
l Sváteční den na Fakultě umění 
l Evropská jazyková cena Label 2009 pro FF OU
l Svátek slova a hudby aneb chvála Sonetů
l Společný projekt Polsko – Slovensko – Česká republika
l Tucet zdařilých a obohacujících setkání u kulatého stolu
l Byly jsme na setkání s papežem Benediktem XVI.
l Než jsme chytili samičku, byly to nervy

Prosinec 2009, 5. číslo
ročník 17



2

22

Události

 Sváteční den  
na Fakultě umění
Akademický svět je prostředím, které 
jako nemnohé jiné světí tradiční, 
stovky let staré rituály. Zvykli jsme 
si na ně, a možná ke škodě aktivních 
účastníků je už jako sváteční příliš ne-
vnímáme. Vstoupí-li do tohoto rytmu 
událost vskutku výjimečná, protože 
jedinečná, a obzvláště děje-li se tak 
poprvé, je to příležitost k malému za-
stavení.

Děkan Fakulty umění doc. Zbyněk Ja‑
náček se po dohodě s vedením fakulty 
a uměleckou radou FU rozhodl vytvořit 
instituci Pamětní medaile, nejvyššího 
ocenění, které může fakulta jako uni‑
verzitní součást udělit. Velmi pečlivě se 
zvažovali ti, kteří budou mít čest poprvé 
toto vyznamenání přijmout. Ve všech 
případech byla naplněna klauzule za‑
dání: musí jít o osobnosti, které svým 
významem přesahují hranice regionu,  
jsou vynikajícími představiteli svých 
oborů a především zásadně se podíleli 
na tom, že existuje Fakulta umění jako 
autonomní vysokoškolské umělecké pra‑
coviště v oblasti hudebních a výtvarných 
umění. Medaile má podobu originálního 
výtvarného díla, jehož autorem je domov‑
ský pedagog FU, vedoucí ateliéru sochař‑
ství, akademický sochař Marius Kotrba.

Pamětní medaile byly předány na slav‑
nostním zasedání Umělecké rady FU 
16. 11. v Domě kultury města Ostravy. 
Slavnostní atmosféru večera završil 
koncert Janáčkovy filharmonie se só‑
listy z řad pedagogů Fakulty umění. 
V dílech Františka Kramáře, Guiseppe 
Verdiho, Bedřicha Smetany a George 
Gershwina vystoupili klarinetisté Igor 
Františák a Daniel Svoboda, klavíristka 
Xenie Hranická, své party zazpívali Eva 
Dřízgová, Alexandr Vovk a Klement 
Slowioczek. Miroslav Zelinský

FOtO: Edmund Kijonka

Pamětní medaile převzali:
Prof. Rudolf Bernatík  
(*1937, Havířov‑Šumbark)
Studoval hru na klavír u Josefa Kysely 
na Vyšší hudebně‑pedagogické škole 
v Ostravě a u Františka Raucha na AMU 
v Praze. Vyučoval na Státní konzervatoři, 
na Pedagogické fakultě v Ostravě, od r. 
1976 jako docent klavírní hry. V letech 
1991–97 působil ve funkci děkana Pe‑
dagogické fakulty Ostravské univerzity. 
Od r. 2001 byl ředitelem Institutu pro 
umělecká studia Ostravské univerzity.

Prof. Zdeněk Gola  
(*1929, Frýdek‑Místek)
Hudební vzdělání získal na Hudební 
a dramatické konzervatoři a později 
Janáčkově akademii múzických umění 
v Brně. Od r. 1966 působil ve Švédsku 
jako komorní hráč, koncertní mistr 
a pedagog. Od r. 1991 vyučoval hru na 
housle na Ostravské univerzitě. Byl čle‑
nem Janáčkovy opery v Brně, Sloven‑
ské filharmonie v Bratislavě, členem 
a dirigentem Moravské filharmonie 
v Olomouci.

Doc. Eduard Halberštát, akad. malíř 
(*1937, Ústí nad Orlicí)
Umělecké vzdělání malíře a grafika 
získal na École des Beaux‑Arts v Paříži 
u prof. J. Yankela a prof. P. Alechin‑
skeho, na AVU v Praze u prof. J. Sme‑
tany a doc. J. Johna. Od r. 1993 je 
pedagogem Ostravské univerzity. Od 
r. 1969 je mj. členem skupiny Équipe des 
Pompiers, Umělecké besedy a Asociace 
volné grafiky.

Prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc. 
(*1929, Moravské Budějovice)
V r. 1952 ukončil studium českého ja‑
zyka a hudební výchovy na MU v Brně. 
V r. 1969 se na filozofické fakultě UJEP 
v Brně habilitoval pro obor český jazyk, 
z politických důvodů však jmenován ne‑
byl; 1990 se stal děkanem Pedagogické 
fakulty v Ostravě, v témže roce také pro‑
fesorem a roku 1991 prvním rektorem 
Ostravské univerzity. Oblastí jeho bada‑
telské činnosti jsou především slangy, 
jazyková kultura a stylistika.
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Evropská jazyková 
cena Label je udělo‑
vána již osm let vy‑
braným inovativním 
projektům v oblasti 
jazykového vzdělá‑
vání ve všech státech 

Evropské unie a dále také v Norsku, 
Finsku a turecku. V České republice je 
soutěž organizována Národní agentu‑
rou pro evropské vzdělávací programy 
(NAEP) Domu zahraničních služeb 

MŠMt ČR. Přes stálý jednotící rámec 
má každý z ročníků soutěže svůj speci‑
fický charakter určený prioritami pro 
daný rok, jež obecné zaměření ceny 
dále specifikují. Projekt naší soutěže 
se hlásil k prioritě Jazykové vzdělávání 
jako součást odborné přípravy.

Svébytným a přínosným rysem sou‑
těže o cenu Label, jak zdůraznil při 
slavnostním ceremoniálu také garant 
soutěže v NAEP Mgr. Jan trnka, je její 

otevřenost a komplexnost: přihlásit 
se může se svým projektem jakákoliv 
instituce, která se v nějaké podobě vě‑
nuje jazykovému vzdělávání; ceněny 
jsou především projekty komplexního 
charakteru, které propojují jazykovou 
přípravu s profesní praxí, řešením so‑
ciálních otázek či mezinárodní spolu‑
prací. 

A právě tyto vlastnosti daly vystoupit 
do popředí také projektu FF OU. Pře‑
kladatelská soutěž FF byla od svého 
vzniku tvarována jako komplexní 
projekt, který se nikdy neomezil na 
pouhé vyhlášení, hodnocení a pře‑
dání ocenění, ale zahrnoval a zahr‑
nuje mnohem víc. V širší akademické 
obci si získal oblibu především tzv. 
Den s překladem, konaný vždy v po‑
lovině března, jehož součástí je do‑
polední překladatelská konference 
s vystoupeními významných transla‑
tologů, překladatelů i tlumočníků 
z českých i slovenských univerzit 
a překladatelsko‑tlumočnické praxe, 
včetně překladatelsko‑tlumočnického 
servisu orgánů EU, a odpolední pře‑
kladatelské dílny na jazykových ka‑
tedrách fakulty, v nichž se k diskusi 
nad konkrétními problémy soutěžních 
překladů scházejí nejen soutěžící a po‑
rotci, ale také mnozí další studenti,

(Pokračování na straně 4)
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 Evropská jazyková cena Label 2009 pro Filozofickou fakultu OU
Tři zástupci početného organizačního týmu překladatelské soutěže FF OU pře-
vzali 9. října na Ministerstvu školství v Praze Evropskou jazykovou cenu Label 
za rok 2009. Dostalo se tak ocenění projektu, který je již pátým rokem důleži-
tou součástí života Filozofické fakulty, projektu, na jehož podobě a rozvoji spo-
lupracují již od jara roku 2005 všechny filologické katedry fakulty s vytrvalou 
podporou děkanky doc. Evy Mrhačové. 

 Z předání Evropské jazykové ceny Label. 

(Zleva: dr. E. Hrdinová, dr. M. Hrdlička  

a dr. R. Tomášková) FOTO: archiv

Prof. Stanislav Hanzlík, ak. sochař 
(*1931, Most)
Sochařství studoval u prof. J. Laudy na 
pražské AVU. Zde byl v letech 1963 až 
1990 profesorem. Na počátku 60. let 
absolvoval stipendijní pobyt v Paříži. 
V letech 1996–2000 byl zakládajícím 
profesorem katedry výtvarné tvorby 
s multimediálním programem na Peda‑
gogické fakultě Ostravské univerzity. 
Věnuje se volné plastice, portrétu a re‑
alizacím v architektuře.

Prof. Eduard Ovčáček, akad. malíř 
(*1933, Třinec)
Studoval na Vysoké škole výtvarného 
umění v Bratislavě u prof. P. Matejky 
a na Vysoké škole uměleckoprůmys‑
lové v Praze u prof. A. Kybala. Za‑
bývá se malbou, grafikou, koláží, 
plastikou, vizuální a konkrétní po‑
ezií, lettristickou fotografií, akcemi 
a instalacemi a digitální plastikou. 
Byl iniciátorem nezávislé bratislav‑
ské skupiny umělců Konfrontace 
(1960), která prosazovala na Sloven‑
sku informel, strukturální nebo ma‑
teriálové abstrakce.

Doc. Valter Vítek  
(*1935, Hošťálkovice)
Studoval hru na klarinet u J. Krčka na 
Vyšší hudebně‑pedagogické škole v Os‑
travě a u F. Horáka a V. Říhy na JAMU 

v Brně. V letech 1958–85 byl sóloklari‑
netistou Janáčkovy filharmonie Ostrava 
a od roku 1966 pak působil také pe‑
dagogicky na ostravské konzervatoři, 
na JAMU, od r. 1991 také na Ostravské 
univerzitě.
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 Evropská…
(Pokračování ze strany 3)

učitelé i hosté konference. Zajímaví 
hosté Dne s překladem se vedle odbor‑
ných přednášek a diskusí na katedrách 
představují v neformálních besedách 
v kulturním centru Antikvariátu Fidu‑
cia, s nímž některé katedry dlouho‑
době spolupracují a které je otevřeno 
široké veřejnosti. Soutěž je určena 
všem univerzitním studentům českých 
a slovenských univerzit, studujícím ja‑
kéhokoliv studijního programu či typu 
studia; je rovněž otevřena překladům 
ze všech živých jazyků, které je možno 
na českých univerzitách studovat – u ja‑
zyků, které nemají potřebné odborné 
zázemí přímo na Ostravské univerzitě, 
zajišťují organizátoři soutěže odborné 
posouzení překladů ve spolupráci s pří‑
slušnými katedrami jiných univerzit.

Po všechny ročníky je soutěž zakončo‑
vána vydáním sborníku Translatologica 
Ostraviensia (I,II,III,IV), v němž se mo‑
hou zájemci inspirovat jednak konfe‑
renčními příspěvky Dne s překladem, 
jednak ukázkami z oceněných stu‑
dentských překladů, které jsou otiš‑
těny v paralelní dvojjazyčné verzi.

Propojenost vlastní překladatelské 
soutěže s dalšími akcemi, záměry 
i s překladatelskou praxí se snažíme 
dále smysluplně rozvíjet a budovat; 
od roku 2008 usilujeme o to, aby zod‑
povědně připravení a schopní překla‑
datelé z řad soutěžících měli kromě 
publikace ve sborníku i další mož‑
nosti, jak svou kompetenci reálně 
uplatnit v praxi. Prostřednictvím koor‑
dinátora soutěže dr. Milana Hrdličky 
jsme navázali spolupráci s překlada‑
telsko‑tlumočnickými agenturami os‑
travského regionu; spolupracujeme 
s redakcí brněnského literárního ča‑
sopisu Host, který má zájem uveřej‑
ňovat ve své překladatelské rubrice 
komentované ukázky ze zajímavých 
soutěžních překladů literární kate‑
gorie: první z nich, překlad kapitoly 
z románu M. Bradburyho z pera drži‑
tele čestného uznání za literární pře‑
klad z angličtiny z března 2009 Petra 
Anténe (FF UP Olomouc), byl již při‑
praven k vydání. 

Závěrem bych ráda upozornila na dva 
rysy, které jsou svým způsobem vý‑
jimečné a které osobně považuji za 
velmi podstatné pro úspěch celého 
projektu i jeho další pokračování: 

za prvé inspiraci k založení soutěže, 
které se pak s nadšením chopila sku‑
pina učitelů překladu z několika ka‑
teder, poskytli svými dotazy a návrhy 
někdy v zimě 2005 sami studenti; 
od svého počátku tedy soutěž vy‑
cházela vstříc přímo těm, pro které 
byla připravována; za druhé pak pro‑
jekt vznikl a dále se rozvíjí v týmové 
spolupráci; bez širokého pracovního 
týmu učitelů všech jazykových ka‑
teder, do nějž patří nejen členové 
organizačního týmu, ale také řada 
dalších kolegů, kteří se již léta věnují 
hodnocení překladů jako porotci, by 
každoroční realizace soutěže vůbec 
nebyla možná. Připomenu‑li znovu 
nepostradatelnou podporu vedení 
fakulty, je zřejmé, že letošní cena La‑
bel patří Filozofické fakultě Ostravské 
univerzity nejen formálně jako no‑
sitelce projektu, ale doslova, přímo, 
jako ocenění dlouhodobé práce její 
široké akademické obce.

Souhrnné informace o čtyřech roční‑
cích soutěže jsou k dispozici na webo‑
vých stránkách FF OU pod odkazem 
Ze života fakulty, vyhlášení V. ročníku 
soutěže naleznete v rubrice Aktuality.

Renáta tomášková

 Profesor Jan Šabršula – přímý účastník událostí 17. 11. 1939

V říjnu 1939 začal Jan Šabršula studo‑
vat na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy obor francouzský jazyk – ně‑
mecký jazyk. 28. října 1939, v den 

výročí vzniku republiky, se v Praze 
zúčastnil zakázané manifestace proti 
německým okupantům. Po střelbě do 
davu demonstrantů zde byli smrtelně 

zraněni dva mladí lidé. Dělník Václav 
Sedláček zahynul na místě, student 
medicíny Jan Opletal podlehl svému 
zranění 11. listopadu. Jeho pohřeb 
15. listopadu se stal mohutným pro‑
jevem manifestačního odporu proti 
německému okupantovi. Reakce na‑
cistických uzurpátorů na vzdor české 
inteligence byla okamžitá a tragická. 

Byly uzavřeny české vysoké školy, de‑
vět vedoucích představitelů vysoko‑
školáků zatčeno a popraveno, 1200 
českých studentů zbito a odvlečeno 
do koncentračních táborů. 

„Dne 17. 11. ve čtyři hodiny ráno mne 
vzbudil hluk na Masarykově koleji v Dej‑
vicích, kde jsem tehdy bydlel. Do pokoje 
vtrhl esesák a vyhnal mne se spolubydlí‑
cím na chodbu, kde už mnoho studentů 
stálo obráceno čelem ke zdi,“ vzpomí‑
nal pan profesor. 

Spolu s dalšími byl odvezen k výslechu 
do ruzyňské Jízdárny, odkud většina 

Prof. PhDr. Jan Šabršula, DrSc., očitý svědek událostí 17. listopadu 1939, se i le-
tos podělil o vzpomínky na tuto smutnou kapitolu našich novodobých dějin.

 Vzpomínkový projev prof. Šabršuly u Hláv-

kovy koleje dne 17. 11. 2009 / FOTO: archiv



5

55

Události

 Ohlédnutí za XVI. ročníkem veletrhu Gaudeamus

Na veletrhu bylo zastoupeno 208 uni‑
verzit, vysokých a vyšších odborných 
škol. Kromě tuzemských škol na vele‑
trhu vystavovaly renomované zahra‑
niční vysoké školy ze zemí Evropské 
unie a dalších světových velmocí. Nej‑

více zahraničních vystavovatelů přijelo 
z Finska, Slovenska, Velké Británie, Ně‑
mecka, Rakouska, Holandska, Belgie, 
Polska a Francie. O české studenty pro‑
jevily zájem v letošním roce také čín‑
ské univerzity, které nabízely studium 

v angličtině za velmi výhodných pod‑
mínek a výměnné studijní pobyty.

Ostravská univerzita byla nepřehléd‑
nutelná jednotným grafickým řešením 
s velkým univerzitním logem umís‑
těným na střeše stánku, které již od 
vstupu do výstavního pavilonu neo‑
mylně navigovalo všechny zájemce 
o studium do naší expozice. Zde se jich 
ujaly neustále usměvavé a vstřícné re‑
ferentky studijních oddělení. Není tedy 
divu, že náš stánek byl v neustálém ob‑
ležení budoucích prváků. Letošní Gau‑
deamus si v průběhu čtyř dnů trvání 
prohlédlo 32 918 návštěvníků.

 Jiřina Večeřová

FOtO: autorka

Na brněnském výstavišti v době od 20. do 23. 10. 2009 proběhl již XVI. evrop-
ský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání, nad nímž převzala zá-
štitu ministryně školství PhDr. Miroslava Kopicová a tradičně i rektor Vysokého 
učení technického v Brně prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA.

z nich byla bez vyšetřování a soudu 
deportována do koncentračního tá‑
bora v Sachsenhausenu nedaleko Ber‑
lína. Zde pak 14 měsíců byl student 
Šabršula bezejmenným vězněm číslo 
15144.

Profesor dále pohovořil o životě v kon‑
centračním táboře, o vězeňských 
útrapách, hladu, nemocech, zimě, 
nelidských podmínkách, těžké práci. 
Na druhé straně tento úděl utužoval 
a prověřoval lidské vztahy, vznikla zde 

celoživotní přátelství. Zmínil se i o tzv. 
vězeňské univerzitě. Mezi vězněnými 
byli významní vědci, vysokoškolští uči‑
telé, kteří například dobu vězeňské ka‑
rantény či dlouhá stání na „apelplatzu“ 
využívali potají k přednáškám a pře‑
dávání znalostí dalším arestovaným. 

Závěrem pan profesor varoval před sí‑
lícími projevy neonacismu.

„Ani v této složité době bychom ne‑
měli zapomínat na odkaz 17. listopadu 

roku 1939, neboť stále jsou aktuální zá‑
věrečné věty Prohlášení spojeneckých 
studentů z roku 1941: 

Mladá inteligence všech svobodných 
zemí skládá tím slavnostní slib do rukou 
svého lidu, že se vynasnaží ze všech 
svých sil, aby hrubé fašistické násilí bylo 
nejen rozdrceno, ale aby nikdy v bu‑
doucnu nemohlo být jakoukoliv formou 
obnoveno. Je to slib zpečetěný krví mu‑
čedníků,“ konstatoval prof. Šabršula. 

Jana Bolková

 Sedmdesáté výročí prvního transportu Židů

Úplně první transport vyjel z Ostravy 
18. října 1939 a celkově první trans‑
porty odvezly do zmíněných táborů 
na území tehdejšího okupovaného 
Polska asi 1500 občanů z Ostravska. 

Bohatý program zasvěcený smutnému 
výročí začal v aule Ostravské univerzity 
mezinárodní konferencí pod názvem 
Transporty do Niska nad Sanem, na 
který o den později navázal student‑

ský seminář. Na obou těchto akcích se 
pořadatelsky podílela katedra historie 
FF OU ve spolupráci se Slezskou uni‑
verzitou v Opavě a ostravskou Židov‑
skou obcí. 

Nejvýznamnějšími přednášejícími byli 
prof. Mečislav Borák ze Slezské univer‑
zity v Opavě, prof. Eduard Nižňanský 
z Univerzity Komenského v Bratislavě, 

(Pokračování na straně 6)

V chladných říjnových dnech (14.–16. 10.) si Ostrava připomněla 70. výročí prv-
ního transportu Židů z Ostravy, Vídně a Katowic do táborů v Nisku nad Sanem 
a Sosnovci. Jednalo se o první, německými nacisty na území Evropy vypravený 
hromadný transport Židů, který stál na počátku holocaustu, největší genocidy 
v dějinách lidstva. 
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Profesor Hilský, první Čech, který přelo‑
žil Sonety a kompletní Shakespearovo 
dramatické dílo, nám v uplynulých le‑
tech důkladně odkryl Shakespearův 
svět. Bohaté a nadčasové dílo největ‑
šího renesančního básníka jsme pozná‑
vali z různých úhlů pohledu, skrze svět 

šašků, tragédie lásky a smrti či svět her 
vypovídajících o formování anglické 
státnosti. téma letošní přednášky bylo 
dané, neboť rok 2009 je rokem 400. vý‑
ročí prvního vydání Shakespearových 
Sonetů. K tomuto výročí připravil pro‑
fesor Hilský spolu se skladatelem Da‑
nielem Dobiášem jedinečný literárně 
hudební pořad, v němž vzdali hold to‑
muto kultovnímu dílu, které stále žije 
intenzivním životem.

V úvodu se Martin Hilský pokusil nalézt 
odpověď na otázku, proč z téměř 200 
tisíc sonetů, které vznikly v renesanční 
době, přetrvalo do dnešní doby právě 
jen 154 sonetů Shakespearových. „Jed‑
ním z důvodů je určitě skutečnost, že 

W. Shakespeare byl na rozdíl od dalších 
autorů jediným divadelním básníkem 
své doby,“ uvedl prof. Hilský.

„Sonety jsou dialogem, rozhovorem, 
milostnou korespondencí, knihou lásky, 
znázorňující všechny její podoby – smys‑
lovou, erotickou, vzývající, absolutní 
i sebelásku. Pro Sonety je typická diva‑
delnost – je to vlastně vystavěné drama, 
kde v závěru dojde ke katarzi, očištění.“ 

Na téměř desítce sonetů demonstroval 
Martin Hilský jak otevřený, či skrytý 
dialog i různé podoby lásky a lidské 
touhy. Velký prostor věnoval nejzná‑
mějšímu Sonetu č. 66, zvanému též 
sonet hamletovský „Lze v něm nalézt 
jak klíč k Hamletovi, tak k samotnému 
Shakespearovi. Tento sonet má úžasnou 
kulturní historii, čte nejen nás, ale je 
zároveň jakýmsi komunikačním mode‑
lem, který můžeme dosadit do statisíce 

(Pokračování ze strany 5)

PhDr. Blažena Przybylová z Archivu 
města Ostravy a doc. tomáš Novotný 
z Filozofické fakulty Ostravské univer‑
zity. Posledně jmenovaný uvedl svůj pří‑
spěvek ukázkou židovské hudby a poté 
referát věnovaný Imi Lichtenfeldovi, 
tvůrci bojového umění Krav Maga, zpes‑
třily názorné ukázky této bojové tech‑
niky v podání členů policejního sboru.

Mezi nejemotivnější okamžiky konfe‑
rence patřilo veřejné čtení dopisu po‑
sledního pamětníka transportu do Niska 
žijícího dnes v Austrálii, a také výpovědi 

potomků obětí těchto transportů, ro‑
dilých Ostraváků Josefa Salomonoviče, 
dnes žijícího ve Vídni, a Petra Bachracha, 
který přijel z Haify. Součástí konference 
bylo také veřejné promítání filmů, věnují‑
cích se problematice transportů do Niska. 

Účastníci konference obdrželi na DVD 
publikaci První transport Židů do Niska 
nad Sanem (1939−1940), která v příštím 
roce vyjde také v angličtině. Všechny 
referáty budou zveřejněny v časopise 
Historica, který vydává katedra historie 
Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Na následném studentském semináři 
zaujal přítomné referát doc. Ludmily 

Nesládkové, ve kterém připomněla 
širší kulturní kontext života židov‑
ského obyvatelstva v českých zemích. 

K dalším významným akcím vážícím 
se k této události patřilo za účasti 
vrchního zemského rabína Karola 
Sidona odhalení památníku obětem 
transportu do Niska v přednádraž‑
ním prostoru v Ostravě – Přívoze, 
na místě jejich odjezdu z někdejšího 
nákladového nádraží, a největší kon‑
cert židovské hudby v dějinách Os‑
travy za slovního doprovodu a pod 
taktovkou docenta tomáše Novot‑
ného z FF OU. 

Vzpomínkové akce doprovodila putovní 
výstava, kterou připravili žáci Střední 
průmyslové školy z Vítkovic pod vede‑ 
ním Mgr. Lenky Hruškové, Střední prů‑
myslové školy chemické akademika Hey‑
rovského a Gymnázia z Ostravy‑Zábřehu 
pod vedením Mgr. Moniky Hrtánkové 
(obě jmenované jsou absolventkami Os‑
travské univerzity). 

třídenní program se těšil velkému zá‑
jmu odborné i široké veřejnosti, ale 
také médií, což dokumentuje význam 
této akce nejen pro regionální, ale 
také pro evropské a světové dějiny. 

Mgr. Stanislav KNOB 

Jana Bolková

Události

 Sedmdesáté…

 Referát doc. Novotného / Foto: H. Kunzová

 Svátek slova a hudby aneb chvála Sonetů
K magnetům podzimní části cyklu děkanky FF OU Setkání s osobností patří už 
šestým rokem přednášky nejvýznamnějšího českého shakespearologa součas-
nosti, profesora Univerzity Karlovy a doktora honoris causa Ostravské univer-
zity prof. Martina Hilského.
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lidských zkušeností – každá doba ho 
čte jinak,“ pokračoval prof. Hilský. 

„V Sonetech Shakespeare předvádí své 
mimořádné umění – přesvědčuje, radí, 
stěžuje si, utěšuje, vytýká, poučuje, chválí, 
je přímočarý i manýristicky komplikovaný. 
Ať píše o lásce či plynutí času, je v tom 
obsažena komedie i tragédie lidského 
bytí,“ uvedl závěrem Martin Hilský.

Shakespearova poezie oživená výra‑
zovými šansony zhudebněných sonetů 
v mistrném podání Daniela Dobiáše 
zanechala v posluchačích zcela zapl‑
něného auditoria nezapomenutelný 
zážitek. Jana Bolková

FOtO: t. Rucki

 Mezinárodní spolupráce evropských VŠ sociální práce 

 Jaroslav Hubáček a Jiří Svoboda emeritními profesory

Profesor Jaroslav Hubáček byl prvním 
rektorem nově zřízené Ostravské uni‑
verzity, o jejíž vznik se velkou měrou 
zasloužil. Celoživotní badatelská čin‑

nost profesora Hubáčka se zaměřuje 
na výzkum sociolektů a oblast jazy‑
kové kultury. Problematikou slangů 
se zabýval v pěti monografiích, které 

jsou považovány za základní pilíř 
české sociolektologie. Je průkopní‑
kem moderního přístupu k výzkumu 
slangů a profesní mluvy. Významná 
je rovněž jeho odborná činnosti v ob‑
lasti fonetiky, fonologie, derivatolo‑
gie a stylistiky. 

Prof. Jiří Svoboda se rozhodující mě‑
rou podílel na rozvoji literárněvědné 
bohemistiky na OU a na profilaci 
vědeckovýzkumné orientace praco‑
viště. Jeho zásluhou byl vybudován 
Ústav pro regionální studia OU, pra‑
coviště se stalo školicím centrem dok‑
torského studia, získalo habilitační 
a jmenovací práva.

Jeho výzkumná činnost se orientuje 
na dějiny české literatury 19. a 20. sto‑
letí a na regionální literaturu. Velkou 
zásluhu měl prof. Svoboda na vzniku 
unikátní dvousvazkové Kulturněhisto‑
rické encyklopedie severovýchodní Mo‑
ravy a Slezska.  Jana Bolková

FOtO: tomáš Rucki

Všemi hlasy Vědecká rada Filozofické fakulty OU schválila na svém podzimním 
zasedání návrhy na jmenování emeritním profesorem.
Jmenovací dekrety předala děkanka FF OU: prof. PhDr. Jaroslavu Hubáčkovi, 
CSc., a prof. PhDr. Jiřímu Svobodovi , DrSc. 

 Děkanka doc. E. Mrhačová s nově 

jmenovanými emeritními profesory  

(zprava: J. Svoboda a J. Hubáček)

Ve dnech od 1. do 14. 11. 2009 zavítali 
na naši katedru metod sociální práce 
studentky a studenti magisterského 
oboru Sociální ekonomika a sociální 
práce v kombinované formě z Fach-
hochschule Campus Wien. V rámci 

společně vyvíjeného programu Jo-
int Degree zde studenti poprvé ab-
solvovali studijní kurz Interkulturní 
projektový management. Cílem 
tohoto kurzu bylo zprostředkovat 
znalosti o sociální politice a služ-

bách sociální práce v České repub-
lice, umožnit porovnání organizace 
sociální práce, poznat specifika ná-
rodních struktur podpory Evrop-
ské unie a získat nové interkulturní 

(Pokračování na straně 8)
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 Filozofická 
fakulta má novou 
profesorku!
Na zasedání Vědecké rady Uni-
verzity Palackého dne 30. 11. byl 
jednomyslně schválen návrh na 
jmenování doc. et Priv. – Doz. 
Lenky Vaňkové, Dr., vedoucí ka-
tedry germanistiky FF OU, pro-
fesorkou pro obor Německá 
filologie. K definitivní tečce ke 
jmenování profesorkou docentce 
Vaňkové schází jen pozvání prezi-
denta Klause na Hrad k převzetí 
jmenovací listiny. 

 ‑JB‑

 Mezinárodní …

 Společný projekt Polsko – Slovensko – 
Česká republika

(Pokračování ze strany 7)

kompetence a navázat profesionální 
kontakty. 

Dvoutýdenní pobyt rakouských stu‑
dentů tvořily odborné exkurze v or‑
ganizacích sociální práce, tematické 
přednášky a studentské besedy. 
Studenti se měli možnost seznámit 
s Domovem pro seniory v Ostravě‑
Zábřehu, Azylovým domem pro ženy 
Armády spásy, Sdružením sociálních 
asistentů, poradnou Helpale, Vesnič‑
kou soužití Diecézní charity ostravsko‑
opavské, Centrem sociálních služeb 
Ostrava, Hospicem sv. Lukáše Charity 
Ostrava a se sdružením JEKHEtANE. 
Realizace tohoto mezinárodního 
kurzu byla umožněna díky finanční 
podpoře nadace Erste Stiftung Wien 
(www.erstestiftung.org).

Rakouští studenti hodnotili úroveň 
zdejších služeb organizací sociální 
práce velmi pozitivně a stejně tak 

i svůj pobyt na katedře. tato mezi‑
národní spolupráce vysokých škol je 
výsledkem několikaletého úsilí pro‑
jektu SOWOSEC (Sozialwirtschaft und 
Soziale Arbeit), ve kterém evropské 
vysoké školy z Rakouska, Německa, 
Francie, Polska, Rumunska, Švýcar‑
ska, Slovenska a České republiky vyví‑
její společné studium. Za Ostravskou 

univerzitu je v projektu zastoupena 
katedra metod sociální práce Fakulty 
sociálních studií. tato spolupráce 
umožní českým studentkám a stu‑
dentům absolvovat společné kurzy 
v zahraničí či výuku zahraničních vyu‑
čujících u nás. 

Věra Holasová

FOtO: archiv

 Exkurze v Domově pro seniory v Ostravě-Zábřehu

Ostrava může těžit z výhodné geogra-
fické polohy, z blízkosti polských i slo-
venských hranic. Zanedbatelná není ani 
vzájemná znalost, nebo aspoň porozumitelnost jazyků. Příhraniční spolupráce 
přímo vybízí k vzájemnému setkávání, výměně zkušeností, k podávání spo-
lečných projektů. Takové nabídce neodolali ani kolegové ze Slezské univer-
zity v Katovicích, pobočce v Ciezsyne, a podali společný projekt, kterého se 
účastnily tři univerzity: Slezská univerzita v Katovicích, Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici a Ostravská univerzita v Ostravě. Iniciátorkou a duší projektu 
je kolegyně dr. hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska, která se dlouhodobě věnuje 
integraci informačních a komunikačních technologií do vzdělávání.

Vymyslela a ke zdárnému konci vedla 
mezinárodní projekt eLearning – a road 
to communicating in multicultural envi‑
ronment, který byl přijat Mezinárod‑
ním visegrádským fondem v programu 
Malé granty (Small Grants). Projekt si 
klade za cíl připravit eLearningové 
kurzy pro vzdělávání učitelů v oblasti 
informační a komunikační technolo‑
gie. Zahrnuje přípravu a implementaci 
metodologie a výuku učitelů základ‑
ních a středních škol v Polsku, na Slo‑
vensku a v České republice. Projekt se 
tak stal platformou pro badatelské 
práce v oblasti využívání informačních 
a komunikačních technologií ve vzdě‑
lávání a pro vzájemnou výměnu zku‑
šeností získaných řešitelskými týmy 

při přípravě, implementaci a evaluaci 
eLearningu.

Vyvrcholením projektu a „třešinkou 
na dortu“ bylo uspořádání konfe‑
rence Theoretical and Practical Aspects 
of Distance Learning, která se konala 
19. a 20. října 2009 v Cieszyne. Kon‑
ferenci doprovázely workshopy na 
téma příprava eLearningových kurzů 
v prostředí MOODLE.

Vedle plenární sekce, ve které vy‑
stoupili zvaní hosté, účastníci kon‑
ference vyslechli soubor přednášek 
o distančním vzdělávání na Peda‑
gogické fakultě v Ostravě, seznámili 
se s příklady dobré praxe a praktic‑
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 Tucet zdařilých a obohacujících setkání u kulatého stolu

kými aspekty distančního vzdělávání 
v přírodovědných disciplinách, mate‑
matice i v humanitních oborech.

Pedagogové katedry informačních 
a komunikačních technologií připra‑
vili tematický blok, kde prezentovali 
své zapojení do pedagogických i vý‑
zkumných směrů katedry, jako Nové 
přístupy při zavádění informačních tech‑
nologií do vzdělávání, Evaluace eLear‑
ningu, Získávání zna lostí z edukačních 
dat, Informační gramotnost studentů 
na Pedagogické fakultě, Multimédia ve 
vzdělávání.

Workshop o tom, Co ještě nevíte o LMS 
MOODLE, vedla Mgr. Lenka Orzelová. 
Je studentkou našeho doktorského 
studia Informační a komunikační tech‑
nologie ve vzdělávání a pracuje jako 
administrátorka informačního sys‑
tému MOODLE na Ostravské univer‑
zitě. A že toho nevíme dost…, i když 
mnozí z nás už řadu eLearningových 
kurzů v prostředí MOODLE vytvořili.

Po perném dni – zasloužená večeře. 
ta se konala v romantickém prostředí 
v té době zasněžených Slezských 
Beskyd. Večerní tajemnou cestu ke 

kolibě osvětlovaly pochodně, které 
jsme si sami nesli. Při denním světle 
jsme, bohužel, viděli spousty poláma‑
ných stromů – škody, které časný sníh 
napáchal.

Úspěšný průběh konference podní‑
til další aktivity na pokračování pro‑
jektu: v rozvíjení eLearningových 
forem ve vzdělávání, šíření těchto po‑
znatků mezi učiteli škol, uspořádání 
dalších mezinárodních konferencí 
a workshopů, publikování zajímavých 
materiálů ve sbornících či společných 
monografiích.

Jana Kapounová

FOtA: archiv

 Členové katedry informačních a komunikačních technologií si připravují prezentace

 Lenka Orzelová vede workshop

Ve dnech 5. a 6. listopadu 2009 se konal již 12. kulatý stůl v cyklu Slovo a obraz 
v komunikaci s dětmi, tentokrát na téma Komunikace dospělých s dětmi a mlá-
deží – spojující a rozdělující. Organizátoři této tradiční akce – katedra českého 
jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a Ka-
binet literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace – přivítali řadu 
hostů z českých i slovenských vysokoškolských pracovišť a ocenili, že pozvání 
přijali erudovaní odborníci i nadějný vědecký dorost.

Jednání v plénu zahájila prof. Z. Sta‑ 
nislavová (Prešovská univerzita 
v Prešově) příspěvkem o současné 
slovenské literatuře pro děti a mlá‑
dež, vystoupení prof. Jany Svobo‑
dové (Ostravská univerzita) bylo 
věnováno fenoménu spisovnosti 
a doc. M. Ligoš (Katolická univerzita 
v Ružomberku) se zabýval aktuál‑
ními problémy výuky mateřštiny. 
Poté se účastníci jednání rozdělili do 
tří sekcí, tím získali potřebný prostor 
pro řešení aktuálních témat z oblasti 
lingvistiky, literární vědy, didaktiky 
mateřského jazyka, didaktiky lite‑
rární výchovy. 

Jednání českých a slovenských ko‑
legů v jazykové a jazykově‑didak‑
tické sekci probíhalo v souvislosti se 
zaměřením jednotlivých příspěvků 
v několika zároveň odlišných i vzá‑
jemně se prolínajících tematických 
liniích. První lze charakterizovat 
pojmy spisovnost a nespisovnost 
nejen ve světle dotazníkových prů‑
zkumů, kdy na plenární příspěvek 
prof. Jany Svobodové navázaly další 
referáty zaměřené na problematiku 
interference nespisovných útvarů 
národního jazyka, intencionalitu 
jazykových nedostatků v písemné 
komunikaci mládeže a statistický 

pohled na zjišťování údajů potřeb‑
ných pro relevantní výzkumy v této 
oblasti. 

Druhou tematickou linií byly pozitivní 
a negativní aspekty využívání elek‑
tronických didaktických pomůcek 
(učebních textů, interaktivní tabule) 
ve výuce na různých stupních a ty‑
pech škol z hlediska jejich potřebnosti 
a užitečnosti, nebo naopak nadbyteč‑
nosti, či dokonce škodlivosti v rámci 
jednotlivých fází výuky a ověřování 
znalostí žáků, studentů a učňů.

třetí typ příspěvků byl zaměřen na 
dětskou řeč z hlediska gnozeolo‑
gických aspektů a zachovávání for‑
mální morfologické pravidelnosti 
v dětských promluvách a na problém 
aktuálních mluvních vzorů, jejichž ja‑
zykovému působení jsou děti v sou‑
časné době vystaveny.

(Pokračování na straně 10)
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 Dějiny umění na TECHNÉ 2009 
V průběhu letošního říjnového fes‑
tivalu (21.–23. 10. 2009) věnovaného 
průmyslovému dědictví, ochraně 
industriálních památek a montánní 
turistice se prosadil do povědomí zú‑
častněných i médií také obor Dějiny 
umění se zaměřením na památkovou 
péči a industriální památky Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity. Sou‑
částí festivalu je kromě odborných 
přednášek, filmů a seminářů také 
soutěž závěrečných prací studentů 
z českých, polských a slovenských 
vysokých škol. Letos jich bylo přihlá‑

šeno 29. Ocenění ředitele festivalu 
dr. Jana Rywika získal reprezentant 
Semináře dějin umění FF OU Lukáš 
Pečenka za bakalářskou práci Aktu‑
ální dokumentace a vývoj železničních 
točen v moravských revírech a České 
Třebové z hlediska památkové péče, 
kterou odborně vedl doc. PhDr. Ing. 
arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D. Je 
to poprvé, kdy student humanitní 
fakulty vstoupil do konkurence s ab‑
solventy technických a ekonomických 
oborů a byl úspěšný! Zařadil se tak po 
bok absolventů Hornoslezské vysoké 

školy obchodní v Katovicích, Mend‑
lovy zemědělské a lesnické univerzity 
v Brně, Slovenské poľnohospodár‑
ské univerzity v Nitře, Vysoké školy 
podnikání v Karviné nebo Vysoké 
školy báňské – technické univerzity 
v Ostravě, vyhodnocených odbornou 
porotou a oceněných rektory z ost‑
ravské a katovické vysoké školy. 

Blahopřejeme a doufejme, že tento 
úspěch mladé disciplíny Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity nezů‑
stane ojedinělý. Marie Šťastná

(Pokračování ze strany 9)

Čtvrtou tematickou linii pak před‑
stavovaly referáty zabývající se roz‑
šiřováním a prohlubováním znalostí 
a zkušeností učitelů českého a slo‑
venského jazyka, cestami k integrující 
výuce mateřštiny z pohledu studentů 
učitelství a učitelů ZŠ a cestami k roz‑
voji slovní zásoby žáků, jak jsou prezen‑
továny v současných čítankách pro ZŠ.

Vystoupení v literárně‑didaktické sekci 
byla z velké části věnována rozvoji čte‑
nářské gramotnosti žáků se specific‑
kými vzdělávacími potřebami, zvláště 
jejímu zkvalitnění u dětí a mládeže se 
sluchovým postižením. I další předná‑
šející a diskutující se věnovali otázkám 
čtenářství, problematice práce s umě‑
leckým textem, čtenářské gramot‑
nosti a jejímu testování. Usilovali o co 
nejpřesnější vymezení aspektů, které 
pozitivně či negativně ovlivňují vztah 
mladých lidí k četbě a ke knize jako 
k celoživotnímu zdroji poznání a vše‑
stranného obohacování. 

Stranou pozornosti nezůstaly aktu‑
ální otázky mediální výchovy, vliv 
filmu, divadla, televizní a rozhlasové 
produkce na utváření kulturních po‑
stojů dětí a možnosti využití médií při 
zkvalitňování a obohacování literární 
výchovy. Hodnocena byla kvalita čí‑
tanek určených pro žáky základních 
škol a část příspěvků přinesla kon‑
krétní náměty na využití vybraných 
uměleckých textů v hodinách literární 
výchovy na základní i střední škole. 

Literární sekce se po oba dny těšila 
z hojné účasti českých i slovenských 

badatelek (a jednoho domácího ba‑
datele). Jejich příspěvky obsáhly pře‑
devším široké spektrum autorských 
přístupů k tvorbě pro děti a mládež 
u nás, na Slovensku a jinde v zahra‑
ničí. Další vystoupení byla určována 
žánrovým vymezením dětské lite‑
ratury (zajímavé byly příspěvky na 
téma obrázkové knihy současnosti, 
slovenské zvířecí pohádky, pohádky 
s křesťanskou symbolikou). Úvodní 
plenární příspěvek profesorky Zuzany 
Stanislavové z Prešovské univerzity 
naznačil aktuální situaci slovenské 
dětské knihy ve vazbě k tradici a ino‑
vativním snahám tvůrců.

Nejdiskutovanějším okruhem v sekci 
byla pak otázka paratextové komu‑
nikace v literatuře pro děti a mládež 
a s ní související situace současné 
ediční praxe. Debata nad palčivými 
problémy, které byly konfrontovány 
v situaci dnešní domácí a slovenské 
knižní produkce, se nesla v přátel‑
ském duchu a shodě. 

Jen omezený čas trvání konference 
nedovolil setrvat déle v kruhu těch, 
s nimiž se pravidelně rádi setkáváme 
a jejichž názory nás inspirují k dal‑
šímu zkoumání v dané literární ob‑
lasti. Přednesené příspěvky vzbudily 
mezi přítomnými živou a podnětnou 
diskusi, z níž zároveň vzešla celá řada 
impulzů pro další výzkumy a tvůrčí 
i pedagogické působení všech zú‑
častněných. Do konce tohoto roku 
obdrží účastníci konference sborník, 
jenž jim umožní, aby se vrátili k nej‑
podnětnějším příspěvkům, nebo se 
seznámili s těmi, které zazněly v ji‑
ných sekcích.

Příští kulatý stůl, který proběhne na 
podzim roku 2011, bude mít se vší 
pravděpodobností podobu webové 
konference; věříme, že přes změnu 
formy nedojde ke změně v kvalitě 
obsahu. 

 Diana Svobodová, Olga Kubeczková, 

 Ivana Gejgušová

FOtO: R. Novák

 Tucet zdařilých…
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 Regionální konzultační centrum na Pedagogické fakultě

Úvodní jazzové skladby si přímo na 
koncert připravili studenti katedry 
Jiří Pohanka a Jan Štěpánek, kteří si 
do tria přizvali klavíristu Jana Kavku 
z konzervatoře, a s velkým nasazením 
instrumentálně realizovali jazzové 
standardy velkých jmen, jako Chick 
Corea, Jerome Kern a Jaromír Hni‑
lička. Po nich vystoupila studentka 
Zlatici Berkyové Jana Horská, která 
zpívala skladby Bohuslava Martinů 
a Wolfganga Amadea Mozarta. Ko‑
repetitorka Pavla Olšarová následně 
pokračovala v duetu s Kateřinou Mo‑
lovou, interpretující Dvořákův Slovan‑
ský tanec č. 7 a Skorylovo nevšední 
aranžmá Beethovenovy skladby Pro 
Elišku. 

Druhá část koncertu byla již ve zna‑
mení hudebních souborů. Velice oso‑
bitým zážitkem byly autorské skladby 
kytaristy Milana Bátora, který za do‑
provodu baskytaristy tomáše Pěly 
a perkusisty tomáše Rossiho vytvá‑
řel originální hudební obrazy, jež 
byly místy ozvláštněny poezií bra‑

trů Bátorů. Unplugged verzi svých 
rockových skladeb prezentovali také 
Origami, tedy dva studenti, kteří na‑
vštěvují seminář Rocková a metalová 
hudba na katedře, společně s dvěma 
dalšími členy kapely. Velké finále 
patřilo velkému souboru o dvou 

španělských kytarách, trubce, tubě, 
akordeonu a perkusích. Opět autor‑
ské skladby z pera muzikantů sesku‑
pení Bohemian club (Jan Štěpánek, 
Jan Konečný, Jiří Siuda), velice ori‑
ginální záležitost absorbující prvky 
jazzu, funky, balkánské dechovky i in‑
spirace soudobou vážnou hudbou. 

Mosty mezi vážnou a populární hud‑
bou byly ten večer strženy a poslu‑
chači si mohli užít večer plný pestré 
hudby, která byla spojena v jeden 
celek bez jakýchkoliv důrazů na „hu‑
dební škatulky“. Pro doktorandky 
tato akce znamenala jistou tečku 
těsně před ukončením jejich tříletého 
studia, které pro ně mimo jiné zna‑
menalo také občerstvující seznámení 
s výjimečnými hudebními talenty. 

 Veronika Radimcová

FOtO: archiv

Ukazuje se, že koordinátoři a uči‑
telé podílející se na zpracování 
školních vzdělávacích programů 
mají potřebu průběžně konzul‑
tovat problémy, které se objevují 
v průběhu práce na ŠVP, mnoho 
z nich má zájem o odbornou su‑
pervizi připravovaného vzděláva‑
cího programu. 

Na tyto potřeby reaguje národní 
projekt Kurikulum S, který realizuje 
Ministerstvo školství, mládeže a tě‑
lovýchovy ve spolupráci s Národním 
ústavem odborného vzdělávání a s fi‑
nanční podporou ESF a státního roz‑
počtu ČR. Cílem projektu je pomoci 
školám při zavádění školních vzdě‑
lávacích programů, řešit problémy 

nastávající při tvorbě a realizaci ŠVP. 
tato podpora a pomoc nemůže být 
školám poskytována pouze z cen‑
tra (z Národního ústavu odborného 
vzdělávání). Proto bylo rozhodnuto 
o zřízení konzultačních center na 
úrovní krajů – Regionálních konzul‑
tačních center.

Katedra technické a pracovní vý‑
chovy Pedagogické fakulty OU se za‑
bývá vzděláváním učitelů odborných 
předmětů, členové katedry se dobře 
orientují v rámcových vzdělávacích 
programech odborného vzdělávání, 
znají specifika odborného vzdělávání, 

(Pokračování na straně 12)

Kurikulární reforma odborného vzdělávání se v současné době nachází ve fázi 
plošného zavádění školních vzdělávacích programů. Je již vydána drtivá většina 
rámcových vzdělávacích programů, na mnoha středních odborných školách již 
byly vytvořeny školní vzdělávací programy a zahájena podle nich výuka, na 
řadě škol probíhá v současnosti tvorba těchto programů. Od roku 2012 by již 
všechny odborné školy měly vyučovat pouze podle školních vzdělávacích pro-
gramů vytvořených v souladu s rámcovými programy.

 Hudební MOSTY byly strženy!
Studenti katedry hudební výchovy vystoupili 18. 11. v hudebním oddělení 
Knihovny města Ostravy v rámci koncertu s názvem Mosty mezi vážnou a po-
pulární hudbou. Koncert byl realizován doktorandkami působícími na katedře, 
Veronikou Radimcovou a Zlaticou Berkyovou, které se rozhodly uspořádat kon-
cert pro talentované studenty, s nimiž se setkávají na seminářích, které vedou. 
Cíleně nechaly studentům volnou ruku v rozhodování, v jakém žánru nebo hu-
debním stylu se budou profilovat. Studenti různých ročníků, různých oboro-
vých kombinací i různých oborů (ale navštěvující semináře katedry) reagovali 
na možnost prezentovat se v hudebních stylech, jimž se sami aktivně věnují. 
Přizvali ke svému působení také hudebníky, s nimiž spolupracují, takže nakonec 
na koncertě hostovali muzikanti ostravští, olomoučtí i pražští, a také studentka 
z Ružomberka.
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 Laureátky Ceny děkanky Filozofické fakulty 

 Den Paraguaye – pátá krajina  
z cyklu prezentací latinskoamerických zemí na katedře romanistiky 

 Regionální …

Za mimořádně zdařilou diplomovou 
práci On the stylistically significant fe‑
atures of academic discourse in social 
sciences: Research article abstract zís‑
kala letos toto prestižní ocenění Mgr. 
Tereza Malčíková, absolventka Nmgr. 

dvouoborového studia učitelství ČJ – 
AJ pro SŠ, v současné době studentka 
doktorského programu Anglický ja‑
zyk a literatura. Její práce je považo‑
vána za modelový příklad úspěšného 
zúročení znalostí i dovedností, které 

se od studenta v závěru magister‑
ského studia očekávají. Jak praví po‑
sudek, „je i přesvědčivým dokladem 
autorčiny odborné, lingvistické kompe‑
tence i kompetence jazykové, kde mis‑
trným způsobem ovládla formální styl 
akademického psaní“.

Bc. Andrea Zajícová, studentka prv‑
ního ročníku navazujícího magister‑
ského oboru Kulturní dějiny, byla 
oceněna za významný přínos ve vě‑
deckém bádání. Stěžejní oblastí této 
mladé vědkyně je ikonografie Posled‑
ního soudu v českém středověkém 
umění, což je problematika velmi 
složitá a náročná. teologické dogma 
o posledním soudu totiž fakticky de‑
finovalo sociální život středověkého 
člověka a bylo jakýmsi mementem 
mori, které na něj útočilo v chrámech 
a které jej mělo přivést na správnou 
křesťanskou cestu. Jana Bolková

FOtO: tomáš Rucki

Paraguayská republika (španělsky Re‑
pública del Paraguay, tetá Paraguay 
v jazyce guaraní) je vnitrozemským 
státem v Jižní Americe. Zemí o roz‑
loze 406 752 km² prochází obratník 
Kozoroha, na dvě oblasti ji rozděluje 

řeka stejného jména – Paraguay, kra‑
jina s 6,055 mil. obyvatel a s hlavním 
městem Asunción (distrikt hlavního 
města má 850 000, s aglomerací 1,5 
mil.obyvatel) má dva oficiální jazyky: 
španělštinu a guaraní. 

Videoprojekce Cestovní ruch v Paraguayi 
a doprovodný komentář kolegyně Ka‑
teriny Bohac přiblížil početnému pu‑
bliku nejenom geografii a turistické 
atraktivity s památkami zařazenými 
na listinu UNESCO na území El Para‑
guay Occidental (západní Paraguay, 
nazývaná též El Chaco) a El Paraguay 
Oriental (východní Paraguay). Ve 
druhé prezentaci jsme slyšeli hudbu, 
viděli tradiční umění a řemesla, která 
vznikla spojením kultury původních 
indiánských obyvatel s dědictvím 

Cena děkanky FF Ostravské univerzity v Ostravě doc. Evy Mrhačové je kaž-
doročně udělována studentům za vynikající počiny na poli vědeckém a lin-
gvistickém. 

Jsem ráda, že po roce (viz loňské prosincové číslo Listů) opět mohu referovat 
o další akci oddělení španělštiny, kterou jsme uspořádali v rámci našeho 
cyklu věnovaného historii, kultuře, geografii nebo literatuře některé z latin-
skoamerických zemí. Po úvodním Dnu kubánské kultury (2005), Dnu mexické 
kultury (2006), Dnu Peru ( 2007) a po loňském Dnu Venezuely přišel letos na 
řadu Den Paraguaye.

(Pokračování ze strany 11)

požadavky na školní vzdělávací pro‑
gramy a metodiku jejich tvorby pro 
střední odborné školy a učiliště.

Není tudíž divu, že pracoviště uspělo 
ve veřejné soutěži a v říjnu bylo na 
tomto pracovišti zřízeno a okamžitě 
zahájilo činnost Regionální konzul‑
tační centrum pro Moravskoslezský 
kraj. Činnost Regionálního konzultač‑
ního centra je obsahově a metodicky 

řízená Národním ústavem odborného 
vzdělávání. Jak již bylo zmíněno, zá‑
kladním posláním centra je pomáhat 
středním odborným školám v kraji při 
zpracovávání školních vzdělávacích 
programů, při jejich ověřování ve vý‑
uce či inovacích.

Pomoc školám je uskutečňována 
zejména formou osobních konzul‑
tací s vedoucími pracovníky škol, 
koordinátory ŠVP a učiteli, kteří se 
aktivně podílejí na tvorbě či inova‑
cích školních vzdělávacích programů. 

Centrum dále pořádá workshopy 
k vybraným tématům tvorby a evalu‑
ace ŠVP i k obecně pedagogickým či 
specifickým problémům odborného 
vzdělávání. Pomoc školám může 
mít i podobu odborného posouzení 
návrhu školního vzdělávacího pro‑
gramu apod.

Činností Regionálního konzultačního 
centra Ostravská univerzita výrazně 
přispívá k realizaci cílů kurikulární re‑
formy v odborném vzdělávání.

 Svatopluk Slovák

 Laureátky ceny děkanky

(zleva: T. Malčíková a A. Zajícová)
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španělských dobyvatelů. Zajímavou 
ukázku gastronomie „in natura“ do‑
stali přítomní v ochutnávce typického 
nápoje Yerba maté.

V příspěvku Paraguay očima dr. Mak‑
symiliana Drozdowicze a Literatura 
Paraguaje, předneseném rovněž dr. 
Drozdowiczem, a v promítaném filmu 
La Misión jsme se dověděli mnoho 
z historie i současnosti země. Dr. 
Drozdowicz se s námi podělil o ně‑
které ze svých zážitků a zkušeností 
z několikaletého pobytu zaměře‑
ného na studium jazyka a literatury 
guaraní. 

Z bohaté historie země si připomeňme 
objevení Paraguaye roku 1524 Portu‑
galcem Alejo Garcíou. Patnáctého 
srpna roku 1537 založil Španěl Juan 
de Salazar de Espinoza pevnost Asun‑
ción, dnešní hlavní město republiky. 

Období let 1587 až 1768 bylo pozna‑
menáno působením tovaryšstva Ježí‑
šova, jezuitského řádu, a evangelizací 
domorodých indiánů Guaraní. Začalo 
tak “duchovní dobývání” Paraguaye. 
Založení jezuitského řádu roku 1588 
bylo počátkem pozoruhodného eko‑
nomického a vzdělávacího systému, 
který se nazýval „Las reducciones“ 
(Paraguay – neboli Jezuitský stát: 
1649 – 1767). Základním úkolem mise 
bylo vzdělávání domorodců a jejich 
obrácení na křesťanskou víru. Výuka, 
tj. čtení, psaní a základní matema‑
tika, probíhala v domorodém jazyce 
guaraní. Jezuitská éra, charakterizo‑
vaná stabilní ekonomikou, perfektní 
organizací a prosperujícími dílnami, 
skončila r. 1767 vyhnáním jezuitského 
řádu z paraguayského území králem 

Karlem III. Po vyhnání jezuitů se po‑
čet obyvatel redukcí zmenšoval, až 
zůstaly zcela opuštěné. Původní je‑
zuitské vesnice, různě zachované, se 
nacházejí na jihu Paraguaye.

Ruiny jezuitského státu „Las Reduccio‑
nes“ je možné navštívit – a my jsme tak 
učinili alespoň virtuálně – v oblastech 
San Cosme a Damián (tato redukce byla 
hlavní astronomickou observatoří Jižní 
Ameriky, sem jezuité umístili množství 
teleskopů a slunečních hodin.), San 
Ignacio Guazú (Je vstupní bránou do 
historie jezuitského řádu v Paraguayi, 
která byla první misí jezuitů na para‑
guayském území, založena v roce 1609. 
V dnešní době je zde muzeum, které 
uchovává četné sochy, obrazy, doku‑
menty i mapy shromážděné jezuity.), 
Redukce Santa Rosa (založena roku 
1698. Dobové stavby nám dávají mož‑
nost představit si, jak asi vypadal život 
v těchto místech před 300 lety), “Santí‑
sima trinidad del Paraná”‑ Svatá trojice 
z Paraná‑ je považována za největší ze 
všech misí (Byla založena v roce 1712, 
v areálu se nachází největší a také nej‑
hezčí kostel z jezuitských misí.). 

Kromě jezuitského a františkánského 
řádu působily na území dnešní Para‑
guaye i další řády, které se také věno‑
valy vzdělávání domorodců. 

Vraťme se ale k pojmu Guaraní, který 
může znamenat: paraguayský gua‑
raní – oficiální měna Paraguaye, Akvi‑
fer Guaraní – velkou zásobárnu pitné 
vody, Guaraní – jihoamerický indiánský 
kmen, guaraní – jihoamerický indián‑
ský jazyk, používaný na pomezí Bra‑
zílie, Argentiny, Bolívie a Paraguaye. 
V Paraguayi a argentinské provincii 
Corrientes je guaraní jedním z úřed‑
ních jazyků. Celostátní systém bilingv‑
ního vzdělávání se začal zavádět v roce 
1994, dnes v různých obměnách exis‑
tuje na všech stupních škol kromě vy‑
sokých, kde se však na mnoha oborech 
guaraní vyučuje aspoň jako předmět. 

Přednáška Literatura Paraguaje v po‑
dání dr. Drozdowicze, odborníka na 
literaturu psanou v guaraní, byla vě‑
nována právě tomuto u nás málo zná‑
mému jazyku a literatuře.

Historické filmové drama The Mission 
(Velká Británie, 1986, režisér Roland 
Joffé, ve špan. verzi La Misión) za‑
chycuje období, kdy slábla hvězda 
jezuitského řádu. Vypráví se v něm 
o španělském jezuitském knězi, otci 
Gabrielovi, který vstupuje do jihoa‑
merické džungle, aby tam vybudoval 
misii a konvertoval komunitu indiánů 
Guaraní ke křesťanství…

Myslím, že nezapomenutelné scény 
filmu a příběhu vykreslujícího obraz 
původního ducha křesťanství, jehož 
mottem bylo nenásilí a láska, ale 
i rozpor mezi světskostí a nebeským 
královstvím, ještě dlouho doznívaly 
v srdcích i hlavách všech, kteří se zú‑
častnili odpoledne věnovaného Par‑
guayi, její kultuře a pohnuté historii.

Mgr. Kornélia Machová

FOtA: archiv

Fakulty a vysokoškolské ústavy

 Z přednášky dr. M. Drzdowicze
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 Šlechtic v Horním Slezsku v novověku (16.–19. století)

 Zahraniční stáž studentů Ústavu patologické anatomie ve Vídni

Nosným tématem konference byl 
vztah šlechty obývající hornoslezský 
region k místním, okolním či zahranič‑
ním centrům (politickým, společen‑
ským, hospodářským či kulturním), 
tak jak se zobrazoval především 
v možnostech vytváření osobních ka‑
riér konkrétních šlechticů, popř. jak 
dále ovlivňoval osudy celého rodu.

 Zúčastněným byla položena otázka, 
jaké možnosti uplatnění v Horním 
Slezsku mohli nalézt domácí šlechtici 

či příchozí z jiných částí zemí Koruny 
české, habsburské monarchie nebo 
zahraničí, a jak byly tyto kariérní 
možnosti ovlivněny významnými po‑
liticko‑geografickými změnami, kte‑
rými Horní Slezsko prošlo v období 
novověku. Zde měli organizátoři na 
mysli především vliv pruského záboru 
Slezska, který rozdělením doposud 
celistvých územních celků přerušil 

původní vztahy a přetvořil dosavadní 
pojetí regionu. 

V rámci tří sekcí konference aktivně 
vystoupilo celkem dvacet pět refe‑
rentů, zastupujících vědecká pra‑
coviště v České republice, Polsku 
a Slovensku. Jednání se zúčastnila 
i řada dalších odborníků, kteří se za‑
pojili do diskuzí mezi jednotlivými 
bloky. Pro jednání prvního dne byly 
zvoleny reprezentativní prostory za‑
sedacího sálu radnice v Cieszynie, 

představující svou výzdobou erbovní 
galerii těšínské šlechty. Druhý jednací 
den probíhal v konferenčním sálu po‑
bočky Uniwersytetu Ślaskiego v Cies‑
zynie.

Katedru historie a Centrum pro hos‑
podářské a sociální dějiny svými 
příspěvky zastupovali prof. Milan 
Myška, doc. tomáš Krejčík, doc. Aleš 
Zářický, dr. Jiří Brňovják, dr. Jiří Jung, 
Mgr. Hana Šústková a Mgr. Zbyněk 
Žouželka.

Bohatá diskuze jak na konci jednotli‑
vých bloků, tak v „konferenčních kulo‑
árech“ byla jednoznačným dokladem 
toho, že se organizátorům podařilo 
připravit důležité a podnětné meziná‑
rodní setkání odborníků, které výrazně 
přispělo k rozvíjení studia tematiky 
novověké šlechty jako specifické spo‑
lečenské vrstvy ve středoevropském 
prostoru. Konference také ukázala na 
další možnosti komparativně založe‑
ného mezinárodního výzkumu. 

Písemné verze příspěvků budou otiš‑
těny ve sborníku ediční řady Ostrav‑
ské univerzity Nobilitas in historia 
moderna.

Jiří Brňovják, Lucie Jelínková

FOtO: Jiří Brňovják

Ve dnech 5.–6. listopadu 2009 se v polském Cieszynie uskutečnila mezinárodní 
vědecká konference Šlechtic v Horním Slezsku v novověku (16.–19. století) 
s podtitulem Vztah regionu a center v osudech a kariérách místní či příchozí 
šlechty. Organizátory byly katedra historie a Centrum pro hospodářské a soci-
ální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Instytut Historii Uniwersy-
tetu Ślaskiego w Katowicach a Muzeum Těšínska v Českém Těšíně. 

Zahraniční stáže studentů a učitelů 
přispívají k sounáležitosti vysokoškol-
ského prostředí v rámci EU a k ověření 
kvality výuky a vědy s možností srov-
nání. V mnohých případech jsme mile 
překvapeni, někdy i zklamáni, avšak 
jisté sebevědomí si lze přivést vždy. 

Nesmělé kroky našich studentů se tak 
stávají velkou zkušeností, ke které 
se budou rádi vracet i po ukončení  
studia. 

Laboratorní obory, které tvoří znač‑
nou část patologické anatomie, byly 

a budou i nadále vázány na přístro‑
jovou a metodickou náročnost, která 
úzce souvisí s dosažením vysoké kva‑
lity v diagnostice a prognostice celé 
řady chorobných stavů. Přístupy k ře‑
šení těchto problémů jsou v rámci 
Světové zdravotnické organizace 

 Slavnostní zahájení konference 

v reprezentativních prostorách zasedacího 

sálu radnice v Cieszynie, hovoří místostarosta 

Cieszyna Ing et Mgr Jan Matuszek

 Z jednání konference
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v současnosti podobné, avšak odliš‑
nosti vyplývají z kvality pracovních 
týmů s přispěním špičkových odbor‑
níků. Spolupráce s takovými praco‑
višti je pro ústavy naší fakulty velmi 
žádaná. 

V roce 1991 se před vznikem ZSF OU 
podařilo v rámci založení Sternber‑
govy společnosti Moravy a dolního 
Rakouska navázat odborné kon‑
takty s Ústavem patologické ana‑
tomie (Jakob‑Erdheim Institut) ve 
Vídni. Přednostou tohoto ústavu 
byl známý evropský patolog, před‑
seda Společnosti rakouských pato‑
logů, univerzitní prof. Dr. Werner 
Dutz. Po jeho odchodu vede v sou‑
časné době univerzitní ústav prof. 
Dr. Walter Ulrich. Ze vzájemné 
spolupráce vyplynula mezi naším 
a vídeňským ústavem řada přednáš‑
kových aktivit a odborných setkání 
u nás i v Rakousku. Autorita tohoto 
zahraničního pracoviště je dána již 
jeho zakladatelem prof. Rudolfem 
Mareschem v letech 1913–1923. Vý‑
znamnou světovou osobností, která 
tento ústav vedla, byl prof. dr. Jakob 
Erdheim (1923–1937), po kterém je 
pojmenována celá řada patologic‑
kých procesů, degenerativních či 
nádorových. Vědecký věhlas prof. 

Erdheima vedl k označení ústavu 
jeho jménem. 

Spolupráce Ústavu patologické ana‑
tomie Fakulty zdravotnických studií 
a ústavu Jakoba Erdheima se v tomto 
roce rozšířila pomocí dotace Sokrates‑ 
Erasmus o možnost stáží našich stu‑
dentů. V současné době v tomto ústavu 
plní výukové povinnosti dva studenti  
Martina tylečková a Jiří Kozelka z oboru 
zdravotní laborant se zaměřením k on‑
kologické cytologii a s možností pří‑
pravy bakalářských prací. 

Během návštěvy ústavu Jakoba Edr‑
heima doc. Horáček konstatoval pro‑
spěšnost této spolupráce a ocenil 
velmi vstřícný přístup a pochopení 
prof. Ulricha a jeho spolupracovníků. 
Podmínkou stáže je znalost němec‑
kého jazyka a schopnost zvládnout 
základy laboratorního procesu v teo‑
retické i praktické oblasti. 

Do budoucna jsou pro naše studenty 
dveře otevřeny a snahou vedení Ústavu 
patologické anatomie FZS OU bude roz‑
víjení této spolupráce.  Jiřina Večeřová

Fakulty a vysokoškolské ústavy

 Francouzská galantnost se představila na univerzitě

V pátek 23. října se uskutečnila před‑
náška paní Claude Habibové, profe‑

sorky univerzity Sorbonne nouvelle 
v Paříži, spisovatelky a esejistky, která je 
uznávanou autoritou na francouzskou 
literaturu 18. století. Claude Habibová 
spolupracuje s významnými časopisy 
Esprit a Commentaire a prosadila se 
také jako autorka románů Préfère l´im‑
pair (Viviane Hamy, Paříž 1996), Un sau‑
veur (Bernard de Fallois, Paříž 2008). 
Největšího úspěchu však dosáhla díky 
svým esejím. Poslední z nich Galanterie 
française (Gallimard, Paříž 2006) byla 
tématem její přednášky na katedře ro‑
manistiky FF OU. Přednáška se setkala 
s mimořádně velkým zájmem studentů 
ostravské romanistiky. 

Studenti měli možnost poznat také 
překladatelku knihy C. Habibové do 
češtiny paní Lenu Arava‑Novotnou, 
která neméně zajímavě pohovořila 
o problémech spojených s překladem 
knihy. Překlad vyšel právě v těchto 

dnech v nakladatelství Academia pod 
názvem Francouzská galantnost. 

„Proč se galantnost rozvinula právě ve 
Francii? Proč zůstává až do současnosti 
součástí mýtu o národní identitě?“ to 
jsou otázky, jimiž autorka uvádí svou 

(Pokračování na straně 16)

Součástí Francouzského podzimu v Ostravě jsou již tradičně odborné před-
nášky, organizované katedrou romanistiky Filozofické fakulty OU ve spolu-
práci s Alliance française v Ostravě.

 Z návštěvy ve Vídni. Zleva: Martina Tylečková, Jiří Kozelka, prof. Ulrich, doc. Horáček / FOTO: archiv

 Prof. Claude Habibová na přednášce

FOTO: T. Rucki
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Sférou vědeckého bádání doc. Igora Lisového, pe‑
dagoga Semináře latinského jazyka a kultury FF 
OU, je antika. tuto historickou epochu přibližuje 
odborné i laické veřejnosti jak v rovině naučné, 
tak i popularizační, o čemž svědčí značný výčet 
jeho publikační činnosti. Nakladatelství Fraus, spe‑
cializující se na vydávání moderních učebnic pro 
základní a střední školy, požádalo doc. Lisového 
o spolupráci při tvorbě učebnice Dějepis pro šestou 
třídu základní školy. Výsledkem je spoluautorství 
v kapitolách o starověkém Řecku a Římu, které 
jsou zároveň nosnými tématy této učebnice. 

Učebnici Dějepisu 6 udělila Evrop‑
ská asociace nakladatelství učebnic 
(European Educational Publishers 
Group – EEPG) na říjnovém jubilejním 
šedesátém ročníku knižního veletrhu 
ve Frankfurtu nad Mohanem bronzo‑
vou medaili v kategorii Books For Se‑
condary School. třetí příčka ve stále 
sílící světové konkurenci potvrzuje 
nejen vysokou úroveň této učebnice, 
ale je i uznáním odborné kvality au‑
torského kolektivu, jehož je docent 
Igor Lisový členem. Jana Bolková

Fakulty a vysokoškolské ústavy

(Pokračování ze strany 15)

knihu. Byla to právě Francie, která 
inspirovala ostatní země pozorným 
a zdvořilým chováním mužů vůči že‑
nám. Historie galantnosti sahá až do 
17. století, kdy se ideál galantního 
muže dostává společensky do po‑
předí a stává se synonymem muže 
čestného. Ve stejném období se za‑
čaly ženy výrazněji objevovat v kul‑
turním a politickém dění.

 Autorka ve své knize v historickém 
kontextu objasňuje problematiku po‑
stavení obou pohlaví ve společnosti 
a poukazuje na skutečnost, že ga‑
lantnost může napomoci odstranění 
rozdílů mezi muži a ženami. 

A i když se nám tematika galantního 
chování dnes může zdát nemoderní, 
z našeho života naštěstí ještě zcela 
nevymizela. 

Jitka Smičeková

 Skvělý úspěch doc. Lisového Francouzská 
galantnost…

 O jednom zajímavém projektu 

Hlavním realizátorem tohoto projektu 
je Ostravská univerzita v Ostravě, za 
neoddělitelného přispění partnerů 
projektu, a to Metodického a evalu‑
ačního centra, o.p.s., a 6 základních 
škol: Základní škola Komenského 68, 
Nový Jičín; Základní škola a Mateřská 
škola Frýdek‑Místek, El. Krásnohorské 
2254; Základní škola Krnov; Základní 
škola a Mateřská škola Bílovec, Ko‑
menského 701/3, příspěvková organi‑
zace; Základní škola a Mateřská škola 
Ostrava‑Zábřeh, Kosmonautů 15, pří‑
spěvková organizace; Základní škola 
Opava, Šrámkova; a 6 středních škol 
z Moravskoslezského kraje: Gymná‑
zium a Střední odborná škola Orlo‑
vá‑Lutyně, příspěvková organizace; 

Gymnázium Vítkov,Komenského 145, 
příspěvková organizace; Mendelova 
střední škola Nový Jičín, příspěvková 
organizace; Gymnázium Hladnov, Slez‑
ská Ostrava, příspěvková organizace; 
Střední škola strojírenská a dopravní 
Frýdek‑Místek, Lískovecká 2089, pří‑
spěvková organizace; Slezské gymná‑
zium Opava˝, příspěvková organizace.

Projekt je zaměřen na zkvalitnění 
personálního zabezpečení výzkumu 
a vývoje v dlouhodobé perspektivě 
podporou systematické práce se zá‑
jemci o vědecko‑výzkumnou činnost 
z řad žáků základních a středních škol. 
Reaguje na situaci, kdy nedostatečná 
kvalita lidských zdrojů v dané oblasti 
je na překážku konkurenceschopnosti 
České republiky v globálních pod‑
mínkách. Prostřednictvím realizace 
projektu bude podpořen zájem žáků 
o vědecké bádání s ICt s případným vy‑
užitím v jejich profesní orientaci, neboť 
tito žáci budou v budoucnu tvořit re‑
zervoár lidských zdrojů v dané oblasti. 
Cílem projektu je proto vytvoření kom‑

V srpnu 2009 vstoupil do své realizační fáze projekt spolufinancovaný z Evrop-
ského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost v oblasti podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Systém 
využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kom-
petencí žáků základních a středních škol.

 Prof. E. Mechlová z Ostravské univerzity 

představuje projekt
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Konference a semináře

 Další úspěch 
středoškolských 
studentů 
Studenti Gymnázia a SOŠ Orlová 
Miroslav Rapčák a David Pěgřímek, 
pracující na projektu Monte Carlo si‑
mulace atomárních klastrů, pod vede‑
ním Mgr. Aleše Vítka, člena skupiny 
chemické fyziky působící na ka‑
tedře fyziky Přírodovědecké fakulty 
OU, prezentovali 2. října svou práci 
v Ústavu informatiky AV v Praze. Zís‑
kali nominaci na mezinárodní soutěž 
projektů mladých vědců European 
Union Contest for Young Scientists, 
která se uskuteční v září 2010 v Lisa‑
bonu. Práce zaujala také doc. Zdeňka 
Kluibera, mezinárodně uznávaného 
středoškolského a vysokoškolského 
pedagoga, který oba mladé vědce 
pozval na Fakultu biomedicínského 
inženýrství ČVUt, aby zde svůj pro‑
jekt prezentovali. Oběma studentům 
a Mgr. Vítkovi gratulujeme.

Mgr. Karel Oleksy

plexního systému práce s žáky a pilotní 
ověření jeho fungování. Projektem bu‑
dou zároveň posíleny kompetence pe‑
dagogických pracovníků partnerských 
základních a středních škol a studentů 
doktorského studia Ostravské univer‑
zity pro práci s vybranými žáky. 

Stěžejní náplň projektu spočívá v reali‑
zaci odborných kroužků pro tyto žáky 
se zaměřením na přírodní a technické 
vědy (např. fyziku, chemii, biologii, 
informatiku, geografii, matematiku, 
zeměpis, environmentální výchovu) 
spolu s využitím ICt vybavení k prová‑
dění počítačem podporovaných expe‑
rimentů.

 V rámci realizace projektu bude vytvo‑
řena univerzitními odborníky z oboru 
psychologie diagnostika k identi‑
fikování žáků, kteří mají k činnosti 
v oblasti vědy a výzkumu dispozice, 
a pomocí ní budou žáci do kroužků 
vybíráni dvoustupňovým testováním. 
Dále bude diagnostika sloužit k evalu‑
aci vytvořeného systému práce s žáky, 
tj. zda se účastí v odborných krouž‑

cích posílily kompetence žáků k vě‑
decko‑výzkumné činnosti, příp. zda se 
zvýšilo zaujetí žáků pro danou proble‑
matiku. Nezbytnou součástí projektu 
je také pořízení ICt vybavení pro reali‑
zaci kroužků na partnerských školách, 
vytvoření obsahové náplně kroužků, 
organizace vývojových workshopů 
za účasti pedagogických pracovníků 
partnerských škol a širokého spektra 
odborníků pro práci s ICt pomůckami 
a uchopení souvislostí používání dia‑
gnostiky žáků. 

V současnosti se projekt nachází ve fázi 
tvorby diagnostiky potřebné pro výběr 
žáků do odborných kroužků. Vzhle‑
dem k tomu, že realizace projektu je 
plánována na období od 1. 8. 2009 do 
31. 7. 2012, má projekt za sebou pouze 
počáteční období svého „života“. Dou‑
fáme, že bude nadále plnit stanovené 
cíle.

Projekt je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpoč‑
tem České republiky

 Monika Halšková / FOtO: archiv

 Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství 
Ve dnech 22.–23. 10. 2009 proběhla pod záštitou katedry pedagogické a školní 
psychologie při PdF OU mezinárodní vědecká konference s názvem Aktuální 
otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V.

Během let se stalo dobrým zvykem tuto 
konferenci organizovat mezi spřáte‑
lenými pedagogickými fakultami Uni‑
verzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
Univerzity Palackého v Olomouci a Filo‑
zofickou fakultou Univerzity Pardubice. 
Nyní jsme měli to potěšení přivítat v dů‑
stojném prostředí nově rekonstruované 
auly nejen kolegy z těchto fakult, ale 
i z jiných univerzit včetně hostů z Polska 
a Běloruska. 

Na konferenci bylo předneseno množ‑
ství zajímavých příspěvků z různých 
oblastí. Různorodost přístupů byla pro 
všechny zúčastněné osvěžujícím stimu‑
lujícím prvkem, protože podporovala 
multioborovou výměnu informací, jež 
nedovoluje nikomu ustrnout.

Potěšil nás upřímný obdiv kolegů z Pol‑
ska nad množstvím vědeckých výzkumů, 
které u nás v ČR řešíme. Zdá se, že dů‑
raz na vědeckou a badatelskou činnost 
včetně její podpory nese své ovoce. 

Zajímavé byly bezesporu všechny uve‑
dené příspěvky. A je jedno, zda byl 
příspěvek spíše výzkumný, teoretický, 

nebo zahrnoval popis osvědčené praxe. 
Nebylo by proto spravedlivé uvádět 
a protěžovat tak některé příspěvky 
cizí nebo domácí provenience. Kdo 
je opravdu zvědavý, může se těšit na 
sborník vydaný s podporou PdF. Vý‑
měna informací nezná hranic a nedá se 
vmáčknout do těsných mantinelů. A tak 
nějak by to mělo i být. 

těšíme se na příští setkání, které mají 
příští rok na bedrech kolegové z Pardu‑
bic.  Radim Badošek

 Ze zahájení konference

(doc. PhDr. Jitka Šimíčková-Čížková,CSc., 

prof. ndzw. dr hab. Piotr Paweł Barczyk)

FOTO: archiv
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Konference, semináře

Profesor F. Navarro Dominguez, od‑
borným zaměřením romanista, v le‑
tech 2001–2009 vedoucí katedry 
překladu a tlumočení UA, projevil 
upřímný zájem o spolupráci s kated‑
rou romanistiky FF OU, a to především 
v rámci realizace nově připravovaných 
studijních oborů Španělština pro pře‑
kladatelskou praxi a Francouzština pro 
překladatelskou praxi. 

Profesor F. Navarro Dominguez ak‑
ceptoval nabídku statusu hostují‑
cího profesora s pravidelnou výukou 
translatologických disciplin Teorie 
překladu a Dějiny překladu. Katedra 
romanistiky FF OU předloží návrh na 
nového hostujícího profesora na nej‑
bližší zasedání vědecké rady. 

Vedení katedry jednalo s prof. F. Na‑
varro Dominguezem i o podepsání 
smlouvy v rámci programu Socrates 
Erazmus, zaměřené na výměnu stu‑
dentů a pedagogů. 

Jitka Smičeková / FOtO: tomáš Rucki

Marie Solárová, docentka katedry 
chemie na Přírodovědecké fakultě 
Ostravské univerzity, ví, jaké obavy 
někteří studenti mají. Proto s kole‑
gyní Bohuslavou Krupovou zorgani‑
zovaly přednášku Začínající učitel.

Co si od ní slibovaly? 
„Přednáška byla pro studující nebo vy‑
studované učitele, kteří přicházejí do 
praxe. Šlo o to jim říct, co je konkrétně 
čeká a na co se můžou připravit,“ vy‑
světluje docentka Solárová.

Zúčastnit se mohl úplně každý, kdo si 
na přednášku udělal čas, přiblížil se 
povolání učitele.

Proč na fakultě přednášela právě 
Bohuslava Krupová?
„Bohunku jsem si vybrala proto, že učí 3 
roky na střední škole. Patří tudíž do ka‑
tegorie začínajících učitelů. Velmi brzy se 
na škole stala zástupkyní ředitele a pře‑
vzala plno povinností a školních aktivit, 
proto si myslím, že studentům učitelství 
má co říci,“ odpovídá M. Solárová.

Jak být učitelem
Jak nepřijít o nervy před tabulí, když 
jsou děti duchem mimo? Co dělat, 
aby vás poslouchaly? Čím je můžete 
zaujmout a jak si u nich získáte re‑
spekt?

„Na takové otázky se těžko odpovídá,“ 
říká Bohuslava Krupová. „Respekt si 
u dětí získáte, když si stojíte za svým 
slovem, a pokud něco řeknete, mělo 
by to platit. Když přijmete vtip, který si 
děti vymyslí, a zareagujete podle jejich 
představ, můžete být během chvilky jed‑
ničkou.“

A jak nepřijít o nervy? 
„To nejde. Každý v sobě máme emoce, 
které je třeba zvládnout. Když jsou 
děti živé a chtějí se bavit, můžete se 
k nim připojit, ale jenom na chvíli. Jak‑
mile děti uvidí, že jste jedním z nich, 
přistoupí i na to, že je třeba pracovat, 
nejenom se bavit. Sama se snažím za‑
hajovat hodiny alespoň krátkou sou‑
těží anebo tajenkou. Děti to vnímají 
velmi pozitivně, dokonce se u toho 

uklidní. Samozřejmě, nejde to tak dě‑
lat vždy, ne všechny třídy jsou stejné. 
V některé třídě soutěž zabírá, v jiné je 
třeba bouchnout do stolu,“ popisuje 
Bohuslava Krupová.

Na co se můžete připravit
O co všechno se jako učitel staráte? 
Je toho hodně. Mimo jiné o třídní 
knihu. Je s ní spousta práce. Jaké‑
koliv škrtání je v ní zakázáno a smí 
se do ní psát jen modrou propis‑
kou. „Při vyplňování dávejte dobrý 
pozor. Když se spletete, může se stát, 
že ji budete muset celou přepsat. Ne‑
chtějte zažít ten pocit, přepisovat tříd‑
nici celý den v kuse,“ říká Bohuslava 
Krupová.

Další důležitou věcí je třídní výkaz. 
V něm najdete informace o žácích 
a rodičích. telefonní čísla by roz‑
hodně neměla chybět pro případ, 
že se žákovi udělá špatně nebo se 
ve škole zraní. Pak je nutné zavolat 
rodičům. „Učím na soukromé škole, 
proto jsem si se všemi rodiči svých žáků 
vyměnila telefonní číslo. Ovšem má to 
své klady i zápory. S rodiči se můžeme 
kdykoli zastihnout, to je skvělé, jenomže 

 Nová spolupráce katedry romanistiky FF OU 

 Začínající učitel na Přírodovědecké fakultě 
aneb Co v žádné učebnici nenajdete

Přednáškou pro studenty hispanistiky na téma Historia de traducción en Espaňa 
a seminářem pro pedagogické pracovníky obou oddělení katedry romanistiky 
začala spolupráce Filozofické fakulty OU se španělským lingvistou a transla-
tologem Fernando Navarro Dominguezem, profesorem Univerzity v Alicante 
(UA). Významný evropský translatolog, autor mnoha odborných publikací, 
z nichž uvádíme jednu z nejvíce citovaných – Manual de bibliografía espaňola 
de traducción e interpretación (2001), navštívil ve dnech 17.–19. října 2009  
katedru romanistiky FF OU.

Představte si, že studujete obor učitelství. Jak učit, víte, ale chybí vám praxe 
a bojíte se, co bude, jakmile vejdete do třídy plné dětí.
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ne vždy příjemné. Představte si, že vám 
jako učiteli zavolají kolem půlnoci nebo 
v šest hodin ráno, když jdou do práce,“ 
vysvětluje Krupová.

Jedete s dětmi na výlet? Za žáky máte 
neustále zodpovědnost. Pokud se jim 
něco stane, je to jen a jen na vás. Jest‑
liže se s žáky setkáte teprve při vstupu 
do parku či do kina, je vhodné nechat 
si podepsat prohlášení, že cestou tam 
za ně nezodpovídáte.

Obzvlášť pro třídní učitele je 
vhodné, aby složeli státní zkoušku 
z pedagogiky a psychologie. Mají 
pak větší možnost prosazení. 
Všichni učitelé by měli být spoleh‑
liví a samostatní, měli by ovládat 
schopnost reagovat na stresové si‑

tuace. Rádi komunikujete s lidmi? 
Bude se vám to hodit. Nejen kvůli 
dětem, ale i kvůli rodičům a ostat‑
ním učitelům, protože na domluvě 
s nimi stojí svět. A nakonec to nej‑
lepší: Pokud vás pedagogická práce 
skutečně nezajímá, těžko kdy uči‑
telem budete.

Bohuslava Krupová,  
narozená 1983 v Ostravě
Externí vyučující Přírodovědecké 
fakulty Ostravské univerzity, uči‑
telka a zástupkyně ředitele na SOŠ 
umělecké a gymnáziu v Ostravě‑Zá‑
břehu. Vystudovala obor Učitelství 
pro střední školy (matematika, che‑
mie) na Přírodovědecké fakultě OU. 

 Beata Sklářová

FOtO: archiv

Konference, semináře

Studentky Barbora Hrvolová a Lucie 
Ruppenthalová z Přírodovědecké 
fakulty Ostravské univerzity patří 
k několika málo studentům, kteří 
přednášeli starším a zkušenějším ko‑
legům. Kdy? Letos v září na 61. sjezdu 
chemiků ve Vysokých tatrách na Slo‑
vensku. Čím si to zasloužily?

Křídlatka a uhlí mají budoucnost
Barboru Hrvolovou na konferenci 
poslal Jiří Kalina, docent biofyziky 
z Přírodovědecké fakulty Ostravské 
univerzity. „Barbora má za sebou ob‑
rovský kus práce. Její výzkum dokázal, 
že křídlatka, rostlina, kterou lidé pova‑
žují za obtížný plevel, má v sobě lutein, 
antioxidant, jenž se využívá ve farma‑
cii a potravinářství, ale hlavně by mohl 
pomoci v boji s onemocněním zraku. 
O tom Barbora na konferenci předná‑
šela – o selektivní extrakci karotenoidu, 
tak se tomu říká odborně,“ vysvětluje 
docent Kalina.

„Jestli jsem měla trému? To víte, že jo,“ 
směje se Barbora. „Na konferenci jsem 
se pečlivě připravovala a přemýšlela, 
na co by se mě mohli ptát. A dopadlo 
to dobře. Lidé se na mě při prezentaci 
usmívali, a to mě povzbuzovalo.“

Lucie Ruppenthalová pracovala spo‑
lečně s ostatními studenty katedry 
chemie na projektu Imobilizace těž‑
kých kovů z odpadních vod pomocí pří‑

rodního uhlí. Společně se jim podařilo 
prokázat, že uhlí má kromě energe‑
tického využití také vlastnosti, které 
by mohly být využity pro čištění od‑
padních vod. Na sjezdu chemiků ve 
Vysokých tatrách Lucie prezento‑
vala část své práce, kterou nazvala 
Konkurenční adsorpce těžkých kovů 
na alterovaném uhlí a na konferenci 
si pomáhala plakátem‑posterem za 
zády. taková forma prezentace je 
běžná pro mladé výzkumníky, kteří si 
v méně formální atmosféře vyzkouší 
obhajobu práce a svých výsledků.

„Poster, který jsem vytvořila, byl na 
motivy pohádky. Jednotlivé obrázky, 
kterých bylo celkem deset, zobrazovaly 
a popisovaly naše experimenty, jak šly 
krok za krokem. Prezentace dopadla 
dobře, asi na všechny zapůsobila, pro‑
tože po skončení lidé přicházeli a gratu‑
lovali mi. Jsem ráda, že se mi podařilo 
upoutat jejich pozornost,“ usmívá se 
Lucie.

Proč se chemici sjíždějí
„Aby navázali nové kontakty, prezen‑
tovali se před ostatními, diskutovali 
a podělili se o nové poznatky u svých 
výzkumů. Zkušenější profesoři si šikovné 
a pilné studenty hýčkají, posílají je na 
konference a předávají jim své zkuše‑
nosti,“ říká Jiří Kalina. Každoročního 
sjezdu se zúčastnili odborníci v ob‑
lasti chemie a příbuzných oborů. 

Vášnivé diskuze profesorů s mladými 
lidmi střídaly výlety v okolí. „S Bar‑
borou jsme prošly Skalnaté pleso a pro‑
hlédly si i Tatranskou Lomnici. Blízko 
hotelu byla dokonce něco jako bobová 
dráha, na které jsme si zajezdily,“ vzpo‑
míná Lucie s úsměvem.

A co čeká studentky v příštích dnech 
a týdnech? Lucie i Barbora rozšiřují 
své diplomové práce. Věnují se jim 
od rána do večera a se spolužáky pra‑
cují na dalších projektech, které ka‑
tedry Přírodovědecké fakulty získaly. 

Beata Sklářová

FOtO: archiv

 Studentky z Přírodovědecké fakulty zaujaly konferenci chemiků
Sjezd chemiků na horách. Není běžné, aby na něj jezdili studenti bakalář-
ského a magisterského stupně studia, většinou je to záležitost akademic-
kých pracovníků, vědců, popřípadě doktorandů. Nic z toho už ale neplatí.

 Učitelka Bohuslava Krupová

 Zleva: L. Ruppenthalová a B. Hrvolová
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Konference, semináře

Studentská vrátka

Více jak třicet účastníků této již v po‑
řadí čtvrté konference věnované 
globalizaci zvažovalo, zda je termín 
globalizace užitečný při zkoumání 
současného světa, zda vůbec odhaluje 
více, než skrývá, a v jakém smyslu jej 
můžeme dále používat. Diskuze pro‑
bíhala v teoretické rovině v sekci teo‑
rie a praxe (theory and Praxis) a také 
v kontextu politického a ekonomic‑
kého vývoje v jednotlivých regionech 
v rámci panelu Regiony v transformaci 
(Regions in transformation). V něm 
dominovala témata ekonomického 
rozvoje, lokální identity a politických 
konfliktů, zatímco teoretický panel 
zkoumal především filozofické, ide‑
ologické a politické předpoklady 
skrývající se za termínem globalizace 
tak, jak se s tímto pojmem setkáváme 
v podání politiků, vědců a médií.

Úvodní slova konference pronesli 
světově uznávaní odborníci z oblasti 
politické a kulturní geografie. Jako 
první referoval o svém probíhajícím 
výzkumu geopolitických imaginací 
válčení v dnešním světě prof. De‑
rek Gregory z Univerzity Britské Ko‑
lumbie. Zvláštní pozornost ve svém 
příspěvku nazvaném Global War‑
ring věnoval zejména představám 
globalizace skrze hi‑tech a dálkové 

technologie vedení války v kontra‑
stu s paralelní démonizací staletími 
osvědčených partyzánských taktik 
slabších. Na jeho vystoupení navázal 
prof. Noel Castree z Univerzity Man‑
chesteru ostrou kritikou převládajících 
vysvětlení tzv. ekonomické krize. Jeho 
příspěvek, příhodně nazvaný A Crisis. 
But of What?, zpochybnil běžně přijí‑
maná zdůvodnění ekonomické recese 
a navrhl radikální přehodnocení neo‑
liberálního paradigmatu. Panel hostí 
uzavřel dr. Petr Drulák, ředitel Ústavu 

mezinárodních vztahů, který se ve 
svém příspěvku nazvaném Metafory 
globalizace zabýval utvářením našich 
představ o globalizaci skrze jazyk a ze‑
jména jazykové metafory. Ukázal, jak 
výrazně metaforický charakter jazyka 
strukturuje naše vnímání komplexních 
procesů a abstraktních pojmů.

Konference byla všemi účastníky hod‑
nocena jako vysoce přínosná a kromě 
výměny myšlenek umožnila rovněž 
výměnu kontaktů a zkušeností zda‑
leka přesahující rámec konference. 
Jedním z výsledků bude i pobyt a ex‑
kurze studentů Univerzity Manchester 
v Ostravě na jaře příštího roku.

Podrobnosti, jednotlivé prezentace 
a fotografie z konference je možné 
najít na webu konference.

Monika Šumberová

FOtO: archiv

Žijeme ve věku globalizace. Nebo to alespoň často slýcháváme. Zda má toto 
zlidovělé tvrzení nějakou empirickou oporu a teoretické zdůvodnění, o tom 
debatovali vědci ze sedmi zemí světa, kteří se v polovině září zúčastnili na 
katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty 
Ostravské univerzity mezinárodní konference s provokativním názvem Be-
yond Globalisation: Exploring the Limits of Globalisation in the Regional 
Context.

Průvod vyšel od Hlávkovy koleje v Jen‑
štejnské ulici, kde Nadace „Nadání 
Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových” 
každoročně ve spolupráci s Českým 
svazem bojovníků za svobodu, Uni‑
verzitou Karlovou a Českým vysokým 

učením technickým pořádá pietní akt 
na připomenutí událostí roku 1939 
a perzekuce českých vysokoškoláků 
a vysokoškolaček během 2. sv. války.
Cílem průvodu byla pamětní deska 
Jana Opletala a Václava Sedláčka 

umístěná v blízkosti křižovatky Žitné 
ulice se Štěpánskou. Slavnostní shro‑
máždění bylo zahájeno českou, 
slovenskou a evropskou hymnou. 
Účastníci a účastnice shromáždění 
poté vyslechli projev předsedy SK RVŠ 
Miroslava Jašurka. 

Miroslav Jašurek připomněl události 
v říjnu a listopadu 1939, které vedly 
k vyhlášení Mezinárodního dne stu‑
dentstva. Vyjádřil také přesvědčení, že 
je potřeba uvědomovat si to, co spo‑

 Oslavy Mezinárodního dne studentstva
V rámci oslav Mezinárodního dne studentstva, které letos pořádala Stu-
dentská komora Rady vysokých škol pod záštitou rektorů Českého vyso-
kého učení technického v Praze, Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity 
obrany, se v dopoledních hodinách dne 17. listopadu uskutečnil průvod 
a slavnostní shromáždění k uctění památky studentek a studentů hájících 
akademické svobody a lidská práva.

 Konec globalizace v Ostravě 
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 Byly jsme na setkání s papežem Benediktem XVI.

juje studentské demonstrace, jejichž 
sedmdesátileté a dvacetileté výročí si 
letos připomínáme – totiž odvahu ve‑
řejně vystoupit a projevit nesouhlas 
s utlačující mocí. Ve svém projevu se 
zaměřil na roli veřejného prostoru 
a aktivního podílu občanů a občanek 
na jeho vytváření. Upozornil na to, že 
svobodu nelze chápat pouze tak, že 
se lidé přestanou zajímat o věci ve‑
řejné a věnují se pouze svým vlastním 
aktivitám. Naopak, lhostejnost, která 
vede ke ztrátě zájmu o svět kolem nás, 
může vést k tomu, že svoboda – znovu 
nabytá před dvaceti lety – „zůstane 
promarněnou příležitostí”.

Po vyslechnutí studentské hymny Gau‑
deamus Igitur a položení věnců k pa‑
mětní desce Jana Opletala a Václava 
Sedláčka následovaly projevy prorek‑
tora ČVUt Ladislava Musílka a rektora 
UK Václava Hampla. Ladislav Musílek 
se ve svém vystoupení zaměřil ze‑
jména na roli vzdělanosti ve sjedno‑
cující se Evropě i globálním prostředí, 
Václav Hampl zdůraznil, že smrt Vác‑
lava Sedláčka a Jana Opletala je sym‑

bolem hodnot svobody a demokracie, 
o které musíme trvale usilovat. 

Oslavy Mezinárodního dne student‑
stva pokračovaly večerním koncertem 
Hudbou k výročí sametu, který uspo‑
řádaly v pražském Rudolfinu Unie 
českých pěveckých sborů a Česká fil‑
harmonie. Na koncertě, který byl živě 
přenášen stanicí ČRo 3 Vltava, předala 

SK RVŠ Cenu Jana Opletala 2009–2011 
laureátce Kateřině Volné, studentce 
Filozofické fakulty UK. Kateřina Volná 
ve svém vyjádření zdůraznila roli od‑
vahy předchozích studentských gene‑
rací a zakončila svůj projev přáním, 
aby „vzpomínky na odvahu druhých 
probudily touhu po zážitku odvahy 
vlastní”.

 Ondřej Haška / FOtO: archiv

Při svých pastoračních cestách neza‑
pomíná Jeho Svatost papež Benedikt 
XVI. ani na setkání s akademickou obcí. 
A nejinak tomu bylo i při jeho zářijové 
návštěvě České republiky. Bylo pro nás 
velkou ctí, že jsme spolu s proděkankou 
pro studium FF OU doc. Marií Vašuto‑
vou zastupovaly Ostravskou univerzitu 
na setkání papeže Benedikta XVI. 
s akademickým světem. Výjimečnou 

událost podtrhovalo už místo setkání, 
starobylé prostory Vladislavského sálu 
na Pražském hradě, kde jsme za zvuku 
slavnostních fanfár sledovaly maje‑
státní příchod nejvyššího představitele 
katolické církve v doprovodu rektora 
Karlovy univerzity profesora Václava 
Hampla. Poté byl Benedikt XVI. přivítán 
zástupcem studentů, doktorandem te‑
ologické fakulty UK Jaroslavem Lorma‑

nem. Symboliku místa setkání pak ve 
svém projevu osvětlil rektor UK. Z již‑
ního konce Vladislavského sálu se totiž 
dá projít do Svatováclavské kaple, kde 
spočívají ostatky patrona země české 
svatého Václava. Zároveň toto místo 
symbolicky připomíná skutečnost, že 
univerzita byla založena nejen králem, 
ale i arcibiskupstvím pražským. 

Nejsilnějším zážitek v nás ale zane‑
chala promluva Svatého otce, jejímž 
hlavním tématem bylo svobodné hle‑
dání pravdy. 

„Touha po svobodě a pravdě je nezci‑
zitelnou součástí naší společné lidské 
povahy. Nikdy nemůže být odstraněna. 
Dějiny potvrzují, že bývá popírána na 
vlastní nebezpečí lidstva,“ řekl Bene‑
dikt XVI.

Důraz kladl Svatý otec zvlášť na zodpo‑
vědnost univerzit za formování myslí 
a srdcí dnešních mladých lidí. Upozor‑
nil na to, že „mohutný rozvoj v infor‑
mační a technologické oblasti s sebou 
nese pokušení oddělit rozum od hledání 

(Pokračování na straně 22)

 Papež přichází / FOTO: archiv UK
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 Byly jsme na…
(Pokračování ze strany 21)

pravdy. Rozum, je‑li však zbaven zá‑
kladní lidské orientace k pravdě, začíná 
ztrácet směr; chřadne.“

Benedikt XVI. povzbudil všechny pří‑
tomné, aby do všeho, co dělají, vložili 
ideály a velkorysost mladých lidí, a vy‑
slovil své přání: „Milí přátelé, po těchto 
úvahách Vám přeji vše dobré pro vaši 
náročnou práci. Modlím se, aby ji vždy 
inspirovala a vedla opravdová lidská 
moudrost, jež upřímně hledá pravdu.“

V závěru slavnostního aktu pak zá‑
stupci akademické obce předali pa‑
peži dar – v kůži vázané svazky Dějin 
Univerzity Karlovy. 

Studentky Milena Kachlová, 

Michaela Moutelíková  Setkaly jsme se i s biskupem Lobkowiczem / FOTO: Z. Vašut

 Vyjádření Studentské komory Rady vysokých škol
k současným aktivitám České studentské unie

Organizátoři prezentovali akci jako 
„první meziuniverzitní konferenci 
České studentské unie (ČeSU)”. Ná‑
zev „Česká studentská unie” pou‑
žívali v pozvánce i během samotné 
konference. Vlastnímu založení nové 
organizace se ale cíleně vyhýbali, zá‑
měrně nechtěli dát „České studentské 
unii” právnickou formu, aby nebylo 
potřeba spravovat složitou vnitřní 
strukturu a personálně, ekonomicky 
i formálně vést další sdružení.

Konference samotná měla poněkud 
chaotický průběh. Po celou dobu je‑
jího konání nebyl pořizován oficiální 
zápis, neproběhlo jediné hlasování 
a nebyly přijaty žádné písemné zá‑
věry. Ústně však byly při ukončení 
konference deklarovány tyto závěry: 
žádná nová organizace nevznikne, 
nebude mít tudíž žádné vedení, 
půjde vždy jen o komunikační plat‑
formu mezi stále se rozšiřujícím po‑
čtem studentských organizací.

Další konference by měla podle do‑
hody proběhnout v březnu 2010 pod 
patronací Stavovské unie studentů 
Ostravské univerzity (SUS OU) v Os‑
travě. Zde by se mělo projednávat 

právě i prohloubení spolupráce stu‑
dentských organizací na celostátní 
úrovni a případném institucionál‑
ním a organizačním zázemí, které by 
toto prohloubení vyžadovalo.

Účastníci říjnové konference se také 
dohodli na další společné komunikaci 
formou mailing listu. Neshodli se na 
tom, že by se pro tyto aktivity mělo 
používat označení Česká studentská 
unie. Od konce konference nepro‑
běhla žádná komunikace s účastníky, 
ať již ze strany organizátorů ze SU 
ČZU, nebo SUS OU. V nedávné době 
byly ovšem spuštěny webové stránky 
na adrese http://cesu.cz, které infor‑
mují o projektu ČeSU zcela v rozporu 
se závěry konference na ČZU. Podle 
webové stránky ČeSU byla zřízena 
funkce předsedy, kterým se stal pre‑
zident Stavovské unie studentů Ost‑
ravské univerzity Adam Soustružník. 
Na webových stránkách je také uve‑
dena informace, že zástupci ČeSU se 
setkali s předsedou České konference 
rektorů Petrem Fialou, kterému pre‑
zentovali „projekt ČeSU”. 

Studentská komora Rady vysokých 
škol pokládá za nezbytné veřejně se 

vyjádřit k iniciativě Studentské unie 
ČZU a některých dalších student‑
ských organizací, která přibližně od 
poloviny září 2009 směřuje k usta‑
vení České studentské unie jako nové 
zastřešující organizace studentů vy‑
sokých škol v ČR.

Studentská komora Rady VŠ (SK RVŠ) 
vyslovuje zásadní nesouhlas s dezin‑
terpretacemi závěrů konference stu‑
dentských organizací, pořádané na 
ČZU ve dnech 3.–4. 10. 2009, a se spuš‑
těním webové prezentace ČeSU i s in‑
formacemi, které jsou na ní uvedeny.

Postup Michala Nováka, zástupce 
SU ČZU, a Adama Soustružníka, 
prezidenta SUS OU, závažně pře‑
kročil rozsah dohodnutých závěrů 
konference. Aktivity těchto dvou 
funkcionářů nemají jasnou podporu 
studentských organizací. O ustano‑
vení ČeSU neproběhlo na konferenci 
na ČZU žádné hlasování, stejně tak 
se nekonala volba jejího vedení. 
ČeSU proto není reprezentativním 
orgánem aktivních studentů. Michal 
Novák a Adam Soustružník také ne‑
měli žádný mandát pro prezentaci 
ČeSU a jejích aktivit předsedovi 
ČKR.

SK RVŠ se proto od aktivit Michala 
Nováka a Adama Soustružníka 
distancuje, považuje je za osobní ini‑

Zástupci Studentské komory Rady vysokých škol se ve dnech 3.–4. října 2009 
zúčastnili celorepublikové konference studentských organizací. Tu v tomto 
termínu pořádali na půdě České zemědělské univerzity (ČZU) představitelé 
její Studentské unie.
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 Vyhlášení laureátky Ceny Jana Opletala 

ciativu těchto dvou aktérů a nepod‑
poruje další existenci těchto aktivit.

SK RVŠ považuje spolupráci se stu‑
dentskými organizacemi za velice 
důležitou, tvoří jednu z priorit jejího 
Programového prohlášení na roky 

2009–2011. SK RVŠ je připravena 
podílet se na navázání a institucio‑
nalizaci meziuniverzitní spolupráce 
organizací, jak bylo původně dekla‑
rováno mezi cíli „první meziuniver‑
zitní konference České Studentské 
Unie (ČeSU)”. SK RVŠ uvítá a podpoří 

pravidelná setkávání studentských 
organizací, ať už prostřednictvím 
fóra studentských organizací, či po‑
mocí pravidelných konferencí apod. 
SK RVŠ v tomto úmyslu plně podpo‑
rují SU UtB, SU ČVUt, SU UK a ACSA.

Zdroj: tisková zpráva SK RVŠ

Od roku 2004 byla Cena Jana Ople‑
tala udílena každoročně, od stá‑
lého zasedání Rady vysokých škol 
2009–2011 se Cena uděluje pouze 
jedenkrát za dané období. Výbor 
Ceny Jana Opletala, jehož před‑
sedkyní byla v letošním roce Silvie 
Mitlenerová, tisková mluvčí inicia‑
tivy Inventura demokracie, rozhodl 
o laureátce ceny pro stálé zasedání 
Rady vysokých škol 2009 – 2011 taj‑
ným hlasováním na schůzi 3. listo‑
padu 2009. Ve výboru dále zasedli 
prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., pro‑
rektor Univerzity Karlovy v Praze, 
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, 
předsedkyně Akreditační komise 
MŠMt ČR, Mgr. Pavel Franc, člen 
výkonné rady trastu pro ekono‑
miku a společnost, prof. Ing. Václav 
Havlíček, CSc., rektor Českého vy‑
sokého učení technického v Praze, 
Ing. Marián Klásek, člen Sdružení 
absolventů SK RVŠ, Dr. Ing. Jaroslav 
Kuba, Ph.D., prorektor Českého vy‑
sokého učení technického v Praze, 
doc. PhDr. Lýdia Petráňová, CSc., 
členka Vědecké rady AV ČR, doc. 
Ing. Iva Ritschelová, CSc., rektorka 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, Ing. Jaroslav Švec, 
vedoucí Akademického centra stu‑
dentských aktivit a prof. RNDr. Jiří 
Zlatuška, CSc., děkan Fakulty infor‑
matiky MU v Brně a místopředseda 
Rady vysokých škol.

Na základě výsledků hlasování byla 
cena udělena studentce filologie 
na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy Mgr. Kateřině Volné na 
hlavním koncertě festivalu Festa 
Academica s názvem Hudbou k vý‑
ročí Sametu, který se pod záštitou 
Václava Havla uskutečnil v úterý 

17. listopadu ve Dvořákově síni Ru‑
dolfina.

Výbor rozhodl, že laureátka spl‑
ňuje všechna kritéria stanovená 
čl. 1 odst. 2 Statutu Ceny, zejména 
pokud jde o rozvoj akademické 

samosprávy a zapojení studentů 
do veřejného dění. Udělení ceny 
Mgr. Kateřině Volné právě u příle‑
žitosti 70. výročí dění v roce 1939 
a 20. výročí listopadových událostí 
roku 1989 je symbolické ve dvou 
ohledech – poprvé se stala laureát‑
kou žena a je to také poprvé, kdy 
byla cena udělena osobnosti, která 
je členkou akademické obce stále 
jako studentka. 

Mgr. Kateřina Volná (1976) se dlou‑
hodobě věnuje problematice demo‑
kratizace v ČR a také vypořádání se 
s dědictvím režimu KSČ. V současné 
době vede projekt Výzkum mecha‑
nismů činnosti KSČ na FF UK v letech 

1969–1989 a také spolupracuje na 
připravované knize “tato fakulta 
bude rudá!” o dějinách katedry 
české literatury v letech 1945–1989. 
Dosavadní výsledky studentského 
projektu zkoumání normalizace na 
FF UK byly v tomto roce publikovány 
v edici dokumentů “Prověřená fa‑
kulta”, která ukazuje, jak KSČ zasa‑
hovala do životů stovek pedagogů 
a tisícovek studentů na fakultě, jak 
ovlivňovala přijímací zkoušky na 
vysoké školy, jak pomocí posudků, 
komplexních hodnocení a dodatků 
k životopisu rozhodovala o profesní 
budoucnosti jednotlivých pedagogů 
či jaké vyžadovala reakce na prohlá‑
šení Charty 77 nebo na pohřeb fi‑
losofa Jana Patočky. tato publikace 
však není posledním výstupem pro‑
jektu, badatelky a badatelé plánují 
vydání další edice dokumentů z mi‑
nulosti fakulty a pracují i na přípravě 
monografie (http://www.proverena‑
fakulta.cz).

Vedle této aktivity Mgr. Kateřina 
Volná na své alma mater působí 
jako členka univerzitního senátu 
a je redaktorkou časopisu studentů 
FF UK FFakt (http://ffakt.ukmedia.
cz). Volněji také spolupracuje s pro‑
jektem Inventura demokracie, jehož 
smyslem je ohlédnutí za uplynulými 
dvaceti roky a především podnícení 
přemýšlení o tom, jaká je a jaká by 
měla být demokracie v ČR. V minu‑
losti se velmi aktivně podílela na 
iniciativě týden neklidu, celostátní 
studentské kampani za zvýšení kva‑
lity studia a celkové zlepšení poměrů 
na českých vysokých školách.

Svou soustavnou činorodostí při‑
spívá jak ke zkvalitnění studijního 
prostředí současných studentů, tak 
i zlepšení celospolečenských poměrů. 
Její odkaz proto bude ještě výraz‑
nější v dlouhodobější perspektivě.

Zdroj: tisková zpráva SK RVŠ

U příležitosti oslav Mezinárodního dne studentstva uděluje Studenská ko-
mora Rady vysokých škol tradičně Cenu Jana Opletala určenou osobnosti, 
která se zasloužila o rozvoj akademické samosprávy a studentského hnutí, 
účast studentů v akademické samosprávě, obhajobu práv studentů vyso-
kých škol nebo o zapojení studentů do veřejného dění. Laureátkou ceny za 
stálé zasedání Rady vysokých škol 2009–2011 se stala studentka Filosofické 
fakulty Univerzity Karlovy Mgr. Kateřina Volná.
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  Za Ladislavem Buzkem
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Zaznamenali jsme

Rodák z Karviné (nar. 26. 6. 1934), 
po studiu gymnázia v Orlové získal 
na Přírodovědecké fakultě Univer‑
zity Palackého v Olomouci v roce 
1957 aprobaci pro výuku země‑
pisu a biologie na středních ško‑
lách. V období 1957 až 1962 učil 
na ZŠ a SŠ v okresech Bruntál a Frý‑
dek‑Místek. Na bývalý Pedagogický 
institut v Ostravě nastoupil v roce 
1962 jako odborný asistent. Později 
v roce 1964 přechází na následnou 
instituci, samostatnou Pedagogic‑
kou fakultu v Ostravě. Po vzniku 
Ostravské univerzity se roku 1991 
stává členem akademické obce Pří‑
rodovědecké fakulty, kde na katedře 
fyzické geografie a geoekologie 
působil do 31. 8. 2004 a další dva 
roky s touto katedrou ještě externě  
spolupracoval. 

Doc. Buzek se věnoval zejména 
fyzickogeografickým disciplínám, 
především geomorfologii. Vědec‑
kou aspiranturu ukončil v roce 

1968 obhajo‑
bou disertační 
práce Geomorfologie Štramberské 
vrchoviny na Geografickém ústavu 
ČSAV v Brně. Doktorát přírodních 
věd získal v roce 1972 na Karlově 
univerzitě v Praze a v roce 1989 byl 
jmenován docentem fyzické geo‑
grafie. V letech 1992–1997 působil 
na Přírodovědecké fakultě Ostrav‑
ské univerzity jako proděkan pro 
vědu, výzkum a zahraniční styky. 
K významným vědeckým aktivitám 
náleží výzkum erozních procesů 
a jejich antropogenního ovlivnění 
(s regionálním aspektem na zales‑
něná povodí Moravskoslezských 
Beskyd), včetně dlouhodobého 
sledování plaveninového režimu 
toků. Doc. Buzek spolupracoval 
na řadě výzkumných úkolů v rámci 
bývalého Geografického ústavu 
ČSAV v Brně a bývalého Ústavu 
ekologie průmyslové krajiny v Os‑
travě. V posledních letech aktivní 
činnosti na Ostravské univerzitě 

se podílel na řešení grantů GA ČR 
a výzkumných záměrů Přírodově‑
decké fakulty. 

Jako pedagog vyžadoval široký roz‑
hled v oboru fyzické geografie. Učil 
studenty chápat neživou přírodu ve 
vzájemných vazbách a souvislostech. 
Do jejich paměti se zapsal rovněž 
svým osobitým humorem. 

S pedagogickým a vědeckým zamě‑
řením souvisí též publikační a další 
odborná činnost doc. Buzka. Je 
spoluautorem dvou celostátních 
učebnic, autorem a spoluautorem 
jedenácti skript, několika monogra‑
fií, okolo čtyřiceti původních studií, 
padesáti článků, recenzí a dalších 
zveřejněných prací. 

Doc. Buzek náležel k výrazným tvůr‑
čím osobnostem katedry fyzické 
geografie a geoekologie a oporám 
jejího pedagogického rozvoje. Svou 
prací přispěl k dosažení soudobé 
úrovně Přírodovědecké fakulty Ost‑
ravské univerzity. 

S vděčností vzpomínáme…

Za katedru fyzické geografie a geo‑
ekologie 

 Vladislav Kříž

V nevlídný podzimní den, 27. října 2009, nás opustil 
dlouholetý akademický pracovník Pedagogické fakulty 
v Ostravě a později Přírodovědecké fakulty Ostravské uni-
verzity – doc. RNDr. Ladislav Buzek, CSc.

 Informace, Portál OU, studenti – kdo s koho?

Změn je tedy opravdu hodně a ve‑
skrze pozitivních. Jenže se dostáváme 
k otázce – kdo z Vás o nich věděl do‑
předu a kdo věděl, co vše obsahují, 
co umí a jak s nimi pracovat? Ano, 
jakákoliv informovanost o dění na 
portálu OU je zcela tristní – světlou 
výjimkou byl popis elektronického zá‑
pisu do studia – proč to tak nelze mít 
u všeho? Proč nás nikdo neinformuje 
o důležitých krocích? Máme na por‑

tálu aktuality, hromadné emaily, Listy 
OU a přesto nic … A přitom by se CIt 
mohlo vyloženě svou prací chlubit. 

Možná si řeknete, proč vlastně infor‑
movat? Každý si to zkusí sám přeci … 
Jenže takto to opravdu nefunguje, 
studenti často ani neznají všechny 
funkce portletů, nevědí, jak se ori‑
entovat. Při zavedení změn, jako je 
nový předzápis, elektronický zápis 

do studia, by také měli být studenti 
dopředu zpraveni, jak a kde zasí‑
lat chybové hlášení, jelikož chybám 
a nedorozuměním se nové produkty 
těžko vyhnou. Zde bych se pozastavil 
nad tím, že ani SK AS OU nemá o no‑
vinkách informace a hlavně ani není 
přizvána ke konzultacím při vývoji 
nových studentských součástí portálu 
OU, přestože by SK AS OU měla re‑
prezentovat studenty OU. 

Závěrem bych tedy apeloval na odpo‑
vědné pracovníky CIt a úseku prorek‑
torky pro studium a CŽV, zda by mohli 
přehodnotit dosavadní „strategii“ 
informování a podělit se se studenty/
klienty o tak podstatné věci, jakými 
novinky na Portálu OU bezesporu 
jsou. Za studenty děkuji.

Ondřej Haška

Za poslední půlrok prošel náš univerzitní Portál významnými změnami, pře-
devším z hlediska funkčnosti. Je zcela nový předzápis, který již není pod 
STAGem, ale je plně integrován v Portálu, obsahuje mnoho vylepšení a sub-
jektivně mi přijde podstatně lepší a užitečnější, totéž se týká Přihlašování 
na zkoušky. V září byl předělán portlet Elektronický index a přidána zcela 
nová navigace ve studijní agendě (hledání předmětů, studentů, rozvrhů vy-
učujících atd.), přidán elektronický zápis do studia – opět velmi užitečné 
nástroje, které mohou práci usnadnit. Zajímavou, ale mnohými vyučujícími 
asi stále opomíjenou součástí je novinka Studijní materiály. 



25

2525

Zaznamenali jsme

 Tváře 
Tamary Černé
V průběhu října a listopadu zdobily 
stěny galerie Na Půdě FF OU černo-
bílé reportážní a portrétní tváře lidí, 
jak je mistrně objektivem fotoapa-
rátu zachytila Tamara Černá, sólistka 
baletního souboru Národního divadla 
Moravskoslezského. 

tamaru Černou proslavily zejména role 
dramatického repertoáru, kde je kla‑
den důraz na obsah a prožitek. V sou‑
časné době pomalu uzavírá kapitolu 
aktivního tanečního života a objektiv 
fotoaparátu je pro ni další možností 
i výzvou pro vyjádření pocitů, názorů 
či emocí. I když se ve světě fotogra‑
fie pohybuje krátce, z jejích fotogra‑
fií cítíme velkou dávku porozumění, 
respektu, instinktu, cit pro ztvárnění 
neopakovatelného okamžiku. 

Výstava Tváře Tamary Černé nám 
umožnila nahlédnout do lidské duše, 
s jednotlivými aktéry fotografií jsme 

byli svědky okamžitého prožitku, vní‑
mali jejich náladu, názor, emoce. 

tamara Černá zaznamenává koloběh 
lidského života všech etnik s jeho ra‑

dostmi i strastmi. A dodává: „Ráda fo‑
tím osoby a život vůbec. S jeho krásami, 
úsměvnými situacemi i všemi ostatními 
emocemi nám všem tak blízkými“. 

 Jana Bolková / FOtO: tomáš Rucki

Mladá venezuelská malířka SUSANA 
SUNIAGA MARIN představila svá díla 
již na různých kolektivních výstavách, 
ať už doma, nebo v zahraničí, např. 
v r. 2004 na 6. bienále výtvarného 
umění Andské univerzity v Méridě, 
kde získala i cenu třírozměrná moda‑
lita, na 4. salónu univerzitního umění 
v Umělecké galerii Centrální univer‑
zity Venezuely v Caracasu nebo v r. 
2007 v Ústavu latinskoamerických 

studií ve Vídni. Z jejích samostatných 
výstav jmenujme Masky z r. 2003 v Ga‑
lerii Huellas ve Škole vizuálního umění 
a grafického designu Andské univer‑
zity v Méridě, výstavu Realita jako 
maska (2005) v Muzeu moderního 
umění Juana Astrogy Anty rovněž 
v Méridě nebo výstavu Nejdražší, rea‑
lizovanou od listopadu 2005 do ledna 
2006 opět v Galerii Huellas ve venezu‑
elské Méridě.

O výstavě pod názvem SKUtEČNOSt 
JAKO MASKA říká samotná autorka 
v synopsi výstavy:

„Umělecký záměr mého projektu spo‑
čívá v potřebě vyjádřit vlastní, osobní 
pohled prostřednictvím výtvarné per‑
spektivy masky, prolínáním pojmů 
skutečnosti a zdání a člověka jako naru‑
šitele vlastní identity. Skutečnost, kte‑
rou předstíráme, je skutečností, kterou 
jsme schopni dohlédnout, tou, kterou 
nosíme na povrchu, je to další tvář, kte‑
rou zakrýváme tu skutečnou a ukrýváme 
tak opravdové city. Tak se oddělujeme 
od pocitů a živíme se zdáním, každý 
si nasadí masku a ztvárňuje a prožívá 
různé role. Každodenní setkávání s pře‑
vlečenou a maskovanou každodenností 
(včetně té mé) dalo vzniknout řadě ob‑
razů, které se pro mne staly impulsem 
k vytvoření mého díla. 

V rámci svého projektu jsem ztvárnila 
různé skupiny postav, nositelů masek, 
převleků: zvířata, čarodějnice, krále, 
šašky, tanečníky, blázny, bytosti kou‑
zelné, nadpřirozené, groteskní, smyš‑
lené, zkrátka řadu bytostí hodných 
představit se v tomto průvodu, kte‑
rého se chceme a musíme zúčastnit 
všichni…

(Pokračování na straně 26)

Zhlédnout výstavu latinskoamerického umělce mimo Prahu a k tomu ještě in-
stalovanou mimo prostory renomovaných ostravských galerií není asi běžnou 
praxí pro návštěvníky galerií. V říjnu dostali tuto možnost studenti katedry 
romanistiky Filozofické fakulty OU i zájemci o výtvarné umění z celé fakulty. 

 Výstava venezuelské umělkyně

 Z vernisáže výstavy (uprostřed T. Černá)
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Na tomto výtvarném projektu jsem pra‑
covala delší dobu, vznikal a rozvíjel se od 
mého dětství až do této chvíle, při pozo‑
rování, zábavě, strachu a pochybnostech 
o karnevalech a s nimi spojených obřa‑
dech. Dobře si pamatuji karnevalové reje, 
ale nejvíce mne na nich zajímá to, jak se 
promítají do života, který nyní chápu jako 
karneval s jeho maškarami a pronikavými 
zvuky, gesty a pohyby, nezadržitelným 
průvodem lidí, kteří někam míří…“

Není to tedy plytký, žánrový obrázek 
pro Evropany z ještě stále exotického 
světa jihoamerických karnevalů… Ne‑
chci se pouštět do nekvalifikovaných 
hodnotících poznámek k výstavě a ani 
zprostředkování našich pocitů a zá‑
žitků z výstavy ostatním není vůbec 
jednoduché. Dovolím si tedy ještě 
jednou citovat, protože expozici snad 
nejlépe vystihují slova známého mexic‑
kého básníka Juana Dios Pezy z básně 
Reír llorando (Smát se plačky), které 
si malířka SUSANA SUNIAGA MARIN 
dala jako motto své výstavy:

„Ach! Jak často se při smíchu pláče...
V radost smíchu nikdo nevěří, vždyť 

duše bytostí sžíraných bolestí pláče, na 
tváři smích! Když zemře naděje, když 
uprchne duše, když tvá chodidla šla‑
pou jen po trní, vyšli na povrch bouře 

své duše smutný záblesk:
Smích.

Natolik šálí karneval světa, že z životů 
jsou krátké maškarní reje; kde učíme se 

smát plačky a plakat smíchy.“

Mgr. Kornélia Machová 

 FOtO: Katarina Bohac

Zaznamenali jsme

 Výstava…

Dne 24. listopadu 2009 byla v Galerii Student zahájena výstava ak. sochaře 
Ivo Chovance z katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty OU a jeho stu-
dentů. Úvodní slovo pronesl PhDr. Antonín Grúza.

Velmi mě těší, že mám po několika le‑
tech opět promluvou uvést přehlídku 
studentských prací ateliéru prostorové 
tvorby a modelování docenta Ivo Cho‑
vance, už dlouho známou pod názvem 
ARtPERItIV, tentokrát označeným již 
římskou sedmičkou, z čehož je zřejmé, 
že tato výroční prezentace se tu stala 
tradicí, neboť se koná již posedmé. 
Od svých počátků v roce 2002 si zcela 
zjevně uchovala svůj duální charakter – 
na jedné straně většina ploch v hlavní 
síni a zejména na chodbě je zaplněna 
vybranými studentskými semestrálními 
i klauzurními pracemi, jejich invenční, 
tematická a také technologická rozma‑
nitost působí – vzletně řečeno – jak moř‑
ský příboj, narážející na nevelký ostrov 
zaručené stability, na malou expozici 
deseti keramických plastik jejich učitele, 
docenta Chovance. 

 

U výstav tohoto druhu, postavených 
na kontrastu rozvíjející se kreativnosti 
studentů a tvůrčí zralosti jejich vyso‑
koškolského učitele, býváme obvykle 
na rozpacích, čemu věnovat hlavní po‑
zornost a pak co víc ocenit: tvůrčí nebo 
spíše pedagogické úspěchy sochaře 
Chovance, anebo napřed invenci, ob‑
razotvornost a dovednost všech či jen 
některých žáků … Není sice povinností 
zahajovatele výstavy podrobně analy‑
zovat a hodnotit exponáty, na druhé 
straně je však vhodné v zájmu objekti‑
vity vystavené artefakty alespoň zběžně 
charakterizovat. V tomto případě je však 
zřejmé, že hodnocení takto dvojitého 
souboru si žádá diferencovaný přístup.

 Pokud jde o vystavená sochařská díla Iva 
Chovance, můžeme konstatovat, stejně 
jako několikrát předtím při podobných 

příležitostech, že se prezentuje nefigu‑
rativními plastikami z režné pálené hlíny, 
na rozdíl od jiných let – bez jakéhokoliv 
dotváření glazurou. Při tomto technolo‑
gicky zjednodušeném postupu se totiž 
daleko výrazněji uplatňuje ryzí plastické 
cítění autora. tyto sochařské objekty na‑
zval – snad pracovně, snad definitivně – 
Kompresemi. Zdánlivě měkké a pružné 
organické tvary jakýchsi polštářků, 
možná též inspirované vegetativními 
formami tzv. tobolek se semeny u někte‑
rých rostlin, jsou krutě narušeny jakoby 
náhlým stlačením, kompresí, nebo per‑
forací, proděravěním, či dokonce protr‑
žením dutého „obalu“. Původně značně 
statické a harmonické formy působí na‑
jednou neobyčejně dynamicky, protože 
prošly drsnou a tajemnou proměnou. 
Myslím si, že tato nevelká kolekce Cho‑
vancových prací z poslední doby jen po‑
tvrzuje svou znepokojivou imaginaci, že 
jeho životní tvorba je napájena mimo 
jiné i z pramene umění informelu. 

 Výtvarné práce studentů prvního 
a druhého ročníku výtvarné výchovy na 
této výstavě vznikaly převážně na daná 
témata a stanovený výtvarný materiál. 
Připomeneme‑li si, že v prvním ročníku 
je dotyčný studijní předmět označen 
jako prostorová tvorba – modelování 
a ve druhém jako prostorová tvorba – 
sochařství, očekávali bychom, že tyto 
práce se budou přidržovat hlavně 
klasických sochařských materiálů. Už 
letmý pohled na studentské exponáty 
nás však přesvědčí, že v Chovancově 
ateliéru se pracuje velmi moderně – 
i s materiály zdánlivě nesochařskými, 
jako je papír, špendlíky, vlasy a chlupy, 
textil, měkké folie, alobal, nebo do‑
konce těsto. A podobnou rozmanitost 
můžeme konstatovat i při tematickém 
vymezení úkolů. 

Některá témata jsou formulována dosti 
obecně, například Konflikt, Svět uvnitř – 

 Výstava ARTPERITIV VII.
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 Nová publikace o vzdělávání nejmenších

 Než jsme chytili samičku, byly to nervy

můj koutek, Labyrint v prvním ročníku 
nebo Láska –touha – vášeň, Vizuální ob‑
žerství ve druhém. Smysl této metody je 
jasný: téma, sugestivně interpretované 
studentům v krátkém výkladu učitele 
nebo v četbě úryvku básně či literární 
eseje, vznítí obrazotvornost mladých vý‑
tvarníků, aniž by jim předepisovalo kon‑
krétní formu projevu. také technika není 
nijak striktně stanovena, s určitou výjim‑
kou v prvním ročníku, kde je například 
k úkolu tvary sympatické a nesympatické 
předepsána koláž. Ve druhém ročníku je 
přirozeně dokončenost výtvarných prací 
zjevnější. Kromě alternativních materiálů 
a obecných témat se tam ovšem kladou 
také konkrétnější úkoly s klasickým pro‑

vedením, např. Portrét spolužáka, nebo 
s modernější dispozicí – Autoportrét na‑
půl realistický, napůl fantaskní, kde se 
doporučuje inspirace vzory z manýrismu 
nebo surrealismu.

 Vážení přátelé, omlouvám se, že jsem 
věnoval tolik času metodice výuky do‑
centa Chovance, i když snad jen proto, 
abych Vám všem poskytl ty nejnutnější 
informace, nezbytné k objektivnímu 
zhodnocení té větší části výstavy. Autor 
a kurátor této přehlídky v jedné osobě, 
sochař Chovanec, takovéto hodnocení 
připravil samozřejmě již výběrem těch 
studentských prací. A já si myslím, že se 
mu podařilo učinit z expozice opravdu 

sváteční podívanou, naplněnou estetic‑
kými zážitky. 
Výstava potrvá do 13. prosince 2009.

‑ JV ‑ / FOtO: archiv

Učitelky mateřské školy jako jedna 
z mála skupin pedagogických pracov‑
níků se denně setkávají s rodiči dětí či 
jejich zákonnými zástupci a prezentují 
jim výsledky edukační spolupráce s dí‑
tětem i jím dosažené výsledky. Musí 
však komunikovat a prezentovat vý‑
sledky práce své i práce dětí také dal‑
ším činitelům – zastupitelům města, 
odborníkům, rodičům mladších dětí 
jako potencionálním klientům. Komu‑

nikace učitelky závisí na aktuální situ‑
aci a jí odpovídajících rolích, v nichž se 
učitelka nachází. Rolím by mělo odpo‑
vídat uplatnění komunikativní kom‑
petence v její prezentační podobě. 

Distanční text obsahuje součásti po‑
žadované pro tento typ studijního 
materiálu. Je přehledně strukturován, 
„komunikativně“ formulován, data 
jsou zajímavě zprostředkována. Úlohy 

k zamyšlení, směrování kontrolních 
otázek jsou vztaženy k obsahu textu. 
Nejvýznamnějšími pozitivy je formu‑
lace doporučovaných kroků pro pří‑
pravu veřejného vystoupení a zásad 
komunikace při samotné prezentaci. 
Autorka studujícím zprostředkovává 
doporučení pro získání pozornosti 
posluchačů, také upozorňuje na 
chyby, jichž by se měli při veřejném 
vystoupení vyvarovat. Ke každé zpro‑
středkovávané oblasti autorka uvedla 
související literaturu. 

Studijní text obsahově doplňuje 
studijní problematiku základů pe‑
dagogické komunikace a co je nej‑
významnější, přináší poznatky a má 
upotřebení snad ve všech studijních 
oborech.  Radmila Burkovičová

Na katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání vznikl studijní 
text s názvem Průvodce základy pedagogické komunikace a prezentace pro 
obor učitelství pro mateřské školy autorky Hany Cisovské. Text lze nalézt v ka-
talogu univerzitní knihovny OU. I když je text primárně určen studujícím oboru 
učitelství pro mateřské školy, jeho obsah může být v mnoha ohledech přínosný 
i studujícím jiných oborů. Jistě nikdo nepochybuje, že v současnosti všichni po-
třebujeme mít osvojenou a rozvinutou komunikativní kompetenci na té nej-
vyšší osobnostní úrovni. 

Aleš Dolný z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a populární zpěvák 
Dan Bárta vyjeli do jižní Afriky, aby chytili vzácný druh afrotropické vážky. 
Proč? Kvůli knize, která vyšla letos v květnu a získala čestné uznání Minister-
stva životního prostředí ČR. Z východního bloku jsme jediní, kdo takovou knihu 
má, a z hlediska obsahu jde o nejrozsáhlejší publikaci o vážkách na celém světě. 
Aleš Dolný a Dan Bárta jsou jejími autory. Jak se jim spolupracovalo a jak na 
sebe přišli – vědec z Ostravy a umělec z Prahy?

„Zhruba před 10 lety, bylo to o Vánocích, 
jsem seděl u stolu a preparoval vážky,“ vzpo‑
míná ostravský vědec Aleš Dolný. „Jako 
kulisu jsem si pustil televizi. Tak si preparuju, 
preparuju a najednou slyším z televize, jak 
někdo říká, že chce vydat knížku o vážkách, 
ale potřebuje k sobě někoho, kdo napíše od‑
borné texty. Byl to Dan Bárta. Podíval jsem 
se na vážku, kterou jsem zrovna preparoval, 
a došlo mi, že bych se mu měl ozvat. Přes 
kamaráda jsem získal kontakt a asi o týden 

později se s Danem Bártou sešel. Seznámili 
jsme se a postupně začali plánovat práci na 
knize.“

Jak se vám spolupracovalo, umělci 
a vědci?
Bylo to fajn, zafungovala vzájemná sym‑
bióza. Pokaždé, když jsme přijeli na místo, 
na kterém jsme chytali vážky, každý měl 
svou náplň práce. Já jsem vytáhl síťku 
a gumáky a skočil do bahna, kde jsem lovil 

vážky, Dan shodil batoh s objektivy a fotil. 
Naše práce se úplně nevylučovala, i když 
měla jiný postup, to ano. Dan se nemusel 
starat o zapisování různých parametrů, já 
jsem zase při lovu neřešil světlo, atmosféru 
a barvy.

Proč si myslíte, že vaše kniha Vážky 
České republiky získala čestné uznání 
Ministerstva životního prostředí? Čím 
je výjimečná?
Ne každá země takovou knihu má. Z vý‑
chodního bloku jsme jediní a z hlediska ob‑
sahu jde o nejrozsáhlejší knihu o vážkách 
na celém světě. Unikátní jsou digitální foto‑
grafie 76 druhů vážek – samců i samiček. 
Vypadá to jako obrázky, ale ve skutečnosti 
jde o fotografie. Živý hmyz jsme snímali 

(Pokračování na straně 28)
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(Pokračování ze strany 27)

na speciálním skeneru. Nejprve jsme vážky 
podchladili. V entomologickém sáčku jsme 
je na určitou dobu, třeba přes noc, strčili 
do ledničky. Když jsme je vytáhli, nehýbaly 
se, takže jsme si je mohli vyfotit. Pak jsme 
je samozřejmě vypustili. Tato metoda má 
jedno velké plus: Můžeme pořídit detailní 
vyobrazení ohrožených a vzácných druhů, 
aniž bychom zvýšili míru nebezpečí jejich 
lokálního vymizení.

K lovení vážek mám i jednu historku. Než 
jsme nachytali všech asi 150 vážek, objeli 
jsme 8 zemí. Pro jeden druh jsme museli 
až do jižní Afriky. Pouze dva druhy afrotro‑
pické vážky jsou součástí středoevropské 
fauny a jeden z nich k nám přilétá jen jed‑
nou za deset let. Měli jsme na výběr. Buď 
počkáme, až přiletí, a knihu třeba nikdy 
nevydáme, nebo si pro ni zajedeme. Zvolili 
jsme to druhé a byly to nervy. V jižní Af‑
rice jsme s Danem strávili tři týdny. Samce 
vážky jsme chytili hned, ale se samicí byly 
problémy. Pořád se schovávala. Byli jsme 
tam už týden a pořád jsme ji neměli. Před‑
stavte si, že bychom kvůli ní museli přijet 
znovu. Těch peněz za cestu! Naštěstí jsme 
ji nakonec chytili a mohli jsme se vrátit 
domů.

Myslíte si, že by kniha byla tak po-
pulární, kdyby na ní nepracoval Dan 
Bárta?
Kdyby se výtvarného zpracování knihy 
neujal zrovna Dan, asi by kniha byla oby‑
čejnější. Obsah by zůstal stejný, ale forma 
by byla jiná. Tak třeba fotografie – v knize 
jsou dva druhy snímků, umělecké a pre‑
cizně naskenované fotografie vážek, které 
jsou součástí identifikačních karet, jež 
najdete v knize. Ve většině podobných 
knih o vážkách jsou pouze hybridní fotky, 
tedy ty, které dělají biologové sami: vážku 
v přírodě nafotí všelijak, přitom však ne‑
řeší barvy, kompozici nebo atmosféru. 
Důležité je pro ně pouze to, aby byl sní‑
mek ostrý. Jenomže v knize Vážky České 
republiky jsou i umělecké fotografie, es‑
teticky působivé momentky s vyšší umě‑
leckou hodnotou, a právě ty dělal Dan. 
Kromě toho byl výtvarným redaktorem. Já 
jsem dodal texty, řekl mu, co v knize musí 
být, a on se postaral o to, jak bude kniha 
vypadat. Dokonale si s ní vyhrál a propra‑
coval ji do nejmenších detailů, což je vidět, 
už když knihou jenom listujete.

Vychutnal jste si přebírání čestného 
uznání Ministerstva životního pro-
středí?
Moc se mi to líbilo. Cenu jsme přebí‑
rali v Žižkovském divadle Járy Cimrmana 
v Praze a jedno představení bylo součástí 

slavnostního vyhlášení ví‑
tězů. Pro mě to byla jedna 
z odměn, protože humor 
Járy Cimrmana mám rád. 
Některé jeho hlášky s obli‑
bou vkládám do skript pro 
studenty. Jednu nebo dvě 
jsem dokonce vložil i do 
knihy o vážkách. Kdo se 
v tom vyzná, najde je.

Na slavnostním vyhlášení 
vítězů byli lidé, kterých 
si moc vážím, a bylo mi 
ctí tam být a stát vedle 
nich. Konkrétně mám na 
mysli dr. Jana Čeřovského, který získal 
ocenění za celoživotní práci, nebo pětici 
autorů knihy Krajina a revoluce, která 
získala čestné uznání. Jedno ocenění za 
celoživotní práci získal in memoriam také 
docent Josef Vavroušek, muž, který prosa‑
zování ochrany životního prostředí zasvětil 
celý život.

Když jsme s Danem převzali cenu, usmáli 
jsme se na sebe a pogratulovali si. Je to 
velké zadostiučinění, přece jen jsme na 
knize pracovali osm let. Ocenění nám 
oběma udělalo radost.

Jste s Danem Bártou stále v kontaktu? 
Chystáte něco nového?
Přemýšlíme o několika věcech najednou. 
Knihu Vážky České republiky možná pře‑
ložíme do angličtiny. Popisky u tabulek, 
grafů, statistik, obrázků a fotek jsou sice 
v češtině i angličtině, ale odborný text, 
který prochází celou knihou, je zatím 
pouze v češtině.

Vážkám věnujete spoustu času. Co na 
to vaše rodina?
Pro manželku i děti je naprosto přiro‑
zené, že když jedeme na dovolenou 
třeba do Jeseníků, strávíme spoustu 
času v terénu průzkumem. Děti mají 
malé síťky, se kterými chodí na rybníky, 
a seznamují se s prostředím. Zatím je 
to baví. Je to stejné, jako když jsou vaši 
rodiče herci – pravděpodobně strávíte 
spoustu času na jevišti. Manželka kromě 
jiného vystudovala obor biologie, takže 
i ona vážky odborně studuje, i když ne 
do takových detailů jako já. Ale baví ji 
to, takže si spolu o vážkách můžeme 
i povídat.

RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. (1966)
Vystudoval obor systematická biologie 
a ekologie na Přírodovědecké fakultě 
UP v Olomouci, kde v roce 1990 obhá‑
jil diplomovou a o devět let později 
také dizertační práci. Profesně působí 

od roku 1997 jako odborný asistent 
na Přírodovědecké fakultě Ostravské 
univerzity v Ostravě, kde přednáší 
obecnou ekologii, ochranu přírody 
a hydrobiologii.

Zabývá se ekologií, faunistikou a ochra‑
nou vážek. V rámci ČR je odborným 
garantem programu Ochrana biodiver‑
zity – Vážky. Z pohledu výzkumného je 
přednostně přitahován spornými otáz‑
kami týkajícími se ojedinělých ekologic‑
kých fenoménů a paradoxů života ve 
vodách hornické krajiny. Jako správný 
ostravský patriot zdůrazňuje, že na prů‑
myslové typy vodního prostředí mohou 
být vázány vzácné druhy, jejichž výskyt 
je unikátní v rámci celé republiky, a že 
sekundární mokřady, např. poklesové 
tůně nebo dokonce důlní odkalovací ná‑
drže, se mohou stát překvapivě význam‑
ným stabilizačním ekologickým prvkem.

O knize Vážky České republiky
Dan Bárta a Aleš Dolný na knize pra‑
covali 8 let, má téměř 700 stran a váží 
bezmála 4 kilogramy. Jmenuje se 
Vážky České republiky a vydal ji Český 
svaz ochránců přírody Vlašim. Jde 
o publikaci, ve které najdete aktuální 
poznatky o vážkách, jež se vyskytují ve 
středoevropském pásmu – konkrétně 
80 000 údajů o různých druzích. Ve 
zkratce jde o encyklopedii vážek na 
našem území.

Vydání knihy financovalo Minister‑
stvo životního prostředí v posledních 
třech letech vrcholné práce na knize. 
Ostravská univerzita – Přírodovědecká 
fakulta knihu podpořila pořízením ze‑
jména techniky v rámci grantů, které 
předcházely vydání knihy. „Díky no‑
vému hardwaru jsme vypracovali me‑
todiku focení vážek a výsledky našich 
projektů byly ku prospěchu knihy,“ 
konstatuje Dolný.

 Beata Sklářová / FOtO: archiv

 Ze slavnostní udělení čestného uznání Ministerstva životního 

prostředí (zleva D. Bárta a A. Dolný) 
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Zaznamenali jsme
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Předvánoční sen
Zdává se mi takový zvláštní sen. Divné je, že již hodně let a pravidelně vždy krátce před Vánocemi.
Je Štědrý večer, rodina se schází k večeři. A najednou zjišťuji, že není nic přichystáno. Není nazdobený stromeček, není 
bramborový salát ani kapr, nejsou dárky – prostě jsou Vánoce, ale v naší domácnosti nikde nic připraveno, jako kdyby ani 
nebyly.
 V tom snu to vždy řeším jinak. Ale ať to řeším jakkoliv, vždy panikařím a stresuji a vždycky jsem z toho na prášky, když se 
probudím. A piju ranní kávu a koukám do neurčita, tedy do blba. A říkám si, že to přece není možné, aby se takovýto sen 
pravidelně opakoval.
A je mi to líto, protože Vánoce mají být kouzelné a klidné a pohodové a láskyplné, prostě vánoční. A ne o snech, ze kterých 
se probouzím zpocená, že takové nejsou.
Možná, možná, že to není sen. Jen realita něčeho, co vždy Vánoce podvědomě „kazí“, se tak vkrádá do mysli. Strach 
z toho, že to nevyjde. Že to, co má být, nebude. A že starostem se má někdy dát volný průběh a neřešit je. A že na tom 
stromečku, bramborovém salátu, rybě a vlastně ani dárcích nezáleží.
Že jde jen o ten pocit, který si my lidé sami nadělujeme – že patříme k sobě, že se máme rádi, a že vše je v pořádku, pokud 
to takto je.
Vánoce jsou vlastně nejen krásný zvyk, ale zároveň také krásný nápad s krásnou myšlenkou – slavit narození lásky a pokoje 
v srdci, udělat si aspoň jednou v roce ten čas a připomenout si, že mít rád je kouzelné. 
Tak jako vánoční čas a vánoční noc. Tak jako my sami, pokud to takto vnímáme… 
A pokud tomu, že je to možné, ještě stále věříme.

 Miriam Prokešová

Přejeme všem pedagogům, studentům a pracovníkům Ostravské univerzity pěkné  
a pohodové svátky vánoční a do nového roku 2010 pevné zdraví, hodně osobních a pracovních úspěchů.

Redakce

Zveme Vás
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