
prorektorka pro studium

Akademický den Ostravské univerzity

Ve čtvrtek 1. října 2009 uspořádala Ostravská univerzita již v pořadí pátý Akademický den. V Domě kultury města Ostravy se sešli rektoři, prorektoři, děkani
z vysokých škol, pozvání přijali i zástupci kraje.

V auditoriu zasedlo 400 pedagogů,
studentů a přátel univerzity. Rektor
Jiří Močkoř ve svém projevu představil
zejména hlavní úkoly, které před univerzitou v novém akademickém roce
stojí.
„Ačkoliv vnější ekonomické a společenské podmínky nejsou příznivé, nemůžeme propadat rezignaci a nečinně
sledovat, jaký bude další vývoj společnosti, a tedy i terciárního vzdělávání. Po

příkladu ekonomicky úspěšných firem,
které krize využívají pro rozšíření svého
působení a aktivit, se musíme i my pokusit nastartovat proces změn, které by
zabezpečily naši další plnohodnotnou
existenci i při změně ekonomických
a společenských podmínek. Dovolte mi
proto, abych Vás alespoň stručně seznámil se základními rozvojovými záměry
Ostravské univerzity, jejichž realizace
nebo zahájení se připravuje v rámci nastupujícího akademického roku.
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Za klíčové projekty významně posouvající jak kvalitu naší univerzity, tak
i její vnímání ve společnosti považuji
především přípravu vzniku lékařské
fakulty a dále projekty výzkumných
center v rámci Operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovaci. Lékařská
fakulta je dlouhodobým snem několika
generací lékařů, akademiků a představitelů našeho kraje. Doposud nikdy se
tento záměr nepodařilo z mnoha důvodů realizovat, i když od roku 1949
se uskutečnilo již asi 5 pokusů o zřízení
této fakulty. V tomto akademickém
roce stojí naše univerzita před historickou možností se k tomuto záměru

Události
významně přiblížit a při optimálních
podmínkách jej dokonce uskutečnit,
a to za významné finanční a morální
podpory města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Do realizace tohoto
záměru byly již vloženy desítky milionů
korun, stovky hodin intenzivní práce,
byly pořízeny desítky drahých přístrojů
a zařízení nutných pro zahájení činnosti
této fakulty a byla zahájena příprava
rekonstrukce objektů pro její dislokaci.
Zda tento významný projekt bude dále
tak jako doposud úspěšně pokračovat,
závisí nyní především ve velké míře na
politickém rozhodnutí Ministerstva
zdravotnictví, které se k tomuto záměru musí vyjádřit. Pevně věřím, že
najdeme dostatečný počet příznivců
zřízení lékařské fakulty, kteří nás podpoří v rozhodnutí získat a úspěšně celý
projekt dokončit.
Tak jako projekt lékařské fakulty přinese významné rozšíření spektra našich aktivit, projekty připravované
v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace přinesou, jak

 Jan Martiník přebírá z rukou rektora
Pamětní list

pevně věřím, prohloubení našich vědecko-výzkumných aktivit. Ostravská
univerzita připravuje jako předkladatel
projekt Centra interdisciplinárních medicínských technologií, jehož partnery
jsou Vysoká škola báňská a Fakultní
nemocnice. Tento projekt by umožnil nastartovat v našem regionu výzkumné aktivity v oblasti, která tady
dlouhodobě chybí, a současně i vytvořit zázemí pro výzkumnou činnost
budoucí lékařské fakulty. Ostravská
univerzita je dále klíčovým partnerem

v projektu IT4Innovations, jehož cílem
je vybudovat superpočítačové centrum
s propojením na teoretický a aplikovaný výzkum, a to i v oblastech, v nichž
naše univerzita dlouhodobě dosahuje
špičkových výsledků. Tento projekt
svým rozsahem a dopadem na vědecký
a inovační potenciál v regionu je zcela
unikátní a umožnil by nastartovat významnou vlnu změn v tak žádané oblasti, jako jsou informační technologie.
Druhým významným projektem, kde
naše univerzita je partnerem, je projekt
Centra environmentálních technologií,
který budeme předkládat rovněž ve
spolupráci s Vysokou školou báňskou
a který je zaměřen na propojení biologického, chemického a environmentálního výzkumu.
Jakkoliv jsou tyto projekty významné
pro restrukturalizaci našeho regionu,
není záruka, že budeme při jejich
získávání úspěšní. Při rozhodování
o těchto projektech bohužel nadále
přetrvává zásada, kterou lze shrnut
pod heslo „pokud jsi v minulosti nic

nedostal, nedostaneš ani teď“. Podle
této zásady jsou projekty přidělovány
převážně podle kritérií hodnotících
objem výsledků a finanční podpory
získané v minulých letech. A protože
náš kraj byl na rozdíl od pražských
a brněnských regionů extremně finančně diskriminován při rozdělování
financí na podporu vědy a výzkumu,
hrozí opět nebezpečí, že tento trend
se bude opakovat, a tak dojde k definitivnímu zaostávání našeho regionu
v těchto důležitých oblastech. Pevně
věřím, že kvalitou předkládaných projektů, aktivním zapojením všech zainteresovaných členů akademické obce
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 Rektor Jiří Močkoř

a s pomocí celé regionální representace zvrátíme tento nebezpečný trend
a zachováme si potenciál pro další
rozvoj.
Naše univerzita stojí v nadcházejícím
akademickém roce před celou řadou
dalších významných aktivit. Významným projektem z hlediska vybudování
kapacit dalšího rozvoje je postupná
realizace generelu prostorového rozvoje naší univerzity, v jehož rámci se
v tomto akademickém roce bude realizovat nejen zateplování některých
objektů, ale především rekonstrukce
budovy na ul. Fr. Šrámka, jakožto budoucího sídla části Pedagogické fakulty, výstavba nové budovy v areálu
Přírodovědecké fakulty na Hladnově
pro potřeby budoucího výzkumného
centra, příprava na výstavbu nového
objektu pro jednu z divizí projektu
IT4Innovations na Hladnově a příprava
rekonstrukce objektu pro budoucí
lékařskou fakultu v našem kampusu
v Ostravě-Zábřehu.
Kromě těchto infrastrukturních projektů budeme i v tomto akademickém roce pokračovat v transformaci
studijních programů podle pravidel
evropského kreditního systému ECTS,
budeme zahajovat celou řadu nových
projektů získaných v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kterých naše univerzita
předložila za několik stovek milionů
korun, a budeme připravovat řadu
změn v řízení univerzity souvisejících
se vzrůstajícím důrazem na zvyšování
kvality všech našich činností.
Naše univerzita se i za podmínek zhoršujícího se populačního vývoje nadále
těší velkému zájmu studentů o přijetí
(Pokračování na straně 4)

Události



Akademický…

(Pokračování ze strany 3)

a každoročně jich tisíce musíme odmítat. Tento zájem je hodnota, kterou musíme velmi pečlivě opečovávat

a neustále zvyšovat její atraktivitu.
Chci vám všem touto formou poděkovat, že jste tuto hodnotu v uplynulém
akademickém roce udrželi na vysoké
úrovni, že jste velmi přispěli k rozvoji
kvality a šíři spektra našich činností.

Nebyl to úkol lehký, nikdo nám nic
nedaroval a ani v budoucnu darovat
pravděpodobně nebude. O to důležitější bude, aby i nastupující akademický rok byl rokem aktivní, úspěšné
činnosti, a to i za ztížené ekonomické
situace, ve které se nyní nacházíme,“
uvedl rektor Jiří Močkoř.
Poté bylo oceněno Pamětními listy
18 studentů za vynikající studijní výsledky a reprezentaci školy.
Symfonický orchestr Fakulty umění OU
přednesl Slovanské tance od Antonína
Dvořáka. Za svůj bravurní umělecký
výkon byl odměněn dlouhotrvajícím
potleskem.
Jiřina Večeřová / Fota: E. Kijonka

 Symfonický orchestr řídila Ema Mikešková



Cena Label pro překladatelskou soutěž

Projektu překladatelské soutěže, který
pod záštitou děkanky doc. Evy Mrhačové realizují již čtyři roky vyučující
překladu a tlumočení filologických kateder Filozofické fakulty OU, se v závěru právě uplynulého akademického
roku dostalo vzácného ocenění.

Na základě rozhodnutí odborné poroty Label ze dne 22. června 2009
byla projektu FF OU Den s překladem,
zahrnujícímu nejen organizaci celostátní překladatelské soutěže s účastí
slovenských univerzit, ale také závěrečnou translatologickou konferenci
a překladatelské dílny, udělena Evropská jazyková cena Label 2009. Slav-



nostní vyhlášení vítězných projektů
a udělení ceny proběhlo 9. října 2009
na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Praze.
Finanční částka, která se k ocenění
váže, bude využita k nákupu moderního softwaru pro počítačem podporovaný překlad, jehož bude využíváno
v seminářích odborného překladu
všech jazykových kateder. Práce s takovým softwarem je další příležitostí,
jak sladit kompetenční přípravu studentů s reálnými potřebami praxe.
Za organizační tým soutěže
Renáta Tomášková

100 semestrů profesora Jaroslava Hubáčka

Neuvěřitelný stý semestr pedagogického působení na vysokoškolských pracovištích v Ostravě letos završil první rektor Ostravské univerzity, významný
bohemista prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc.

Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity začal v roce 1959
vyučovat na Pedagogickém institutu,
který se roku 1964 transformoval na
samostatnou Pedagogickou fakultu.
Třebaže v roce 1966 dosáhl Jaroslav
Hubáček hodnosti kandidáta filologických věd i doktorátu filozofie a v listopadu 1969 se na Filozofické fakultě
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně řádně habilitoval, docentem
pro obor český jazyk byl z politických

důvodů jmenován až v roce 1987. Patřil totiž mezi ty vysokoškolské učitele,
do jejichž odborného růstu zasáhla
normalizace. Po sametové revoluci,
v červnu roku 1990, byl na základě
řádného profesorského řízení na FF
UJEP jmenován profesorem.
Bouřlivé události listopadu 1989 mu
zcela převrátily život. Pan profesor, který
už pomýšlel na odchod z aktivní pedagogické i vědecké sféry, byl v roce 1990
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 Prof. Hubáček děkanem FF OU

Události
sociolektů a oblast jazykové kultury.
Problematice slangů věnoval svých pět
monografií, které jsou základními pilíři
české sociolektologie. Jsou to: O českých slanzích (1970,1981) Malý slovník
českých slangů (1988) Onomaziologické postupy ve slovní zásobě slangů
(1991), Železničářský slang (1994) a Výběrový slovník českých slangů (2003).

 Jako sólista PSMU

zvolen do čela Pedagogické fakulty.
Spolu s dalšími nadšenci začal intenzivně
pracovat na projektu zřízení Ostravské
univerzity, o jejíž vznik v roce 1991 se významnou měrou zasloužil. Jeho odborné
znalosti a vysoký morální kredit byly důvodem, že ho Akademický senát jednomyslně zvolil prvním rektorem Ostravské
univerzity (1991–1995) a roku 1997 děkanem Filozofické fakulty.
Celoživotní badatelská činnost profesora Hubáčka se zaměřuje na výzkum

Široký rozsah mělo i jeho pedagogické
působení – vedl přednášky a semináře
z fonetiky a fonologie, lexikologie,
derivatologie, stylistiky a rétoriky. Je
autorem řady skript a spoluautorem
učebnic Český jazyk pro studující učitelství v 1.–4. ročníku základní školy (1990),
Čeština pro učitele (1996, 2003).
Významné jsou i počiny prof. Hubáčka v oblasti popularizátorské.
Kromě řady přednášek spolupracoval s denními periodiky a Čs. rozhlasem (Jazykové koutky), byl autorem
scénáře a moderátorem (spolu s M.
Skarlandtovou) úspěšného pětidílného naučného cyklu Čs. televize
Ostrava Mluvím, mluvíš (1986), kde
poutavou formou prezentoval moderní koncepce rétoriky. K této sféře

 Historicky první rektor OU

působení se váže i jeho popularizační monografie Jak mluvit a přednášet (1983).
Pan profesor oslavil na sklonku dubna
v plné duševní a fyzické svěžesti osmdesáté narozeniny, a tak v této souvislosti zmiňujeme i jeho aktivní činnost
na poli hudebním – devětapadesátileté členství v předním uměleckém
tělese Pěvecké sdružení moravských
učitelů, kde patřil k předním sólistům.
Koncem června ukončil profesor Jaroslav Hubáček své pedagogické působení na FF OU a zároveň se rozloučil
s Ostravou, městem, kde žil celých padesát šest let. Drsný sever Moravy vyměnil za romantické jižní Čechy, kam
následoval svou rodinu. V kontaktu
s Filozofickou fakultou pan profesor
ale nadále zůstává jako člen její Vědecké rady.
Se zpožděním panu profesorovi, emeritnímu rektorovi Ostravské univerzity,
přejeme k významnému životnímu jubileu pevné zdraví, mnoho radostných
chvil a do nové životní etapy hlavně
dostatek času na milované záliby –
hudbu, zahradu a železnici.
Jana Bolková / Fota: archiv



Skvělý úspěch mladého literárního vědce

Překlad staroseverské Ságy o Hervör
a králi Heidrekovi Moudrém (nakl.
Perplex 2009) je historicky prvním
uvedením tohoto díla do českého literárního prostředí. Za překlad Písně
o Hervör, která je součástí Ságy, získal
odborný asistent katedry anglistiky
a amerikanistiky FF OU PhDr. Miroslav
Černý, Ph.D., druhé místo v letošním

ročníku Překladatelské soutěže Jiřího
Levého, pořádané Obcí překladatelů. Protože v kategorii poezie, kde
byl tento překlad posuzován, nebyla
udělena první cena, můžeme považovat jeho překlad za vítězný.
(Pokračování na straně 6)
 Autor překladu
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Skvělý úspěch…

(Pokračování ze strany 5)

Severské ságy patří k zásadním památkám středověké germánské literatury. Vznik nejstarších známých ság se
datuje na počátek dvanáctého století,
Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém vznikla ve století třináctém,označovaném jako zlatý věk severské
literatury.
Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém je ságou dávnověkou, zapsanou
západním dialektem tzv. staré severštiny, ocejchované vlivem gótským.

Třebaže Gótové jsou v našem povědomí vnímáni jako barbarští nájezdníci, kteří zpustošili Evropu, patřili
mezi kulturně nejvyspělejší germánské kmeny.
Význam HERVARAR SAGY tkví v tom,
že na rozdíl od obdobného typu není
pouhou parafrází hrdinských zpěvů.
Podstatnou složkou díla jsou čtyři
básnické skladby, mezi nimi oceněná
PÍSEŇ O HERVÖR, zároveň je reprezentativní ukázkou tzv. aliterační
poezie, typické pro severské básnictví. Právě překlad veršovaných pasáží
v podání básníka Miroslava Černého
patří k největším přínosům tohoto
vydání.
Miroslav Černý není přes své mládí na
literárním poli žádným nováčkem. Již
jeho první básně, publikované v časopisu Host, se setkaly s příznivým ohlasem kritiky a totéž lze říci i o prvotině
Krajina v samotách slova (2005), kde
se prezentuje jako autor přemýšlivé
poezie.



V mystikou protkané druhé sbírce –
básnickém deníku Kámen Kondora
(2007), zúročuje zážitky ze svých cest
do Peru a Bolívie. Je zde patrná inspirace tamějšími legendami i každodenním životem. Sbírku tvoří 24
básnických textů, které jsou věnovány Černého adoptivní dceři Noemi,
žijící v Peru – z toho důvodu vycházejí
texty v „zrcadlovém“ překladu do
španělštiny.
Nejnovějším počinem Miroslava Černého je publikace Africká pohlednice,
která vychází z jeho dvou výprav do
subsaharské Afriky, konkrétně do Jihoafrické republiky, Lesotha a Svazijska
v roce 2004 a do Namibie, Botswany
a Zimbabwe v roce 2006. Souzeno
podle názvu knihy se ale nejedná
o klasický cestopis, je to kombinace realistických záznamů z cest s osobitým
poetickým nahlížením autora na svět,
čímž se zpracování Africké pohlednice
blíží literární formě, jež se označuje
termínem travelog.
Jana Bolková

Univerzita přivítala zahraniční studenty
a příjemný pobyt v Ostravě. Dále se akce zúčastnili koordinátoři programu Erasmus OU i zástupce knihovny
a Centra informačních technologií.

Dne 15. 9. 2009 se již tradičně uskutečnilo v aule Ostravské univerzity slavnostní přivítání sedmdesáti zahraničních studentů, kteří v rámci programu Erasmus budou
studovat v zimním semestru 2009/10 na naší univerzitě.

Kulturním zážitkem bylo pro všechny vystoupení studentů
Fakulty umění Daniely Formanové a Matěje Arendárika.

Organizace uvítacího ceremoniálu i celého orientačního
týdne pro zahraniční studenty se zhostili, jako vždy
úspěšně, členové ISC (International Student Club) OU.

Touto cestou bych chtěla vedení klubu a zejména jeho prezidentce Jindřišce Poulové poděkovat za obětavou práci
a velkou pomoc s organizací pobytu zahraničních studentů
na Ostravské univerzitě.
Pavla Glacová

Prorektor Mgr. Igor Fojtík, Ph.D., studenty jménem vedení univerzity přivítal a popřál jim úspěšné studium

Fakulty a vysokoškolské ústavy

 Markéta Sidková vicemistryní světa!
Markéta Sidková, studentka Filozofické fakulty Ostravské univerzity,
opět dostála pověsti nejlepší české lukostřelkyně současnosti. Na 7. mistrovství světa v paralympijské lukostřelbě v Nymburce (14.–23. 8.) získala
stříbrnou medaili v soutěži jednotlivkyň a kov stejné hodnoty přidala
i ze soutěže družstev, kdy se svými spolubojovnicemi Miroslavou Černou
a Lenkou Kuncovou o stupínek vylepšily umístění z loňské paralympiády
v Pekingu.

Medailová sbírka Markéty čítá
mimo řady ocenění z domácích soutěží titul akademické mistryně ČR
2008, osm titulů mistryně republiky, stříbrné kovy ze soutěže jed-

notlivkyň a družstev na MS v roce
2005, soutěže družstev na ME v roce
2006, z téže kategorie i bronzovou medaili z loňské paralympiády
v Pekingu.
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 M. Sidková z rukou proděkana Zářického
přebírá červený vysokoškolský diplom
Foto: K. Kolowratová
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Za své sportovní úspěchy a přínos
sportu handicapovaných byla oceněna titulem Sportovec Ostravy roku
2008. Jako členka Rady sportovců Mezinárodního paralympijského výboru
se významně angažuje i na poli sportovní diplomacie.
V neposlední řadě musíme zmínit i její
úspěchy studijní – s červeným diplomem zakončila v červnu na Filozofické
fakultě bakalářské studium Ruštiny
ve sféře podnikání a v novém akademické roce 2009/2010 zahájila na téže
fakultě dvouoborové studium angličtiny a ruštiny.
Jana Bolková

 M. Sidková na stupních vítězů / Foto: archiv

 Křest Historické encyklopedie podnikatelů v Rothschildově zámečku
Krásně zrekonstruované prostory Rothschildova zámečku ve Vítkovicích byly
26. června důstojnou kulisou křtu druhého svazku Historické encyklopedie
podnikatelů Čech, Moravy a Slezska, který připravil autorský kolektiv Centra
pro hospodářské a sociální dějiny v čele s profesorem Milanem Myškou a docentem Alešem Zářickým. Tato publikace je již desátým odborným výstupem
tohoto excelentního pracoviště, jehož výzkum vykazuje mezinárodně srovnatelné kvality.

Profesor Myška, vědecký ředitel
Centra, seznámil přítomné hosty
s historií vzniku díla. Připomněl,
že dějiny podnikatelů byly doposud v našich zeměpisných šířkách
opomíjeny. Před rokem 1989 se
objevilo jen několik článků na toto
téma, v nichž byl ale „podnikatel“
chápán jako „vykořisťovatel“. Na
447 stranách textu čtenáři najdou
500 biogramů, které jsou zaměřeny
na osobnosti ze sféry peněžnictví,
obchodu, dopravy i dalších průmyslových odvětví. Popsané podnikatelské aktivity mapují konec
19. a počátek 20. století, není opomenuta ani éra mezi dvěma světovými válkami.

důstojnou podobu. Sídlo někdejších majitelů železáren tak znovu
slouží původnímu účelu – jako
reprezentativní prostor pro generálního ředitele a předsedu představenstva Vítkovice, a.s., Ing. Jana

Volba Rothschildova zámečku pro
křest této pozoruhodné publikace
nebyla nikterak náhodná. Po desítkách let chátrání a nezájmu dostala klasicistní budova z roku 1847

 Z křtu Encyklopedie:
zleva děkanka FF OU doc. E. Mrhačová,
prof. M. Myška, Ing. J. Světlík, generální
ředitel a.s. Vítkovice / Foto: archiv
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Světlíka, který byl rovněž kmotrem
této encyklopedie.
Za zmínku stojí připomenout, že
první díl Historické encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska vyšel
již v roce 2003 a vzbudil velkou pozornost nejenom v odborných kruzích, ale také u široké veřejnosti.
Věříme, že kolektiv autorů sklidí
velký úspěch i s dílem druhým.
Lucie Jelínková,
Jana Bolková

Fakulty a vysokoškolské ústavy



Vzpomínka na vynikajícího vysokoškolského učitele

(100 let od narození Františka Kopečného)
Dne 4. října uplyne sto let ode dne,
kdy se v Seloutkách na Prostějovsku
narodil vynikající český lingvista František Kopečný.

Jeho dílo čítající přes 300 položek je
obsahově neobyčejně široké, najdeme
zde práce syntaktické, etymologické,
morfologické, dialektologické, lexikologické i onomastické. Jeho publikace Základy české skladby, Etymologický slovník jazyka českého, Etymologický slovník slovanských jazyků,
Slovesný vid v češtině, Průvodce našimi
jmény, Základní všeslovanská slovní
zásoba, všechny pojaté široce komparatisticky, dosud ovlivňují a i nadále
budou ovlivňovat naše bádání. Renesanční osobnost František Kopečný,
vzděláním bohemista a germanista,
svým zájmem romanista a indoevropeista, byl výborným znalcem všech
slovanských jazyků. Ač doktor věd
a svým dílem lingvista světového
formátu, nebyl pro své náboženské
přesvědčení nikdy jmenován profesorem.
Je potěšující, že v těchto dnech byla
F. Kopečnému za velkého zájmu odborné veřejnosti odhalena v místě
jeho rodiště pamětní deska.



Měla jsem to štěstí, že jsem byla na vysoké škole studentkou Františka Kopečného. Vedl nás i v totalitních 50.letech ke
kritickému myšlení, k činění vlastních lingvistických závěrů a formulaci prognóz.
Měla jsem dále to štěstí, že jsem studovala dva obory, češtinu a ruštinu; jak od
asistentů prosáklo až k nám, studentům, František Kopečný totiž jednooborové, tzv. „velké“ češtináře učit nesměl,
aby je snad nábožensky nenakazil. A my
„dvouoboroví“ jsme na tom vydělali.
František Kopečný byl náš nejlepší
vysokoškolský učitel. Nedá se říct,
že by byl mírný a přehnaně laskavý,
byl naopak přísný a náročný, ale i my,
19letí, jsme pochopili, že nám přednáší geniální lingvista. Jeho přenášky
neměly charakter uceleného kurzu,
vybral si vždy jedno téma a to rozvíjel do veliké hloubky. Měla jsem jako
jediná z našeho kruhu to štěstí, že si
pamatoval mé příjmení, a tak jsem
často slyšela: “Herzigová, řekněte to
nahlas, nejen sousedce. Ano, uvažujete správně, a další vývoj?“
Přestože disciplína, kterou nám přednášel, měla název Současný český jazyk, byla to čeština ve velmi širokém
záběru – s četnými exkurzemi do historie jazyka i národa, do dalších slo-

 Foto: archiv

vanských jazyků (všechny bravurně
ovládal i s jejich dialekty), i do indoevropeistiky.
V 60. letech, kdy jsem už jako asistentka
na původní Pedagogické fakultě zastávala funkci tajemnice Jazykovědného
sdružení ČSAV, jsem svého oblíbeného
vysokoškolského učitele dvakrát pozvala k přednášce do Ostravy. Napsal
mi tenkrát: „To, že jste si vzpomněla na
starého kantora, mě potěšilo. Nemohu
to proto odmítnout, ale mám toho teď
naloženo tolik…“ František Kopečný
přijel do Ostravy dvakrát, přestože v té
době dokončoval Etymologický slovník
slovanských jazyků.
Jsem šťastná, že jsem se s Vámi mohla
podělit o tuto vzpomínku.
Eva Mrhačová

Statistik Ezopem

Z šedého světa čísel a analýz unikl do pestrobarevné říše pohádkových příběhů doktorand katedry psychologie a sociální práce, statistik Karel Pavlica. Výsledkem tohoto úniku je jeho knižní prvotina Povídání vlčí mámy,
vydaná v nakladatelství Amenius, která byla pokřtěna 3.6. v Domě knihy
Librex.

Kateřina Huberová a Miss Europe´95
Monika Žídková, moderátorky Dobrého rána České televize Ostrava a zároveň kmotry Pavlicovy prvotiny, vysoce
hodnotily spojení veselých, barevných
obrázků a chytrého textu. Dvanáct příběhů, jejímiž aktéry jsou zvířátka s lidskými vlastnostmi, nám vypráví o tom,
co může zažít každý z nás – o hledání
a nacházení štěstí, o strachu, kamarádství, moudrosti, lásce, respektu k přírodě, o radosti z vlastní jedinečnosti
a o mnoha dalších věcech.
Krásné bajky nabízejí nejen dětem,
ale i dospělým způsob, jak objevovat
krásy života, jak se z něj nejvíce radovat, jak dělat radost druhým. Svou
osobitostí pohladí nejen na duši, ale
i na srdci.
Jana Bolková
 Ze křtu knihy: zleva ilustrátor L. Pálka,
kmotra M. Žídková, autor K. Pavlica,
kmotra K. Huberová a vydavatel J. Korec
Foto: archiv
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Nenechte si ujít – Fenomén Baťa a Zlín

PhDr. Ondřej Ševeček, PhD., absolvent doktorského studia FF OU v oboru hospodářských a sociálních dějin se fenoménu „baťovského“ Zlína věnuje v čerstvě
vydané monografii Zrození Baťovy průmyslové metropole. Továrna, městský
prostor a společnost ve Zlíně 1900–1938.

Popisuje vznik města, jež bylo řadou
současníků považováno za modelový
příklad řešení podstatných sídelních
a sociálních problémů rodící se moderní průmyslové civilizace. Firma
Tomáše Bati (1876–1932) patřila v meziválečné éře k nejprogresivnějším
podnikům na evropském kontinentu
nejen s ohledem na zavádění moderních výrobních postupů, ale také díky
širokému uplatnění progresivních me-



tod v oblasti managementu a sociální
péče o zaměstnance. V souladu s komplexní Baťovou sociální vizí byl „nový
Zlín“ projektován předními architekty
prvorepublikové éry do podoby zahradního města moderního typu, jež
mělo být vzorem životního stylu zaměstnanců moderního průmyslu.

straně představoval v očích současníků dobový ideál moderního průmyslového centra, ale na straně druhé byl
pro levicově smýšlející ztělesněním kapitalistické krutovlády.

Kniha popisuje formování unikátního
městského prostoru, který na jedné

Jana Bolková
Fota: archiv

Studenti tlumočili na Hasičské olympiádě

Na sklonku července se Ostrava stala dějištěm vrcholné sportovní události letošního roku – XIV. světových hasičských her. Moravskoslezská metropole týden hostila tři tisícovky sportovců z 26 zemí světa. K důstojnému zvládnutí
prestižní sportovní akce bylo třeba zajistit i početný sbor dobrovolníků. Studenti Filozofické fakulty OU tuto výzvu v hojném počtu vyslyšeli a stali se platnými členy organizačního štábu.

Své jazykové, komunikační a organizační znalosti a schopnosti
uplatnili zejména jako průvodci,
tlumočníci či asistenti zúčastněných hasičských reprezentací. Sportovci i činovníci byli s jejich prací
nadmíru spokojeni, o čemž svědčí
i děkovný dopis plk. Ing. Zdeňka
Nytry, ředitele Hasičského zá-



 Autor a jeho dílo

chranného sboru
ského kraje.

Moravskoslez-

Z dopisu adresovaného děkance vyjímáme: „Vaši pracovníci a studenti
FF OU se výraznou měrou podíleli na
úspěšném průběhu těchto her. Svým
vystupováním, profesionálním přístupem a znalostmi důstojně reprezentovali nejen Statutární město Ostrava,
Moravskoslezský kraj, ale i Českou republiku.“
Jana Bolková

 Ze sportovního klání / Foto: archiv

Slavnostní promoce absolventů Filozofické fakulty OU

Ve dnech 2. a 3. července byl Společenský sál Domu kultury města Ostravy
dějištěm promocí absolventů Filozofické fakulty. Z rukou děkanky doc.
Evy Mrhačové převzalo vysokoškolské
diplomy 187 bakalářů a 97 magistrů.
Součástí slavnostního aktu byla též
promoce pěti magistrů, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku, a získali
tak právo používat akademický titul
PhDr., a osmi absolventů doktorských
studijních programů, kteří dosáhli vědecké hodnosti Ph.D.
Slavnostní atmosféru dokreslilo vystoupení dívčího smyčcového kvarteta
z Fakulty umění, které zaplněnému
auditoriu připravilo skvělý umělecký
zážitek
Jana Bolková
FOTO: K. Kolowratová
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Přírodovědecká fakulta OU: teorie v souladu s praxí

Studentům chybějí praktické znalosti. Shodli se na tom odborníci z různých českých firem a vysokých škol a vytvořili nový vzdělávací projekt. Je zaměřený na
technologické obory a kromě Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity se
na něm podílí také Technická univerzita Liberec a Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně, firemní sektor zastupují společnosti Elmarco, s.r.o., a VÚTS, a.s.

chom pro něj zajistili dostatek lidských
a materiálních zdrojů. Potřebujeme také
doladit zajištění výuky a připravit veškeré studijní podklady pro studenty,“
pokračuje Straňák.

Název projektu vypadá docela složitě:
Technologické a ekonomické kompetence pro evropský výzkumný prostor.
Co se za těmito slovy skrývá? „V rámci
projektu usilujeme o rozvoj odborných
dovedností studentů a akademických
pracovníků v oblasti technologických
oborů. Umožníme jim získat praxi v oborových firmách a své teoretické znalosti
mohou rozšiřovat o ty, které jim nabídneme v chystaných kurzech. Navíc mají
ještě příležitost studovat předměty,
které se učí na našich partnerských univerzitách,“ vysvětluje regionální manažer projektu Lukáš Straňák.

A v čem spočívá přínos projektu?
„S ohledem na studenty je důležité
hlavně to, že jim pomůžeme zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce
a pokusíme se pro ně zprostředkovat
pracovní stáže ve velkých firmách, jako
je Siemens či Tieto Enator,“ dodává
Lukáš Straňák. Okruh firem však není
omezen jen na Moravskoslezský kraj.
Studenti mohou působit i v Libereckém a Zlínském kraji, ve kterých sídlí
projektoví partneři Přírodovědecké
fakulty Ostravské univerzity.

Studenti Přírodovědecké fakulty budou moci předměty ostatních dvou
univerzit absolvovat prostřednictvím
systému LMS MOODLE. „Jde o studium přes internet. Student si vybere
některé z nabízených předmětů a během semestru pracuje na jednotlivých
úkolech, které mu zadá vyučující,“ říká
Straňák.

Přínos projektu: kvalitní praxe už na
škole
„V současné době je spolupráce vysokých
škol a firem nedostatečná,“ myslí si Zuzana Kubicová z firmy Elmarco, s.r.o.,
která se zabývá vývojem nanotechnologií a spolupracuje s Ostravskou
univerzitou na projektu. „Studenti si
ze školy do praxe odnášejí jen velmi omezené znalosti. Toto bychom rádi změnili,
a proto jsme se stali součástí projektu.
Můžeme se totiž podílet na vytváření obsahu vysokoškolské výuky a zajistit, aby
se studenti učili takové věci, které po nich
u nás budeme chtít.“
Projekt se naplno rozběhne na podzim, zatím se nachází v zahajovací fázi.
„Momentálně pracujeme na tom, aby-

Projekt je financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR –
konkrétně z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
– BS – / FOTO: archiv

„Chceme studentům ukázat, že technologické obory, které u nás studují,
jsou na trhu práce uplatnitelné. V poslední době totiž zájem o tyto obory
klesá. Náš projekt má přednost v tom,
že student skutečně získá takové znalosti, které se mu budou v praxi hodit. To říkám proto, že výuková část
projektu je skutečně společným dílem
univerzit a firem,“ upozorňuje Straňák.



Chemie je fascinující, zkrátka cool

Slezskoostravský hrad se ve středu 24. června 2009 proměnil v provizorní
chemickou a fyzikální laboratoř, v níž se odehrávala kouzla a čáry, výbuchy,
barevné ohně. K dispozici byla dokonce i zkumavková střelnice a spousta
dalších chemických a fyzikálních atrakcí pro děti i dospělé. Zároveň bylo
možné proniknout do historie počítacích strojů a vidět báječné muže s klikou díky expozici historických promítaček, projekční techniky a záznamových médií.
I když bylo pod mrakem a pršelo,
všichni se bavili. Třetí ročník Chemie
na Slezskoostravském hradě aneb
Chemie život je pořádala koncem
června Česká společnost chemická,
která má pobočku v Ostravě. Na organizaci se podílela i katedra chemie,

fyziky a matematiky Přírodovědecké
fakulty Ostravské univerzity.
Hradní nádvoří se proměnilo v jednu
velkou, všem přístupnou laboratoř.
Na chemický jarmark jste se nemuseli jenom dívat, spoustu atrakcí jste
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si mohli vyzkoušet. Mnozí využili
i tamního chemického servisu. Co
to znamená? Třeba to, že si nechali
zjistit, jestli mají brýle nebo opalovací krém ten správný UV filtr či jaké
je pH vody z jejich studny. Někteří
si nechali vyčistit i stříbrné a zlaté
šperky.
Děti se zapojily do chemických soutěží, a kdo chtěl, prozkoumal chemickou Ostravu. Mnozí zjistili, kdo ve
městě a jeho okolí chemii využívá a na
kterých školách se učí. Mezi návštěvníky se tu a tam objevily historické

Fakulty a vysokoškolské ústavy
osobnosti vědy. Bez rozpaků přišly na
hrad a svou přítomností potěšily děti
i dospělé.
Doprovodný program zajistily složky
integrovaného záchranného systému,
návštěvníci hradu viděli ukázky práce
Policie ČR, Hasičského záchranného
sboru či zdravotníků.
Hlavním smyslem toho všeho je, aby
si návštěvníci hráli a nebáli se přírodních věd. Jde o vědu, která nám přináší mnoho dobrého a může být i pro
obyčejné lidi velmi fascinující, zkrátka
cool.
Beata Sklářová / Foto: archiv

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


matika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Jazykové kurzy
pro učitele angličtiny apod. V rámci tohoto modulu proběhlo 6 kurzů, bylo
přihlášeno 107 osob, z nichž 87 kurzy
úspěšně dokončilo.
V průběhu letního semestru akademického roku 2008/2009 proběhlo prvních
21 kurzů v rámci projektu OP VpK Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků
škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji, na jehož realizaci se podílí
tým pracovníků Přírodovědecké fakulty
Ostravské univerzity vedený Ing. Evou
Burianovou, Ph.D., vedoucí projektu,
ve spolupráci s partnerskou organizací – Slezskou univerzitou v Opavě.
Všechny kurzy probíhaly v kombinované formě, byly pořádány tutoriály,
kde se účastníci jednotlivých kurzů
setkávali s lektory, mohli docházet na
osobní konzultace, převážná část výuky však probíhala prostřednictvím
LMS Moodle.
Do nabízených kurzů se přihlásilo 418
pracovníků škol a školských zařízení,
úspěšně jich absolvovalo 352, tj. 84%.
Zájem mají především pracovníci základních škol (poměr 2:1 k pracovníkům škol středních). Více než polovina
přihlášených účastníků je z ostrav-



ských škol, 20% z okresu Karviná, následuje okres Opava, Frýdek-Místek
(12%), Nový Jičín a Český Těšín (3%).
V základním modulu, obsahujícím
kurzy zaměřené na rozšíření všeobecné kvalifikace učitelů (kurzy o využívání informačních technologií ve
vzdělávání, z oblasti Člověk a zdraví,
např. Základní norma zdravotnických
znalostí pro pedagogické pracovníky),
se uskutečnilo 15 kurzů s celkovým
počtem 311 přihlášených osob a 265
absolventů. Největší zájem jsme zaznamenali o kurz Příprava učitele na výuku
s využitím prezentačního programu MS
PowerPoint. Zájem o tento kurz mělo 55
osob, úspěšně jej dokončilo 45 osob.
Specializační modul je zaměřen na
zvýšení znalostí a kompetencí učitelů
ve vlastní specializaci, zvýšení informovanosti o nových poznatcích a o možnostech využití ICT a VT v těchto
předmětech. V tomto modulu jsou
např. zařazeny kurzy z oblasti Člověk
a příroda, Člověk a společnost, Mate-

Pro akademický rok 2009/2010 jsou
připraveny další kurzy ze základního
i z specializačního modulu, přibudou
také kurzy z modulu Zvyšování kompetencí řídících pracovníků. Modul
zahrnuje kurzy managementu, personální politiky, kontroly, motivace
apod. Absolvování některých předmětů tohoto modulu bude přínosem
i pro pedagogické pracovníky, kteří
v současné době nezastávají vedoucí
pozice na školách, ale mohou o ně
usilovat v budoucnu. Získají tím aspoň
částečné znalosti z oblasti řízení škol.
Pro zimní semestr nadcházejícího
akademického roku je již připraveno
množství jazykových kurzů angličtiny na různých úrovních náročnosti
v rámci modulu Jazykové vzdělávání
pracovníků škol.
Informace o projektu a nabízených kurzech: http://projekty.osu.cz/projektPavla Janoschová
-dvpp/esf/.
člen realizačního týmu

Nový knihovnický systém na Ostravské univerzitě

Jelikož (nejen) peníze hýbou světem,
rozhodl se dodavatel dřívějšího knihovního systému Daimon užívaného
v Univerzitní knihovně OU ukončit pro

nerentabilnost nejen další vývoj, ale
i zajištění oprav stávajících chyb a nedostatků a konzultací ke svému produktu. Univerzitě, pokud chtěla mít
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zajištěny služby své knihovny, proto
nezbylo než pořídit nový knihovní
program. V rámci veřejné zakázky byl
(Pokračování na straně 12)
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Nový…

(Pokračování ze strany 11)

vybrán produkt nadnárodní firmy Exlibris se jménem stejným jako první
písmeno hebrejské abecedy – Aleph,
užívaný v řadě českých univerzitních
a jiných knihoven, nově rovněž v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě.
I když výše popsané zní a právem se
jeví nešťastně, umožní Aleph zavést
další rozšíření a úpravy odpovídající
potřebám univerzity a uživatelům
její knihovny. Oproti dříve užívanému
sytému je založen na dosti otevřené
architektuře nabízející přizpůsobivost
vlastnímu prostředí, včetně vytvoření
dalších doplňků. Od počátku může
Univerzitní knihovna díky Alephu
nabídnout svým uživatelům několik
vylepšení. Například ani v případě, že
si pro výpůjčku přijde čtenář přímo
do knihovny bez předchozího objednávání, nemusí vyplňovat papírové
žádanky, pouze si dvěma kliknutími
podá požadavek na půjčení dokumentu pomocí online katalogu. V katalogu (http://aleph.osu.cz) si můžete
prohlédnout obálku knihy nebo informace o ní v databázi Google Books,



kde již dnes najdeme nejen prastaré
knihy s plnou možností prohlížení, ale
také nově vydávané tituly. Mnozí současní čeští vydavatelé totiž svolili se
zpřístupněním obsahu nebo úvodní
kapitoly díla, u dalších tisíců českých
knih lze alespoň provést jejich plnotextové prohledání nebo podívat se
na náhled části textu. K jednotlivým
záznamům dokumentů si čtenáři pro
své další následovníky mohou zaznamenávat komentáře nebo známkovat kvalitu díla, což je jistě výzva pro
studenty i vyučující nejen v případě
doporučené literatury. Zprostředkovaně lze kvalitu zpřístupňovaného
dokumentu vyčíst také ze zobrazeného údaje, kolikrát již byl vypůjčen. Na základě dřívějších zkušeností
spolu s možnostmi Alephu se podařilo rozšířit přebírání údajů o studentech z aplikace STAG a zaměstnanců
z Magionu. Studenti se tak mohou
přihlašovat do online katalogu pod
kterýmkoli ze svých studentských
kont, informační maily obdrží rovněž na více svých studentských adres.
Zaměstnanci OU se nyní stejně jako
studenti nemusí starat o aktuálnost
svých kontaktních a dalších osobních
údajů včetně zaměstnanecké či studentské karty nebo přihlašovacích

údajů v evidenci knihovny. Systém je
po instalaci připraven i na dokončení
dalších funkcí, jako je přehled tematicky rozčleněných novinek nebo
možnosti správy doporučené studijní
literatury. Po doladění vzájemné interoperability a provedení několika nezbytných úprav v záznamech budou
knihovní záznamy z Ostravské univerzity dostupné skrze databázi Souborný katalog ČR. Ten představuje
jeden z hlavních zdrojů poskytující
informace o bohatství fondů českých
biblioték i bez ohledu na konkrétní
umístění žádaného titulu nebo internetovou adresu dílčích databází. Na
závěr letošního roku bude zahájena
spolupráce na vytváření a správě Národních autorit ČR, primárním zdroji
informací o autorech a dalších s publikováním spojených osobách, institucích a akcích využívaných knihovnami
i některými dalšími paměťovými institucemi. Kolektiv Univerzitní knihovny
Ostravské univerzity věří, že uživatelé jejích služeb budou se systémem
Aleph spokojeni. Vedení knihovny
se rovněž těší na připomínky, které
mohou vést k další úpravě nebo
doplnění systému Aleph pro splnění aktuálních potřeb uživatelů.
PhDr. Matyáš F. Bajger

Otevření Školicího střediska Centra Pyramida

Od 1. 9. 2009 bylo ve 2. patře budovy Univerzitní knihovny OU nově otevřeno zcela přebudované Školicí středisko Centra Pyramida (dále Školicí
středisko). Školicí středisko je primárně určeno pro výuku studentů se speciálními potřebami a jejich integraci do studia na OU. Dále slouží ke konání
vzdělávacích aktivit pro ostatní studenty a zaměstnance OU v různých formách, jako jsou kurzy, školení, individuální výuka, přednášky apod.
Interiérové vybavení Školicího střediska tvoří přednáškový pult, před
kterým jsou umístěny pracovní stolky.
Ty lze díky architektonickému řešení
různě variovat a přemisťovat podle
potřeb jednotlivých akcí. Taktéž byla
vytvořena speciální pracovní místa
pro osoby se zrakovým a tělesným postižením.

Při výuce bude využívána speciální
projekční technika, přednášky budou zaznamenávány na MediaSite.

Z hlediska technického vybavení je
pro uživatele Školicího střediska připravena prezentační technika v podobě širokoúhlé plazmové obrazovky
a projektoru s plátnem. Audiovizuální
technika včetně digitální kamery nabízí možnost otestovat si nanečisto
vlastní prezentace či natočit videozáznam. 20 studijních míst je vybaveno
uzamykatelnými laptopy s internetovým připojením.
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Prostor je přizpůsoben na tlumočení
do znakového jazyka a na simultánní
přepisy, k dispozici jsou kompenzační
pomůcky. Celkové řešení a technické
vybavení Školicího střediska umožňuje
multifunkční využití také pro konference, prezentace i menší projekce.
Pro pořádání akcí je důležité předem
zamluvit termín u referentky Centra
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Pyramida. Na webových stránkách
Pyramidy http://pyramida.osu.cz/ je
vyvěšen a průběžně aktualizován harmonogram schválených akcí.
Realizace Školicího střediska Centra
Pyramida a nákup potřebného vybavení byly financovány převážně z decentralizovaného projektu MŠMT
Integrace handicapovaných studentů
do studia na Ostravské univerzitě, dále
z dotace města Ostravy a z prostředků
univerzity.



Už to bude rok…

Na začátku letošního listopadu to již bude
rok, kdy jsme pod záštitou Pedagogické
fakulty Ostravské univerzity započali realizaci projektu Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
s názvem Další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. A tak možná nastal
čas zhodnotit, co se nám v první třetině
realizace projektu již povedlo a co bychom v budoucnu ještě chtěli zvládnout.
Projekt je zaměřen na zkvalitnění
výuky přírodovědných předmětů na
základních a středních školách v Moravskoslezském kraji prostřednictvím
využití ICT ve výuce fyziky, chemie,
biologie, geografie, matematiky a informatiky. První měsíce projektu byly
ve znamení dotazníkového šetření,
zjišťovali jsme, zda a případně i které
ICT pomůcky učitelé ve výuce využívají a využívat chtějí, a zároveň jsme
navázali první kontakt s účastníky
následného dlouhodobého kurzu.
Vyhodnocení dotazníků posloužilo
zejména pro orientaci lektorů jednotlivých modulů, zjištění výchozího
stavu a následné přizpůsobení učiva
konkrétním potřebám pedagogů.



Mediotéka a Relax studio
V souladu s postupem přestavby Školicího střediska byly provedeny udržovací práce také v sousední Mediotéce.
Ta prošla značnými změnami a úpravami od položení nového koberce po
výměnu dosavadních PC za výkonnější. Zásadní novinkou je propojení
Mediotéky s novým Školicím střediskem posuvnými skleněnými dveřmi.
Lze tak jednoduše rozšířit funkčnost
a kapacitu obou místností, např. pro
filmové projekce, přednášky a jiné
kulturněvzdělávací akce.

Bc. Jiří Plešek / FOTO: archiv

zejména typologii, vyhledávání a hodnocení multimediálních vzdělávacích
objektů, odborně zaštítil a vedl RNDr.
Martin Malčík, Ph.D.

Vyzbrojeni těmito informacemi a studijními materiály k prvnímu modulu
dlouhodobého kurzu jsme 30. 4. 2009
v budově Ostravské univerzity na ul.
Fr. Šrámka odstartovali úvodní kurz
pro prvních 32 učitelů přírodovědných
předmětů. Následovalo dalších pět setkání, celkem dvacet pět hodin výuky,
kdy lektor kurzu RNDr. Libor Koníček,
PhD., seznámil účastníky s měřicím
systémem, vlastnostmi čidel, možnostmi zaznamenání průběhu experimentu počítačem, tvorbou modelů
a s návrhem a zpracováním počítačem
podporované experimentální úlohy
pro žáky. Součástí tohoto modulu byla
distanční výuka, která probíhala prostřednictvím Learning Management
System (LMS) Moodle.
Nyní, po zasloužených dvouměsíčních školních prázdninách, jsme
18. září 2009 učitele znovu přivítali
na úvodním setkání ke druhému modulu dlouhodobého kurzu Počítačem
podporovaná výuka v přírodovědných
předmětech, jehož součástí byla
i přednáška prof. RNDr. Jana Čipery,
CSc. Modul, který účastníkům přiblížil

Jazykovědné sdružení při OU

S novým akademickým rokem dochází
ke změnám ve výboru pobočky Jazykovědného sdružení při Ostravské
univerzitě v Ostravě. V rámci tříletých
cyklů, v nichž jsou organizovány volby
jak do hlavního výboru Jazykovědného sdružení, tak do výborů jednot-

Součástí Mediotéky je nově Relax studio, což je prostor, který spolu s předsálím a kuchyňkou Školicího střediska
tvoří klidové místo s nabídkou občerstvení. Výsledkem těchto snah je
dosáhnout otevřeného a příjemného
prostředí, které je určené pro samostatnou či skupinovou práci i pro neformální setkávání. Další informace
o poskytovaných službách a vybavení
Mediotéky a Relax Studia lze nalézt
na webových stránkách univerzitní
knihovny http://knihovna.osu.cz/.

livých poboček, a také v souvislosti
s volebním valným shromážděním JS,
které se konalo v březnu t. r. v Praze,
proběhly i na Ostravské univerzitě
v květnu – červnu volby těch členů,
kteří v následujících třech letech pobočku při OU povedou. Na základě
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Do konce roku 2009 pak pedagogové
absolvují ještě navazující dva moduly
dlouhodobého kurzu – Optimalizace
využití multimediálních vzdělávacích
objektů ve výuce přírodovědných předmětů, odborně zaštítěný Mgr. Janem
Veřmiřovským, a Hodnocení výukového procesu s využitím multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce
přírodovědných předmětů, který odborně zaštítí a povede prof. RNDr.
Erika Mechlová, CSc.
V průběhu roku 2010 pak v krátkodobém kurzu projektu Využití multimediálních vzdělávacích objektů
v přírodovědných předmětech přivítáme dalších 200 učitelů ze základních
a středních škol v Moravskoslezském
kraji.
Dovolte mi touto cestou poděkovat
všem, kteří se v průběhu uplynulého
roku podíleli na bezproblémovém
běhu projektu.
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

výsledků voleb se členy výboru od 1. 9.
2009 stávají PhDr. Diana Svobodová,
Ph.D. (ve funkci předsedkyně), doc.
PhDr. Eva Jandová, Ph.D., a Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Jménem všech členů pobočky touto
cestou velmi děkujeme za vykonanou
(Pokračování na straně 14)
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Jazykovědné…

(Pokračování ze strany 13)

práci a osobní přínos paní docentce
Naděždě Bayerové, dosavadní předsedkyni výboru.
Stejně jako tomu bylo v předchozím
akademickém roce, budou přednášky



i nadále probíhat v učebně G 414 na
Mlýnské ulici (tj. na katedře českého
jazyka a literatury PdF OU) v průběhu výukové části zimního i letního
semestru. Pozvánky na jednotlivé
přednášky, které jsou v návaznosti na
tradici předchozích období plánovány
opět na středeční odpoledne, budou
zveřejňovány na webových stránkách

OU a na vývěskách. Srdečně zváni
jsou na ně vedle členů Jazykovědného
sdružení i všichni vyučující a studenti
nejen lingvisticky zaměřených pracovišť všech fakult Ostravské univerzity,
kteří budou mít o danou problematiku v rámci tematického vymezení
přednášek zájem.
Diana Svobodová

Projekt EU odstraňuje bariéry problémovým dětem a mládeži

Moravskoslezský kraj považuje vzdělávání za jeden z nejdůležitějších předpokladů sociálního začlenění dětí a mládeže se zdravotním postižením nebo
sociálním znevýhodněním. Proto se odstraňováním zbytečných bariér snaží
zachovávat a podporovat vhodné formy vzdělávání žáků se znevýhodněním.
Projekt Evropské unie OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Příprava dětí
a mladých lidí na vstup do samostatného života usiluje o zajištění rovného
přístupu k nabízeným příležitostem, které mohou pomoci odstranit právě překážky v sociálním začleňování dětí a mládeže i jejich integrace do normálního
života. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity zahájila tento projekt v půli
listopadu 2008 a v květnu 2009 proběhl první z celkem pěti běhů kurzu, kterého
se zúčastnilo 20 dětí ze tří dětských domovů a jednoho výchovného ústavu.
Děti a mládež v dětských domovech
a výchovných ústavech dosahují často
nízké úrovně vzdělání, trpí specifickými
poruchami učení a chování, obtížně
se včleňují do společnosti. Ale to není
zdaleka vše. Těmto mladým lidem se
také jen s obtížemi daří navazovat plnohodnotné vztahy, jsou mnohem víc
než jejich vrstevníci z kvalitních rodin
ohroženi různými sociálně-patologickými jevy. Mnoho dospělých chovanců
opouštějících „domovy“ pak končí
v azylových domech, jsou bez práce, páchají trestnou činnost, stávají se klienty
různých léčeben.

Můj nový život (i jeho e-learningová
podoba), informační systém Fiktivní domácnost a vytvořeny webové stránky
(http://projekty.osu.cz/domovy/www/)
s radami, užitečnými informacemi a kontakty pro mládež odcházející ze zařízení
institucionální péče do běžného života.
Program Můj nový život se skládá ze
sedmi ucelených tematických bloků: Domácnost; Rozvoj sociálních dovedností;
Rodina, vztahy a rodinné právo; Speciální vzdělávání; Práce s PC a digitální
fotografie; Zaměstnání a Prevence patologických jevů.

Zmiňovaný projekt je snahou vytvořit
nový systém jejich přípravy pro běžný život. Tuto přípravu by jim měly usnadnit
nové praktické vědomosti a dovednosti.
Mládež si zlepší své schopnosti osamostatnit se, což jí zjednoduší zapojení do
běžného života. Naučí se „učit se“. Projekt jí pomůže také snadněji se uplatnit
na trhu práce, zabezpečí rozvoj jejich
osobnosti, ale také napomůže k získání
základních občanských dovedností.
V rámci projektu byl vytvořen speciální vzdělávací program pod názvem
 Velký zájem problémové mládeže vzbudilo
setkání s policisty / Foto: autorka

14

Velký zájem vyvolalo v rámci prvního
běhu kurzu, který se uskutečnil v květnu,
setkání mládeže s odborníky na drogovou
problematiku a policisty. Jan Hlaváč a David Kondělka ze společnosti Renarkon se
jim snažili vysvětlit záludnost drog a jejich
dealerů, přičemž se záměrně snažili mluvit „jazykem“ problémové mládeže. „Dealer není kámoš, ale jde mu jen o prachy,“ řekl
v průběhu svého vystoupení např. J. Hlaváč.
Policisté z Městské policie Ostrava Monika Kološová a Marcel Vácha mládež
seznámili s celkovou prací policie. Mluvili
s nimi o právech a povinnostech občanů
při kontaktu s policií. Povídali si s nimi
i o tom, co jsou po občanech naopak
oprávněni chtít policisté. Pár policistů
Kološová a Vácha rovněž ochotně odpovídal přítomné mládeži na mnohdy
všetečné otázky. Sehráli dokonce modelovou situaci krádeže mobilního telefonu. Při ní trestnou činností potenciálně ohrožené mládeži vysvětlili, jak se
chovat, bude-li svědky trestného činu,
a proč. Otevřeně ji obeznámili i s možnými následky pro samotné pachatele.
Mládež, obzvláště mladíky, přednáška
i setkání s policisty velmi zaujaly. Nejen
samotnou „akcí“ při modelové situaci,
ale i tím, že jim policisté pro tento účel
zapůjčili část své výstroje. Díky tomu
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se mohli na chvíli stát policisty, postavit se na „pomyslnou druhou stranu“
a vyzkoušet si na vlastní kůži, že přesvědčit pachatele trestné činnosti jen
argumenty není až tak snadné, jak jim
až dosud možná mohlo připadat.



Součástí prvního běhu byl rovněž modul
Domácnost, v němž se mládež učila hospodařit s domácím rozpočtem. Ale nejen
to, dozvěděla se také, jak hledat zaměstnání, naučila se práci na PC a práci
s digitálním fotoaparátem. Poučnou pro

ni byla i červnová návštěva okresního
soudu a vazební věznice. Prvního běhu
kurzu se zúčastnily děti a mládež ze tří
ostravských dětských domovů a jednoho výchovného ústavu.
Maria Nardelli

Ostravská univerzita rozjíždí úspěšné projekty
Při zpracování celé dokumentace se vždy
řídím aktuální verzí Příručky pro žadatele, která je součástí výzvy. Příručka je
dlouhá a podrobná, ale pro úspěšnost
projektu se jí musím řídit.

V loňském roce se Ostravské univerzitě prostřednictvím oddělení pro
podporu projektů podařilo získat finanční podporu z Evropských fondů
v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast vysokoškolské vzdělávání u tří projektů ve výši 33,9 mil. Kč. Tyto projekty se na
jaře úspěšně rozjely řadou aktivit.
Prvním z nich je projekt Památkové
péče, který má za úkol posílit praktické
dovednosti studentů v otázce kulturního dědictví. Tito studenti by po absolvování kurzů měli být schopni bez
problémů komunikovat v odborné oblasti i s veřejností. Právě proto se snaží
projekt zaměřit především na praktickou rovinu, studenti se formou stáží
v Národním památkovém ústavu dostanou co nejblíže ke své budoucí profesi.
„Od září 2010 by navíc měl studijní program
získat i šest zcela nových předmětů v oboru
ke stávajícím čtrnácti, které jsou v současné
době transformovány. Výukové materiály
plánuje univerzita postupně zveřejnit na serveru OU v e-learningovém programu Moodle, kde s nimi mohou studenti i vyučující
interaktivně pracovat,“ uvedla manažerka
projektu Mgr. Helena Maťašeje.
Druhý projekt s názvem Synergie posiluje spolupráci mezi základními, středními a vysokými školami. Cílem Synergie
je zlepšit uplatnění absolventů pedagogických škol tím, že absolventi budou
co nejdříve pracovat přímo v praktické
výuce. Do projektu jsou zapojeni odborníci z naší univerzity i praktikující učitelé
na základních a středních školách všech
aprobací. Jedná se o jedinečné spojení
mezi praxí a akademickou půdou.
Posledním úspěšným projektem je Trenažér terénních situací, který se týká
oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací. Trenažéry poslouží studentům k orientaci
v reálných situacích. Například v místě
dopravní nehody se díky nim naučí pohybovat tak, aby nepoškodili důležité

důkazy, popřípadě stopy pro soudní lékaře. „Studenti tak výrazně zlepší svou kvalifikaci a budou se lépe orientovat v praxi,“
dodává vedoucí OPP Ing. Petr Svoboda.
Co mám dělat, když chci podat projekt?
Podat žádost o projekt může de facto
kdokoli. Vždy je ale důležité uvědomit
si, co je hlavním cílem projektu, a pak
pro tuto myšlenku najít vhodnou výzvu, která nápady podporuje. Je několik poskytovatelů dotace. Nejčastějšími
poskytovateli realizovaných projektů na
Ostravské univerzitě jsou Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy a Moravskoslezský kraj.
Informace k výzvě jsou uváděny na
stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/, některé výzvy (typické pro VŠ)
jsou zveřejněny na Portále OU v sekci
Oddělení pro podporu projektů.
Výzva je text, který určuje podmínky
pro podávané projekty. Vždy je důležité
najít pro svůj nápad vhodnou „podporovanou aktivitu“ uvedenou ve výzvě.
Pokud mám to štěstí a můj nápad je výzvou podporován, musím si myšlenku
projektu rozpracovat do menších celků,
v projektovém slovníku tyto rozpracované celky označuje termín klíčová
aktivita. Každou klíčovou aktivitu pak
musím dostatečně popsat, určit si její
výstupy a ujasnit si, kdo všechno se na
ní bude podílet. Neuvádím konkrétní
jména, ale pozice v projektu. Součástí
výzvy jsou často jako pomocný materiál názvy pozic, které se na projektu
mohou účastnit včetně hodinové sazby
jejich mzdy.
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K čemu tedy slouží oddělení pro podporu projektů, když si projekt musím
napsat sám?
„Fungujeme jako poradci při zpracování
projektové žádosti. Obrací se na nás jednotlivé katedry s konkrétními nápady a my
se jim snažíme najít vhodnou oblast dotace, výzvy, ve které by projekt mohl být
úspěšný. Další spolupráce je individuální,
někteří budoucí řešitelé si zpracují celou
žádost sami a my jim pomáháme s formální
kontrolou, u jiných projektů se podílíme
i na tvorbě finančního rozpočtu. Ten je při
zpracování žádosti asi největším oříškem,“
uvedl Ing. Petr Svoboda, vedoucí OPP.
Oddělení pro podporu projektů je
schopno přidělit k projektu manažera,
se kterým je možno vše konzultovat.
Ten poradí, na co se máme zvlášť zaměřit a čeho se naopak vyvarovat. Pomůže
při zpracování rozpočtu (jak jinak se totiž
zorientujeme v pojmech křížové financování, přímé náklady, podpora de minimis
apod.) a před odesláním si celý projekt
ještě jednou přečte a zkontroluje, zda
obsahuje všechny potřebné náležitosti
k úspěšnému přijetí žádosti.
Ing. Svoboda dodává: „Snažíme se nabídnout možnost podávání projektů všem
zaměstnancům univerzity, proto průběžně
organizujeme informační semináře k aktuálním výzvám. Ti, se kterými jsme v minulosti
nějaký projekt už podali, se pak pravidelně
těchto setkání účastní a opakovaně se na nás
obrací s dalšími projekty. U projektů, které
projdou hodnotícím řízením a dostanou dotaci, se často staráme i o jejich realizaci. Nejčastěji jsou to pozice výkonného a finančního
manažera, kteří znají problematiku projektů
i jejich záludnosti. Jde o práci organizační
a administrativní, kterou řešitelé často rádi
přenechají na našich zaměstnancích a mají
prostor pro svou odbornou činnost.“
Zbývá už jen promyslet, o čem bude váš
projekt, a zkusit to taky…
Mgr. Helena Maťašeje
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Centrum Pyramida vzdělává

V Centru podpory studentům se speciálními potřebami Pyramida na OU
(dále Centrum Pyramida) proběhl první eLearningový kurz Studenti se speciálními potřebami na vysoké škole, který byl zahájen v únoru 2009 pod
vedením lektorek E. Zezulkové (PdF OU, katedra speciální pedagogiky) a L.
Krhutové (FSS OU, katedra sociální práce). Jeho cílem bylo seznámit účastníky s některými oblastmi 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.
Celkem se zúčastnilo kurzu 27 frekventantů, z toho 18 z Ostravské univerzity, ostatní zájemci přijeli z jiných
univerzit – VŠB v Ostravě, UK a ČVUT
v Praze, TU v Liberci a Univerzity
v Hradci Králové. Přestože obsah kurzu
byl „šitý na míru“ pro zaměstnance
naší univerzity, zájem „přespolních“
nás upřímně potěšil a zároveň je pro
nás výzvou k modifikaci kurzu. Strukturu účastníků z hlediska profesního
zařazení tvořili akademičtí pracovníci,
zaměstnanci univerzitní knihovny
a studijní referentky.
Studenti v úvodním tutoriálu obdrželi
studijní materiály a pokyny ke studiu
včetně podrobného harmonogramu
plnění studijních povinností. V průběhu kurzu byli motivováni pestrými
aktivitami typu diskusních fór, korespondenčních úkolů, autokorektivními
testy apod., jejichž prostřednictvím
byli v živém kontaktu s lektorkami
kurzu. Se zájmem diskutovali např.
o profesním uplatnění absolventů
vysokých škol se sluchovým postižením, o významu stereotypů ve vztahu
k osobám se zdravotním postižením,
o komunikačních technikách s neslyšícími, nevidomými apod. V praktických

úkolech měli možnost vyzkoušet si na
vlastní kůži např. odezírání televizních
zpráv, stolování bez zrakové kontroly
apod.
„Tento úkol jsem si o víkendu vyzkoušela. Ze strachu, abych nemusela čistit
koberce, fleky na ubruse a na oblečení,
jsem zvolila jednoduché jídlo, a to smažený květák s bramborem a tatarkou
(ta však nebyla dobrou volbou). Nejvíce jsem se obávala, že se příborem
poslepu netrefím do úst a většina jídla
skončí mimo talíř. To ovšem problém
nebyl, ten u mě nastal, když jsem se
domnívala, že jsem z talíře vše snědla.
Manžel seděl proti mně a pořád se
uchechtával a radil mi, kolik kousků jídla
mi na talíři ještě zbylo. Poslední tři kusy
jídla jsem po talíři „honila“ neskutečně
dlouho a navíc příborem „zfifraným od
tatarské omáčky“, skoro mě to unavilo
a hlavně mi z té „námahy“, kdy jsem si
do úst vkládala prázdnou vidličku, než
jsem spořádala poslední sousto, přestalo chutnat. Všimla jsem si také, že
jídlo, které jsem jedla poslepu, podle
mě nemělo nijak zvlášť dobrou chuť.
Při jídle si totiž vybírám různé kusy potravy a střídám je (brambor do tatarky,
kousek květáku, list salátu a zase bram-

bor) a vnímám nejen chutí a čichem, ale
také zrakem.“
(sebereflexe studentky po splnění
praktického úkolu)
Proniknout do světa osob se speciálními potřebami se studenti pokoušeli
také četbou beletrie, jejímž ústředním
hrdinou je osoba se zdravotním postižením.
„Přiznám se, že to byla pro mě velice
zajímavá kniha, která mne donutila zamyslet se nad tím, jak plnohodnotný
život mohou žít lidé, kteří ztratili sluch
a zrak. Jak mají rozvinuté ostatní smysly
a mohou vnímat svět okolo sebe a mít
z něj radost. Vnímat trávu s ranní rosou na bosých nohou, cítit tlukot srdce
svého psa nebo vlhko ve vzduchu a vibraci kapek na skle okna, když prší. Takových věcí si zdravý člověk nevšímá,
což je škoda.“
(úryvek vlastního názoru studentky
na přečtenou knihu)
30. dubna 2009 byl eLearningový kurz
Studenti se speciálními potřebami na
vysoké škole ukončen a vyhodnocen
na třetím (závěrečném) tutoriálu. Podmínkou úspěšného ukončení a získání
certifikátu o absolvování kurzu bylo
splnění všech zadaných korespondenčních úkolů ve stanovených termínech a účast na dvou tutoriálech. Že
nešlo o jednoduchý kurz, dokazuje
skutečnost, že se všem studentům
nepodařilo získat certifikát o absolvování kurzu. Kurz byl ověřován
pilotně, a nebylo tedy důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Interakce mezi
všemi zúčastněnými (lektor – lektor,
lektor – student, student – student)
přinesla mnoho nových námětů pro
další kurz. Všichni účastníci kurzu si
proto zaslouží poděkování za ochotu
věnovat čas a energii sebevzdělávacím aktivitám zaměřeným na sociální
aspekty ve vysokoškolském prostředí,
na vzájemné porozumění mezi lidmi
a zodpovědnou spoluexistenci ve společnosti.
Během května měli absolventi kurzu
možnost vyplnit evaluační dotazník,
z něhož uvádím několik autentických
odpovědí na otázku: Co Vás spontánně napadá k právě dokončenému
kurzu Studenti se speciálními potřebami na vysoké škole?
Odpovědi:
„Bylo to bezva. Perfektně propracované, super atmosféra.“
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„I když se orientuji v prostoru i čase,
překvapilo mě, že už je konec.“
„Sláva! Snad jsem to zvládla, i když mě
moc mrzí, že se kvůli školní exkurzi,
kterou pořádám, nebudu moci zúčastnit závěrečného tutoriálu, na který mě
lektorky na začátku tak nalákaly!“
„Snad si to všechno zapamatuju a dokážu v pravý čas vytáhnout z hlavy
a správně použít. Určitě mě kurz posunul v teoretické znalosti jednotlivých
postižení mnohem dál.“
„Užitečné, mohlo by se to stát pravidelnou aktivitou pro zaměstnance OU.“
Snahou celého týmu Centra Pyramida
je organizovat eLerningový kurz Stu-

denti se speciálními potřebami na vysoké škole v pravidelných intervalech
pro ty z vás, kteří se chcete zapojit
do budování inkluzivního prostředí
na naší univerzitě. Předpokladem je
získat základní přehled o speciálních
potřebách studentů se zdravotním
postižením a pokusit se jim porozumět, abychom dokázali uplatnit profesionální přístup v případě, když se
na nás obrátí uchazeč či student se
speciálními potřebami s podobným
dotazem:
„Dobrý den,
asi víte, že jsem složila přijímačky na
fakultu umění. Jak to bude s asistencí? Kdo toto řeší? Pokud bych Vám
měla nastínit mou představu, pak by
bylo výhodné mít někoho, na koho

se budu moci obrátit s přepisem, případně se skenováním a úpravami
textu. Zabere to dost času. Možná nic
takového nebudu potřebovat, ale jistě
budou ke studiu nezbytná skripta, přičemž ne všechna jsou v elektronické
podobě.
Děkuji a budu se těšit na Vaši odpověď.“
(dopis kontaktní osobě od nevidomé
studentky)
S termínem nového kurzu a jeho organizací (včetně přihlášky) se můžete
seznámit na http://pyramida.osu.cz/
Informace pro veřejnost eLearningový
kurz.
Eva Zezulková
kontaktní osoba Centra Pyramida za PdF OU

Konference, semináře

Absolventská vědecká konference
studijního oboru Učitelství pro mateřské školy


VÝSLEDKY PEDAGOGICKÉHO PROJEKTOVÁNÍ V BAKALÁŘSKÉM STUDIU
UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Na katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogické
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě v prostorách budovy na ulici Mlýnské proběhla dne 16. 6. 2009 konference s názvem Výsledky pedagogického
projektování v bakalářském studiu učitelství pro mateřské školy. Jednalo se
o absolventkou konferenci studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
vědeckého charakteru s mezinárodní účastí.
Konference se zúčastnily zejména letošní absolventky studijního oboru
Učitelství pro mateřské školy, z nichž
převážná většina je zároveň ředitelkami či vedoucími nebo učitelkami
mateřských škol, i studentky z nižších ročníků tohoto studijního oboru,
zástupce školní inspekce a učitelky
z mateřských škol, které studentkami
studijního oboru (prozatím) nejsou.

garanty konference byly prof. PhDr.
Hana Lukášová, CSc., a PaedDr. Radmila
Burkovičová, Ph.D. Konferenčními jazyky byly čeština, slovenština a polština.
Jednání konference otevřelo úvodní vystoupení dětí z fakultní mateřské školy

Záměrem konference bylo analyzovat
a reflektovat koncepci přípravného
vzdělávání ve studijním oboru Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické
fakultě Ostravské univerzity v Ostravě,
posoudit účinnost a propojenost tohoto
vzdělávání s kurikulární reformou představovanou implementací Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání do pedagogického projektování edukace dítěte v prostředí MŠ a získat podněty k inovacím pro přípravu
reakreditace prezenční i kombinované
formy uvedeného studia. Odbornými
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z Poděbradovy ulice v Ostravě pod vedením Bc. Andrey Calábkové a Bc. Miroslavy
Pospíšilové. Vystoupení dětí rozzářilo náladu v sále a předeslalo přátelskou, otevřenou atmosféru celé konference.
Jednou z hlavních referujících byla
prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc., vedoucí katedry pedagogiky primárního
a alternativního vzdělávání. Ve svém
příspěvku nastínila i aktuální současnou problematiku, otázku Standardu
kvality učitelské profese.
PaedDr. Aneta Jarešová, Ph.D., z katedry elementárnej a predškolskej
(Pokračování na straně 18)

Konference, semináře



Absolventská…

(Pokračování ze strany 17)

pedagogiky PF Univerzity Mateja Bela
v Banské Bystrici v příspěvku Stav kurikulárnej reformy na Slovensku podala
informaci o aktuální situaci reformy
u našich sousedů. Dr. Anna Gajdzica
z Universytetu Śłąskiego, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
z Polské republiky poskytla mnoho
zajímavých informací o současném
předškolním vzdělávání i stavu preprimárního školství v Polské republice,
kde byl školní rok 2008/2009 vyhlášen
Rokem předškoláka.
Úvodní část konference ukončila
PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.,
z organizující katedry, jež pedagogické
projektování v bakalářském studiu
učitelství pro mateřské školy přiblížila
z pohledu konceptu znalostí, který si
studentky v průběhu bakalářského
studia v procesu tvorby i realizace pedagogického projektu vytvářely.
Za doprovodu proděkanky pro zahraniční vztahy PhDr. Jeleny Petruci-

jové, CSc., a referentky pro zahraniční
vztahy Mgr. Ivany Schmejkalové
se konference jako host zúčastnila
Chariklea Pitsou z Univerzity Patras
z Řecka, která má praxi učitelky v mateřské škole a v průběhu studijního
pobytu na PdF OU se v rámci svého
doktorského studia seznamovala s kurikulárními dokumenty pro předškolní
vzdělávání v České republice v současnosti a v minulosti.
Jednání v sekcích bylo zaměřeno na reflektování zkušeností čerstvých absolventek studijního oboru Učitelství pro
mateřské školy z přípravného vzdělávání a prezentaci jejich výsledných
pedagogických projektů s vlastním vyhodnocením přínosu pedagogického
projektování pro současnou pedagogickou praxi v mateřských školách.
Proběhlo celkem ve čtyřech sekcích,
které byly tematicky zaměřeny.
První sekce se věnovala pod vedením
Mgr. A. Tomášové operacionalizaci
kurikula do pedagogického projektu
pro podmínky vlastní MŠ. Druhá sekce
byla zaměřená na projektování jako

přípravu pro práci s dítětem v MŠ. Vystoupení absolventek a diskuzi moderovala PaedDr. Radmila Burkovičová,
Ph.D. Ve třetí sekci účastníci rokovali
o možnosti projektování rozvoje prvopočáteční gramotnosti v MŠ. Pedagogické projekty v poslední sekci vedené
Mgr. O. Šimikem se zaměřovaly na
využití přírodovědných a společenskovědních témat v projektování pro
edukační spolupráci s dítětem v MŠ.
V pedagogických prezentovaných projektech byly řešeny záležitosti týkající
se konkrétních dětí v mateřských školách. Vycházely z pedagogické reality
a k řešení jejich problémů směřovaly.
Prezentace vytvořených a zrealizovaných pedagogických projektů podnítila širokou a bohatou diskuzi ve všech
sekcích.
Konference potvrdila, že pedagogické
projektování se stalo na akademické
půdě vhodným tématem pro propojení oblastí, které jsme zvyklí nazývat
„teorie a praxe“. Ukázala, že existují
i další témata, k jejichž projednávání
by se všichni zúčastnění mohli i v budoucnu setkávat. Všem diskutujícím
šlo o nalezení efektivních edukačních
možností k rozvíjení dítěte, o to, aby
byla dítěti vstupujícímu do vzdělávání
nabídnuta schůdná a přijatelná cesta.
Konference měla návaznost na projekt APVV-0026-07 Profesia učiteľ preprimárnej edukácie a učiteľ primárnej
edukácie v dynamickom poňatí, který
pracovnice katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání
PdF OU řeší v týmové spolupráci s PF
Univerzity Mateja Bela v Bánské Bystrici a s Uniwersytetem Kazimierza
Wielkiego v Bydgoszczi v Polské republice.
PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D. / FOTA: archiv



Mluvme o Romech- Aven vakeras pal o Roma

Toto motto uvádí cyklus odborných přednášek, které začaly na Filozofické
fakultě OU už 29. září.
Filozofická fakulta se romské problematice systematicky věnuje již šestým
rokem. Počáteční výuka romského jazyka a reálií byla na základě značného
zájmu studentů přetransformována na
úspěšný modul Základy romologických
studií. Garant modulu PhDr. Martin
Kaleja v letošním roce úspěšně obhájil
projekt MŠMT týkající se implementace
romologie na akademickou půdu Program na podporu vzdělávání sociálně

znevýhodněných dětí, žáků a studentů
v roce 2009. Jeho odborným výstupem
budou přednášky významných českých
a slovenských romologických odborníků, vystoupí např. ředitelka Muzea
romské kultury v Brně dr. Jana Horváthová, z Filozofické fakulty OU profesorka Nina Pavelčíková, jejíž oblastí
vědeckého zájmu je historie Romů, ze
Západočeské univerzity v Plzni antropolog dr. Marek Jakoubek apod.
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 V cyklu vystoupí
antropolog dr. M. Jakoubek

Fundované přednášky z oblasti historie, tradic, kultury a vzdělávání Romů
si studenti a zájemci z řad široké veřejnosti mohou vyslechnout vždy v pondělních blocích – 12. a 19. řijna, 9., 23.
a 30. listopadu od 14.00 hod. v aule
Ostravské univerzity, v budově B na
ul. Českobratrské.
Jana Bolková / FOTO: archiv

Konference, semináře



Historici na světovém kongresu v Utrechtu

Ve dnech 3.–7. srpna 2009 se v holandském Utrechtu uskutečnil XV.
světový kongres hospodářských
historiků. Společně s reprezentanty
dalších vědeckovýzkumných pracovišť všech kontinentů to byla právě
Ostravská univerzita, konkrétně její
Centrum pro hospodářské a sociální
dějiny rozvíjející svou činnost v rámci
Filozofické fakulty, kdo byl vybrán,
aby zorganizoval jednu z pracovních
sekcí nazvanou Public Activity of
Businessmen at a Local and Countrywide Level in 1800-1914.

Tato skutečnost je významná hned
ze dvou důvodů. Organizátorům
z Centra se podařilo prosadit v silné
mezinárodní konkurenci v oboru,
který od 90. let minulého století
již zdaleka není jen doménou evropských historiků, ale do popředí
stále více vystupují zástupci Spojených státu amerických či Japonska,
což mj. dokládá i aktivní vystoupení
dnešního japonského císaře Akihita
na X. světovém kongresu v roce 1990
v Lovani, pravidelná účast nositelů
Nobelovy ceny za ekonomii apod. Za

této situace je neméně důležitý také
fakt, že ze zemí bývalého sovětského
bloku byla dána možnost představit
vlastní sekci pouze dvěma institucím, univerzitě v Budapešti a právě
naší alma mater, kterou zastupovali
prof. Milan Myška, doc. Aleš Zářický,
doc. Pavel Kladiwa, Mgr. Hana Šústková a Mgr. Stanislav Knob. Spolu
s nimi se na aktivním jednání sekce
podílelo na třicet dalších historiků,
z nichž nelze jmenovitě nezmínit
nestory britské hospodářské historiografie, cambridgské profesory,
manžele Alici a Mikuláše Teichovy.
Vědecký přínos jednání dokládá
také výzva všech participantů, aby
to bylo znovu Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU, kdo
připraví a zastřeší sekci pro XVI.
světový kongres, jenž se bude konat v roce 2012 v jihoafrickém městě
Stellenbosch.
Hana Šústková / FOTO: archiv

 Jednání sekce zahájil výkonný ředitel Centra
pro hospodářské a sociální dějiny Aleš Zářický



Zahájení certifikovaného kurzu cytotechnologie

Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo Ostravské univerzitě v Ostravě akreditaci k uskutečňování certifikovaného kurzu cytotechnologie. O akreditaci
žádalo pracoviště Ústavu patologické anatomie Fakulty zdravotnických studií a smluvní zařízení FN Ostrava v rámci nelékařské zdravotnické profese
v oboru zdravotní laborant.

ných. Působnost kurzu je celorepubliková. Rozsah výuky představuje 350
hodin, z toho 160 hodin výuky praktické. Výuka probíhá v desetitýdenních cyklech po dobu jednoho roku.

Ostravská univerzita získala akreditací
certifikát pro výuku cytotechnologie zaměřenou na způsobilost provádění diagnostiky cervikovaginální
cytologie v rámci screeningu karcinomu děložního hrdla. Certifikát MZ
ČR představuje po ukončení ročního
kurzu v cervikovaginální cytologii 195
kreditů s oprávněním podílet se na realizaci cervikovaginálního screeningu.

Význam této celostátní aktivity vyplývá z dlouhodobé a setrvale vysoké
incidence karcinomu děložního čípku
v české populaci žen. V roce 2000 činila
hrubá incidence 20/100 000 žen, absolutní počet ročně nově hlášených onemocnění tak stále přesahuje 1 000 žen.

pracovníky. Kurzy jsou uskutečňovány
v objektu Ústavu patologické anatomie FZS OU v Ostravě-Zábřehu v mikroskopickém sále vybaveném kvalitními
optickými mikroskopy a moderní zobrazovací technikou. O účast v kurzu je
velký zájem. V tomto roce bylo přijato
20 účastníků, což je polovina přihláše-

Ústav patologické anatomie FZS OU se
dlouhodobě věnuje onkologické cytologické diagnostice a v rámci ústavu
probíhají školící akce v této oblasti
již od roku 1995. Pracovní tým zahrnuje 12 odborníků z oborů patologie,
gynekologie, imunologie, genetiky,
histologie a kvalifikované laboratorní

 Slavnostní zahájení kurzu cytotechnologů
garanty doc. MUDr. Jaroslavem Horáčkem, CSc.,
a MUDr. Jiří Ondrušem, MIAC.
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(Pokračování na straně 20)
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Zahájení …

(Pokračování ze strany 19)

30 % nových případů se objevuje
u žen ve věku pod 45 let. Není výjimkou nárůst případů po 29. roce života,
vrcholu dosahuje nádorové onemocnění mezi 45 až 50 rokem života.
Ročně umírá v ČR na rakovinu děložního čípku více než 400 žen.
Touto aktivitou se Ústav patologické
anatomie FZS OU zařadil mezi významná centra v ČR, která se podílí na
prevenci nádorových onemocnění.
Doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. / FOTA: archiv



 Účastníci kurzu cytotechnologů v roce 2009/2010

Alfred Nobel na živo!

Dne 9. září 2009 proběhla ve Hvězdárně a planetáriu Johanna Palisy v rámci
programu Astronomického repetitoria velmi originální přednáška ALFREDA
NOBELA v podání doc. RNDr. Václava Slováka, Ph.D., z katedry chemie Přírodovědecké fakulty OU za hudebního doprovodu jeho dvorního skladatele
doc. RNDr. Jiřího Kaliny, Ph.D., z katedry fyziky PřF OU. Hlavní protagonisté
dokázali přetvořit životopis významného vědce v zábavnou show, která
byla zprvu překvapeným obecenstvem očekávajícím vleklý monotónní výklad odměněna hlasitým potleskem!
„Nápad hrát Nobela vznikl asi tak před rokem a půl. Společně s několika přáteli jsme
chtěli oživit dění na Slezskoostravském
hradě, a to tak, že budeme pro děti základních škol zábavnou formou přednášet
o významných vědeckých osobnostech,“
říká Václav Slovák. Jeho „nobelovské“
vystoupení patří do programu akce
Chemie na Slezskoostravském hradě,
na které se už třetím rokem Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity představuje veřejnosti a snaží se zaujmout
potenciální uchazeče o vědu a studium.
„Chemie těžce bojuje s konkurencí humanitních oborů, hodně tedy záleží na
tom, zda se lidem v našem oboru podaří vzbudit u mladých zájem o chemii.
My se o to snažíme především u dětí
prostřednictvím Nobela,“ říká Slovák

a pokračuje: „Na Nobela si hraju prostě
proto, že to může být prospěšné dětem.
Pro mě je to příjemná možnost, jak se
odreagovat od každodenních starostí.“
Jestliže osudem Alfreda Nobela byla
chemie a vynález dynamitu, pro Václava Slováka platí totéž, jen objekt
výzkumu je jiný. „Věděl jsem už odmalička, že chci být chemikem, respektive
hned poté, co jsem opustil myšlenku
zastávat prezidentský úřad. Ve svém
oboru se zabývám procesem samovznícení uhlí, který je dlouhodobě zkoumán
na katedře chemie,“ vypráví Slovák.
Mezi těmito dvěma chemiky lze najít
jednu podobnost, která je na dálku
spojuje. Oba mimo svou vědeckou
kariéru udělali ještě něco užitečného

pro druhé. Z Nobelova rozhodnutí darovat majetek na vědecké účely se
každoročně uděluje prestižní Nobelova cena ve vybraných oborech lidské činnosti. Slovák zase svou vědu,
chemii, poutavým způsobem přibližuje dětem i dospělému publiku.
Jakub Nezval

Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky
IV. česká onomastická konference v Ostravě



Po 16 letech od posledního setkání se čeští onomastici ve dnech 15.–17. září
2009 znovu sešli. Úlohy hostitelky a pořadatelky tohoto významného setkání
badatelů, kteří se zabývají nejrůznějšími aspekty fungování vlastních jmen,
se ujala katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity.
Na slavnostním zahájení, jehož se zúčastnili zástupci pořádající Filozofické
fakulty, děkanka doc. Eva Mrhačová
a vedoucí katedry českého jazyka doc.

Eva Jandová, bylo vzpomenuto osobností, které letos oslavily významná
životní výročí. Rok 2009 je rokem půlkulatých a kulatých jubileí profesorky Jany
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Pleskalové, docentky Naděždy Bayerové
a profesora Rudolfa Šrámka. Poslední
dva zmínění jubilanti mají k Ostravě
velmi silný osobní, ale i vědecký vztah.
Rudolf Šrámek a Naděžda Bayerová stáli
v 60. letech u základů onomastiky na tehdejší samostatné Pedagogické fakultě
a založili badatelskou a výzkumnou
tradici, která se úspěšně rozvíjí dodnes.

Konference, semináře
Třetím hostem slavnostního zahájení
byla prorektorka pro studium doc. Iva
Málková. V přátelském a věcném proslovu upozornila na střídání generací,
které čeká i českou onomastiku. Její
projev vzbudil mezi účastníky konference největší ohlas. Především mezi
těmi, jež lze řadit k nastupující mladé
generaci, pokud za ni můžeme považovat, z pohledu stáří toponym zcela
nepochybně, badatele do 40 let.
Z dopolední plenární sekce v aule Ostravské univerzity se na odpoledne
a následující dva dny jednání přesunulo na půdu Filozofické fakulty OU.
Referáty a diskuze probíhaly v přátel-

ském a zdravě kritickém duchu nejen
ve dvou paralelních sekcích, ale rovněž
v přestávkách u kávy. A pokračovaly
také na slavnostním rautu v prostorách Radniční restaurace i druhý den
večer nad svíčkovou s knedlíkem v restauraci U Rady.
IV. česká onomastická konference
nebyla jenom záležitostí české onomastiky. Vytvořila prostor pro nové
kontakty a budoucí spolupráci českých
onomastiků s kolegy z Polska, Slovenska, Rakouska, Maďarska, Ruska
a Ukrajiny. Přednesené referáty, které
budou publikovány ve sborníku, se
zabývaly nejen nejrůznějšími aspekty

zeměpisných a osobních jmen, ale
také např. pojmenováními ulic, domácích mazlíčků, piv nebo jmény literárních postav.
Všechny otázky k referátům byly zodpovězeny, zůstává pouze jedna, která
na svou odpověď ještě čeká: Najde za
tři roky česká onomastika tak dobrou
hostitelku, jako byla Ostrava? Pokud
ano, potom se česká onomastika začlení na místo, které jí náleží, v pravidelném střídání středoevropských
onomastických setkání, o něž se zatím
dělí Polsko a Slovensko.
Jaroslav David

Studentská vrátka

Pandořina skříňka studentských
akcí byla otevřena!!


Studenti se probouzejí po hlubokém letním spánku a Ostrava je opět plná akademického života. Abychom hned ze startu nepřetěžovali již nyní vyčerpané
studenty, naše první akce se nesla v klidném a pohodovém tempu. Tradiční informační schůzky pro studenty (nejen) prvních ročníků s názvem Pomůžeme
vám s Ostravou i Ostravskou univerzitou otevřely letošní sezonu pestrobarevných studentských akcí. Účastníci se mohli dozvědět vše podstatné nejen o studiu na OU, ale také o kulturním i jiném vyžití. Osobní pozvánku na ostravskou
divadelní scénu Aréna přednesl jeden z členů souboru.
Vzhledem k tomu, že naše akce mají výrazně stoupavou tendenci, máte se v průVaše SUS OU
běhu semestru na co těšit.



Novinky Studentské komory rady VŠ

Předsednictvo SK RVŠ se v průběhu prázdnin sešlo na výjezdním zasedání v Konopišti a řešilo např. otázku zpoplatnění studia, ke které se rozhodlo vypracovat nový
poziční dokument zohledňující aktuální veřejnou diskuzi
a analýzy z posledních let.
Jelikož v SK RVŠ považujeme za podstatnou také environmentální stránku
vzdělávání i provozu vysokých škol,
připravili jsme historicky první stanovisko české studentské reprezentace
k environmentální perspektivě vzdělávání a řízení VŠ.
SK RVŠ se vyjádřila k financování vědy
v ČR a znovu poukázala na podfinancovanost a především na riziko vyplývající z prohlubování rozporů mezi
vysokými školami a Akademií věd.
Velkou výzvou se ukázala nabídka spolupráce s ČVUT na přípravě centralizovaného rozvojového projektu pro příští
rok. V případě, že bude projekt schvá-

len, bude se SK RVŠ
moci podílet na analytické činnosti a zásadně obohatit své
informační zdroje (např. v oblasti mobility studentů, znevýhodnění studentů
z cizích zemí, plagiátorství).
SK RVŠ byla přizvána do řídícího výboru projektu reformy terciárního
vzdělávání (IPN RTV), zastupovat
ji bude její místopředseda Ondřej
Haška, delegát Ostravské univerzity.
Zároveň byla také komora v rámci IPN
RTV přizvána ke spolupráci na seminářích a pravděpodobně uspořádá
seminář týkající se účasti studentů na
samosprávě a řízení VŠ.
(Pokračování na straně 22)
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Studentská komora
Akademického
senátu OU

I NFOR MUJ E!
Jak jistě všichni, nebo téměř všichni
víte, koncem letního semestru proběhly volby do senátu. Koho jste
tedy zvolili? Dovolte nám, abychom
se vám představili.
Za jednotlivé fakulty byli zvoleni:
Umělecká – Martin Smutný a Petra
Křivánková,
Filozofická – Michal Panáček a Jana
Bolková,
Přírodovědecká – Adam Soustružník a Petra Srnová,
Pedagogická – Jakub Horák a Ivana
Maňaková,
Zdravotní – Lukáš Klega a Andrea
Tenglerová,
Sociální – Eva Nedomová.
Seznam členů najdete na ww.osu.cz
v sekci Akademický senát.
Co můžeme udělat? To záleží hlavně
na vás. Poradíme s problémem, informujeme o možnostech řešení,
předáme a podpoříme návrhy, stížnosti a podněty z vaší strany. Potřebujeme se od vás dozvědět, co
vám vadí či jaké máte problémy ve
studiu.
Kontaktovat nás můžete na mailové adrese skasou@osu.cz. Pokud
budete chtít s námi mluvit osobně,
stačí se domluvit a můžeme se sejít.
Jsme připraveni vám pomoci!
Vaše studentská komora
Akademického senátu OU

Studentská vrátka



Novinky…

(Pokračování ze strany 21)

Zástupci SK RVŠ se v neděli 27. 9. 2009
spolu s dalšími představiteli české
akademické obce setkali s papežem,
kterému byli rovněž oficiálně představeni. Za OU se setkání zúčastnil již
zmíněný O. Haška.
V říjnu dojde v SK RVŠ k personální
obměně vedení, jelikož z osobních
důvodů odstupuje předseda SK RVŠ
a místopředsedkyně pro program



a zahraniční záležitosti. SK RVŠ bude
volit téměř celé užší předsednictvo.
Do zvolení nového předsedy povede
komoru jediný místopředseda, výše
jmenovaný delegát OU.
Z významných událostí čeká SK RVŠ
v nejbližších týdnech mezinárodní
konference Bílá kniha a jak dál? Reforma terciárního vzdělávání v České republice, kterou ve spolupráci s OECD
pořádá MŠMT a 18. evropská studentská konvence ve Stockholmu,
pravidelné setkání členských or-

Internacional Student Club

International Student Club (ISC OU) se „narodil“ v březnu 2007 a jeho kmotrem se stal prorektor pro vnější vztahy. Naším hlavním posláním je podílet
se na zmultikulturňování univerzitního prostředí a usnadňovat aklimatizaci
zahraničních studentů přijíždějících na Ostravskou univerzitu, jejichž počet
se zvyšuje s každým semestrem. Vítáme nejen „našich bratov“ ze Slovenska, „bratrance“ z Polska a „cousins“ a „cousinen“ z Německa, ale i studenty ze vzdálenějších destinací, jako je Kanada, UK, Francie, Španělsko,
Itálie, Slovinsko, Belgie, Norsko, Bulharsko, Řecko, Turecko.
Každý z nás si jistě vzpomene na své
první hodiny a dny v Ostravě na akademické půdě a vybaví si, že zorientovat se v novém prostředí není nic
jednoduchého. Což teprve pro někoho, kdo nevládne českým jazykem.
Z tohoto důvodu existuje v rámci ISC
Buddy System, který funguje na principu český student pomáhá zahraničnímu. Buddy je takový anděl strážný,
jenž se o zahraničního studenta stará
od jeho příjezdu a ulehčuje mu sžívání
se s novým městem. Před začátkem
každého semestru ISC pořádá Orientation Week, během něhož nabízíme
studentům pomoc při prokousávání
se spletitou džunglí vyřizování a papírování, provedeme je po krásách Ostravy a blíže se poznáme na uvítacích
parties a na společném seznamovacím
víkendu v horách.

že všechny pondělky v semestru jsou
ve znamení Erasmus parties v Templu.
Každé pondělí se nese v duchu jiného
tématu a klub se stal oblíbeným místem setkávání českých a zahraničních
studentů nejen naší univerzity.
Abychom se o naších „erasmácích“
dozvěděli víc, národní prezentace Nation4Nation se pomalu ale jistě stávají
milou tradicí. Čeští studenti mají jedinečnou příležitost se netradičně seznámit s domovskými zeměmi našich hostů,
pobavit se, ochutnat rozličná národní
jídla a ještě si najít nové kamarády.
Tento semestr bude specifický ojedinělou akcí, a to charitativním týdnem od 12. do 17. 10. ISC je členem
mezinárodní studentské organizace

Nechceme, aby se u nás zahraniční
studenti nudili, a proto v průběhu
celého semestru nabízíme bohatý
program kulturních, poznávacích,
společenských a sportovních aktivit.
Jakmile společně odhalíme kouzla Ostravy, nechceme naše nové kamarády
ochudit ani o další půvaby naší země
a podnikáme výlety na ta nejzajímavější místa. Protože se spousta krásy
nachází i za českými hranicemi, pořádáme také zahraniční exkurze.
Kdo si občas na začátku týdne vyrazí na
Stodolní, ten už pravděpodobně zjistil,
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ganizací ESU (Evropská studentská
unie).
V případě zájmu o problematiku vysokých škol se neváhejte obrátit na
zástupce OU v SK RVŠ, klást otázky
můžete také prostřednictvím fóra
na Portálu OU (Portál/fórum/ostatní/
skrvs). Chcete se dozvědět více o reformě vysokých škol či školném?
Ptejte se!
Ondřej Haška
místopředseda Studentské komory
Rady vysokých škol

Erasmus Student Network, jež letos
slaví 20. narozeniny. Společně jsme
se rozhodli, že nebudeme oslavovat
pouze boucháním lahví šampaňského a rozhazováním konfet, ale
ukážeme, že nám záleží na lidech,
kteří nemají tolik štěstí, že mohou
studovat a žít život s vyhlídkami na
spokojenou budoucnost. Zapojili
jsme se do programu UNICEF a společnými silami chceme podpořit rozvojový program pro děti v Bhútánu.
Jakmile uvidíte na nástěnkách viset
plakáty hlásající Charity Week, neváhejte a přijďte se podívat na některou z naplánovaných akcí. Rozhodně
si to užijete a navíc si odnesete hřejivý pocit, že právě díky vám se někomu může změnit život.
Nejsem sice zastánkyní agitačních výzev v závěrech informativních článků,
ale přece jen si neodpustím malé pozvání. Pokud chceš potkat nové přátele,
denně procvičovat cizí jazyky, uplatnit
svou kreativitu a organizační schopnosti
nebo si usnadnit výjezd na studijní stáž,
těšíme se na tebe! Mrkni na isc.osu.cz
nebo napiš na isc.prezident@osu.cz.
Jindřiška Poulová, prezidentka ISC OU
Foto: archiv

Akademický sport



Sportovní reprezentace Ostravské univerzity

Po čase opět přinášíme informace o výsledcích našich akademických reprezentantů, kterých dosáhli ve sportovních soutěžích republikového či mezinárodního charakteru.

kemarathon – 100km), Pavel Korda
(golf), Karolína Bobková (karate), Jakub Horák a Lukáš Rak (oba judo).

Akcí světového či evropského významu
se účastnilo celkem sedm studentů,
za zmínku stojí zejména šesté místo
hokejistů Adama Červenky a Petra
Grygara na zimní univerziádě v čínském Harbinu, páté místo člena fotbalového výběru Michala Kováře na
letní univerziádě v Bělehradě a v neposlední řadě čtvrté místo karatistky
Karolíny Bobkové na ME univerzit ve
španělské Cordobě. Všichni uvedení
jsou studenty studijního programu
Tělesná výchova a sport.

Na závěr si dovolím připomenout již
tradiční zmínku o možnostech reprezentace Ostravské univerzity na
akademických hrách či akademických
mistrovstvích ČR. Na počátku října
bude na webových stránkách katedry
tělesné výchovy (http://pdf.osu.cz/
ktv/) zřízen odkaz věnující se sportovní
reprezentaci. Budou zde zveřejněny
informace zahrnující přehled všech
sportovních akcí, uvedeni garanti
sportů, možnosti registrace studentů,
tréninky výběrů, fotogalerie našich reprezentantů apod. Žádáme studenty
a studentky Ostravské univerzity s odpovídající sportovní výkonností, aby
kontaktovali garanty jednotlivých
sportovních odvětví a oznámili jim potřebné údaje (jméno a příjmení, datum
narození, sport, disciplíny, aktuální výMgr. Radim Kofránek, KTV
konnost). 

Na domácím poli jsme prozatím získali 9 titulů akademických mistrů republiky, 5 stříbrných a 6 bronzových
medailí. Svou výbornou výkonnost
opět potvrdila studentka 2. ročníku
navazujícího studia oboru Učitelství
tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ Bc.
Tamara Stonová, která na akademických hrách v Plzni získala jednu zlatou



a dvě stříbrné medaile a navíc se umístila na druhém místě také na AM ČR
v triatlonu. Stala se tak bezesporu nejúspěšnější akademickou sportovkyní
v historii Ostravské univerzity. Na akademických hrách získala od roku 2004
celkem 20 medailí v plavání (z toho
se stala 5x akademickou mistryní ČR).
Účastnila se také mnoha světových
sportovních akcí (např. Světové univerziády v Izmiru).
Skvělého výsledku na akademických
hrách dosáhla také výprava „aerobiček“, všechny dívky se umístily na
předních příčkách a navíc v kategorii
profesionálek jsme získali dva nejcennější kovy – Iva Mojžíšková zvítězila
a Lucie Čadanová skončila druhá.
Nejlepší ve svých disciplínách také
jsou: Jirka Keclík (snowboarding – slalom a obří slalom), Soňa Jurková (bi-

vedoucí sportovní reprezentace
FotA: archiv

Elitní sportovci v Centru diagnostiky lidského pohybu

Centrum diagnostiky lidského pohybu nabízí pro zájemce z řad vrcholových
sportovců řadu diagnostických testů, kterými si mohou zjistit svou aktuální
fyzickou připravenost a nastavit optimální zátěž v právě probíhající etapě
sportovní přípravy.
Služeb CDLP využili elitní lední
hokejisté našeho regionu hrající
nejprestižnější hokejovou soutěž
světa – kanadskoamerickou NHL.

Trojice Pavel Kubina, Rostislav Olesz
a Marek Malík navštívili CDLP ve
dvou termínech během přípravy na
novou sezónu NHL. Příprava na nadcházející sezonu má pro hráče velký
význam, neboť v jejím průběhu
budou bojovat nejen o co nejlepší
umístění v lize a bojovat o Stanley
cup, ale také o nominaci a úspěšné
vystoupení české hokejové reprezentace na olympijských hrách ve
Vancouveru 2010.
Podle slov samotných hráčů je existence Centra diagnostiky lidského
pohybu nesmírným přínosem pro vrcholové sportovce našeho regionu,
kteří zde mohou pod dohledem od-
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borníků optimalizovat svou tréninkovou přípravu.
Pavel Kubina je trojnásobným mistrem
světa, bronzovým medailistou z olympijských her 2006 a vítězem Stanley
cupu z roku 2004, momentálně je členem celku Atlanta Trashers. Rostislav
Olesz je i přes svůj mladý věk klíčovým
hráčem Florida Panthers, byl členem
olympijského týmu, který získal bronz
na olympijských hrách v roce 2006.
Marek Malík působil v loňské sezoně
v týmu Tampa Bay Lightning, byl rovněž členem bronzového olympijského
mužstva z roku 2006.
Členové Centra diagnostiky lidského
pohybu přejí svým klientům mnoho
úspěchů v nadcházející sezoně.
Mgr. Roman Farana
Centrum diagnostiky lidského pohybu, katedra
tělesné výchovy PdF OU / Foto: archiv

Zaznamenali jsme

Nejstarší absolventka Univerzity třetího
věku oslavila pětaosmdesátiny


Univerzita třetího věku (U3V) vstoupila do druhé poloviny právě probíhajícího
9. běhu. Filozofická fakulta tento typ vzdělávání úspěšně realizuje již šestnáctým rokem za stále neutuchajícího zájmu studentů z řad našich starších spoluobčanů.
Troufám si tvrdit, že nikdo ze studentů
této formy celoživotního vzdělávání
se nemůže pochlubit absolventskými
osvědčeními ze všech osmi realizovaných běhů.
Jednoho ale známe – paní Věru Littnerovou, která 18. září v plné duševní
a fyzické svěžesti oslavila osmdesáté
páté narozeniny.

Paní Věra Littnerová je s naší vysokou
školou spjata téměř 30 let. Od roku
1981 pracovala na hospodářském oddělení tehdejší Pedagogické fakulty,
počínaje rokem 1983 pak plných 20 let
jako spojovatelka a vrátná v nynější
budově Filozofické fakulty na ul. Reální.
Paní Věra Littnerová prožila svůj
produktivní život aktivně a nejinak
je tomu i nyní, kdy si
užívá zaslouženého důchodu. Zapojuje se do
činnosti klubu seniorů
v Ostravě-Radvanicích,
je pravidelnou návštěvnicí divadelních představení a koncertů, živě
se zajímá o veškeré
dění, ale především je
věrnou posluchačkou
U3V.
V průběhu šestnáctiletého trvání U3V si
paní Littnerová a její
spolužáci obohatili své

znalosti z celé řady oborů: historie, literatury, filozofie, společenských věd,
psychologie, filmu, hudby, v nynějších
závěrečných dvou semestrech čtyřsemestrálního cyklu si vyslechnou přednášky z novější české literatury.
Ostravská univerzita se cíleně věnuje
vzdělávání seniorů. V roce 2007 tak
díky projektu SET mohla paní Littnerová vycestovat do rakouského Grazu,
kde se seznámila s problematikou vzdělávání seniorů ve štýrském regionu.
Jak jubilantka potvrzuje, cílem U3V
není jen uspokojování vzdělávacích
potřeb seniorů, ale rovněž potřeb sociálních.
Každé úterý, již po 16 let, se na Filozofické fakultě konají přednášky U3V,
umožňující kontakt s věkově blízkými
a podobně smýšlejícími lidmi. Naši
občané mají tak i v postproduktivním
věku možnost navazovat nová přátelství, překonávat pocit osamělosti či
nepotřebnosti a udržovat si psychickou svěžest. A že tomu tak opravdu
je, toho je paní Littnerová zářným důkazem.
K významnému jubileu přejeme paní
Věře Littnerové pevné zdraví, neutuchající elán, stálou touhu po poznání
a věříme, že přednášky jubilejního,
desátého běhu U3V si rozhodně nenechá ujít.

 V. Litnerová přebírá osvědčení o absolvování 8. běhu U3V

A nový semestr začíná.

Jana Bolková / FOTO: autorka

A ani náznak úzkosti z letícího času, ani náznak strachu nebo
nějakých jiných negativních pocitů, jen čirá a čistá radost.

Proletíme jím zase tak jako vždy. Ani se nenadějeme a budou Vánoce.

Vždyť i třeba v osmdesáti letech se můžete zamilovat.

Někdy mám z toho letícího času pocit úzkosti v duši
i v srdci.

Vždyť i třeba starší můžete mít nepředstíranou radost ze života.

Ale při jedné ze svých cest, směrem od univerzity, se zkroušeným srdcem, zamyšleným nad nesmrtelností brouka, jsem
na Masarykově náměstí potkala jednu známou, jinak paní
v již pokročilém věku.

A ani trochu nemusíte mít zkroušená a svázaná srdce.

Oči jí svítily radostí.
Vesele jsme se pozdravily. Nedalo mi to a zeptala jsem se jí,
co je důvodem toho štěstí, které z ní jen kouká.
„Ale, setkávám se tady s jedním pánem, představte si! A on
se na mne jen mile dívá a povídáme si u čajíčku. A je to
krása!“

Sedla jsem do trolejbusu a usmívala jsem se. Ten tam byl pocit úzkosti. Šťastní lidé, nebo jen lidé, kteří mají tu schopnost
štěstí vyzařovat, nás činí také šťastnějšími.
Takže bych i vám všem ostatním přála, abyste v tomto semestru, dříve tedy, než přijdou Vánoce, potkali pouze takové lidi, kteří vás svým štěstím obohatí. Stejně tak, jak se
stalo onehdy na Masarykově náměstí mně samotné.
A moc za to té paní děkuji.
Miriam Prokešová
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Zaznamenali jsme

Pozvánka na podzimní cyklus děkanky FF OU

Setkání s osobností
21.10. ve 14.10 hod., posluchárna E 304, budova E

Tak trochu sváteční shakespearovská pošta (1609–2009)
Oslava 400. výročí vydání Shakespearových Sonetů
Filozofická fakulta se připojuje k celosvětovým oslavám 400. výročí vydání jednoho
z pokladů světové literatury, Sonetů Williama Shakespeara.
Literárně-hudební pořad připravil profesor Martin Hilský spolu se skladatelem Danielem
Dobiášem nabídne střídavě recitaci a zpěv zhudebněných sonetů za doprovodu klavíru.
Profesor Martin Hilský, jeden z největších českých znalců Shakespearova díla,
vystoupí v cyklu Setkání s osobností již po šesté.
Po ukončení pořadu bude tradičně probíhat prodej Shakespearových děl
v překladu Martina Hilského.
Jana Bolková

Uzávěrka dalšího čísla je v pondělí 23. listopadu 2009.
Listy Ostravské univerzity, č. 4/2009, roč. 17 l Vydává Ostravská univerzita, č. registrace MMO – 74/93-PP l Internet: http://www.osu.cz l Kontaktní
adresa: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1, tel.: 596 160 139, fax: 596 118 216 l e-mail: jirina.vecerova@osu.cz l Redakční rada: Jiřina Večeřová šéfredaktorka; PaedDr. Milena Frydrychová, prof. RNDr. Erika Mechlová, PhDr. Šárka Zedníčková, Ph.D., PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D., a Mgr. Petr
Kopecký, Ph.D. l Grafické zpracování a tisk: Repronis Ostrava l Náklad 1400 výtisků l ZDARMA
Pod á vá n í n ovin ový c h z á s i l ek p o v o l eno Č es k o u p o š t o u , s.p., odštěpným závodem Severní Morava, čj.: 2263/ 98- P / 1 ze dne 18. 9. 1998
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