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Mimořádně úspěšná reprezentace OU
Galerie Na Půdě představuje fotografické umění studentů
l
Matematická elita znovu v Ostravě
l
Etika a možnosti současné žurnalistiky
l
Maratón hřejivých událostí aneb Majáles 2010
l
Bohatá publikační činnost na FF OU v roce 2009
l
U piva si to řekneme na rovinu
l
l

Události

 Prestižní ocenění pro Martina Jemelku
Cena Josefa Pekaře, významného českého historika, je nejvyšším vědeckým
oceněním práce mladých historiků do 35 let v oboru českých dějin od raného
středověku do současnosti.
Toto prestižní ocenění za nejlepší monografii roku 2009 získal PhDr. Martin
Jemelka, Ph.D., z Centra pro hospodářské a sociální dějiny FF OU za publikaci
Na Šalomouně, která mapuje každodenní život v největší kolonii Moravské
Ostravy.
Od roku 2002 je Pekařova cena vypisována společně Sdružením historiků
České republiky a Pekařovou společností Českého ráje, jejímž cílem je
podpora vědecké práce mladé historické generace. Autoři do ní mohou
přihlásit monografické i sborníkové
práce, publikované v minulých dvou
letech, a to v rozsahu nejméně 100
stran. Tříčlenná porota, jmenovaná
oběma zřizovateli ceny, hodnotí originalitu práce, šíři pramenné základny,
metodickou náročnost, stylistickou
úroveň a význam monografie pro poznání českých dějin i pro rozvoj oboru
historiografie.

grafii navázal další publikací Lidé
z kolonií vyprávějí své dějiny (o níž šíře

informujeme v článku Bohatá publikační činnost na FF OU v roce
2009) a spolu s doktorem Ševečkem
z Filozofického ústavu AV ČR, který
je zároveň externím pracovníkem
Centra pro hospodářské a sociální
dějiny, získal čtyřletý projekt GA
ČR s názvem Tovární města Baťova
koncernu.
Jana Bolková

Loňský rok byl pro Martina Jemelku
velmi úspěšný. Na oceněnou mono Dr. Jemelka při autogramiádě oceněné knihy
FOTO: Hana Kunzová



Obdrželi jsme tři ceny za e-learningové kurzy
toto učivo pro mnohé studenty stává
podnětem k přemýšlení a hlubší tvořivé
práci, jež také umožnila vznik kurzu,“
zakončila Nagyová.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Druhou cenu EUNIS-SK, speciální cenu České společnosti pro systémovou integraci a cenu rektora Univerzity Jana Ámose Komenského Praha získaly e-learningové kurzy vytvořené na naší univerzitě. Ceny udělené odbornou porotou
byly předány na konferenci eLearning 2009. Pořádala ji již podeváté Univerzita
Hradec Králové a sdružení EUNIS-CZ ve dnech 10.–12. listopadu 2009.
Konference se tradičně věnuje aktuálním otázkám e-learningu a distančního vzdělávání. Její součástí je
již devět let i soutěž on-line kurzů
a multimediálních vzdělávacích objektů. Akademičtí pracovníci Ostravské univerzity v Ostravě se jí se svými
produkty účastní pravidelně.
Kurz Lineární abstraktní datové typy,
který byl vytvořen na Pedagogické
fakultě Ostravské univerzity v Ostravě týmem pod vedením RNDr.

Ingrid Nagyové, PhD., získal druhou
cenu. „Kurz jsem vytvořila ve spolupráci se svými studenty, zejména
panem Jindřichem Kusem,“ řekla
Nagyová. „Je určen studentům studijního oboru Informační technologie
ve vzdělávání a představuje e-learningovou podporu výuky předmětu
Algoritmizace – praktické aplikace,“
pokračovala Nagyová. Obsahem
kurzu je poměrně náročné učivo
abstraktních datových typů seznam,
zásobník a fronta. „Přesto se právě
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Cenu České společnosti pro systémovou integraci získal za multimediální vzdělávací objekt e-learningový
kurz „Můj nový život“ – informační
systém „Fiktivní domácnost“ autorů
Bc. Petra Hurtíka, Ing. Kamily Řepkové, Gabriely Matýskové a Bc. Michaely Palové. Tým autorů realizuje
na oddělení pro podporu projektů
a na projektovém oddělení Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
projekty financované Evropským sociálním fondem. Oceněný informační
systém byl vytvořen v rámci projektu
CZ.1.07/1.2.10/11.0006 „Příprava dětí
a mladých lidí na vstup do samostatného života“. Program je součástí uceleného vzdělávacího kurzu speciálně
vytvořeného pro mladé lidi, kteří
v brzké době opustí brány dětských

Události
domovů či výchovných ústavů a budou se muset postavit na vlastní
nohy. V programu „Fiktivní domácnost“ mají jedinečnou možnost vyzkoušet si formou „počítačové hry“
práci s rozpočtem domácnosti. Autoři
vypracovali modelové situace, které
v reálném životě budou muset dříve
či později nynější účastníci kurzu
sami řešit. „Forma a design kurzu, které
pan Hurtík vytvořil, podstatně přispěly
k tomu, že informace, které jsou pro
18leté nudné a nezáživné, je upoutají
a dostanou se tak do jejich povědomí.
A přesně toto jsme od kurzu očekávaly,“
tvrdí autorky. „A ohlasy účastníků kurzu
to jen potvrzují,“ doplňuje G. Matýsková, manažerka projektu. Více informací o projektu naleznete na http://
projekty.osu.cz/domovy/www/.
Cenu rektora Univerzity Jana Ámose
Komenského Praha získal program
Studenti se speciálními potřebami
na VŠ – studenti se senzorickým postižením autorek ing. Zdeňky Telnarové, Ph.D., Mgr. Evy Zezulkové,
Ph.D., Mgr. Lenky Krhutové, Ph.D.,
a Mgr. Lenky Orzelové. Kurz je určen zaměstnancům Ostravské uni-



 Centrum Pyramida / FOTO archiv

verzity, kteří chtějí získat přehled
o speciálních potřebách studentů
se smyslovým postižením a znalost
konkrétních postupů při kontaktu
a jednání s nimi. Autorky kurzu
se dlouhodobě věnují integraci studentů se speciálními potřebami
do studia na Ostravské univerzitě
v rámci celouniverzitního Centra Pyramida http://pyramida.osu.cz.

Tyto úspěchy potvrzují, že Ostravská
univerzita je v tvorbě e-learningových
kurzů úspěšná, její pracovníci jsou
dostatečně fundovaní a nechybí jim
(i jejich studentům) invence i odvaha
zaměřit se ve své práci i na složitější
problémy a aktivně tak přispět k jejich
řešení.
Maria Nardelli

Setkání absolventů Ostravské univerzity

V pátek 4. prosince 2009 se na Ostravské univerzitě uskutečnilo historicky
první setkání absolventů za dobu
její existence. Příležitosti k neformálnímu setkání se svými spolužáky
v prostorách školy využila jen malá
část pozvaných, ale ti, co přišli, určitě
nelitovali a dobře se bavili.

Univerzita se rozhodla postavit
vztahy s absolventy na novou úroveň
a znovu učinit své absolventy přirozenou součástí akademické obce. Nezve
je jen k tomu, aby byli spojeni s její
minulostí a přítomností, ale chce,
aby se podíleli i na její budoucnosti.
Názory, zkušenosti a podněty absol-

 Moderátor a absolvent OU Pavel Janošec

 Absolvent PdF Ladislav Špaček (vlevo) a rektor OU Jiří Močkoř / FOTA Edmund Kijonka
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ventů budou cennou vazbou a inspirací pro další rozvoj univerzity.
Příští setkání připravujeme v roce
2011, kdy oslavíme 20. narozeniny naší
univerzity.
Jiřina Večeřová

Události



Mimořádně úspěšná reprezentace Ostravské univerzity

Ve dnech 3.–6. prosince 2009 se v hlavním městě Slovenské republiky konal čtvrtý ročník Mezinárodního festivalu adventní
a vánoční hudby. Pořadatel této velkoryse koncipované akce,
Bratislava Music Agency, vybral k účasti 26 sborů (tedy přibližně 800 zpěváků) z Jižní Afriky, Singapuru, Irska, Švédska,
České republiky, Polska, Ruska, Slovinska, Německa, Litvy
a Slovenska a rozdělil je do pěti soutěžních kategorií: Dětské pěvecké sbory do 16 let věku členů, Mládežnické pěvecké
sbory s věkovou hranicí 21 let, Pěvecké sbory dospělých, Komorní pěvecké sbory dospělých a Vokální ansámbly.
Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity se pod
vedením doc. Mgr. Jana Spisara, Ph.D., představil v dramaturgicky vyváženém repertoáru, který akcentoval sborové
kompozice a capella autorů 17. a 20. století, např. F. Aneria,
M. Jasińského, A. Pärta, M. Sawy ad. Neomylné a inspirativní
gesto dirigenta vedlo sboristy k výkonu, jehož nejvýraznější atributy – přesná intonace, hlasová vyrovnanost spojená s nádhernou barevností a dokonalé vystižení atmosféry
skladby přesvědčily mezinárodní odbornou porotu o nesporných uměleckých kvalitách tělesa a po zásluze mu v kategorii
Pěvecké sbory dospělých zajistily udělení zlatého pásma.
Vysokoškolský pěvecký sbor příkladně reprezentoval (ostatně
jako již nesčetněkrát za dobu své existence) nejen svoji alma
mater, ale české sborové umění vůbec.
Šárka Zedníčková / FOTO: archiv

Gaudeamus
International


Ve dnech 26. a 27. ledna 2010 se konal
na výstavišti v Praze-Holešovicích veletrh pomaturitního a celoživotního
vzdělávání Gaudeamus International.
Veletrh proběhl v Praze již potřetí
a navazuje na tradici veletrhu Gaudeamus v Brně, který má za sebou již
16 spěšných ročníků.
Na veletrhu představilo vzdělávací
programy 140 vzdělávacích institucí,

 O studium na OU byl značný zájem


Na veletrhu proběhla i autogramiáda

a koncertní vystoupení finalisty SuperStar
Bena Christovaa

univerzit, vysokých, vyšších odborných
a jazykových škol. Zastoupené byly
vzdělávací instituce z České republiky
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a dalších zemí světa (Belgie, Dánska,
Finska, Francie, Holandska, Slovenska,
Kanady, Velké Británie, Rakouska, Německa, Maďarska, Kypru a Lotyšska).
Letošní Gaudeamus International navštívilo 7 204 studentů, výchovných
poradců a pedagogů.
Jiřina Večeřová / FOTO: autorka

Fakulty a vysokoškolské ústavy

 Galerie Na Půdě představuje fotografické umění studentů
NE(UTAJENÉ) A (NE)VIDITELNÉ
Toto motto provázelo výstavu netradičních fotografií, které bylo možno
zhlédnout v závěru loňského roku
v galerii Na Půdě.

Jindřich Štreit, Vojtěch Bartek, Zdeněk
Stuchlík, David Švejnoha. Na listopadové vernisáži to bylo poprvé, kdy zde
svou tvorbu prezentovala studentka,
v tomto případě Elizabeth Wölke z Erfurtské univerzity.

Výstava zároveň začala psát novou kapitolu v sedmileté historii naší galerie.
Doposud zde představovali své práce
významní čeští fotografové – např.

Její fotografie vznikly na podzim roku
2008, kdy Elizabeth v rámci dlouholeté
podpory Německé akademické výměnné
agentury (DAAD) a Filozofické fakulty

OU absolvovala spolu s dalšími studenty
výměnné didaktické a zeměpisné praktikum na katedře germanistky FF OU.
Doslova jí učaroval průmyslový areál
Vítkovice, který na svých fotografiích
sleduje a rozvíjí jako stopu z tajemného
světa. Atmosféru osobitého fotografického ztvárnění této významné industriální památky dokreslily poetické texty
haiku, které návštěvníkům evokovaly
nálady a asociace.
Jana Bolková / FOTO: Tomáš Rucki
 Z vernisáže výstavy
 Elizabeth Wölke

ALBION OBJEKTIVEM STUDENTŮ KATEDRY ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY
Tajemné fotografie Vítkovického průmyslového areálu vystřídaly počátkem ledna fotografie z Londýna a jižní Anglie, které
v rámci vzdělávací exkurze zachytily objektivy fotoaparátů
studentů a pedagogů katedry anglistiky a amerikanistiky.
Vedení Filozofické fakulty již druhým rokem úspěšně realizuje
vzdělávací modul, jehož výstupem jsou studentské zahraniční
naučné exkurze. Díky Nadaci ČEZ mohli studenti kateder germánských a románských jazyků i semináře dějin umění vycestovat do ciziny a osobně poznat památky, kulturu a seznámit se
(Pokračování na straně 6)

1. místo – Vějířovitá klenba v King’s Colege Chapel v Cambridge,

2. místo – Pláci, autor Jiří Měsíc

autorka Lenka Szczerba
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Fakulty a vysokoškolské ústavy



Galerie…

(Pokračování ze strany 5)

s podnikatelským prostředím. Ukázalo
se, že už sama příprava na tuto akci, řízená katedrou a spočívající v přípravě
kvalitních studentských odborných referátů, je nesmírně motivující a důležitá. Vystavené fotografie jsou zdařilou
fotoreportáží o úspěšném naučném
projektu a zároveň pozvánkou pro studenty k účasti na dalších exkurzích.
Studentské fotografie mají vysokou
uměleckou úroveň a bylo těžké vybrat
ty nejlepší, které děkanka ocenila
knižními publikacemi.
Jana Bolková

3. místo – Stonehenge, autorka Kateřina
Konešová



Rok otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě v Ostravě

Hravou formou přiblížit svět vědy. S otevřenou náručí vítat žáky, kteří by
jednou na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity mohli studovat. To je
smysl projektu děkanky Přírodovědecké fakulty Dany Kričfaluši a jejích kolegů
z kateder chemie, fyziky, matematiky, biologie a ekologie a informatiky.
Jak zpopularizovat vědu? Přemýšlejí o tom i vědci na Přírodovědecké
fakultě. A dělají, co mohou. Zpřístupňují laboratoře a specializované
učebny, pořádají biologické exkurze
do univerzitní botanické zahrady,
propagují chemii, matematiku a fyziku na Slezskoostravském hradě –
a dělají to nápaditě. Proměňují hradní
nádvoří v jednu velkou přístupnou
laboratoř, mezi návštěvníky se objevují pedagogové převlečení za historické osobnosti vědy, aby potěšili děti
i dospělé.

Ze základní a střední školy rovnou
mezi vědce
Zejména žáci a studenti základních
a středních škol se mohou seznámit
s vědou na fakultě jinak, než jak ji poznávají ve školních lavicích. „Celý rok
jim zpřístupňujeme tematické sbírky
a laboratoře katedry biologie. Pořádáme semináře například o tvorbě webu
nebo realizujeme vybrané experimenty
v laboratořích katedry chemie a fyziky.
Dá se říct, že je to náš Rok otevřených
dveří na Přírodovědecké fakultě,“ říká
s nadsázkou Dana Kričfaluši.

Všechny aktivity vědci shrnuli do jednoho projektu, který pojmenovali
Podpora zájmu mládeže o přírodovědné, matematické a informatické
obory. Jeho princip je jednoduchý: organizovat aktivity, díky kterým se vám
věda dostane pod kůži a začnete ji mít
rádi.

Žáci a studenti základních a středních
škol mohou na Přírodovědecké fakultě
v centru Ostravy pracovat v laboratořích s přístroji, které na svých školách nemají. Do vybraných výzkumů
se pouštějí společně se studenty přírodních věd. Zisk je dvojí: žáci pracují
v prostředí, kam by se normálně nedostali, a vysokoškolští studenti jim
při práci pomáhají, radí, dozorují, zadávají úkoly – a sami si při tom opakují
a procvičují, co se na fakultě učí.

„Kdysi byla každá vysoká škola považována za vzdělávací, výzkumnou a tudíž
odtažitou instituci, o kterou lidé nejevili velký zájem. Proč taky? Působila
jako uzavřený organizmus, který si žije
vlastním životem. My to ale chceme
změnit,“ vysvětluje děkanka Přírodovědecké fakulty Dana Kričfaluši. Podle
ní je důležité s lidmi komunikovat.

Hodně záleží na učitelích
„Ptala jsem se studentů, proč studují
zrovna chemii. Řekli mi, že na střední
měli výbornou chemikářku. Získala si je
a oni si zamilovali její předmět. Kdyby to
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bylo naopak a oni ji neměli rádi, pravděpodobně nezavrhnou ji, ale předmět,
který vyučuje. A to je i naším cílem,
studenty motivovat, nikoli znechutit,“
podotýká děkanka.
Proto Přírodovědecká fakulta spolupracuje s učiteli základních a středních škol. „Pořádáme pro ně vzdělávací
akce a seznamujeme je s novými badatelskými přístupy. Jak učit, aby si studenti probíranou látku oblíbili a lépe
zapamatovali. Aby nad problémy přemýšleli, analyzovali je, komunikovali
s lidmi kolem sebe, rozhodovali,“ říká
děkanka Přírodovědecké fakulty
Dana Kričfaluši. Václav Slovák z katedry chemie, jeden z popularizátorů
vědy a organizátorů akce Chemie
na Slezskoostravském hradě, k tomu
dodává: „Hlavním smyslem toho všeho
je, aby se lidé nebáli přírodních věd
a uměli si s nimi hrát. Pokud si vědu oblíbí, můžeme být pyšní i na sebe.“
Beáta Sklářová

Fakulty a vysokoškolské ústavy

Fakulta sociálních studií vytváří pevnou síť spolupráce
s budoucími zaměstnavateli svých absolventů


Dne 12. ledna 2010 uspořádala naše
fakulta tradiční setkání zástupců vzdělavatelů a zaměstnavatelů budoucích
sociálních pracovníků. Účelem tohoto
setkání je vytvářet kvalitní spolupráci
mezi subjekty, vzájemně se informovat o aktuální činnosti a plánovat
možné společné aktivity.

velký prostor společné diskusi a otázkám ze strany zástupců organizací
sociální práce. Zástupci organizací vyjádřili velký zájem o nabízené studijní

obory a budoucí projekty naší fakulty,
což je jistě velice pozitivní příslib pro
její rozvoj.
Věra Holasová / foto: archiv

Úvodní slovo přednesl děkan fakulty
PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., na které
navázala vedoucí katedry metod
sociální práce PhDr. Alice Gojová,
Ph.D., a představila studijní obory.
O novém studijním oboru informovala také Mgr. Věra Holasová, Ph.D.,
a doktorandka Mgr. Lucie Dvořáčková
referovala o zahraniční spolupráci.
Informační blok uzavřel Mgr. Radim
Kvasnička, který představil projektové
aktivity fakulty. V závěru byl věnován



Matematická elita znovu v Ostravě

Matematické příklady kontrolují dlouho do noci a někdy nad nimi tápou. Kdo?
Porotci mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka, kterou v Ostravě
pořádá Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity.

doplňují se další dva organizátoři Jan
Štěpnička a Jan Šustek, oba z katedry
matematiky.

V březnu přijede do Ostravy matematická elita, studenti z Itálie, Anglie,
Německa, Ukrajiny, Slovenska, Polska
nebo Maďarska. Zúčastní se tady prestižní matematické soutěže, největší
v Evropské unii. Přípravy na soutěž
už začaly. Organizují ji čtyři docela
nenápadní, ale důležití lidé z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
letos už po dvacáté.

Češi zaostávají
Soutěže se účastní i studenti z České
republiky, ale zatím se jim moc nedaří.
Nejlépe jsou na tom Poláci a Maďaři,
shodují se organizátoři soutěže. „Tam
jsou ty skutečné matematické špičky.
Čím to je? Zřejmě velice dobrou výukou
matematiky,“ říká Jan Šustek a docent
Hančl podotýká: „Ale nejenom tím.
Učit a vychovávat talenty není jedno
a to samé.“

Zavedou právo šaría?
„Letos na soutěž pravděpodobně dorazí i studenti ze Saudské Arábie,“ říká
jeden ze čtyř organizátorů Jaroslav
Hančl, docent z katedry matematiky,
a dodává: „Kvůli nim zvažujeme, že zavedeme právo šaría. Když bude soutěžit
chlapec ze Saudské Arábie, učitel, jenž
bude mít ve třídě dozor, by neměla být
žena. A naopak. Když bude soutěžit
dívka ze Saudské Arábie, učitel by neměl být muž. Chceme, aby se všichni
studenti cítili dobře a neprožili stres. Při
soutěži se musí koncentrovat na dvě stě
procent.“
Připravit se na soutěž psychicky, to je
podle Jaroslava Hančla nejdůležitější.
„Nerozptylovat se, hlava vám musí
fungovat. Nejprve musíte zjistit, která

z úloh je nejjednodušší. To není lehké,
ale když na to přijdete, máte z části vyhráno. Můžete se pak v klidu věnovat
příkladům, které jsou těžší, aniž byste
byli nervózní, že zatím nemáte nic vypočítáno,“ vysvětluje.
Je to prestiž
Posledního ročníku soutěže se zúčastnili nejlepší studenti matematiky ze
40 nejdůležitějších univerzit a 15 států
v Evropě. Přijeli také studenti z Bogotské univerzity v Kolumbii. Celkem tady
bylo 164 studentů.
Matematická soutěž Vojtěcha Jarníka
je nejstarší v Evropské unii. Když student uspěje, má se čím pochlubit. „Našel jsem na internetu asi tisíc záznamů,
ve kterých se uvádí, že se někdo zúčastnil nebo uspěl v soutěži Vojtěcha Jarníka
v Ostravě. Mnoha studentům tento fakt
pomáhá, když se uchází třeba o práci
nebo o studium na další škole,“ říká
docent Hančl.
„Jezdí k nám velice chytří studenti. Ve
svých příkladech použijí postupy, které
neznají ani jejich učitelé. Marná sláva, je
to evropská matematická elita. Některé
postupy porotci hledají i na internetu,“
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„Na školách v Polsku pro talentované studenty připravují speciální semináře, jsou
jim šité na míru. Od základní školy se žáci
zúčastňují různých olympiád, učitelé o ně
pečují a vychovávají je k matematickému
myšlení. U nás takovou péči postrádáme.
Všechna matematická gymnázia chtějí
mít výborné studenty, ale když je přijmou, talentů si příliš nevšímají. Výjimku
tvoří matematické gymnázium v Bílovci.
Tam se talentům opravdu věnují,“ tvrdí
Jaroslav Hančl.
Organizace, ta dá zabrat
Matematická soutěž Vojtěcha Jarníka
je pouze pro vysokoškolské studenty
matematiky a má dvě kategorie. První
je pro studenty prvního a druhého
(Pokračování na straně 8)
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Matematická …

(Pokračování ze strany 7)

ročníku vysoké školy a druhá pro studenty třetího, čtvrtého a pátého ročníku.
Současný organizační tým tvoří Jaroslav Hančl, Jan Štěpnička, Jan Šustek
a Tomáš Sochor, všichni z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Na
starosti mají kompletní organizaci soutěže, včetně zprostředkování ubytování, soutěžícím studentům pomáhají
s dopravou a vyřízením víz. „Během
soutěže se do organizace zapojují i další
lidé. Sami bychom všechny povinnosti
od distribuce zadání příkladů po registraci
účastníků nezvládli,“ upozorňuje Tomáš
Sochor z katedry informatiky.
„Minulý rok jsme se starali o více než
150 lidí, to dá docela zabrat. Člověk
musí mít trpělivost a dobré nervy,“ říká
Jan Šustek.
Do mezinárodní poroty zasedají zástupci univerzit, jejichž studenti se soutěže zúčastní. Na každé univerzitě
učitelé vymyslí dva příklady a pošlou
je na Přírodovědeckou fakultu, kde
je organizátoři shromažďují. Z těchto
matematických úloh pak porota vybírá
ty, které budou studenti řešit. „V každé
kategorii jsou čtyři příklady, studenti na ně
mají čtyři hodiny. I hodně dobří matematici by je řešili čtyři týdny, soutěžící je však
spočítají za čtyři hodiny. To nechápu,“
usmívá se Jan Šustek.
Příklady opravují jednotliví členové
mezinárodní poroty anonymně. Každá



úloha je opravena minimálně třikrát.
Nejlepší studenti získají finanční odměnu. Za první místo v každé kategorii je patnáct tisíc, za druhé deset a za
třetí pět tisíc korun.
Londýn už Ostravu nedohoní
Podobná soutěž se poprvé objevila asi
před padesáti lety v bývalé Jugoslávii.
Když zanikla, Jaroslav Hančl se rozhodl, že ji obnoví. Byl na to úplně sám,
teprve později se k němu přidali další
nadšenci. „Chtěl jsem, aby soutěž existovala a studenti se na ní mohli porovnat
s ostatními. Je to pro ně zkušenost. Na
středních školách mají olympiády, ale dál
už nic. Kdyby na vysoké škole neměli pokračování, neměli by se kde realizovat,“
říká.
Podobná soutěž je ještě v Londýně, ale
nemá tak dlouholetou tradici. „Příští
rok k nám přijedou studenti už po dvacáté. K jubilejnímu ročníku bychom rádi
vydali knížku, která by byla plná matematických příkladů, jež se kdy na soutěži ob-

jevily. Zažádali jsme kvůli tomu o grant,
tak uvidíme,“ dodává Jan Šustek.
Kdo byl Vojtěch Jarník?
Patřil mezi největší české matematiky 20. století. Zajímal se o historii
matematiky, věnoval se studiu díla
Bernarda Bolzana. Hlavní náplní jeho
práce byly oblasti teorie čísel a matematické analýzy. Vydal čtyřsvazkovou
učebnici matematické analýzy, která
se dodnes používá.
Na Matematicko-fyzikální fakultě
Karlovy univerzity probíhá neformální přijímací akt nových studentů,
tzv. jarníkování – po slibu jsou prváci
„praštěni“ do hlavy učebnicí integrálního a diferenciálního počtu – prvními
dvěma díly Jarníkovy matematické
analýzy. (Zdroj: Wikipedie.cz)
Odkaz na stránky Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka:
http://vjimc.osu.cz
Beáta Sklářová / FOTO: E. Kijonka

Den otevřených dveří pro budoucí učitelky mateřských škol

V průběhů Dnů otevřených dveří se se zájemci o případné studium bakalářského oboru Učitelství pro mateřské školy v prezenční i kombinované formě setkaly zástupkyně tří pracovišť Pedagogické fakulty OU,
a to garantující katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání, katedry tělesné výchovy a Centra jazykové přípravy. Uchazeči
o studium byli osobně informováni garantkou studijního oboru o přijímacím řízení, o obsahu studia, byli seznámeni s profilem absolventa
a se studijními nároky. Zájemci se dozvěděli, v čem je vzdělávání v daném studijním oboru může obohatit a jaké jsou možnosti uplatnění po
úspěšném absolvování. Sdělení doplnily zástupkyně obou dalších zúčastněných kateder.
Setkání se konalo v prostorách
na Mlýnské ulici. V pátek 8. ledna se tu
vystřídalo pět skupin zájemkyň a další
dvě skupiny byly informovány o studiu
v sobotu 9. ledna 2010.

Převažovaly uchazečky o prezenční studium, ale zájem přilákal na katedru nejen potenciální studentky, ale mnohdy
i jejich rodiče a partnery. Setkání
přineslo informace oběma stranám,
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uchazečkám o studium i pedagogům Ostravské univerzity. Přítomní
se nejčastěji dotazovali na požadavky
kladené na hru na hudební nástroj
a na výuku předmětů z oblasti tělesné
výchovy a jazykové přípravy.
Zástupkyně všech tří pracovišť Ostravské univerzity byly překvapeny a potěšeny počtem návštěvníků. Lze si jen
přát, aby zájemkyně byly přijaty ke studiu a aby po jeho úspěšném dokončení
posílily řady kvalitně připravených pedagogů, podílejících se na vzdělávání
a výchově našich nejmenších ratolestí.
Radmila Burkovičová, garantka studijního oboru
Učitelství pro mateřské školy
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Etika a možnosti současné žurnalistiky

Máte výhrady k tomu, jakým způsobem prezentují některá masmédia naši skutečnost?
Ovlivňuje vlastnictví médií jejich nezávislost?
Rádi byste pronikli hlouběji do problematiky proklamované a skutečné novinářské etiky?
Jaké jsou limity a možnosti investigativní publicistiky?
To jsou témata, jimiž se budou studenti
zabývat v nově otevřeném modulu
s názvem Etika a možnosti současné
žurnalistiky. Na základě velkého zájmu
studentů o žurnalistickou problematiku
ho na letní semestr 2009/2010 připravila
děkanka FF OU doc. dr. Eva Mrhačová.
Počínaje 1. březnem vždy ve čtrnáctidenních intervalech si studenti vyslechnou šest přednášek renomovaných českých novinářů.



 Jana Lorencová
 Matěj Stropnický
 Václav Moravec
FOTA: archiv

Vladimír Horák vystavoval ve Vídni

Tagazyl / Nachtazyl – denní, ale především noční klub na Stumpergasse
53, neodlučně spjatý s českou a slovenskou předlistopadovou emigrací,
je dodnes proslulý svou pozdní zavírací dobou, českým pivem a „intelektuálním“ klimatem připomínajícím
spíše konec 80. let minulého století než IT TAJM počátku 3. tisíciletí.
Většina zdejších hostů jako by z oka
vypadla hrdinům povídek I. M. Magora Jirouse. Jedni ostentativně, jiní
neokázale ignorují běh času, a nebýt všudypřítomných mobilních telefonů, mohli bychom nabýt dojmu,
že jsme se posunuli o třicet či čtyřicet
let do minulosti. A právě Nachtazyl
se stal na konci roku 2009 hostitelem
výstavy fotografií etnologa, antropologa a sociologa působícího na Filozofické fakultě naší univerzity Vladimíra
Jaromíra Horáka.
„Horák pracuje technikou přirozené
dekoláže samovolně se utvářející v prostředí městských ulic, v místech komunikačních proudnic, kde prochází
nejvíce lidí a kde také proudí nepřeberné množství informací, které, když



Cyklus zahájí Václav Moravec, přední
osobnost televizní publicistiky, který
uvede studenty do složité a široké problematiky novinářské etiky. Matěj Stropnický,
představitel nastupující novinářské generace, se pokusí zodpovědět otázky, zda
potřebujeme veřejnoprávní média a zda
vlastnictví médií ovlivňuje jejich nezávislost. Limitům a možnostem investigativní
žurnalistiky se bude věnovat osoba nejpovolanější, ikona české investigativní novinařiny Jana Lorencová.
Jana Bolková

 Vladimír Horák (vlevo) s majitelem Nachtazylu Jiřím Chmelem před vystavovanými fotografiemi

pozbudou své bezprostřední platnosti,
odcházejí vlivem náhodného zásahu
lidské ruky, působením počasí a samovolným plynutím času v nenávratno.“
Tolik poutač. Řečí nevázanou, „lidskou“ jsou námětem Horákových fotografií objekty, které nás provázejí
v každodenním životě. Věci, které míjíme většinou bez povšimnutí, nebo

když už vzbudí naši pozornost, jsou
mnohdy spíše předmětem odporu
než estetického prožitku (graffiti, roztrhané plakáty, ale i …, pozn. autora).
Ale jak říká Vláďa Horák: „Nemusí tak
tomu být vždy. Stačí jen chodit po ulicích a spatřovat krásu, která je všude
nadosah.“
Aleš Zářický

Bílá pastelka v režii studentů Poradenství v sociální práci

15. říjen, Den bílé hole, je od roku 1964 mezinárodním svátkem zrakově postižených lidí. Podle údajů
Světové zdravotnické organizace žije na celém
světě asi 180 milionů lidí s vážným zrakovým postižením, z toho více než 40 milionů nevidomých.
Navzdory pokroku v medicíně a preventivním

opatřením se počet takto handicapovaných lidí
neustále zvyšuje.
V roce 2000 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) ve spolupráci

(Pokračování na straně 10)
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Bílá pastelka…

(Pokračování ze strany 9)

s Tyfloservisem a krajskými Tyflocentry zvolily tento významný den za den
konání celonárodní sbírky s názvem
„Bílá pastelka,“ jejímž cílem je shromáždit finanční prostředky na výukové programy pro nevidomé.
Den bílé hole je příležitostí rozhlédnout se kolem sebe a projevit účast
s nevidomými. Každý z nás zažil chvilkové pocity nejistoty při pohybu naslepo, např. při výpadku elektřiny
apod. Dle statistických údajů žije v ČR
zhruba 150 tisíc zrakově postižených
osob se širokou škálou zrakových
vad – od lehké slabozrakosti až po
totální slepotu. Pro zrakovou vadu je
typické, že se nejedná jen o primární
postižení – vlastní vadu, ale i postižení
sekundární, kdy do popředí vystupují



kvůli zrakovému postižení sociální bariéry, a to jak ve vztahu k majoritě,
tak k jejím komunikačním kanálům.
Ke zvládnutí běžných každodenních
činností potřebují tito lidé především
odhodlání, pevnou vůli, soustředění
a jistou dávku speciálních dovedností,
které získají formou sociální rehabilitace. Tento proces je velmi náročný,
vyžaduje nemalé úsilí a finanční prostředky.
Základem sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých je snaha
o jejich maximální samostatnost a navrácení zpět do běžného života, např.
formou výuky prostorové orientace
a samostatného pohybu, Braillova
bodového písma, doporučením vhodných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a nácvik práce s nimi.
Tyto služby zajišťují na celém území
České republiky Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

ČR a její dceřiná společnost Tyfloservis, o.p.s.
Na realizaci sbírky Bílá pastelka se každoročně aktivně podílejí studenti
1. ročníku oboru Poradenství v sociální práci FF OU, kteří v letošním ročníku prodejem symbolu této sbírky,
bílé pastelky, získali 34 521 Kč, celkový celonárodní výtěžek jubilejního
10. ročníku činil 2 miliony 344 tisíc 951
korun. Od roku 2004, kdy se vybralo
rekordních 5,8 milionů Kč, každoroční výtěžek klesá (v roce 2008 činil
3,1 mil. Kč.).
Bílou pastelku lze podporovat celoročně přispěním do kasiček v podobě
černého vodicího psa v obchodech,
zasláním dárcovské SMS v hodnotě
30 korun ve formátu DMS PASTELKA
na číslo 87777, nebo převodem na účet
19-99663399/0800.
Jana Bolková

Ostrava má svého oceánologa

Učit se mořskou biologii v Čechách?
Žádné sci-fi! Na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity přednáší
biologii moře skutečný odborník, muž,
který objevil patnáct nových živočišných druhů a přednášel v Chicagu.
Patnáctiletý Zdeněk Ďuriš se učil zámečníkem, když v televizi začali vysílat populární filmy Jacquese-Yves
Cousteaua o podvodním světě. Vodní
život ho začal zajímat natolik, že ještě
během učení nosil do přírodovědného
muzea vypreparované živočichy, které
sám ulovil. Když se po průmyslové nástavbě hlásil na vysokou školu, podal
si přihlášku také na vyhlášenou Lomonosovu univerzitu v Moskvě a přijímací zkoušky zvládl tak, že jej hned
přijali na biologickou fakultu. Po studiu na vysoké škole se účastnil mnoha
vědeckých výprav, například do oblastí Bílého moře, Baltu, Středomoří,
Karibiku, Rudého moře, Arktidy nebo
Indo-Pacifiku. Dnes předává zkušenosti a znalosti studentům na Přírodovědecké fakultě v Ostravě.
„Mořská biologie se v Česku učí na čtyřech vysokých školách. V Ostravě jsme
ale v jednom popředu. Máme odborný
tým, který pracuje v terénu. S mou asistentkou Ivonou Horkou se v posledních
letech věnujeme problémům biodiverzity korýšů na korálových útesech a publikujeme o jejich vztazích s mořskými

houbami, sasankami, koráli, ostnokožci
a jinými obyvateli útesů,“ popisuje nadšeně Zdeněk Ďuriš.
Předmět biologie moře je dobrovolný
a přidat si jej do svého rozvrhu mohou všichni studenti Přírodovědecké
fakulty. „Každoročně se nám hlásí asi
čtyřicet studentů a jejich zájem mě
opravdu těší. Dokonce už ke mně chodili i matematici a fyzici, přesto, že
tento předmět učím v magisterském
studiu na katedře biologie a ekologie,“
říká sympatický pedagog.
Cyklus přednášek začíná docent Ďuriš úvodem do oceánografie, kde vy-
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světluje problematiku zeměpisného
členění moří a následně popisuje
všechny zemské klimatické zóny. „Nejoblíbenější přednáška studentů je Arktida. Ze svých cest mám spoustu deníků
a zrovna při překračování Severního polárního kruhu jsme zažili spoustu veselých příhod, které studentům vyprávím.
Jednou jsme dokonce viděli tučňáka,
což je na Arktidě nemožné,“ vypráví
Zdeněk Ďuriš. „Taky to žádný tučňák
nebyl, ale to jsme zjistili, až jsme došli
k němu,“ dodává se smíchem.
V kabinetě docenta Ďuriše je možno
vidět hromady knih a videokazet.
„Během výkladu studentům pouštím

Fakulty a vysokoškolské ústavy
krátká videa. Mám ale tolik materiálů,
že někdy nevím, z čeho vybírat. Rád
bych časem začal s novým předmětem,
ve kterém by pro ukázky filmů bylo více
prostoru,“ říká a ukazuje dalších osm
několikahodinových kazet s popiskou
rok 2008.
Zoologie bezobratlých, biologie korýšů a biologická kresba jsou další
předměty, které Zdeněk Ďuriš přednáší. Jeho studenti jsou z něj nadšeni: „Je to výborný profesor. Pro mě
jeden z nejlepších, který na Ostravské
univerzitě je,“ říká studentka Petra
Hubová.



Zdeněk Ďuriš se svou asistentkou objeví při vědeckých výpravách každý
rok dva až tři nové živočišné druhy.
„Každému musíme vystavit takový
křestní list, ve kterém ho detailně popisujeme. Ten pak doplníme o ručně malované obrázky a fotografie a pošleme
do odborných časopisů. Dnem vydání
takového článku začíná nový druh existovat,“ popisuje jeden ze směrů své
vědecké činnost Zdeněk Ďuriš.
Podle koho nebo čeho pojmenovává
vědec nový živočišný druh? „Úplně
první živočich, kterého jsem objevil, dostal jméno podle profesora, který mi po-

máhal s mou dizertační prací. I někteří
další se jmenují podle mých spolupracovníků. Poslední dobou už se ale při výběru
jmen orientuju spíše podle znaků na jejich těle nebo lokality, ve které se vyskytují,“ vysvětluje Zdeněk Ďuriš.
„Mám už nasbíráno tolik materiálu, že
ještě v důchodu budu moci jen sedět a psát
a psát. Zatím ho ale nechávám ležet. Práce
vědce nejsou jen zkumavky a mrtvolky
pod mikroskopem. Teď mě ještě dlouho
bude bavit potápění a život v moři,“ říká
pedagog-dobrodruh a dodává, že už
by asi potřeboval pomocníky z řad absolventů. 
Beáta Sklářová / FOTO: archiv

Ohlédnutí za loňským rokem v odborech

Mnohé z našeho stručného bilancování se netýká pouze loňského roku, ale
také celého uplynulého volebního období (2007–2010). Týká se fungování
odborové organizace, jejího smyslu a poslání, využití výsledků práce výboru
členskou základnou, která se, mimochodem, bohužel neustále zužuje. Že by
nedostatečná informovanost o výhodách členství v odborové organizaci? Že
by celková rezignace, skepse, nedůvěra?
Z celkového počtu 957 zaměstnanců
OU je v současné době organizováno
v odborech 134 osob (z toho 86 žen
a 48 mužů) a mezi odboráři ubývá
hlavně akademických pracovníků, jejichž zájmy by měl Vysokoškolský odborový svaz hájit především. Tento
trend je bohužel příznačný nejen pro
naši základní organizaci, ale pro české
vysoké školství obecně. Naše lítost nad
tímto faktem nepramení z nějakého
podceňování práce nepedagogických
pracovníků, ale z faktu, že pro fungování vysoké školy je zapotřebí spojení
potenciálu obou kategorií zaměstnanců. Pro zlepšení situace v terciárním
vzdělávání je totiž nutná i dostatečně
hluboká teoretická znalost problematiky, schopnost prezentovat a prosadit
oprávněné požadavky nejen na akademickém fóru, ale i v rámci celé

společnosti. Oslabená a zmenšující
se základní organizace tuto schopnost
pochopitelně mít nemůže.

Současný zákoník práce zaměstnancům příliš nenahrává a možnosti
kolektivního vyjednávání značně omezuje. Přesto se do kolektivní smlouvy
snažíme prosadit výhody, které ZP nevylučuje, např. (konkrétně v uplynulém roce) možnost využít ročně tři dny
placeného volna k léčení mimo režim
pracovní neschopnosti. Finální verzi
smlouvy pokaždé konzultujeme s pří-

 Tým malých sportovců
 Společně foto před aquaparkem ve Wisle

slušnými právníky a dbáme na to, aby
její obsah vedení OU respektovalo.
Jako organizace hájíme všechny zaměstnance, členům odborů pak poskytujeme jisté „služby“ nad rámec
pracovněprávních vztahů (podrobně
viz Portál OU>Orgány OU>Odbory>Katalog služeb…). I v loňském roce
probíhala výuka v kurzech němčiny
a angličtiny (účast ve zmíněné výuce
(Pokračování na straně 12)
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Ohlédnutí…

(Pokračování ze strany 11)

by mohla být daleko větší!), uskutečnily se dva sportovně-rekreační výlety
do polského lázeňského městečka
Wisła, které měly mezi účastníky obou
zájezdů velmi kladnou odezvu. Jeden
zájezd (po trase Gliwice-Zabrze-Tychy)
jsme připravili emeritním zaměstnan-

cům OU, proběhly dvě dětské akce –
sportovní soutěžení v areálu katedry
tělesné výchovy a mikulášské představení v Divadle loutek Ostrava; již tradičně se za finanční podpory vedení
OU slaví na jaře svátek učitelů v hotelu Imperial atd.

na 2010) a je nad míru žádoucí, aby
se na ni dostavil co největší počet
členů, aby se na kandidátce do voleb
objevila jména osob, které ve výboru
dosud nepracovaly. Nové podněty pro
zlepšení situace odborů ve vysokém
školství jsou vždy vítány!

V současné době výbor chystá celouniverzitní (volební) konferenci (14. dub-

Za Výbor odborové organizace VOS na OU
Irena Bogoczová

Konference a semináře

 Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání
Pracovníci katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě uspořádali 14. ledna
2010 vědeckou konferenci nazvanou „Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání“. Téma konference navazovalo na výzkumný projekt
APVV-0026-07 – Profesia „učiteľ preprimárnej edukácie a učiteľ primárnej
edukácie“ v dynamickom poňatí”, jenž některé akademické pracovnice katedry řeší spolu s kolegy z katedry předškolní a primární edukace PdF Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici a s kolegyněmi z Univerzity Kazimíra
Velkého v Bydhošti.
Konference byla zahájena divadelním
představením Lakomá Bárka v podání
žáků ZŠ Šenov, souboru DIVADRA,
vedeného Mgr. A. Štefkovou.
Cílem konference bylo analyzovat
a reflektovat průběh edukace dítěte
v mateřské škole, v přípravné třídě
základní školy, v základní škole, v rodině i v jiném prostředí a situaci dítěte v ní; identifikovat otázky spojené
s přípravou dítěte na vstup do povinného vzdělávání a navrhnout jejich
řešení a reflektovat přípravné vzdělávání budoucích učitelek MŠ, učitelů
ZŠ a jejich připravenost pro praxi

z pohledu postupující kurikulární reformy v ČR.
Po přivítání účastníků děkanem fakulty doc. Josefem Malachem vystoupila jako první hlavní referující prof.
PhDr. M. Rabušicová, Dr., členka výkonného výboru Světové organizace
pro předškolní výchovu OMEP a vice-prezidentka pro Evropu z Ústavu
pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Podala velmi zajímavé a pro mnohé
z různých důvodů nedostupné nebo
málo dostupné informace o edukaci
poskytované dětem předškolního

věku zejména v Evropě, o zařazení
profesionálních pracovníků věnujících se dětem této věkové kategorie
v systému vzdělávání v různých státech světa, informovala o činnosti
Světové organizace pro předškolní
výchovu OMEP. Prof. PhDr. B. Kasáčová, CSc., z Univerzity M. Bela
v Banské Bystrici, členka katedry elementární a předškolní pedagogiky
a hlavní řešitelka projektu, v jehož
rámci byla konference uspořádána,
reflektovala na základě historických
zkušeností v učitelství pro MŠ postupující přípravu návrhu profesního
standardu učitelek mateřských škol
na Slovensku.
Dr. A. Kruszewska-Skowrońska z Institutu předškolní a školní výchovy
Akademie Jana Długosze v Čenstochové ve svém příspěvku informovala
o probíhající reformě v Polsku, týkající se třífázového přechodu vstupu
šestiletých dětí do základní školy.
Doposud děti v Polsku nastupovaly
do primárního vzdělávání v sedmi
letech. Posledním z hlavních referujících byl prof. PhDr. L. Ries, CSc.,
z pořádající katedry, jehož příspěvek o duchovním směřování výchovy
všechny přítomné zavedl do hodnotového vnímání světa a k možnostem
zprostředkování hodnot dětem předškolního věku zejména prostřednictvím pohádky.
Konference měla mezinárodní charakter. Účastnili se jí kolegyně a kolegové ze slovenských univerzit
M. Bela z Banské Bystrice a Prešovské
univerzity v Prešově. Další zahraniční
účastníci přijeli z Polska, zastoupena byla Univerzita K. Velikého

 Z jednání konference / FOTO: archiv
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Konference a semináře
z Bydhoště, Akademie J. Długosze
z Čenstochové, Slezská univerzita
v Katovicích a její pobočka v Těšíně,
Univerzita v Zelené Hoře, Univerzita Marie Curie-Skłodowské v Lublinu, Štětínská univerzita ve Štětíně,
Opolská univerzita v Opole, Vyšší
škola v Ratiboři, Akademie speciální
pedagogiky ve Varšavě, Univerzita
z Olsztyna a Pedagogická univerzita z Krakova. Členové pořádající
katedry ocenili odvahu zahraničních
účastníků vyjet v době sněhové kalamity a problémů s tím spojených
do Ostravy a vyjádřili potěšení, že
všichni dorazili ve zdraví.
Srdečně byli přivítáni kolegové
z českých univerzit, a to Univerzity
Palackého v Olomouci, Masarykovy
univerzity v Brně, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Technické univerzity Liberec, Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem a Univerzity Hradec Králové. Velmi milé bylo přivítat kolegy
z dalších kateder PdF OU, s nimiž
ve studijních programech Učitelství pro mateřské školy a Učitelství
1. stupně základní školy společně
řešíme aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání, a to
katedry hudební výchovy, výtvarné
výchovy, českého jazyka a literatury



s didaktikou, technické a pracovní
výchovy a katedry pedagogiky a andragogiky.
Speciálního přivítání se dostalo i kolegyním z mateřských škol, absolventkám obou studijních oborů pořádající
katedry i současným studujícím prezenčního i kombinovaného studia
studijních oborů katedry. Konference
se také zúčastnili zástupci České
školní inspekce a další návštěvníci
a zájemci o řešení aktuálních otázek
preprimárního a primárního vzdělávání.
Odpolední jednání konference probíhalo v sekcích, jejichž tematickou
specifikaci předeslalo její zaměření
do podtémat: Učitel a jeho profese
v preprimárním vzdělávání: aktuální
problémy a profesní příprava; Učitel
a jeho profese v primárním vzdělávání: aktuální problémy a profesní
příprava; Dítě a kurikulum v primárním vzdělávání; Dramatická a další
estetické výchovy ve vzdělávání dítěte; Dítě a kurikulum v preprimárním vzdělávání; Otázky integrace
přírodovědného a společenskovědního obsahu do vzdělávání, Otázky
podpory a rozvoje pregramotnosti
a počáteční čtenářské gramotnosti
ve vzdělávání a Specifika v práci

učitele preprimárního a primárního
vzdělávání.
Cíle konference byly v jednáních
v sekcích naplněny, a poněvadž záměrem konference bylo spojit dva
odlišné pedagogické terény, ten spíše
zkušenostně znalostní s výzkumným,
a v sekcích probíhala bohatá, přátelská, vzájemně obohacující diskuse,
došlo k naplnění záměrů konference
v širším kontextu.
Konference byla ukončena společenským setkáním účastníků, v jehož
rámci pokračovala odborná diskuse
na dílčí témata projednávaná v sekcích. Primární i preprimární edukace
a pedagogika Česka, Polska a Slovenska ve středoevropském prostoru
a zejména tady ve Slezsku, díky podobným historickým východiskům,
nachází podobná témata a zaměření
a řeší velmi blízké problémy. Proto
účastníci konference z těchto tří zemí
mají potřebu je vzájemně konzultovat, osvětlovat si stanoviska k projednávaným tématům a vstřícně si
napomáhat při hledání jejich řešení.
Vzájemná sdělení proto byla v dílčích aspektech v mnohém nová, podnětná, zajímavá a v každém případě
odborně, profesně přínosná.
PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.

Pravdy profesora Bělohradského

Vyvrcholením podzimní části cyklu děkanky Filozofické fakulty Setkání s osobností byla prosincová přednáška předního evropského filozofa profesora
Václava Bělohradského.
Realizovat přednášku tohoto významného myslitele nebylo nikterak
jednoduché – pana profesora jsme
opakovaně zvali od roku 2005 a jen
vzájemná korespondence mezi panem profesorem a paní děkankou
čítá téměř stovku e-mailů. Václav Bělohradský, absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, po sovětské
okupaci emigroval do Itálie, kde se výrazně prosadil. Posledních 20 let působí jako profesor politické sociologie
na univerzitě v Terstu. Je považován
za pokračovatele Jana Patočky a svým
pojetím pravdy se řadí k postmoderním myslitelům. A právě filozofické
zamyšlení „Co jsou pravdy“ bylo obsahem jeho přednášky pro studenty Filozofické fakulty Ostravské univerzity.
Ze zajímavých myšlenek vyjímáme:
„Neexistují univerzální hodnoty či

pravdy, jen hegemonie neboli hodnoty
a pravdy určité třídy jsou přijímány jako
hodnoty všech, jako normální, krásné
a dobré. Konflikty uvnitř hegemonie
se řeší negociací o definici situace, konflikty s hegemonií se řeší novým vymezením situace.
Pravda je vždy rétorická, hegemonická, hermeneutická. To, co dělá něco
pravdou, není obsaženo v té větě, ale
ve vztahu, komu je určena, čím byla vyvolána a situací mluvčího.
Pravdy jsou rétorické figury, jimiž se realizuje jakási vášeň, požadavek, nárok
na univerzální platnost.
Pravda je opravdovou řečí. Pravda je
to, co lze patentovat. Pravda nemůže
být to, co se opakuje – kde je metoda, tam není pravda, metodická je
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vůle nevědět. Pravda musí být děním
řeči – abychom něco objevili, musíme
se svěřit řeči. Řeč je děním, kdy riskujeme, že se dozvíme to, co jsme vědět
nechtěli.“
Jana Bolková

 Prof. Bělohradský při přednášce
Foto: Tomáš Rucki

Konference a semináře

 Dramatické chvíle expedice Cho Oyu ve svědectví Leopolda Sulovského
Stalo se už tradicí, že Leopold Sulovský, první český přemožitel Mount Everestu,
se pravidelně se studenty FF OU dělí o své zážitky z horolezeckých expedicí.
Tématem jeho listopadového vystoupení v cyklu Setkání s osobností byla jeho
poslední říjnová expedice na Cho Oyu, v tibetštině zvanou Tyrkysová bohyně.
Cho Oyu s výškou 8 201 metrů je šestou
nejvyšší horou světa. Leží v Himálaji
na hranicích čínského Tibetu a Nepálu, přibližně 20 kilometrů na západ
od Mount Everestu.

Horolezci míní, ale velehory mění.
I když expedice měla úspěch nadosah, fixní lana byla natažena až
do výšky 7 050 metrů, laviny, husté
sněžení a další nečekané komplikace

znemožnily dokončit tento unikátní
prvovýstup. Po návratu do základního tábora se tým rozhodl zdolat
vrchol klasickou cestou, což zdaleka
nebylo jednoduché. Tentokrát byl
překážkou čas, neboť se jim nepodařilo prodloužit víza. A tak úspěšné
zdolání Tyrkysové hory v neuvěřitelně
krátkém čase bylo alespoň částečnou
náplastí ze nerealizovaný prvovýstup.
Po přednášce se rozproudila zajímavá diskuse, ve které se řešily
otázky finančního zabezpečení
expedic, hovořilo se o sponzorech
(v této expedici k nejvýznamnějším patřili uzenářství Chodura
a firma Lanex).

Tým expedice tvořili: její šéf Leopold Sulovský, dále Radovan Marek, Pavol Kuprák, Kamil Bortel
a Josef Lukáš, kteří se mimo jiné
před dvěma lety podívali na rameno obávané K2.
Cílem výpravy na tuto tzv. malou osmitisícovku byl prvovýstup
v jihozápadní stěně, který dle expertů by měl mít značnou sportovní hodnotu. „Cesta je objektivně
bezpečná a tedy určitě v budoucnu
opakovatelná. Právě toto je podle
mne smysl prvovýstupu. Ne přelézt
nějakou šílenost za hranicí hazardu,
ale ukázat cestu i dalším,“ zdůraznil
L. Sulovský

Leopold Sulovský, který byl v Himalájích už po třicáté páté(!),
se vyznal, že zdolávání velehor je
pro něj výzvou, ale zároveň z nich
má respekt.
„Hory jsou zrádné, a tak člověk musí
být soudný, nelze jít nadoraz,“ dodal v závěru.
Jana Bolková

Studentská vrátka

 Česká studentská unie v Ostravě
S pojmem Česká studentská unie (ČeSU) se nejspíš drtivá většina z vás ještě
nesetkala; ono také není divu, ČeSU je nově se formující celorepubliková organizace, jež se zrodila v hlavách studentů České zemědělské univerzity v Praze
(ČZU), a to teprve před rokem. Hlavním tvůrcem této myšlenky je prezident
Studentské unie ČZU Michal Novák, který za podpory své alma mater uspořádal v říjnu loňského roku první konferenci ČeSU v Praze. Zúčastnilo se jí přes
třicet zástupců dvaceti studentských organizací z celé republiky, a to včetně
vedení naší Stavovské unie studentů OU.
Cílem první konference bylo především seznámení s novou myšlenkou
celorepublikové neformální a nezávislé studentské organizace, která by
sloužila především jako prostor pro
komunikaci a výměnu zkušeností. Základem realizace této myšlenky jsou
konference, které budou probíhat
každý semestr, pokaždé v jiném městě
pod záštitou jiné studentské organizace, čímž bude zajištěna nezávislost
týkající se vlivu jedné unie či univerzity.
Byl to však velký krok do neznáma,
jelikož podobná unie, založená nikoli
na akademických senátech, ale jen

na neziskových studentských uniích,
tady dosud nikdy nebyla. Otázkou
tedy bylo, jak nový projekt jednotliví
zástupci přijmou. Reakce byla překvapivě velice pozitivní a až na malé výjimky se setkala s velkým ohlasem.
Jako druhá organizace, která by měla
na sebe převzít zodpovědnost za vývoj tohoto projektu po následující
půlrok, byla všeobecnou shodou všech
zástupců vybrána naše Stavovská unie
studentů (SUS OU), my jsme samozřejmě tuto výzvu s radostí přijali.
Jsem neskutečně rád, že Vám mohu
představit II. konferenci ČeSU, která
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se uskuteční v termínu 12.–14. 3. 2010
v Ostravě.
Cílem druhé konference je především
zprovoznění webu ČeSU (v současné
době na adrese www.cesu.cz fungují
prozatímní stránky), vytvoření bulletinu ČeSU se všemi členskými organizacemi, dále může konference vést až
k navázání spolupráce s Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, které
nás samo kontaktovalo. Na konferenci
přijalo pozvání již přes 20 studentských
organizací z celé republiky a další stále
projevují zájem. Svou účast také přislíbil rektor OU Jiří Močkoř.
Jsme tak přesvědčeni, že tento projekt
České studentské unie se rozbíhá slibnou cestou, a přestože každá inovace
má své příznivce i odpůrce, my věříme,
že ČeSU má velkou budoucnost.
Více o unii či připravované konferenci
se dozvíte na již zmiňovaných stránkách www.cesu.cz.
Adam Soustružník, prezident SUS OU

Studentská vrátka



Maratón hřejivých událostí aneb Majáles 2010

Zima útočí, ale my se nevzdáváme!
Zaručeně nás totiž zahřeje myšlenka
na Majáles 2010.
Víme, že je těžké si představit příjemné jarní osvěžení, zpěv ptactva,
zeleň všude okolo atd. Ovšem až
Vám prozradíme, co vše na Vás čeká,
s radostí vyhledáte nejbližší obchod
s plavkami. Ano, správně, až takový
hřejivý účinek dokážeme zaručit.
Ale nebojte se, ještě máte spoustu
času na psychickou i fyzickou přípravu,
neboť rozehřívání bude postupné, ale

 FOTO: Edmund Kijonka

o to intenzivnější, a na vrchol blaha
Vás dostane Majáles OU. Ale nepředbíhejme a raději si řekněme, jak například zapojit všechny smysly. Začneme
pomalou rozcvičkou na konci března,
kdy Vás hravě upoutáme výstavou
National Geographic by SUS, která
vzniká ve spolupráci se ZOO Ostrava.
Oči rozcvičeny. Přesuneme se tedy dále
k uším, které okusí lahodné tóny šansonu v podání profesionálních i amatérských zpěváků. Mozek potěšíme
magickou nocí nabitou literaturou.
A celé tělo pak budete moci rozhýbat
pod vlivem zářícího brazilského karne-

 Rádi

valu a vychutnat si tak i celou kulturu
této ohnivé země. A jako každoročně
Vás po duši pohladí svět divadla
a kouzelných tajů tohoto umění. Celý
tento zahřívací maratón pak vyvrcholí
28. 4. 2010 gejzírem kapel, průvodem
v maskách, všeobecným veselím a řadou dalších překvapení.
Těšíme se na odhazování šál, rukavic
a zimních bund! Jaro se blíží!!
Běžíme s Vámi!!! Jsme Vaše Stavovská
unie studentů Ostravské univerzity.
Více informací najdete na:
www.sus.osu.cz

přijímáte výzvy a věříte, že dokážete vytvořit něco famózního?

Máme pro Vás jedinečnou šanci!
Vytvořte grafický návrh Majálesu OU 2010 s podtitulem „BEZ HRANIC“, získejte všeobecný obdiv a mimořádnou odměnu 5 000 Kč.
Stačí, abyste splnili 3 základní podmínky:
vytvořit tři grafické předlohy plakátu:
• hlavní plakát Majálesu OU 2010
• plakát doprovodného kulturního
programu
• plakát majálesového průvodu
odeslat je nejpozději do 28. 2. 2010
na adresu sus@osu.cz a prezident@

sus.osu.cz a být vybráni organizačním
majálesovým týmem složeným z vybraných zástupců SUS OU.
Rozhodující kritéria:
• nápaditost a originalita
• vizuální zaujetí na první pohled
• přehlednost a čitelnost textu

Abyste věděli, co mají všechno tyto plakáty obsahovat, podívejte se na naše
webové stránky www.sus.osu.cz či
speciální majálesové www.majales.
osu.cz, kde naleznete loňské plakáty.
Na těchto webovkách zveřejníme výsledek soutěže v pondělí 8. 3. 2010.
Těšíme se na Vaše nápady, buďte nespoutaní, kreativní a vtipní.
Vaše Stavovská unie studentů Ostravské univerzity
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Studentská vrátka

 Pozvánka

na Studentskou vědeckou konferenci

Zajímá Vás filozofie či společenské vědy?
Máte co říci a nebojíte se to sdělit? Nebo jen rádi posloucháte?

Přijďte přednést svůj příspěvek a oslnit spolužáky či pedagogický sbor, popřípadě si jen přijďte poslechnout
zajímavá vystoupení a podpořit domácí zástupce.

Tak přijďte 26. března 2010 v 10 hod. do učebny E301,
na ul. Čsl. legií, kde se bude konat Studentská vědecká konference katedry filozofie. Tento rok poprvé
i s konkurenční účastí studentů Masarykovy univerzity v Brně a Palackého univerzity v Olomouci.

Zájemci o účast, hlaste se na katedře filozofie! Oslovit
můžete kohokoliv!
Všechny vás srdečně zveme!
Katedra filozofie FF OU

Nové publikace



Bohatá publikační činnost na FF OU v roce 2009

Filozofická fakulta klade velký důraz na rozvoj publikačních aktivit svých pracovníků. Z vlastních finančních zdrojů, a zejména díky štědré podpoře sponzorů vydala v loňském roce 52 publikací, z toho 19 monografií.
V závěru minulého roku obohatily knižní trh tyto monografie z pera pedagogů
a vědeckých pracovníků FF OU.
La mirada
pijoapartesca
José Luis Bellón Aguilera

Tato práce je inspirována sociologií
literatury P. Bourdieua a teorií „ideologického nevědomí“ [incosciente
ideológico] J. C. Rodrígueze. Kniha
dosahuje efektivní rekonstrukce kreativního procesu Juana Marsého a rozšiřuje kontext ve smyslu, který nám
dovoluje interpretovat jeho literární
alternativy, zdali si toho byl, či nebyl Marsé vědom. Monografie také
poskytuje historickou rekonstrukci
přesné konjuktury španělského literárního pole [campo literario español]
a přes něj také zprostředkovává
znalost stavu španělské společnosti
a vztahů mezi sociálními třídami. V závěru své práce autor předkládá zajímavé filozofické úvahy o filozofickém
významu románu.

funkcemi jazykové komunikace, tj. interpersonální, ideační a textovou.
Mluvme o Romech /Aven
vakeras pal o Roma
Kolektiv autorů

Communication Strategie in
Text and Talk
Christopher Hopkinson, Lenka
Sedlářová, Renáta Tomášková, Sirma
Wilamová, Gabriela Zapletalová
Tato kolektivní monografie se zabývá
volbou a realizacemi komunikačních
strategií v pěti typech mediálního diskurzu v češtině a angličtině. Příspěvky
pěti autorů jsou rozděleny do dvou základních částí: „text“ (psaný diskurz –
komerční publicistika, lifestyleové
časopisy, akademické články) a „talk“
(mluvený diskurz – filmové dialogy,
rozhlasové debaty). Pozornost je věnována jak verbálním, tak i neverbálním komunikačním strategiím. Dílčím
cílem monografie je na základě kontrastivní analýzy zjistit shody a rozdíly
mezi aplikací vymezených strategií
v jednotlivých srovnatelných vzorcích
českého a anglického diskurzu. Analytický přístup autorů vychází především z Hallidayovy funkční lingvistiky
a interpretuje komunikační strategie
v souladu se třemi základními meta-
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Monografie se zabývá odbornými
tématy v rámci oboru romologie. Příspěvky jsou dílem předních odborníků
zabývajících se danou problematikou.
Odborná i laická veřejnost zde získá
mnohé nové poznatky o životě tohoto etnika. Kapitola z historie Romů
seznamuje s nejnovějšími lingvistickými výzkumy, které označují pravlastí
Romů současné svazové státy Indie
Rádžasthán a Paňdžáb. Je zde vysvětlen i původ autonyma Rom, které je jazykově spřízněno s označením indické
kasty Domů žijící v Indii i v současnosti.
U Romů je patrný vliv indické pravlasti,
neboť Domové podobně ´jako Romové
se živí hudbou, kovářstvím a košíkářstvím. V publikaci se řeší otázky migrace, postavení Romů ve společnosti,
problematika soužití Romů a majority.
Příspěvky se věnují i jejich vzdělanosti
a kultuře i vztahu Romů k výtvarnému
umění a hudbě. Kolektiv autorů přináší
pohled na sociální relace uvnitř etnika
a antropologickou dimenzi romské
rodiny. Rovněž nabízí komparativní

Nové publikace
pohled na existenci Romů v českých
a slovenských podmínkách. Monografie
je jedním z výstupů řešeného projektu,
finančně podpořeného MŠMT ČR.
Lidé z kolonií
vyprávějí své dějiny
Martin Jemelka
Sférou vědeckého bádání Martina
Jemelky z Centra pro hospodářské
a sociální dějiny FF OU jsou ostravské
dělnické kolonie, které v minulém
století tvořily nedílnou součást rozvíjející se průmyslové Ostravy. Kolonie
byly osobitými sídlišti pro stejnorodé
sociální skupiny a život v nich měl svá
specifika, vnitřní dynamiku a hlavně
neopakovatelnou atmosféru. Zároveň
to byly první vzorová dělnická a hornická sídliště, jejichž umístění bylo
diktováno polohou dolu či závodu.
Publikace Lidé z kolonií vyprávějí své
dějiny je na Ostravsku zatím ojedinělým pokusem o zachycení dějin regionu obyvateli hornických kolonií.
Autor zde shromáždil 44 vzpomínek
padesáti obyvatel ze sedmnácti ostravských hornických kolonií. Ve vzpomínkách se dotkneme událostí dějinných,
nechybí zde autentické vzpomínky
na spolkový, politický a náboženský
život, přínosný je bohatý fotografický
materiál. Autor pracoval především
metodou oral history, ale hledal i starší
záznamy a vzpomínky zpracované podobnými metodami. Vznikl tak soubor
memoárů, jejichž původci (pamětníci)
se narodili mezi léty 1886–1955. Zároveň je to unikátní průřez historií byd-

lení se všemi sociálními aspekty v tomto
svébytném celku od konce 19. století až
do současnosti. Zajímavostí je, že v kolonii na Hranečníku krátce žil Hugo Vavrečka, děd prezidenta Václava Havla.
Lesk a bída obecních samospráv
Moravy a Slezska 1850–1914
Finance a infrastruktura
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová,
Renata Kafková
tace a manipulace. Pozoruhodné je
pojednání o místu jazykovědy, teoretické abstraktní (obecné) i konkrétní,
i jazykovědy aplikované, v soustavě
věd. Hlavní výklad je doplněn rejstříky,
obsahem a velmi rozsáhlou bibliografií, doplněnou v četných případech
o charakterizaci citovaných autorů.

Kniha uzavírá edici věnovanou činnosti
obecních samospráv ve druhé polovině
19. a na počátku 20. století. Zabývá
se nejprve širokým komplexem otázek
spjatých s budováním a financováním
moderní komunální infrastruktury a posléze se věnuje otázkám, jež s tímto tématem souvisejí, jako např. vytváření
profesionalizovaných komunálních úřadů. Zkoumaná problematika je stejně
jako v předchozím svazku podrobně
demonstrována na souboru osmi municipalit, ve kterém jsou z hlediska typologie městských sídel zastoupena města
s odlišnými funkcemi.
Philosophie du langage /
Filozofie jazyka
Jan Šabršula
Autor studuje filozofii jazyka na základě své vědecké teorie podstaty
a fungování jazykového znaku. Obsáhle analyzuje problémy motivovanosti jazykového znaku / partikulární
jednotky i jazyka jako celku. Nezapomíná na historický kontext problematiky. Rozebírá funkce jazyka i funkce
řečového aktu i užití textu jako nástroje pragmatických funkcí, augmen-

 Přečtěte

Die deutschen Autoren des
19. Jahrhunderts und Analysen
ihrer Werke unter dem Aspekt
des Realismus
Ivan Stupek

Publikace pojednává o nejvýraznějším
literárním směru německé literatury
19. století. Realismus vyjadřuje svým
uměleckým stylem zásadní požadavky
německé společnosti a na základě této
umělecké avantgardy počátku století
se vyvinul k velmi výraznému hnutí
se jmény autorů, kteří představují i pro
současného čtenáře moderní a vrcholně
ideově orientovaný fenomén. Tato publikace se snaží nejen studentům, ale i veřejnosti ovládající německý jazyk přiblížit
a vysvětlit kolem čtyřiceti nejvýznamnějších německých představitelů realistické
literatury včetně rozborů, analýz a kritických hodnocení mnoha jejich děl.
Jana Bolková

si: Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi

V závěru loňského roku obohatila
knižní trh již devátá kniha z pera
ostravského novináře Břetislava
Olšera s názvem Izraelské osudy –
Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi.
Kmotry jejího uvedení do života byli
v Domě knihy Librex děkanka Filo-

zofické fakulty Eva Mrhačová spolu
s profesorem Václavem Bělohradským z univerzity v Terstu.
„Publikace je pestrobarevným kaleidoskopem netradičních cestovatelských
črt, obsahuje rozhovory se spoustou
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zajímavých Židů, reportáže, úvahy blogového charakteru i popisy horké půdy
izraelsko-arabských vztahů“, charakterizovala dílo v úvodní řeči děkanka
Mrhačová. Čtenáře určitě zaujme povídání s českou dívkou Petrou Linhovou,
(Pokračování na straně 18)

Nové publikace



Přečtěte si…

což je ve 35 letech dosti velké sebe
obětování.

(Pokračování ze strany 17)

která konvertovala k judaismu a jako
Oranit Machluf nyní vdaná žije v Beer
Slevě, či osud dalšího Čecha, sklenáře
Petra Rafaela Chvátala, který se stal
jeruzalémským Židem včetně obřízky,

Nesmírně cenná je na knížce její akcentace humanismu. „Blízký Východ
pohledem Břetislava Olšera není jen
územím atentátníků a bezbřehého krveprolévání, ale rovněž územím velkého
národnostního i lidského stmelování
lidí. Zároveň jejím prostřednictvím poznáváme mrazivě úděsnou izraelskou
realitu a tváří v tvář naší nejnovější
české skutečnosti probouzí ve čtenáři
otázku, v jaké zemi to dnes vlastně žijeme,“ zdůraznila Eva Mrhačová..
Jana Bolková
Fota: Hana Kunzová

 Prof. Bělohradský s autorem knihy



 Z křtu knihy B. Olšera – úvodní řeč děkanky

Inspirační podněty pro výuku literatury

V závěru minulého roku vydala členka katedry českého jazyka a literatury
s didaktikou PdF Ivana Gejgušová publikaci Interpretace uměleckého textu
v literární výchově na základní škole. Autorka na konkrétních básnických a prozaických ukázkách demonstruje možné výukové aktivity, seznamuje s interpretačními postupy, které mají být inspirací pro tvořivé pedagogy. Vybrané
náměty pro práci s uměleckým textem logicky řadí od těch, při nichž je pozornost soustředěna zvláště na zvukovou kvalitu textů, na jejich lexikální stránku,
na využití obrazných pojmenování, k těm, při jejichž interpretaci je například
využito názvu jako interpretačního klíče nebo je pozornost věnována vnitřní
stavbě a propojenosti uměleckého textu.
I. Gejgušová vychází ze stanoviska,
„že práce s uměleckým textem na základní škole nabývá vzhledem k časovým možnostem i k psychickým
a intelektuálním předpokladům žáků
podobu mikroanalýzy, která neusiluje

a ani nemůže usilovat o komplexní
poznání daného textu. Zaměřuje
se na okruh problémů, který učitel
uváženě vymezí vzhledem k výukovým
a výchovným cílům dané vyučovací
hodiny. Soustavná práce s uměleckým

textem na základní škole pak při kvalitní volbě ukázek a promyšleném zaměření mikroanalýz vede, vzhledem
ke své dlouhodobosti, k ucelenému
poznání literatury a jejích hodnot.“
A to je jeden z aktuálních cílů výuky mateřštiny v době probíhající
reformy základního školství.
Nová publikace je vítaným studijním
materiálem nejen pro budoucí učitele
českého jazyka a literatury na základních školách, ale také pro studenty
předškolní pedagogiky a vychovatelství.

Studenti bez hranic

 Anglie očima vetřelce | at the end of the Fighting Season
Ten racek, který nás vítá,
když vidíme ty útesy,
nebo planoucí oheň v ranní mlze.
Místo, kde ztrácíme minulost,
když nás uspávají dlouho toužené představy
a probouzí ruch ulice.
Ten racek… ten racek připomíná zpěvy
rybářů chytajících mořské okouny.
__________________________________
(Ale ve skutečnosti mu jde jen o vaši hranolku.)
Nikdo nemohl tušit, co všechno nás může překvapit,
jestli to bude dětský koutek v kostele anebo nástěnka
se vzkazy pro nedávno zemřelé v Saffron Walden,
když jsme připlouvali tak jako Caesar nebo Vilém Dobyvatel na konci válečné sezony do Doveru. Ta ener-
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Jana Hyplová
KCD PdF OU

Studenti bez hranic
gie, kterou nám dokázalo prostředí
předat, večerní ulice Londýna a taky
soumrak v Hyde Parku, kde touha
udělat pár kol na kolečkových bruslích pozpátku je větší než samotný
okruh. Ta síla té země, jak řekl jeden
taxikář, a nebo toho města, ve kterém se člověk ustálí a tak nějak vejde v soulad (mluvila o tom Petra,
když jsme šli z Greenwich), to je
něco a Janina v autobuse pak taky
napsala, že nám to rozšiřuje obzory,
a měla určitě pravdu.
Protestující druidi u Stonehenge by určitě někdy zašli do Pride of Paddington
nebo Monkey Pub jako my, bohužel
na to nemají čas. My jsme byli turisté,
ti, kteří měli stihnout za co nejkratší
dobu navštívit rekordní počet míst.
Canterbury, Brighton, Windsor, Oxford, Cambridge... a když jedna naše
hostitelka zmínila, že v Canterbury
ještě nebyla, není to jako u nás? Kdo
už byl v Kutné Hoře? Ne všichni. A tak
jsme jeli na dovolenou. Na dovolenou,
která byla zkouškou naší výdrže. Na
dovolenou, kvůli které jste pak leželi
týden v posteli, protože jste stihli za
deset dní vidět více než průměrný Angličan za půl života.
Jsou to předsudky, stydlivost, se kterými možná někdo přijel. Třeba „Londýn je drahý, podívej na Prahu,“ ale
Londýn je více sjednocený se zbytkem
Anglie, (a to i v cenách potravin, oblečení atd.) a taky, ať už se podíváte
na Salisbury Cathedral a nebo London
Guildhall, můžete je postavit vedle
sebe – budou se k sobě hodit, postavte je doprostřed Avebury Circle,
budou se k sobě hodit. A podívejte
se, jak se hodí k lidem! Jeden správce



ve Westminster Abbey řekl, že jsou
excentričtí, že se budeme pozastavovat nad výstředností. Ale Anglie je asi
taková, drží si to, co my u nás nemůžeme pochopit – tradici s modernou.
„A vem si paralen, antibiotika a pojištění
na cesty.“ Nic z toho ovšem doopravdy
nepotřebujete, pokud jedete na deset
dní. V Anglii nám stačila snídaně, pivo
a sušenky. A viděli jsme Big Ben, Tower
Bridge a všechno... vždyť to znáte, ale
třeba na Londýn se musíte dívat i tak
trochu od země, na špinavost, lidi,
kteří dokonce berou DROGY a kouří
marihuanu, jsou všude, nosí kravaty,
které nesnáší, roztrhaná trička a mají
rádi fotbal. A když je takhle vidíte, tak
musíte být připraveni.
V Camdenu někteří punkeři z Finska
bydlí už patnáct let, a přesto, že tady
jste teprve deset minut, tak se na ně
můžete kdykoliv obrátit, třeba kdybyste měli nějaký problém s Hispánci.
(Jsou buď u mostu na kanálu, nebo
vysedávají u jednoho obchodu s klasickou hudbou. Taky slaví často narozeniny, a když jim řeknete, že prachy
nemáte, tak jim to vůbec nevadí.) Samozřejmě, že to nemyslí vážně. Ale
třeba náš starý český humor, to ani
nezkoušejte, oni by ho nepochopili.
Jedna taková Angličanka nás zvala
na návštěvu gayklubu, Oxford Street,
světla a tak. Kdo by odmítl? My.
Proč? Snídaně s královnou. “D‘ya offend our Queen? I‘ll smash yer fuckin‘
teeth!“ Ptají se vás někdy prodavači,
jak se máte? “Had a good day man?“
Zkuste to v tramvaji, překvapivě si začínám myslet, že české poučky o Angličanech platí na Čechy. Oni nás
mohou mnohému učit, ale stejně tak
my je. Třeba jejich kuchyni. Ale ně-

kteří dokážou vařit znamenitě. Třeba
Patricia a její Shepherd‘s Pie. A co Fish‘n‘Chips? Jo, ale je to mastné, v Hastings to chutnalo převážně rackům.
Londýn skrývá klenoty, nejenom ty
královské. Skrývá je pod mosty, v koutech, do kterých nahlédne jen ten,
který se ztratí anebo dostane do problému. Překvapí vás to, když máte
náladu na památky, takové ty krásné
pohledy, ale pro mě osobně jsou důležitější lidi. Potomci stavitelů chrámů,
kostelů, lodí...a teď řídí impérium,
které už impériem není. Ale s královnou jsme se nakonec nesešli. Přece jen
ty největší brány jsou pro nás zatím
zavřené, dokud tam nebudeme chvíli
žít. Ochutnávky, jak řekl Petr Filip. A ty
trávníky a zahrady, nejkrásnější, kdyby
na těch nejpřitažlivějších nebyla cedule
“Keep out!“ asi bych se už nevrátil.
Posádka autobusu byla výborná. Jak
řidiči ze Student Agency, kteří měli
nejlevnější bar v celé Anglii, tak učitelé. “Petře, na co asi postavili tenhle
kopec?“ (Silbury Hill) Bylo to vlastně
celé takové kamarádské, přestože
vzdělávací... Největší přínos je odprostit se od definic, spojili jsme to s laickým pohledem na věc a díky tomu nám
mohl hlavou proletovat úžas. Taky to
mohl být jeden z důvodů, proč jsme
byli neskutečně unavení, ale třeba pohled na Bodleian Library mně potom
v očích ulpěl až do večera jako lampa,
která nezhasíná. V tom uspěchaném
světě povinností to může být jeden ze
záblesků svobody a tahle „dovolená“
znamenala začátek skutečného poznání. Poznání místa, o kterém mluvíme každý den.
Jiří Měsíc / FOTO: autor

Studijní cesta po Japonsku

Měl jsem obrovské štěstí a byl jsem vybrán Japonskou ambasádou v Praze
do programu Studijní cesta po Japonsku pro evropskou mládež 2009, který
se koná každoročně a toto byl více než třicátý ročník. Z každé evropské země
byl vybrán jeden účastník a všichni jsme se setkali na uvítací recepci v Tokiu.
Za půl měsíce jsme navštívili řadu zajímavých míst. Nejprve jsme byli ubytováni v Tokyo Prince Hotel nedaleko
od Tokyo Tower. Hned první večer nás
čekala recepce s představiteli ministerstva zahraničních věcí a některými evropskými diplomaty. Druhý den jsme
dostali potřebné informace o pobytu
a poté pan Hiroshi Kawamura, ředitel odboru pro evropské záležitosti
Ministerstva zahraničních věcí Japon-

ska, přednesl příspěvek na téma japonsko-evropské vztahy. Diskuze po
přednášce byla stejně plodná jako samotný příspěvek. Po obědě nás čekalo
seznámení s ikebanou, kterou jsme
sami zkusili. Vpodvečer nás čekala
jedna z nejzajímavějších přednášek
prof. Seiichi Fujity na téma Kaizen,
ukázala nám, jaké Japonsko je. Další
den jsme na Ministerstvu zahraničních
věcí vyslechli přednášku pana Hikara
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Ishida na téma Japonská ekonomika
z mezinárodní perspektivy. Poté nás
čekalo navštívení japonského parlamentu a výklad o historii Japonska
(Pokračování na straně 20)

Studenti bez hranic



Studijní cesta…

(Pokračování ze strany 19)

a fungování parlamentu. Po obědě
následoval čajový obřad, který mě
velmi zaujal. Vpodvečer nás čekala
poslední přednáška Moderní japonští
politici od Tsunea Watanabe, zajímavá
i proto, že ve volbách v září došlo po
několika letech ke změně v japonském
kabinetu. Další den začal návštěvou
Meiji-Jingu, kde jsme vyslechli přednášku o šintoismu a zúčastnili jsme
se šintoistického obřadu. Odpoledne
byl program zaměřen na ukázku ručních prací japonských mistrů origami
a malování na skleněné zvonky. Obě
z uvedených aktivit jsme si vyzkoušeli. V pátek jsme byli pozváni do japonské továrny Honda, kde nám byl
ukázán provoz a byla rozpoutána
velmi podnětná diskuze. Odpoledne
nás již očekávali na Tsuda College,
kde jsme nejprve vyslechli přednášku
o současném Japonsku a později diskutovali se studenty na různá témata.
Mé téma bylo: „Borderless youth culture and national culture“. Diskuze
se studenty byla přínosná, škoda jen,
že se zpočátku ostýchali komunikovat. Sobotní odpoledne bylo vyhra-



zeno jako volné, takže jsme vyrazili
s kolegy z jiných zemí EU prozkoumat
Tokio. Odpoledne nám byla představena továrna Panasonic a večer nás
čekal bubnový koncert v podání Nagisa Taiko. Další den ráno jsme se letecky přesunuli do města Hirošima. Po
obědě jsme se seznámili s „našimi“ rodinami a byli přenechání v jejich péči.
Velmi si cením, že jsem mohl strávit
čas s japonskou rodinou. Byli na mě
více než milí a přívětiví. Ukázali mi
zajímavá místa nejen v Hirošimě, ale
i v nedaleké vesnici, ve které bydleli.
Večer jsme dlouho do noci seděli a povídali si o Japonsku a České republice.
S potěšením jsem jim předal české
dary, které byly převzaty s nadšením.
Další den jsme se setkali se skupinou
a čekala nás prohlídka památníku
a muzea atomové katastrofy, která
se v Hirošimě uskutečnila ke konci
2. světové války. Velmi zajímavé bylo
setkání s přeživším mužem zmiňované
události. Diskuze se protáhla o několik minut. Další den ráno jsme vlakem
Nozomi (šinkanzen) přejeli do Kjota,
kde jsme navštívili buddhistické
chrámy. Předposlední noc jsme strávili
v Sansui-Kan (Ryokan), kde jsme navštívili i místní lázně. Ve středu před

odjezdem jsme opět navštívili několik
chrámů v Kjotu, například Kinkaku-ji
a zámek Nijo-jo. Poslední noc jsme
měli trávit v Osace, ale protože se blížil
tajfun a lety na další den byly zrušeny,
odletěli jsme ještě ten den do Tokia.
Ve čtvrtek dopoledne jsme se z tokijského letiště vydali směr Frankfurt.
Studijní cesta byla pro mě osobně neobyčejným přínosem v poznání kultury, myšlení, politiky a ekonomických
subjektů Japonska. Velmi oceňuji precizní přípravu a organizační schopnosti
týmu, který se na přípravě podílel. Další
obohacující benefit cesty byla účast
velmi nadaných osobností z ostatních
států Evropské unie, s kterými jsme
diskutovali nejen o japonských tématech. Na závěr bych rád poděkoval
všem těm, kteří myšlenku studijních
cest podporují a připravují. Japonsko si
našlo místo v mém srdci. V případě, že
budete mít zájem, můžete se podívat
na mé stránky http://www.ottmar.cz/,
kde některé události popisuji detailněji.
Možná mohou stránky posloužit i pro
budoucí uchazeče či kandidáty. Přeji
mnoho úspěchů v rozvíjení česko-japonských vztahů.
Aleš Ottmár

Výměnný pobyt ve Vídni

Šest studujících oboru Management
organizací služeb sociální práce katedry metod sociální práce Fakulty
sociálních studií Ostravské univerzity
v Ostravě využilo příležitost zúčastnit se čtrnáctidenního výměnného
pobytu ve Vídni (od 22. 11. do 4. 12.
2009). Katedra metod sociální práce
tuto praxi zajistila ve spolupráci
s partnerskou univerzitou Fachhochschule Campus Wien v rámci projektu
SOWOSEC (Social Work and Social Economy). Během pobytu měli studenti
možnost seznámit se formou přednášek se sociální politikou a sociální prací
v Rakousku a s interkulturností města
Vídeň. Hlavní náplní tohoto výměnného programu byla návštěva osmi
organizací služeb sociální práce.

práce, mezi nimiž bylo centrum pro dluhové poradenství, sociální fond města
Vídeň, organizace poskytující socio-ekonomickou pomoc dlouhodobě nezaměstnaným, asociace asistovaného
bydlení pro minority, organizace věnující se profesionálnímu zastupování lidí
s psychickým onemocněním, Vídeňský
fond podpory pro zaměstnance (poradenské centrum pro další vzdělávání

V jeho průběhu studenti absolvovali
několik přednášek na partnerské univerzitě FH Campus Wien, kde se rámcově seznámili s historií a současnou
podobou sociálního systému a sociální
práce v Rakousku.
Největší část programu tvořily exkurze
v osmi organizacích služeb sociální

20

a trénink), oddělení integrace a rozdílnosti města Vídně, asociace zajišťující
život bez nemocnice pro osoby s psychosociálními poruchami a s problémy
duševního zdraví.
„Z navštívených organizací mě nejvíce zaujala organizace s názvem
WÜRFEL. Jednalo se o sociálně-ekonomický projekt pro dlouhodobě

Studenti bez hranic
nezaměstnané osoby. Tato organizace
nabízí širokou škálu služeb, jako např.
recyklaci, provozování obchodů second-hand, renovace nábytku či přepravu, jež zajišťuje zhruba 100 osob
zaměstnaných na dobu určitou (cca
6 měsíců). WÜRFEL také nezapomíná
ani na vzdělávání těchto osob a pořádá vzdělávací a rekvalifikační kurzy.
Všemi aktivitami se organizace snaží
dosáhnout svého hlavního cíle, kterým je vrátit nezaměstnaným stabilitu
a pomoci jim řešit sociální problémy,
které jsou často důsledkem dlouhodobé nezaměstnanosti. Myslím si, že
tento projekt by mohl být inspirující
pro mnohé neziskové organizace působící i v naší republice, které mají
snahu pomoci dlouhodobě nezaměstnaným lidem,“ – přiblížil jednu

z navštívených organizací účastník
studijního pobytu.
Studenti navštívili v rámci programu
připraveného rakouskými účastníky
projektu Dům Evropské unie a Vídeňské mezinárodní centrum. Dále byli
spolu s dalšími účastníky výměnných
pobytů v rámci programu ERASMUS
pozváni na večeři do tradiční rakouské
restaurace, na horký nápoj do tradiční
vídeňské kavárny a měli možnost zúčastnit se prohlídky města s anglicky
mluvícím průvodcem.
Tento výměnný pobyt přinesl studentům jedinečnou možnost porovnat sociální politiku a fungování organizací
služeb sociální práce v Rakousku a u nás
v České republice, měli taktéž možnost

vyzkoušet si své jazykové znalosti, potkat se se studenty z mnoha nejen evropských zemí, poznat památky Vídně
a projít si kouzelné vánoční trhy.
Mgr. Lucie Dvořáčková
FOTO: autorka

Zaznamenali jsme

 Ze studentů učitelství chemie se stali čerti a andělé
Katedra chemie Přírodovědecké fakulty pořádala Mikulášskou besídku.
Letos bez Mikuláše, zato čertů a andělů bylo všude habaděj.
Nacvičili si pohádku o nebi a pekle.
A také o tom, co se stane s andělem,
který skončí mezi čerty. Pohádku protkali chemickými pokusy. V posluchárně
katedry chemie to bouchalo a kouřilo
se o sto šest, studenti větrali, co jim síly
stačily. „Už jsme v pekle? Teplo tady zrovna
není,“ říkali přicházející diváci.
V chemické učebně, pomyslném pekle,
se studenti převlečení za čerty snažili o co největší rámus a nepořádek.
Zapalovali ohně, míchali chemické
prášky a odpalovali je v digestoři,
speciální skleněné skříni s odsáváním.
Když slévali chemické kapaliny, v nádobách to jiskřilo a prskalo. Andělé
ze zelených, červených a modrých tekutin vyráběli barvy duhy a „malinovou šťávu“.

A pak přišel Lucifer, v civilu docent katedry chemie Václav Slovák. Ze všeho
nejdříve divákům ukázal, jak funguje
ďábelský inkoust. Sotva jím někdo pomaloval papír, kresba vzplála – sama
od sebe. Mladší diváci otevírali pusy
údivem. „Jak je to možné?“ ptali se jeden druhého.
Lucifer učil čerty, jak se mají plížit
a poté lapit černou duši. „Pořádně
se plazte, jinak vám ten zápočet nedám,“ upozorňoval mladé rohaté
a zkoušel je z pekelné teorie: „Jestlipak víte, jak se lidem zjevujeme? Přece
s ohněm, dýmem, hromy a blesky.“
První hrom se ale mladému čertu nepodařil – chemický prášek v digestoři

V pekle se udělovaly zápočty
Čerti se objevili na scéně stylově. Sotva
se přibelhali, ozvaly se první tóny
skladby Light My Fire, jedné z nejznámějších písní americké rockové skupiny
The Doors. Píseň v překladu znamená
„zažehni můj oheň“. „Je to vtipné.
Parádní oživení pohádky,“ usmíval
se jeden ze studentů Přírodovědecké
fakulty.
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nevybouchl, a když ho odpaloval podruhé, Lucifer ho napomenul: „Jestli
to zase pokazíš, letíš do nebe.“ A pak to
přišlo: rána jako z děla, až všichni poskočili. „Málem mi vypadla čočka,“ vydechla překvapením Beáta Sklářová,
fotografka a samostatný referent
pro vědu a vnější vztahy z Přírodovědecké fakulty.
Budoucí učitelé chemie si umí hrát
Mikulášská besídka na Přírodovědecké
fakultě se letos uskutečnila po páté.
Každý rok ji připravuje docentka katedry chemie Marie Solárová, která
v rámci didaktiky chemie připravuje
studenty učitelství chemie na jejich
(Pokračování na straně 22)

Zaznamenali jsme



Ze studentů…

která při představení pozorovala výkon studentů v první řadě.

(Pokračování ze strany 21)

budoucí profesi. Každý rok připraví
nový program, aby hravou formou
přiblížila ostatním studentům svět
chemie. „Letos poprvé šlo ale o skutečnou pohádku,“ uvedla Marie Solárová,

Pohádku o anděli Petronelovi, který
zjistí, že malá čertovinka sem tam přijde vhod i svatým, napsaly studentky
5. ročníku magisterského oboru učitelství chemie Magdaléna Šircová a Marie
Pěnčíková, která pohádku i režírovala.
V hlavních rolích vystoupily jejich spolužačky z téhož ročníku a oboru, jeden
spolužák se postaral o hudbu.
Barevné ohně, hromy a blesky nadchly malé i velké diváky – studenty,
pedagogy i děti zaměstnanců
školy. Andělé všem darovali balíčky, ve kterých byly tužky, oříšky
a bonbóny ve zkumavkách. „Bylo to



moc hezké. Líbily se mi barevné ohně
a svítící voda, kterou namíchal anděl
Petronel a která protekla skleněnou
spirálou. Laboratoř byla hezky vyzdobená barevnými řetězy a na oknech
měli krásné hvězdičky,“ pochvalovala
si Jarmila Schmidtová, sekretářka
katedry chemie.
„Chtěli jsme ostatním ukázat, že budoucí učitelé chemie si umí hrát. Jsou
zábavní, umí zaujmout a komunikovat,“
vysvětlila docentka Solárová a s úsměvem dodala: „To se naučili během studia na Přírodovědecké fakultě. Studium
učitelství totiž není jen o zvládání teorie, ale především o umění převádět
teorii do praxe.“
-BS - / FOTO: archiv

Životní jubileum prof. Miroslava Havrlanta

Prof. RNDr. Miroslav Havrlant, CSc., se 5. března 2010 dožívá 85 let. Celý
svůj aktivní odborný život věnoval rozvoji geografie v Ostravě a v ostravském regionu. Vysokoškolské vzdělání získal hned po válce v letech 1945–
1949 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze s aprobací pro středoškolskou
výuku zeměpisu a přírodopisu. Také všechny další akademické tituly získal na pražském pracovišti (s výjimkou vědecké hodnosti CSc. na GÚ ČSAV
v Brně), doktorát přírodních věd (RNDr.) v roce 1969, jmenování docentem
v roce 1982 a na základě habilitačního a profesorského řízení byl v roce
1992 jmenován docentem a profesorem pro obor regionální geografie.
Jubilantova první učitelská praxe se odbývala na řadě ostravských středních
škol. V roce 1962 přichází na tehdejší
Pedagogický institut (později samostatná Pedagogická fakulta) v Ostravě.
Patřil k spoluzakladatelům prvního
vysokoškolského geografického pracoviště na Ostravsku (spolu s doc. RNDr.
Radimem Prokopem, CSc.) a v letech
1971 – 1986 nepřetržitě vedl katedru
geografie. Významně se také zasloužil
o vznik Ostravské univerzity v Ostravě
a v letech 1991–1995 byl jejím prvním
prorektorem pro vědu, výzkum a zahraniční vtahy.
Miroslavovy odborné zájmy jsou nesmírně rozsáhlé. Vzpomeňme zejména
geografii Československa a Evropy,
teoretickou geografii, metodologii
geografie, otázky krajiny, její ochrany,
tvorby, funkce a potenciálu. Dlouhodobě se věnoval výzkumu životního prostředí na Ostravsku v rámci
rozsáhlého projektu RVHP řešeného
v Geografickém ústavu ČSAV, kde vedl
mezinárodní tým pro modelovou oblast Ostravska. Stranou pozornosti nezůstala ani geografie cestovního ruchu.
V závěru své vědecké a pedagogické
kariéry se věnoval také problematice

příhraničních oblastí a euroregionů.
Po odchodu do důchodu se ještě zapojil do řady grantových projektů
katedry sociální geografie a regionálního rozvoje i dalších institucí. Projekty
se zabývaly výzkumem příhraničních
oblastí v rámci grantových agentur
a prostředků MZV ČR, GA ČR, Interreg
II a Ústavu geoniky AV ČR, pobočky
v Brně.
Více než 20 let se podílel na výzkumu
příhraničních oblastí s Wydziałem
Nauk o Zemi Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach (Sosnowiec). Mnoho
užitečné práce vykonal pro rozvoj
geografie jako dlouholetý předseda
společné oborové rady geografie
při ministerstvech školství ČSR a SSR
(1976–1988).
Jubilantova publikační činnost byla
detailněji zhodnocena u příležitosti
jeho 80. narozenin v březnovém čísle
Listů Ostravské univerzity před 5 lety.
Za připomenutí však stojí i jeho účast
na třech mezinárodních geografických
kongresech IGU v Moskvě (1976), Tokiu (1980) a v Paříži (1984). Jubilant byl
také členem vědeckých rad Ostravské
univerzity v Ostravě, Geografického
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ústavu ČSAV v Brně, VŠB-TU v Ostravě
a Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě.
Byl členem komisí pro doktorské obhajoby, habilitační a jmenovací řízení
na vysokých školách v ČS a SR. Aktivně
se podílel na práci České geografické
společnosti, jejímž je čestným členem
a nositelem jejího Zlatého odznaku.
Miroslav Havrlant je člověkem velmi
společenským, vždy vítaným a uznávaným v komunitě geografů i mimo ni. Je
stále v kontaktu se svou mateřskou katedrou a aktivně se účastní všech jejích
odborných i společenských akcí.
Do dalších let jubilantovi přejeme
pevné zdraví, mnoho osobní pohody
a dobré nálady.
Doc. RNDr. Petr Šindler, CSc.

Zaznamenali jsme



Za profesorem Alešem Svobodou

Začátek roku 2010 přinesl smutnou zprávu pro českou anglistiku. 9. ledna prošel branou věčnosti významný český anglista prof. PhDr. Aleš Svoboda, DrSc.
Zveřejňujeme smuteční řeč,
kterou pronesl na posledním rozloučení s panem
profesorem prof. PhDr.
Stanislav Kavka, CSc., z katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU.
„Drahý pane profesore,
milý Aleši, jsem tu s Tebou,
a spolu se mnou řada Tvých přátel, kamarádů, kolegů a kolegyň. V hlavě se mi
promítají všechna významná a nezapomenutelná setkání s Tebou. Jistě, každý
z nás máme na mysli ta společná i ta jen
svá, osobní. Dovolím si za sebe jeden
takový hezký zážitek připomenout. Bylo
to v daleké cizině na jedné univerzitě
mimo evropský kontinent. Tam jsi zcela
originálním způsobem pojednal o lingvistických prvcích v Janáčkově tvorbě.
A protože to nebylo možné v jazyce
všech účastníků, pomohla jedině angličtina. Tvé vystoupení bylo brilantní po
všech stránkách a všichni ti posluchači
přes fakticky cizí jazyk pochopili lašské
nářečí v hudbě někoho, s jehož jménem
se povětšině ani předtím nesetkali.

Mluvím o této vzpomínce
proto, abych ocenil Tvé
umění vynikajícího pedagoga, umění využít své
všestranné, velmi široké
vzdělání, a také proto,
abych připomněl, že potlesk si zasloužilo každé
Tvé vystoupení, i v rámci
běžné pravidelné výuky,
a to je dnes u učitele, i vysokoškolského, velká vzácnost.
Tvá kariéra vědce byla oceněna tituly
nejvyššími. Co bych rád připomněl
v této souvislosti, není jen pozoruhodný
počet originálních publikací a dalších
aktivit. My mladší, či služebně mladší Ti
chceme hlavně poděkovat. Za co konkrétně?
Stál jsi u znovuzrození ostravské anglistiky
po roce 1990, vybudoval jsi Ústav cizích
jazyků v Opavě a díky Tobě získala svou
vážnost anglistika v Prešově. A je hlavně
Tvou zásluhou, že se rodina anglistů za
Tvého působení rozrostla o několik desítek nových kandidátů věd či doktorů

filozofie, také o 11 nových docentů
a 5 nových profesorů. Všichni ti šťastní
určitě nezapomenou Tvých rad a přátelského, lidského přístupu při habilitačních
aktech a inauguračních řízeních.
Je toho hodně, co bych asi měl a chtěl
připomenout. Poděkovat za vše, co jsi
osobně pro česko-slovenskou anglistiku
udělal, za to, že jsi přiměl své žáky, aby
i oni činili ve Tvém duchu. Jsme přesvědčeni, že Tvé jméno bude věčně znít
vedle známých velikánů Pražské školy,
jako byli Mathesius, Trnka, Vachek, Poldauf, Firbas, jehož jsi byl žákem a dědicem jeho odkazu.
Drahý Aleši, za naši katedru slibujeme,
že projekty Tebou vedené dokončíme.
Tvé jméno bude vždy na prvém místě titulní strany závěrečné zprávy a následných publikací. Tvoji doktorandi jsou už
doopravdy doktory, a další se na tento
závěrečný krok chystají. Jistě bys rád
uslyšel zprávu, že si nevedou špatně. To
i proto, že v Tobě měli a povždy budou
mít svůj vzor.
Bůh Tě, drahý pane profesore, provázej
na věčné cestě.“
Prof. PhDr. Stanislav Kavka, CSc.

Odešel čestný doktor honoris causa Ostravské univerzity,
vzácný člověk Ivo Stolařík


Ve věku šestaosmdesáti let zemřel 11. ledna doslovný rytíř kultury a umění Ivo
Stolařík, výrazná osobnost České republiky. Ostravský rodák zdědil po svých
rodičích ušlechtilost ducha, upřímné vlastenectví, nesmírnou pracovitost, dar
odvahy, ale také neomylný muzikantský sluch. Ve svém životě však byl především člověkem velkého tvůrčího zaujetí. Postihnout na několika řádcích jeho
široký akční rádius je nemyslitelné.
Pan doktor Stolařík působil postupně v Československém rozhlase Ostrava,
Slezském studijním ústavu
v Opavě, jako ředitel v Janáčkově filharmonii Ostrava, ostravském studiu
České televize, Supraphonu
Praha, Valašském muzeu
v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm, kde všude zanechal svůj
výrazný umělecký rukopis. To platí
stejně o jeho činnosti umělecké, sbormistrovské, pedagogické a také sběratelské. Natočil neuvěřitelné množství
rozhlasových a televizních pořadů.
Napsal stovky časopiseckých článků,
více než desítku knih a jako editor či
redaktor se podílel na vydání řady zá-

služných publikací a edic.
Holdem kultuře v regionu
se stala jeho kniha Umělecká hudba v Ostravě
1918–1938, která představuje první ucelenou
část výsledků Stolaříkova
dlouholetého
bádání
o hudebním životě Ostravska. Svou ojedinělou knihou Hrčava inspiroval vydání
rozsáhlé monografie Těšínsko. Spolu
se svou manželkou Dagmar vzdali
knižní hold hudebnímu geniovi z Hukvald Leoši Janáčkovi. Ivo Stolařík si získal úctu a přátelství spousty lidí doma
i v zahraničí, význačnými vědci počínaje a mnoha světoznámými umělci
konče. Během svého života získal tento
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nesmírně vlídný a skromný člověk řadu
ocenění. Patří k nim také Cena města
Ostravy a stal se čestným občanem
tohoto města. Po listopadu roku 1989
se mu konečně dostalo politické rehabilitace a morální satisfakce.
„Jako rodilý Ostravan jsem vždy usiloval
o hudební kultivaci společnosti v našem
regionu, i když – z donucení dobovými
společenskými okolnostmi – jsem musel
poměrně často střídat pracoviště. Naplň mé práce měla vždy co činit s hudbou. S odstupem času si uvědomuji, že
ono střídání mi sice neumožnilo hlubší
vědecké propracování určité dílčí problematiky, zato však mě obohatilo
o bezprostřední styk s hudbou, živou
hudbou a hlavně s jejími tvůrci a pedagogy…“, uvedl mimo jiné Ivo Stolařík,
když získal v listopadu 2005 na Ostravské univerzitě čestný doktorát.
V osobě Ivo Stolaříka odešel člověk,
renesanční osobnost a česká kultura
a věda utrpěly nenahraditelnou ztrátu.
Břetislav Uhlář
(Moravskoslezský deník – 13. 1. 2010)

Zaznamenali jsme



Prezident jmenoval rektory vysokých škol

Prezident republiky Václav Klaus jmenoval ve čtvrtek dne 14. ledna 2010
na Pražském hradě třináct nových rektorů vysokých škol. Funkční období nově
jmenovaných rektorů začne 1. února 2010 a je čtyřleté.
Do prvního funkčního období vstupují
rektoři: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.,
Univerzita Palackého v Olomouci, prof.
Ing. Miroslav Ludwig, CSc., Univerzita
Pardubice, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.,
Vysoká škola báňská-Technická univerzita
Ostrava, prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, Tech-



nická univerzita v Liberci, prof. Ing. Jiří
Balík, CSc., Česká zemědělská univerzita
v Praze, doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc., Akademie výtvarných umění v Praze, prof.
Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., Janáčkova
akademie múzických umění v Brně. Druhé
rektorské období zahájí: prof. RNDr. Vác-

lav Hampl, DrSc., Univerzita Karlova
v Praze, prof. MVDr. Vladimír Večerek,
CSc., Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, prof. Ing. Richard Hindls, CSc.,
Vysoká škola ekonomická v Praze, prof.
Ing. Václav Havlíček, CSc., České vysoké
učení technické v Praze, prof. Ing. Karel
Rais, CSc., Vysoké učení technické v Brně,
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., Mendlova
univerzita v Brně.
-JV-

U piva si to řekneme na rovinu

Matematici z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity se scházejí v Mirroru, oblíbené ostravské hospůdce, a probírají, kdo má co na srdci.
Milují matematiku, ale nejsou to žádní
vědci-podivíni, jak je známe z různých karikatur – s rozcuchanými vlasy
a ohořelými plášti. Jsou milí a společenští. „PPuPík má být u piva,“ říká proděkanka Přírodovědecké fakulty Petra
Konečná. Samo sebou tím myslí neformální setkání studentů s absolventy
a pedagogy z katedry matematiky,
které sama vymyslela. „PPuP je zkratka
pro akci s názvem Pedagogický poradce
u piva. Už ani nevím, koho napadla ta
zdrobnělina. Někdo z kolegů jednou řekl
PPuPík místo PPuP a název byl na světě.“
Studenti s pedagogy probírají studijní
záležitosti a mluví na rovinu. Většinou
si povídají o tom, jak jde život, co dělají a jak se jim daří.
„Studenti z 1. ročníku se nás nejvíce ptají,
jak se můžou zapojit do práce na různých
školních projektech nebo výzkumech,“ pokračuje Petra Konečná. „Ptáme se jich,
z jakého prostředí přišli a co je zajímá. A pak
jim radíme, na koho se můžou obrátit. Probereme první poslední, aby měli jasno v tom,
co je možné ve škole, ale i mimo ni dělat,
případně jak se zapojit do dění na Přírodovědecké fakultě.“ Studenti podle ní málo
využívají formálních konzultací s pedagogy. „Možná, že se stydí. Na konzultace
nechodí, místo toho odchytávají pedagogy
po hodině na chodbě. A je to škoda. Proto
jsme vsadili na neformální posezení u piva.
Jsem ráda, že se ho zúčastňují i kolegové
z katedry,“ říká.
První posezení bylo vloni v květnu.
„Dvakrát za rok by to bylo ideální,“ myslí
si Petra Konečná. „Jde nám také o to,
aby studenti Přírodovědecké fakulty strávili
nějaký čas spolu a podělili se o své zkušenosti. Nepředpokládám, že na setkání do-

razí kvanta lidí. Pasivních studentů bylo, je
a vždycky bude více, bohužel. Ale díky za
deset studentů, kteří dorazí – ne proto, že
musí, ale proto, že mají zájem,“ dodává
Petra Konečná.

Tlačte se dopředu
Listopadovému posezení u piva předcházela krátká beseda studentů s absolventy Přírodovědecké fakulty – s Jiřím
Starečkem a Sylvií Lyskovou – Bidlovou.
Oba měli studentům co říct. Hlavně Jiří
Stareček, který pracuje pro soukromou
firmu a o sobě říká, že je matematik
v praxi. Školu opustil před šestnácti
lety a studentům dával mnohá doporučení. „Udělejte si dobré jméno. Je to výhodná výchozí pozice v debatě při zkoušce,
na kterou jste se příliš neučili. Učitelé vám
neřeknou, že nic neumíte. Naopak. Řeknou vám: Vy jste tak chytrý, ale zase jste
se nepřipravil,“ usmívá se Jiří.
„Tlačte se dopředu a ujasněte si, jaké
jsou vaše cíle. Až vyjdete školu a budete
chtít přesvědčit zaměstnavatele, že vy
jste nejlepší, měli byste rozumět tomu,
co říkáte. Mně matematika pomohla
úplně ke všemu. Jen jsem si musel ujasnit, jak ji můžu v životě nebo zaměstnání
použít. To vás ve škole nenaučí, na to
přijdete v praxi.“
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Podle Jiřího Starečka se s matematikou
dostanete do jakékoli firmy. Můžete
se věnovat vlastnímu podnikání, můžete dělat cokoli. „Vyzkoušejte si, jak to
chodí v praxi, dokud jste ještě na škole.
Dělejte cokoli, hlavně pracujte a získávejte zkušenosti, komunikujte s potenciálním zaměstnavatelem. A hlavně, když
se pro něco rozhodnete, dokončete to.
Nikdo jiný to za vás neudělá a výsledky,
to je to, co se v praxi počítá – ať už jsou
jakékoli.“
Až budete ve vodě, bojujte
Podobně to na setkání viděla i Sylvie Lysková-Bidlová, pedagožka na
Střední zemědělské škole v Českém
Těšíně. „Co je opravdu důležité? Nemít
nejlepší známky, ale umět se prodat.
Když jsem zvládla státnice, myslela jsem
si, že mám to nejtěžší za sebou. A bylo
to přesně naopak. To nejtěžší teprve
přišlo: první zaměstnání. Říkali mi: Tak
se ukaž,“ vypráví Sylvie. „Většinou
se nemáte o koho opřít, starší kolegové
vás vnímají jako konkurenci, hodí vás
do vody a nestarají se, jestli plavete. Musíte najít sílu bojovat.“
„První zaměstnání mě zahnalo do kouta,
ale nakonec jsem vyšla jako vítěz,“ dodává. Dneska je Sylvie koordinátorkou
školních výukových programů. S kolegy vytváří programy, podle kterých
pedagogové na střední škole v Českém Těšíně učí.
„Bylo to příjemné zpestření studia,“ říkají Petra Vitásková a Karolína Šebová
z prvního ročníku oboru Aplikace matematiky v ekonomii, kterým se beseda s absolventy i posezení u piva
líbily. „Přemýšlíme, jak obor, který studujeme, uplatníme v praxi,“ usmívají
se a dodávají: „Spíše půjde o logiku věci
a matematické myšlení.“
Beáta Sklářová

Zaznamenali jsme



Ostravská univerzita má svou finalistku v MISS

Soutěž MISS ACADEMIA již zná deset vysokoškolských studentek postupujících
do finále, které se bude konat 31. března ve Zlíně. Do boje o korunku a titul
se letos zapojila i Kateřina Kubačková z Horního Těrlicka studující Ostravskou
univerzitu, Filozofickou fakultu, management v neziskovém sektoru.
Celkem 255 vysokoškolaček z celé České
republiky poslalo přihlášku a zúčastnilo
se castingu v Praze nebo ve Zlíně. „Na
castinzích bylo prvním úkolem zvládnout
vědomostně-inteligenční test. Realizační
tým připravil 4 rozdílné verze, dvě z toho
byly použity pro casting v Praze a dvě čekaly na dívky ve Zlíně,“ řekla jedna z manažerek projektu Hana Pavlínová.

 Program „miriam“
Někteří vědci, například takový britský
profesor kybernetiky Kewin Warwick,
se domnívají, že kolem roku 2050 z nás už
nebudou lidé, ale počítače.
Nejsem sice vědec-kybernetik, ale nesouhlasím s ním.
Nebude to až za 40 let, u nás to je už
teď.
Jsem počítač. Nikdo nade mnou nepláče,
že jím jsem. Všichni mne naopak nutí,
abych jím byla.
Prý byly doby, kdy se po nás chtělo, abychom si byli všichni rovni. Originalita
se nepěstovala, nikdo nesměl vybočovat
z řady.
Dnes mne k tomu nutí jakýsi ten stroj
na mém psacím stole doma, v práci, všude,

 Pozvánka

Kateřina se do MISS ACADEMIA přihlásila, protože je to soutěž studentek vysokých škol a předpokládá vyšší úroveň.
A co si o ní myslí? „MISS ACADEMIA má
určitě smysl, už jen proto, že první disciplínou je znalostní test. V tom je tato
soutěž jiná než ostatní.“
Výjimečný projekt MISS ACADEMIA ČR
připravují studenti Fakulty multimedi-

kam ho s sebou tahám. Nejde odporovat,
musím. Najdu tam úplně všechno, najdu
tam celý svůj život, najdu tam sebe, najdu tam druhé. Nejde to ignorovat, nejde
zachovat se svobodně a nezmáčknout ten
čudlík, kterým ta potvora ožívá. Už nemůžu být svobodná – jsem na něj napojená. Pokud budu chtít žít svůj život bez
něj, nebudu vědět, co všechno se musí.
A neudělat, co se musí, znamená být
sankcionována. Vrchností shora, která ty
příkazy dává, a lidmi na mně závislými
zdola, kteří potřebují, abych s tím systémem v jejich prospěch pracovala.
Nezapíšu zápočet, nebudou kredity, nezapíšu zkoušku, taky nic nebude, nevložím
posudek v dané době a v daném termínu
do systému, student nebude připuštěn
k obhajobě či vůbec k ničemu. A tak jsme

álních komunikací Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně. „Letošní ročník se nese
v duchu antiky. Chceme tím ukázat, že
antika ctila přirozenou krásu, ale také
intelekt a moudrost,“ vyjádřila se k letošnímu tématu manažerka Eva Krutáková.
Pro finalistky je připraveno jedno z úvodních soustředění ve Zlíně, na němž děvčata čeká náročný program v podobě
natáčení, fotografování a pořizování
rozhovorů.
Jiřina Večeřová

všichni tím systémem propojeni. A nikoho
nezajímá, že třeba ne každý to musí umět.
A když se to třeba už i já naučím, a vím
už kde a jak kliknout, nějaký chytrák ten
systém bůhví proč změní – a člověče, snaž
se opět najít se…
Chtěla bych odporovat. Hledám se a chci
být sama sebou. Nechci, aby mne nějaký
stroj unifikoval jako za starých, prý nedobrých časů. Chci si zachovat svůj život, svou
svobodu, své myšlenky, a třeba také svůj
chaos a svůj nepořádek. Chci žít za sebe,
ne ukryta za počítačovým programem.
Nejde to.
Ať chci či nechci, jsem počítačový program.
Program miriam…
Miriam Prokešová

na Career Days 2010

Hotel Diplomat Praha opět letos hostí veletrh pracovních příležitostí Career
Days. Ve dnech 3. a 4. března tak budou mít studenti a absolventi vysokých
škol již po osmnácté možnost setkat se se zástupci předních společností
působících na českém trhu. Career Days je určen zejména studentům, kteří
ukončují svá studia a chtějí začít kariéru v úspěšné společnosti.
Dvoudenní program bude rozdělen
do vzájemně se doplňujících částí. Jde
o individuální setkání, která probíhají
v půlhodinových blocích. Zde si účastníci mohou neformálně pohovořit
s představiteli společností nebo si za
jejich asistence vyzkoušet pohovor nanečisto. Nebudou chybět ani tréninky
zaměřené na osobní rozvoj a soft skills,
například na komunikační či prezentanční schopnosti, stress management
apod.

Druhým pilířem letošních Career Days,
a zároveň novinkou budou panelové
diskuze na aktuální témata. Během
nich si studenti budou moci porovnat
názory a postoje společností na různé
aktuální problémy, jako uplatnění českých absolventů na trhu, zadluženost
státu či investice do lidských zdrojů
v době krize. Další inovací bude tzv.
enterpreneurship odpoledne, kde si
účastníci vyzkouší založit si za přítomnosti odborníků svoji společnost a do-

zvědí se více o jednotlivých krocích při
začátku podnikání.
Career Days v porovnání s veletrhy
práce dávají studentům možnost získat
osobnější kontakt se společnostmi, především s jejich manažery a personalisty.
Díky on-line registracím se lze na tato
setkání včas zaregistrovat a naplánovat si tak svůj čas strávený na Career
Days. Jako každý rok akci podporují
mimo jiné České dráhy, které umožňují
studentům z celé České republiky zúčastnit se události formou zlevněného
jízdného.
Podmínky účasti a všechny další podrobnosti naleznete na stránkách
www.careerdays.cz.

Uzávěrka dalšího čísla je v pondělí 29. března 2010.
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