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 Ostravská univerzita otevřela nové zázemí dvou ústavů
Se zahájením letošního letního semestru byla dne 16. února 2010 ukončena
rekonstrukce budovy bývalého ústavu patologické anatomie Fakulty zdravotnických studií OU. Nově zde nyní sídlí Ústav anatomie a Ústav histologie
a embryologie Fakulty zdravotnických studií. Slavnostní otevření této budovy
proběhlo za účasti primátora města Ostravy Ing. Petra Kajnara, ředitele Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Svatopluka Němečka a rektora Ostravské
univerzity prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc. Náklady na rekonstrukci ústavů
ve výši 4 milionů korun byly hrazeny z prostředků města Ostravy a Ostravské
univerzity.
V průběhu rekonstrukce byl zcela inovován pitevní trakt ústavu s účinnou
klimatizací. Je vybaven šesti nerezovými pitevními stoly a tím umožňuje
současnou výuku až 35 studentů.
Nově vybudované hygienické smyčky
a šatny vytvářejí odpovídající prostředí
pro studenty i pedagogy. Moderní audiovizuální zařízení umožňuje přenos
obrazu i zvuku do výukové místnosti
umístěné v přízemí budovy, kde může
průběh pitev sledovat další skupina
studentů. Toto zařízení bude využíváno v pregraduální i postgraduální

Rekonstrukcí prošel rovněž mikroskopický sál sloužící k výuce histologie a histopatologie. Je vybaven
20 binokulárními mikroskopy a centrálním mikroskopem s projekčním zařízením. Studenti tak mohou sledovat
promítané mikroskopické struktury
i na svých mikroskopech.

 Výuka histologie v nově rekonstruovaném
mikroskopickém sále

Také dvě další učebny, umístěné v suterénu budovy, sloužící nejen pro
výuku anatomie, histologie a histopatologie, ale i dalším ústavům Fakulty
zdravotnických studií, prošly rekon-

strukcí a odpovídají nyní nárokům,
které jsou kladeny na výukové prostory 21. století.
Rekonstrukce obou ústavů vytvořila
velmi dobré podmínky pro výuku stávajících nelékařských zdravotnických
oborů bakalářského i magisterského
studia na Fakultě zdravotnických studií, ale je i podstatným vkladem pro
probíhající akreditaci magisterského
studijního programu Všeobecné lékařství.
Doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, DrSc.,
vedoucí Ústavu histologie a embryologie
FOTO: Edmund Kijonka

 Pitevní trakt pojme najednou až 35 studentů

výuce studentů stávajících nelékařských zdravotnických oborů a nově
připravovaném lékařském programu
Všeobecné lékařství – například při
zavádění nových operačních postupů
v chirurgických oborech. S hrdostí můžeme konstatovat, že naše anatomická
pitevna patří mezi nejlépe vybavené
pitevní trakty v České republice. Pro
Anatomický ústav byla také pořízena
řada modelů, které budou využívány
při výuce i samostudiu studentů.

 Slavnostní přestřižení pásky Ústavu
anatomie a Ústavu histologie a embryologie

2

Události



20. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka

Ve čtvrtek 25. 3. 2010 se na katedře
matematiky Přírodovědecké fakulty
Ostravské
univerzity
uskutečnil
už 20. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka. Tato
soutěž vznikla před devatenácti lety
a je určena pro studenty matematiky studující na vysoké škole. Pořádá
se v Ostravě každým rokem a dělí
se do dvou kategorií. První kategorie
je pro studenty prvního a druhého
ročníku vysoké školy a druhá kategorie je pro studenty třetího až pátého
ročníku.
Letošního ročníku se zúčastnili nejlepší
studenti matematiky ze 40 nejdůležitějších univerzit 17 států Evropy. Přijeli také studenti z Kolumbie a Ruska.
Před touto soutěží se na každé univerzitě konala předkola, ze kterých
byli studenti nominováni na soutěž
do Ostravy. Jedná se tedy o evropskou elitu a většinu těchto studentů
tvoří obvykle bývalí vítězové matematických olympiád v jednotlivých
státech, respektive ti, kteří se umístili
na předních místech. Nově se přidaly
univerzity z Atén, Oděsy, Moskvy
a Petrohradu. Mezi univerzity s vysoce
kvalitním obsazením můžeme zařadit i Prahu, Bratislavu, Varšavu, Sofii,
Budapešť, Vídeň, Bělehrad a další.
Celkem se soutěže Vojtěcha Jarníka
zúčastnilo 9 zlatých medailistů z mezinárodních matematických olympiád.
Bez nadsázky můžeme napsat, že to
byla jedna z nejkvalitnějších ostravských soutěží všech dob.
Ve středu 24. 3. 2010 zasedala mezinárodní porota složená ze 32 zástupců

jednotlivých univerzit a vybrala čtyři
příklady pro každou kategorii. Každá
univerzita s sebou přivezla dva příklady, do každé kategorie jeden.
Výběr příkladů není jednoduchá záležitost, protože se musí brát ohled
nejen na jejich kvalitu, ale také na vyváženost, aby se nestalo, že by byly
zastoupeny jen algebraické úlohy.
Předsedou mezinárodní poroty byl
zvolen profesor Géza Kós z Budapešťské univerzity, který celou soutěž řídil.
Oficiální zahájení soutěže proběhlo
ve čtvrtek 25. 3. 2010 v aule Ostravské univerzity. Zúčastnili se ho také
Ing. Svozil, starosta Moravské Ostravy
a Přívozu, a Mgr. Palková, náměstkyně
hejtmana kraje. Vlastní soutěž začala
na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty OU.
Studenti soutěžili o peněžité ceny.
Za první místo v každé kategorii bylo
15 000 Kč, za druhé 10 000 Kč a za třetí
5 000 Kč. Student získá za jednotlivé
příklady jistý počet bodů, ty se sečtou

 Doc. Jaroslav Hančl mezi soutěžícími

a udělá se pořadník. Úlohy opravují
jednotliví členové mezinárodní poroty. Každá úloha je opravena minimálně třikrát. Členové mezinárodní
poroty samozřejmě opravují úlohy
anonymně.
Vyhlášení oficiálních výsledků proběhlo 26. 3. 2010 v aule Ostravské
univerzity. V první kategorii (první
a druhý ročník vysokých škol) zvítězil
Andrey Kotov (Moskva), druhé místo
patří Jarosławu Burnemu (Varšava)
a na třetím místě skončil László Miklós
Lovász (Budapešť).
Ve druhé kategorii (třetí až pátý ročník vysokých škol) zvítězil Przemysław
Mazur (Krakov), který spadá teprve
do první kategorie, ale soutěžil
v druhé. Na druhém místě se shodně
umístili Jakub Konieczny (Krakov), Balázs Strenner (Budapešť) a Pavel Zatitskij (Petrohrad).
Celkem se soutěže zúčastnilo 163
studentů, z toho 84 studentů v první
kategorii a 79 studentů ve druhé kategorii. Ostravská soutěž Vojtěcha
Jarníka je nejstarší a nejprestižnější
matematickou soutěží v Evropské unii.
Její organizace je velice náročná a vyžaduje práci po celý rok.
Na financování 20. ročníku mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha
Jarníka se podílelo Statutární město
Ostrava.
Doc. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.,
Mgr. Jan Šustek a Mgr. Jan Štěpnička
FOTO: Edmund Kijonka
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Studenti nastudovali Figarovu svatbu

Studenti Fakulty umění Ostravské
univerzity z operního studia katedry
sólového zpěvu společně s posluchači
katedry smyčcových nástrojů a katedry dechových nástrojů nastudovali
Figarovu svatbu Wolfganga Amadea
Mozarta.
Operní představení studenti zkoušeli
od podzimu loňského roku. „Cílem
projektu je připravit mladé, talentované

nastudoval celou postavu od začátku
do konce.“
Režie opery se ujala Gabriela Haukvicová, dramaturgyně Národního divadla moravskoslezského a režisérka
operního studia Fakulty umění. Dirigentem je Jakub Žídek, absolvent
Pedagogické fakulty OU, obor sbormistrovství, ve třídě prof. Lumíra
Pivovarského. Vyučuje na Církevní
konzervatoři v Opavě a Fakultě umění
Ostravské univerzity.
„Následně představíme Figarovu svatbu
24. dubna v Divadle Disk v Praze v rámci
projektu OPERAce 2010, což je divadelní festival uměleckých vysokých škol
a konzervatoří celé republiky. Troufnu
si říct, že jde opravdu o unikátní záležitost, protože v takovém rozsahu, kdy
se na pódiu sejdou studenti všech hudebních kateder naší fakulty, se zde
ještě nikdy nic neuskutečnilo,“ uvedl
Lukáš Michel, proděkan pro umění,
vědu a zahraniční vztahy Fakulty
umění OU.

lidi pro uměleckou praxi. Díky němu
si na vlastní kůži otestovali umělecké
dovednosti na profesionální úrovní
před veřejností i odborníky,“ řekl vedoucí katedry sólového zpěvu Alexandr Vovk. Projekt připravil s vedoucí
katedry smyčcových nástrojů houslistkou Alenou Čechovou a vedoucím katedry dechových nástrojů Dušanem
Foltýnem.

Operní studio má pro univerzitu velký
význam. Především díky lepší přípravě
studentů na profesionální dráhu.
Dosud se totiž v průběhu studia prezentovali jen na absolventských koncertech.
„Od samého začátku jde o nesmírně
náročný projekt. Potěšilo mě nadšení
studentů, kteří se do něj zapojili. Celé
představení v italštině je akční, tak aby
divák neměl šanci se ani na chvíli nudit,“ dodává Alexandr Vovk.
- JV -

Premiéra
opery
se
uskutečnila
12. března v divadelním sále Domu
kultury města Ostravy. Reprízy se odehrály 14. března ve Slezském divadle
v Opavě a 15. března opět v ostravském Domě kultury.

FOTO: archiv

Podle Veroniky Holbové, představitelky Hraběnky, je pro všechny účinkující tato zkušenost nezaplatitelná.
„Z pohledu diváka je to velká komedie,
ale pro mne jako představitelku jedné
z hlavních rolí je to velká dřina,“ doplnila další zpěvačka Petra Nedorostová
a jejich kolega Juraj Čiernik, který
je představitelem Figara, dodal: „Do
budoucna v tom vidím zkušenost především v komplexnosti postavy, nedělají se nějaké výseky a části, prostě jsem

4

Novým děkanem
Filozofické fakulty
zvolen mladý
historik


Akademický senát Filozofické fakulty Ostravské univerzity na svém
zasedání 1. března 2010 v tajném
hlasování zvolil děkanem doc.
PhDr. Aleše Zářického, Ph.D.
Nově zvolený děkan zahájí čtyřleté
funkční období 1. července 2010,
kdy na vedoucím postu vystřídá
dosavadní děkanku doc. PhDr. Evu
Mrhačovou, CSc., která stála v čele
fakulty v letech 1991–1997 a 2003–
2010. Doc. Zářický v současné době
zastává funkci proděkana pro vědu,
výzkum a zahraniční vztahy FF OU.
Sférou jeho vědecké činnosti jsou
české a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny. Je autorem monografií
Ve stínu těžních věží, Rothschildové
a ti druzí a spolueditorem novinky
na knižním trhu Město a městská
společnost v procesu modernizace
Jana Bolková
1740–1918.
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Svátek překladu již po páté

Již pátým rokem probíhá pravidelně v polovině března na Filozofické fakultě
překladatelská konference Den s překladem, která je slavnostním zakončením
celostátní studentské překladatelské soutěže, oceněné Evropskou cenou LABEL 2009.
Soutěž se všemi jejími náležitostmi,
konferenčním dnem a překladatelskými dílnami ve všech soutěžních
jazycích připravuje a realizuje tým
pedagogů překladatelských seminářů
všech jazykových kateder Filozofické
fakulty OU.
Do letošního jubilejního ročníku zaslali vysokoškolští studenti z České
a Slovenské republiky celkem 114 překladů odborného a literárního textu,
z nichž nejlepší ocenila děkanka FF OU
doc. Eva Mrhačová, pod jejíž záštitou
se tato soutěž koná. Kromě klasických
slovanských, románských a germánských jazyků se každoročně zvyšuje
počet příspěvků z méně frekventovaných jazyků (švédština, ukrajinština,
italština). Letos soutěž nově obohatily
překlady z japonštiny a hebrejštiny.
V dopolední části Dne s překladem
si studenti a pedagogové po zahajovacím projevu děkanky FF OU a předání
čestných uznání vyslechli přednášky
renomovaných českých a slovenských
překladatelů a tlumočníků.
Přednášejícími V. ročníku Dne s překladem byli tito odborníci:
PhDr. Milada Jankovičová, CSc., z Tlumočnického ústavu FF UK v Bratislavě
s příspěvkem Soudní tlumočení jako
specifický druh tlumočení.
Z referátu vybíráme: „Soudní tlumočení je jedním z druhů tlumočení, které
vyžaduje soudního tlumočníka (resp.

soudního překladatele) jmenovaného
příslušným soudem ČR. Soudní tlumočení se řídí vyhláškou č. 37/1967 Sb.
o tlumočnících a znalcích. Tato vyhláška
upravuje soudní překlady a soudní tlumočení. Na přípravě nového zákona
o tlumočnících a znalcích se podílí Komora soudních tlumočníků ČR. Soudní
tlumočení (stejně jako ověřené soudní
překlady) musí přesně odpovídat tlumočenému projevu a není povoleno cokoliv měnit. Soudní tlumočník se během
tlumočení musí průběžně ujišťovat,
že osoba, které tlumočí, rozumí tomu,
co je jí tlumočeno. Tlumočení musí být
nezávislé a nestranné.“
Doc. PhDr. Jiří Pelán z Ústavu románských studií FF UK s příspěvkem Překlad konformní a adaptační.
Z referátu citujeme: „Při každém překladu se vždy znovu ozřejmuje fakt,
že tu nevstupují do dialogu pouze dva
jazyky, ale i dva rozdílné kulturní kontexty. Tento dialog je pochopitelně
různě intenzivní a různě dramatický. Je
tím dramatičtější, čím je kulturní kontext, k němuž překládané dílo patří, časově a místně vzdálenější.
Řešení jsou v podstatě dvě:
Položit důraz na kulturní zakotvení
překládaného textu, na jeho historickou poetiku a snažit se přimět čtenáře,
aby ocenil původní – jemu více či méně
cizí, popř. odcizený – estetický systém,
anebo se pokusit adaptovat text pro
čtenářovu aktuální hodnotovou hie-

 Přednášející (zprava): doc. Pelán, dr. Hrdlička
a doc. Mrhačová

rarchii. Už v roce 1813 německý filozof
Friedrich Schleiermacher k metodám
překládání napsal: „Buď překladatel ponechá spisovatele pokud možno v klidu
a přivádí čtenáře za ním, nebo nechá
pokud možno v klidu čtenáře a přivádí
za ním spisovatele.“
Obojí strategie jsou naprosto legitimní
a každý z těchto dvou přístupů má své
výhody a nevýhody. Konformní (výchozí
poetiku respektující) překlad riskuje,
že se mine účinkem, že estetické hodnoty, jež chce předat, prostě nezaberou. Adaptační překlad má v tomto
směru větší šanci vrůst do organismu
domácí literatury. Konformní překlad
ovšem na druhé straně může ve zvláště
šťastných případech bořit limitující tradici domácí kultury a chránit ji tak před
zprovincionalizováním.
Doc. PhDr. Jiří Josek z Ústavu translatologie FF UK v Praze s příspěvkem
Překlad dramat a básní Williama Shakespeara.
Překladatelský záběr docenta Joska
je velmi široký. Spolu s prof. Martinem Hilským se řadí k nejaktivnějším
překladatelům Shakespeara, z jehož
díla na praktických ukázkách demonstroval rozsáhlé možnosti překladu.
Shakespeara, ale i moderní angloamerickou prózu překládá pro divadelní inscenace „na míru“, což režiséři
(Pokračování na straně 6)

 Hojná účast na Dni s překladem
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Svátek…

(Pokračování ze strany 5)

vítají, neboť mají možnost výsledný
text v mnohém ovlivnit a přizpůsobit
konkrétním potřebám. Za překlad
Shakespearova Hamleta, kterého režijně nastudoval v ostravském Divadle
Petra Bezruče, získal v roce 2000 cenu
Josefa Jungmanna.
Mgr. Radek Malý, Ph.D., z katedry bohemistiky FF UP v Olomouci s příspěvkem Překladatelská zkušenost s poezií
Paula Celana.
Dr. Malý je autorem básnických sbírek
Lunovis, Vraní zpěvy, Větrní a Malá
tma. Píše knížky pro děti a překládá
německou poezii. Ve svém příspěvku

se na praktických ukázkách snažil zodpovědět otázku, zda se má a dá poezie
překládat. Klíčovými místy básní bývají jejich nejednoznačně interpretovatelné pasáže – na příkladech ukázal,
jak se s nimi vypořádali překladatelé
a zda dokázali tuto nejednoznačnost
zachovat, nebo zploštili text zúžením
jeho významových konotací.
Odpolední část konference probíhala
na jednotlivých jazykových katedrách,
kde se studenti a pedagogové v jazykových dílnách společně věnovali
rozborům překladatelských problémů
soutěžních příspěvků.
Každý ročník soutěže je zakončen vydáním sborníku Translatologica Ostraviensia (letošní bude mít pořadové

číslo V), který obsahuje konferenční
příspěvky Dne s překladem, seznam
soutěžících a oceněných, ukázky
ze studentských překladů a fotografie
z konferenčního jednání a dílen.
Závěrem připomínáme, že u zrodu
této soutěže stál a po celých pět let
ji garantoval a koordinoval PhDr. Milan Hrdlička, CSc., z katedry slavistiky.
V letošním akademickém roce končí
své působení na Filozofické fakultě
a soutěž předal nastupující generaci.
Jeho záslužnou činnost v projektu
Dne s překladem ocenila paní děkanka s realizačním týmem a zaplněné auditorium konferenčního sálu
odměnilo dr. Hrdličku dlouhotrvajícím
potleskem.
Jana Bolková / FOTO: T. Rucki

Fakulty a vysokoškolské ústavy

 Úspěch pracovníka Přírodovědecké fakulty OU
Mgr. Martin Adamec z katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké
fakulty OU získal krásné 3. místo v soutěži posterů na 18. konferenci GIS ESRI
v ČR. Cenu za toto umístění posteru s názvem Vliv použitých výškových dat
na odvozování hydrografických údajů pro srážkoodtokové modelování přijel
Mgr. Martinu Adamcovi osobně předat dne 27. 1. 2010 přímo na naši fakultu
Ing. Jan Novotný ze společnosti ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Ocenění proběhlo v přátelské atmosféře za účasti děkanky doc. Dany
Kričfaluši, proděkana pro vědu a vnější
vztahy dr. Romana Maršálka a vedoucí
katedry fyzické geografie a geoekologie dr. Moniky Mulkové. V rámci
tohoto setkání se živě debatovalo o samotné práci s GIS jak na katedře, tak
v rámci projektů a spolupráce s dalšími
subjekty, dále o zpracovávání geografických dat i množství způsobů využití
GIS a taktéž o trendech v poskytování
služeb v této oblasti. Toto setkání bylo
velmi zajímavé a podnětné.
Mgr. Adamcovi blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!
Beáta Sklářová
 Zleva: ved. katedry fyzické geografie
a geografie dr. Mulková, oceněný
Mgr. Adamec, děkanka doc. Kričfaluši
a Ing. Novotný z ARCDATA Praha, s.r.o.



Venezuelský ambasador přednášel na FF OU

Po francouzském velvyslanci, který navštívil Filozofickou fakultu v květnu 2008,
byl 10. března hostem fakulty venezuelský velvyslanec v České republice Victor
Julián Hernández León spolu s kulturním atašé Velvyslanectví Bolívarovské republiky Venezuela panem Hectorem Castillo.
V dopolední části se pan velvyslanec
setkal s vedením katedry romanistiky a pro studenty této katedry pronesl přednášku na téma Postavení žen
ve světě s přihlédnutím na vývoj posta-

vení žen ve Venezuele. V následné živé
diskuzi pan velvyslanec zodpovídal
nespočet dotazů týkajících se historie,
kultury i současné ekonomická situace
v této latinskoamerické zemi. Mimo
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jiné připomněl, že prvním průkopníkem česko-venezuelských vztahů
byl už před dvěma sty lety cestovatel Stanko Vráz. Diskuze byla vedena
ve španělštině, ale tam, kde se studentům nedostávalo slovní zásoby, překvapil pan ambasador všechny přítomné
odpověďmi v brilantní češtině. Ihned
vysvětlil, že české prostředí zná velice
dobře, neboť od roku 1988 zde studo-

Fakulty a vysokoškolské ústavy
val na Elektrotechnické fakultě ČVUT,
jeho manželka a děti jsou Slováci.
Následně pana velvyslance s kulturním atašé přijala paní děkanka doc.
Eva Mrhačová. Hlavním obsahem rozhovoru byly možnosti navázání hlubší
spolupráce, čehož bylo dosaženo.
Venezuelská ambasáda bude pro studenty katedry romanistiky pravidelně
pořádat odborné přednášky v rámci
stávajících studijních programů.

V závěru návštěvy Filozofické fakulty
zahájil pan velvyslanec v prostorách
katedry romanistiky výstavu Barvy
pralesa českého malíře Jana Dungela, který maluje divoká zvířata

v tropech Jižní Ameriky, zejména
v povodí řeky Orinoco a bažinách
ve Venezuele.
Jana Bolková
FOTO: Tomáš Rucki

Poté si pan velvyslanec s doprovodem
prohlédli v galerii Na Půdě výstavu
venezuelské výtvarnice a toho času
odborné asistentky na katedře romanistiky Kateriny Bohac, jejíž umění
ocenili zápisem do knihy hostí.

 Doc. Mrhačová při jednání
s V. J. Hernándezem Leónem



Úspěch studentů v Praze

Ve dnech 29. 1.–28. 2. 2010 se konala v Clam-Gallasově paláci v Praze prezentace katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty OU na celostátní výstavní
soutěži v oblasti umělecké grafiky „Grafika roku“.
„Važte si toho, víte, kolik prací jsme
vyřadili…,“ jsou slova člena odborné
poroty pro kategorii C – studentské
práce této výstavní soutěže, prof.
Mgr. Miloše Michálka, vedoucího katedry výtvarné kultury PdF UJEP v Ústí
nad Labem. Tato věta zazněla během
našeho rozhovoru před vernisáží jeho
výstavy 3. 3. 2010 v ostravské Galerii
KRUH (Výstava M. Michálka „Desky“ –
grafické listy a tisky ze dřeva potrvá
do poloviny dubna v Galerii KRUH, Zahradní 1, Ostrava).

Pane profesore Michálku, opravdu
si vážím, že práce Adély Šosové
(Strach, linoryt, 46 × 80 cm) a Evy
Muchové (Stopy ve sněhu, autorská technika, 50 × 66 cm), studentek
4. ročníku studijního oboru Učitelství
výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ, byly
odbornou komisí na tuto výstavu vybrány. Ne každá škola měla možnost
se v této studentské kategorii prezentovat (např. chyběly práce z KVV PdF
UP v Olomouci, brněnských vysokých
škol aj.)
Do kategorie C z celkem 116 přihlášených děl bylo k vystavení vybráno 33,
přičemž nejsilněji 10 studentskými pracemi byla zastoupena AVU Praha, dále
UHK Hradec Králové, PdF UHK Hradec
Králové, UUD ZČU Plzeň, VŠUP Plzeň,
FU OU Ostrava, PdF OU Ostrava, VŠUP
Praha, SŠUP Ústí nad Orlicí, VOŠ a SUŠ V.
Hollara Praha, VOŠG Hellichova Praha.
Mohu s potěšením napsat, že úspěšná
prezentace katedry výtvarné výchovy
na „Grafice roku“ není v tomto školním
roce ojedinělá. V listopadu 2009 proběhla celostátní přehlídka „Studentská

 Eva Muchová, Stopy ve sněhu, autorská
technika, 50 × 66 cm

 Adéla Šosová, Strach, linoryt, 46 × 80 cm

ilustrační tvorba“ v galerii v Havlíčkově
Brodě. Pěti vystavenými studentskými
pracemi jsme se stali školou s nejvyšším
počtem prezentovaných prací z jedné
školy. Práce čtyř našich studentů byly
vybrány do katalogu k výstavě.
Pro zainteresovanou veřejnost jistě
nebude novinkou, že jsou nyní v České
republice kolegové vyučující výtvarné
obory v nezáviděníhodné situaci,
je doslova veden vyčerpávající boj
o záchranu výuky výtvarné výchovy
na všech typech škol. Zatím ještě máme
(Pokračování na straně 8)
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Úspěch…

(Pokračování ze strany 7)

možnost v praktických předmětech
studenty vyučovat a oni stále ještě
mohou v rámci studia realizovat své
životní názory, postoje, myšlenky,
zkušenosti výtvarnými technikami
a svými pracemi reprezentovat naši
univerzitu.
Tak jen doufám, že pro “výtvarku“
nastanou lepší časy, a studentům
přeji, aby svůj výtvarný talent uplatnili
ve své budoucí pedagogické praxi.



Soutěž „Grafika roku“ je každoroční
a celostátní výstavní soutěž v oblasti
umělecké grafiky. Vznikla z iniciativy
Občanského sdružení Inter- Kontakt –
Grafik ve spolupráci s Asociací volné
grafiky a Středoevropské galerie a nakladatelství v roce 1994.
Soutěž si klade za cíl podpořit uměleckou a společenskou prestiž uměleckého oboru s bohatou minulostí
a tradicemi, schopného rezonovat
současný svět a aktuální umělecké problémy. Nabízí možnost pravidelného
porovnání tvůrčích výsledků renomovaných umělců, neznámých a začína-

jících autorů,studentů a seznamuje
s nimi širokou veřejnost. Udílení cen
sponzorských a společenských institucí sleduje jejich dlouhodobé aktivní
zapojení do procesu vzájemně prospěšného profesionálního poznávání.
Hodnocení grafiky probíhá v několika
kategoriích, které odrážejí žánrovou
a typologickou členitost grafiky. Porotu tvoří teoretici a kritici umění,
výtvarní umělci a pedagogové. Jako
pozorovatelé jsou zváni zástupci
sponzorů a spolupořadatelů.
Více: www.ikg.cz, www.grapheion.cz
Mgr. Ivana Hývnarová Kubová,
akademická malířka

Šachový turnaj „Táhni! 2010“

Třetí ročník šachového turnaje „Táhni!“, který pořádali studenti Přírodovědecké
fakulty Ostravské univerzity pod záštitou její děkanky doc. PaedDr. Dany Kričfaluši, se konal v pátek 26. března 2010.
Turnaj se uskutečnil tentokrát v prostorách šachového oddílu TJ VOKD
v Ostravě – Porubě. Turnaje se zúčast-

nilo 13 šachistů, mezi nimiž byli studenti středních i vysokých škol a jeden
pracovník OU. Na průběh turnaje do-

hlížel Igor Mačejovský z šachového
oddílu TJ VOKD Ostrava-Poruba, který
se turnaje také zúčastnil, avšak bez nároku na umístění. Slavnostní vyhlášení
turnaje se uskutečnilo za přítomnosti
proděkana pro vědu a vnější vztahy
Přírodovědecké fakulty OU Mgr. Romana Maršálka, z jehož rukou přebírali výherci diplomy. Vítězem turnaje
se stal Jiří Adámek, druhé místo obsadil Martin Diviš a pomyslnou bronzovou medaili získal Ondřej Čížek.
Účastníci turnaje byli s jeho průběhem
spokojeni, což byl náš cíl.
Velké poděkování patří organizačnímu
výboru šachového turnaje v čele s Bc.
Ladislavem Šigutem a také sponzorům, kteří věnovali výhercům krásné
ceny a sponzorské dary: Domu kultury
Akord, společnosti Cinestar, komorní
scéně Aréna, Magistrátu města Ostravy, Moravskoslezskému krajskému
úřadu a společnosti Redbull.
-BS – / FOTO: archiv



Přírodovědecká fakulta třídí odpady

Od 15. února 2010 jsme na Přírodovědecké fakultě OU zlepšili třídění odpadu.
V rámci ekologizace jsme zavedli separovaný sběr papíru a plastů. Skleněný odpad (zatím?) netřídíme. Separaci odpadu provádíme prozatím pouze ve fakultních budovách A a C. Jestliže se systém osvědčí, v což doufáme, bude zaveden
i v dalších budovách.
Za podíl při zavedení nového systému
třídění odpadu patří především dík:
• Akademickému senátu PřF OU, protože první iniciativa musí odněkud
vzejít (a někdo na to musí dát peníze),
• Stavovské unii studentů za velmi
pěkně provedené informační plakáty, které jsou po budově fakulty
rozmístěny,

• Mgr. Janu Štěpničkovi za vydařené
samolepky na víka nových košů, aby
bylo každému jasné, že do žlutého
patří plasty a do modrého papír,
• Ing. Beátě Sklářové za koordinaci informační a propagační kampaně,
• provozně technickému oddělení
fakulty, protože přistavení příslušných kontejnerů na příslušné druhy

8

odpadu a jejich odvoz musí s firmou
zajišťující odvoz odpadu někdo domluvit; ani nové koše, které jsou po
chodbách umístěny a do nichž budeme tříděný odpad odkládat, se neobjednaly samy. A když už je vše
hotovo, vytříděný obsah košů musí
do příslušných kontejnerů pravidelně někdo vynášet. Za to patří
díky pracovnicím tohoto oddělení.
A za to vše může RNDr. David Bartl,
Ph.D., dřívější člen Akademického senátu, který o tom v Senátu tak dlouho
hovořil a všechny přesvědčoval, až se
věci daly do pohybu, a na zavedení
systému se také podílel. Všem patří
– BS díky.
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Úspěšně se rozvíjející spolupráce

Začalo to informací v tisku o tom, že ZŠ Chrjukinova vybudovala nové přírodovědné laboratoře... Tak jsme oslovili ředitelku této základní školy Mgr. Janu Mikoškovou, s nabídkou spolupráce s naší Přírodovědeckou fakultou OU v podobě
přednášek, které by se měly týkat nových trendů v přírodovědném vzdělávání
na ZŠ. A vzešla z toho spolupráce v oblasti přírodovědných pokusů – dvojdílný
blok skládající se z odborné přednášky a praktického cvičení v laboratořích
katedry chemie Přírodovědecké fakulty OU, který paní ředitelka Mikošková
nabídla i ostatním učitelům přírodovědných předmětů v sousedních školách.
V polovině února proběhla odborná
přednáška, kterou realizovala doc.
RNDr. Marie Solárová, Ph.D., z katedry chemie PřF OU v nově vybudovaných přírodovědných prostorách ZŠ
Chrjukinova. Sešlo se tu 20 učitelů,
převážně učitelů chemie, ale také biologie a fyziky. Přednáška se zabývala
dlouhodobými přírodovědnými pokusy, které lze realizovat v domácích
podmínkách. Tak se učitelé např. dozvěděli, jak urychlit dozrávání rajčat,
jaký vliv má benzín na klíčivost semen,
jak ovlivňují syntetická hnojiva rozklad
papíru nebo jak vytvořit barevný krystal z kuchyňské soli. Přednáška se setkala s velkým zájmem, takže nebyl
problém uskutečnit druhou domluve-



nou část naší spolupráce – návštěvu
učitelů na katedře chemie PřF OU. Ta
proběhla koncem února. Laboratoř
navštívilo 14 učitelů (pouze v aprobaci s chemií, fyzikové navázali kontakty na katedře fyziky PřF OU, kde
by se měla podobná akce uskutečnit
i pro ně). Seznámili se s technikou krátkodobých chemických pokusů, z nichž
některé je rovněž možno provádět
i v domácích podmínkách. Součástí
bloku byla také praktická realizace
pokusů. Učitelé se velmi aktivně zapojili do laboratorních prací a během
4 vyučovacích hodin si vyzkoušeli asi
15 chemických pokusů, k nimž patřily
jak pokusy „domácí“ (např. příprava
oxidu uhličitého a jeho identifikace

 Doc. Solárová (vlevo) vysvětluje učitelům ZŠ
jeden z chemických pokusů

pomocí bublifuku), tak „školní“ (antifontána). Učitelé zároveň získali brožurku s návody na chemické pokusy,
které je možno provádět ve školních
podmínkách základních škol.
Domníváme se, že akce byla zdařilá
a pro učitele přínosná. Věříme, že spolupráce tohoto typu bude pokračovat
i nadále – v plánu je vedení zájmových
kroužků našimi studenty, doučování
zaostávajících žáků a besedy s učiteli
z praxe.
- MS –

Životní jubileum profesora Miroslava Mikuláška

Na vrcholu tvůrčích sil, v plné svěžesti a duševní pohodě oslavil 14. března prof.
PhDr. Miroslav Mikulášek, DrSc., pedagog katedry slavistiky FF OU, osmdesáté
narozeniny.
Charakterizovat osobnost profesora
Miroslava Mikuláška je velmi těžké, neboť je to člověk se širokým vědeckým
záběrem. Je slavistou, literárním vědcem, literárním historikem a teoretikem,

komparativním genologem zabývajícím
se metodologií literárněvědného bádání.
Profesor Mikulášek absolvoval v roce
1953 Filozofickou fakultu Masarykovy

univerzity (obor český jazyk – ruský jazyk). Vědeckou hodnost kandidáta filologických věd získal na Leningradské
univerzitě v roce 1960. V oboru ruská
literatura se habilitoval na Filozofické
fakultě Jana Evangelisty Purkyně v Brně
v roce 1964, v roce 1979 na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy získal doktorát věd o umění (DrSc.) a profesorem
byl jmenován v roce 1980. Od roku 1953
do roku 1995 působil na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde
vedl Ústav východoslovanských literatur, posléze Ústav slovanských literatur
a literární komparatistiky.
Patnáctým rokem působí profesor Mikulášek na katedře slavistiky Filozofické fakulty OU, kde přednáší ruskou
literaturu 20. století, teorii literatury,
světovou literaturu, literární hermeneutiku a komparatistiku.
Svůj badatelský záběr rozšířil v 80. letech minulého století o sémantické,
(Pokračování na straně 10)

 Prof. Mikulášek přijímá gratulaci děkanky FF
OU doc. Mrhačové
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(Pokračování ze strany 9)

esteticko-filozofické i antropologické
vrstvy literárního artefaktu a procesu, v oblasti literárněvědné metodologie o komparativně pojatou
hermeneuticko-genologickou reflexi
uměleckého vývoje. Morfologická
studia wollmanovského komparatistického ražení tak orientoval ke zkoumání mytologických vrstev artefaktu
a jeho poetiky, k hledání duchovních struktur, „duše” díla, tj. směrem
k hermeneutické reflexi, humanitní
hermeneutice, duchovědné tepně
ars interpretandi vůbec. Svědčí o tom
právě monografie Hledání „duše” díla
v umění interpretace (2004) – genologicko-hermeneutická
anamnéza
„vnitřní formy” a mytopoidních forem
narace, jíž kulminovalo jeho několikaleté vědecké úsilí o hlubinnou analýzu
eidosu literárního díla.
Výsledky svého bádání prezentoval
pan profesor na četných mezinárodních kongresech včetně slavistických
sjezdů v Praze, Varšavě, Zagrebu, Kyjevě, Sofii, Moskvě, Bratislavě, Kra-

kově a sympoziích v Oxfordu, Bristolu,
Regensburgu, Harrogatu, Moskvě,
Opoli, i během svého působení na univerzitě v Greifswaldu, na vědeckých
stážích na univerzitách a přednáškových pobytech v Maďarsku, Německu
a USA.
Publikační činnost profesora Mikuláška
je velmi bohatá – jen za posledních
deset let vydal tři monografie a napsal přes čtyřicet odborných článků
a studií.
Na katedře slavistiky Filozofické fakulty OU se významnou měrou podílí
na jejím vědeckém rozvoji – v uplynulém desetiletí v rámci vědecké přípravy mladé badatelské generace
realizované na katedře slavistiky Filozofické fakulty MU Brně vychoval
7 absolventů Ph.D.
Ve spolupráci s katedrou filosofie FF
MU v Brně reprezentovanou prof.
dr. J. Hrochem, CSc., inicioval na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
setkávání badatelů v oblasti „umění
interpretace“:
V letech 2005, 2007 a 2010 se zde konaly konference o hermeneutice, kte-

rých se vedle renomovaných filosofů
a literárních vědců zúčastnila i nastupující badatelská generace (vědecké
výsledky konferencí byly uveřejněny
ve sb. Studia humanitatis: Ars hermeneutica). S touto sférou badatelské
oblasti souvisí i profesorova další vědecko-pedagogická aktivita: studijní
text „Zření duchovního kosmu“ a „ars
interpretandi.“
Anatomie
literární
hermeneutiky a jeho současná výkladová modifikace Umění interpretace.
„Techné hermeneutiké.“ Anatomie literární hermeneutiky: umění hermeneuticko-genologické exegeze navazující
na knihu Hledání „duše” díla v umění
interpretace vytváří metodologickou
bázi pro hledání a konstituování vědního paradigmatu soudobé literární
hermeneutiky.
V současné době pan profesor dokončuje práci na monografii Via cordis,
která pokračuje v linii interpretace
uměleckého díla, která je pro profesora Mikuláška příznačná.
Do dalších let přejeme panu profesorovi hodně tvůrčí invence, neutuchající elán a pevné zdraví!
Jana Bolková / Foto: Tomáš Rucki

Pedagogové katedry výtvarné výchovy PdF OU se představují
v Galerii výtvarného umění v Náchodě


Galerie výtvarného umění v Náchodě
(GVUN) patří k významným regionálním galeriím v českých zemích.
Ve své sbírkotvorné činnosti se zaměřuje na ruské výtvarné umění – především přelom 19. a 20. století – v rámci
přechodných výstav galerie prezentuje široké spektrum současného výtvarného umění.
Galerie disponuje působivými výstavními prostory, které vznikly adaptací
bývalé zámecké jízdárny.
V letošním roce se kurátoři galerie rozhodli zahájit nový cyklus výstav pod
názvem Představují se…, na kterém
budou publikum seznamovat s tvorbou pedagogů na vysokých školách
uměleckého zaměření.

Devět pedagogů katedry výtvarné výchovy představilo svoji volnou tvorbu
z posledních let.

Jako první Galerie výtvarného umění
v Náchodě ve spolupráci s Galerií Student Ostravské univerzity v Ostravě
představila tvorbu pedagogů katedry
výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Ostravské univerzity v Ostravě.

Po technologické, formální i obsahové
stránce je přirozené rozpětí vystavovaných děl značně široké, neboť katedra
výtvarné výchovy nezprostředkovává
svým studentům jeden „kanonický“
výtvarný názor, nýbrž široké spekt-
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rum přístupů k umělecké tvorbě. To
se přirozeně odráží i ve volné tvorbě
pedagogů, kde tyto odlišností vychází
z různých myšlenkových i uměleckých
inspiračních zdrojů a v neposlední řadě
také z rozličného osobního naturelu.
Z technologického hlediska se tato
škála pohybuje od médií spojených s výtvarným uměním od jeho
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počátku, jako např. kresby, malby,
keramiky či textilu, přes grafické
tisky, resp. techniky „modernější“,
kupříkladu fotografie či počítačové
grafiky.
Stejnou pestrost bychom mohli vidět
ve formálním pojetí artefaktů, tedy
od realistických až naturalistických,
přes expresivně pojatá, stylizovaná
až po zcela abstraktní.
S formální stránkou úzce souvisí obsahová složka, která se na malém
prostoru nejhůře uchopuje. Velice
zjednodušeně a tudíž i značně zkresleně bychom snad mohli říci, že v této

rovině se spektrum
pohybuje od reálně
pojaté tvorby, kde dominuje tradiční mimetické pojetí umění, přes
díla, na kterých nejde
o to napodobovat výsledky, jako spíše přírodní procesy, kterými
příroda vytvoří či proměňuje přirozený svět.
Na druhém pólu, ačkoli přechod je zde obtížně uchopitelný, se ocitají díla zcela
atraktivní a konceptuální, ve kterých
se citují jiná umělecká díla, nebo zcela
abstraktní ideje.

Vernisáž proběhla 26. února 2010
v Galerii výtvarného umění v Náchodě
a výstava trvala do 5. dubna. 2010.
Jiří Pometlo / FOTO: archiv

Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje
informačních technologií v Moravskoslezském kraji


soby tvorby a udržení IS. Koncepty pro
ontologické informační systémy, pravidlové informační systémy a systémy pro
podporu rozhodování za neurčitosti.
V září loňského roku se Ostravská univerzita jako partner zapojila do projektu
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem
Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informačních technologií
v Moravskoslezském kraji, jehož řešitelem je Slezská univerzita v Opavě.
Cílem projektu je vytvoření nových
kurzů (či inovace stávajících předmětů) pro studenty bakalářských,
magisterských a doktorských studijních programů Slezské univerzity
a Ostravské univerzity v oblasti výzkumu a vývoje (VaV) se zaměřením
na informační technologie. Kurzy
budou vedeny nejen odborníky
z obou univerzit, ale také experty
partnerských komerčních firem. Další
aktivitou je pořádání přednášek či seminářů pro další odborné vzdělávání
pracovníků VaV.
V rámci projektu budou studenti intenzivně připravováni pro další vědecké, výzkumné a vývojové práce
v mezinárodním prostředí také formou krátkodobých stáží a spolupráce
s partnery. Kromě Ostravské univerzity se na projektu partnersky podílejí
také společnosti IDS Scheer ČR, s.r.o.,
a ProIT, a.s.
Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty spolu s Ústavem
pro výzkum a aplikace fuzzy modelování připravuje pro akademický rok
2010/2011 jedenáct nových předmětů
zaměřených na soft computing.

Přehled nabízených předmětů
Adaptivní webové systémy
s prvky soft computingu
Webové systémy a jejich základy s využitím prvků webového a softwerového inženýrství a s využitím metrik,
technik a modelu adaptace, personalizace a soft computingu.
Aplikace fuzzy modelování
v analýze dat
Moderní metody analýzy dat používající
metody fuzzy modelování, hledání jazykových asociací (používající evaluační
jazykové výrazy) v numerických datech,
analýza a predikce časových řad pomocí
F-transformace a logické dedukce.
Automatizace dedukce
ve znalostních systémech
Teoretické metody deduktivních systémů a zejména algoritmů pro automatizaci procesu dedukce, včetně
reprezentace znalostních bází, systémy s neurčitostí a vágností.
Ontologické informační systémy
a systémy na podporu rozhodování
za neurčitosti
Ontologické a jiné alternativní koncepty
informačních systémů, specifika a způ-
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Fuzzy modelovací nástroje
Přehled o používaných nástrojích pro
podporu fuzzy modelování a vyzkoušení jejich možností na praktických
aplikacích. Fuzzy systémy typu Mamdani a Takagi-Sugeno, princip a typy
fuzzy regulátorů, softwarový nástroj
LFLC 2000, modelování hierarchických
systémů, Fuzzy Petriho sítě.
Principy fuzzy modelování
Fuzzy IF-THEN pravidla a princip jejich zpracování, defuzzifikace, její
druhy, použití relačních fuzzy IF-THEN
pravidel, jazykový popis jako text
přirozeného jazyka, podstata fuzzy
transformace a možnosti jejího použití,
(Pokračování na straně 12)

Úspěch studenta
Přírodovědecké
fakulty OU


Student katedry fyzické geografie a geoekologie Jan Miklín získal 2. místo ve studentské soutěži
posterů na konferenci Zoologické
dny 2010, která se konala ve dnech
11.–12. února 2010 v Praze.
Janu Miklínovi blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!
Beáta Sklářová
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Posílení…

(Pokračování ze strany 11)

motivace a princip fuzzy regulace,
fuzzy shluková analýza.
Stochastické algoritmy
pro globální optimalizaci
Problém globální optimalizace, algoritmy pro hledání minima funkce,
heuristické prohledávání, náhodné
prohledávání, evoluční algoritmy,
obecné principy, spolehlivost a účinnost stochastických algoritmů, experimentální porovnávání algoritmů,
základy genetických algoritmů, evoluční strategie, algoritmy inspirované
chováním společenství, soutěž a spolupráce jedinců, algoritmus Particle
Swarm
Optimization,
algoritmus
mravenčí kolonie, využití v řešení problému obchodního cestujícího.
Metody strojového učení
a znalostního inženýrství
za neurčitosti



Neurčitost ve znalostech, reprezentace
znalostí, produkční systémy, sémantické sítě, rámce, znalostní inženýrství,
proces získávání znalostí, verifikace
a validace báze znalostí, datové sklady
a získávání znalostí, modelování datového skladu, problematika strojového
učení, učení z klasifikovaných a neklasifikovaných příkladů, algoritmy pro
konstrukci prediktivních a deskriptivních modelů, deduktivní a induktivní
modelování, evoluční techniky optimalizace koeficientů modelů.
Základy modelování v MATLABU
Výpočetní prostředí Matlab, matematické funkce v Matlabu, kreslení grafů
ve 2D a 3D, logické výrazy, funkce,
znakové řetězce a funkce pro práci
s nimi, základy programování, editování a export grafů, iImport a export
dat, práce se soubory.
Úvod do soft computingu
Úvod do problematiky soft computingu z pohledu umělé inteligence,

vymezení soft computingových metod
a metod hard computingových, základní motivace živými systémy, lidskou
řečí, robustností a praktickou optimalitou u soft computingových metod:
evoluční algoritmy, PSO, neuronové
sítě, fuzzy množiny fuzzy logika. Fuzzy
metody v úlohách rozhodování.
Zpracování obrazů metodami
soft computing
Zvládnutí možnosti moderního přístupu
ke zpracování obrazů metodami soft
computing. Použití diskrétní matematiky pro zpracování obrazů. Filtrování
obrazu s použitím klasických transformací a F-transformace, lineární filtrování, komprese obrazu pomocí metod
soft computing, fúze obrazů pomocí
metod soft computing, segmentace
obrazů, rekonstrukce 3D obrazu.
Bližší informace o projektu najdete
na http://axpsu.fpf.slu.cz/projekt-vpk/.
Pavla Janoschová,
člen realizačního týmu

Mimořádný úspěch absolventa Fakulty umění

MgA. Daniel Svoboda, loňský absolvent Fakulty umění ze třídy Mgr. Igora
Františáka, Ph.D., vyhrál suverénně celostátní kolo rozhlasové soutěže EBU
NEW TALENT a postupuje do semifinále soutěže, která se uskuteční na podzim
tohoto roku v Bratislavě.
Již v době studií na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě na sebe
Daniel Svoboda upozornil výraznými
koncertními a soutěžními úspěchy
(v roce 2007 zaujal porotu na prestižní
mezinárodní klarinetové soutěži v Ženevě, kde postoupil mezi nejlepších
18 klarinetistů a o rok později se díky
úspěšné výběrové přehrávce zúčastnil



mezinárodní soutěže Pražské jaro). Od
1. ledna 2010 se stal po vítězství v konkurzu členem Janáčkovy filharmonie
Ostrava.
Mimořádný úspěch MgA. Daniela
Svobody je dalším důkazem vysoké
úrovně výuky na katedře dechových
– DF - / FOTO: archiv
nástrojů FU OU.

Naše minulost i současnost očima Věry Noskové

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou a Kabinet literatury pro děti
a mládež, literární a jazykové komunikace PdF OU pořádaly k Měsíci knihy dne
12. března 2010 besedu s uznávanou současnou spisovatelkou Věrou Noskovou. Beseda byla určena nejen studentům pořádající katedry, ale také širší
akademické obci.
Věra Nosková se do čtenářského povědomí zapsala svým generačním
románem z doby 50. a 60. let dvacátého století Bereme, co je (nominace
na cenu Magnesia Litera). Brzy po
vydání se tato knížka zařadila mezi
bestsellery a z Věry Noskové se doslova přes noc stala vycházející hvězda
české beletrie. Nebyl to však její první
spisovatelský počin. V roce 1988 vy-

dala básnickou prvotinu Inkoustové
pádlo a v roce 1996 prózu z novinářského prostředí Ten muž zemře. Své
bohaté životní zkušenosti z období
před rokem 1989, kdy autorka vystřídala různá povolání a prostředí, zúročila také v povídkách a fejetonech.
Na knihu Je to hustý navázala fejetony a krátkými texty pod názvem Ať
si holky popláčou (nominace na cenu
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Boženy Němcové) a posléze Ve stínu
mastodonta. Vtipně a s nadhledem
se v nich vyjádřila k některým minulým i současným, vážným i méně
vážným problémům. K románu Bereme, co je přidala ještě dvě pokračování: Obsazeno (2007, nominace
na Cenu Josefa Škvoreckého) a Víme
svý (2008). Zatím poslední vydanou
knihou jsou povídky Ještě se uvidí
(2009), zabývající se tématem jedné
ženy mezi dvěma muži.
Se studenty pedagogické fakulty
vedla paní Nosková téměř dvouhodinový dialog, v němž byly konfron-
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samu. Dámskou a zejména pánskou
část publika pak v závěru zaujal
plán osobitého projektu autorky
„Chraňme muže!“ Jeho výsledky přislíbila paní Nosková interpretovat
při další návštěvě Ostravy. Upřímně
se na ni těšíme a děkujeme za krátký,
dle slov autorky „rozveselovací“ text,
který nám poslala místo poděkování
za vřelé ostravské přijetí.
Radomil Novák

Jak jsem si šla půjčit sáně
Věra Nosková

továny nejen pohledy na současnou
českou literaturu, postavení autora
a jeho díla v současném společenském kontextu, ale také názorové,
mnohdy
generačně
motivované
pohledy na naši minulost a současnost. Studenty zajímala především
tenká hranice mezi autobiografickým podložím její románové trilogie a následnou autorskou stylizací.
Předmětem pozornosti byly také
zdroje autorčina bohatého a šťavnatého jazyka. Během plejády otázek
a odpovědí si paní Nosková získala
přízeň posluchačů nejen humornými
zážitky ze svého života, ale také
díky svému nadhledu a schopnosti
laskavé ironie, s jakou hodnotila
aktuální společenskou situaci i sebe



Jsi skutečná básnířka!
Přesně tohle jsem toužila slyšet, jako
se poutník na Sahaře potřebuje napít
vody. Seděl proti mně, rozzářeně hleděl střídavě na lejstra s básněmi a na
mou vybarvičkovanou tvář a vyštajfovaný hrudník a nasával přitom vůně
z kuchyně jemně vykrouženým chřípím.
Měl trošku šišatou hlavu s výkonným
mozkem. Přečetl tuny knih, takže jeho
úsudek něco váží.
Jak jsi přišla na tuhle matoforu? žasl a citoval: Jsem přítmí pod křídly a předjitřní
plavé víno ředěné dětským krápáním.
Pokrčila jsem šťastně rameny a napadla
mě jako odpověď věta z Hrabalovy povídky; je to ve mně jako v koze, ale proč
zmiňovat kozu, když je řeč o lyrice, a on
recitoval dál: Vzduch nožem pohladil

Teď bychom milovali jak ti, co krájí nikdyvíc a zavřel oči, aby mi předvedl, jak
náruživě si to představuje. Servírovala
jsem. Na otázku, jestli mu chutná, obrátil nábožně oči v sloup.
Takže to bysme měli. Jsem úspěšná
jako ta vrána, která v bajce lišáka napojila, nakrmila a navrch ještě rozveselila. Jenže co bude dál? Přece zkušený
redaktor literární redakce nenechá
skutečnou básnířku ladem?! Nenechal.
Během toho roku mi vydupal tři desetiminutové básnické pořady v rozhlase,
seznámil mě s kamarádským šéfem
okrajového nakladatelství, které vydávalo básnické prvotiny, a vzdělával mě;
při našich obědech barvitě líčil bizarní,
dojemné příběhy velkých českých básníků, počínaje těmi prvorepublikovými.
Kultivovaný intelektuál a starý mládenec vystudoval literaturu, byl sezdaný
s literaturou, pomalu na nic jiného nemyslel a sám básně psal, jak jinak.
Jednou se to muselo stát, v zámku
vchodových dveří zachrastily klíče.
Klika cvakla, manžel vchází do dveří!
A tehdy spatřil, jak tomu cizímu chlapovi podstrojuju! Zatrpkl, nemluvil se
mnou týden, možná dva. Vyvařování
jsem stopla, nedalo se svítit, můj muž
je teritoriální tvor.
(Celou povídku najdete
na http://pdf.osu.cz/kcd)

Studenti z Francie navštívili univerzitu

V rámci nově nabízeného magisterského studijního oboru Computer Modelling in Physics and Mechanics, který
garantuje katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity společně s univerzitou v Le Mans ve Francii,
se ve dnech 15. až 19. února zúčastnilo
osm francouzských studentů druhého
ročníku studijního pobytu na katedře
fyziky PřF OU. Tématem přednášek
a cvičení bylo využití matematického

softwaru k řešení úloh z oblasti vektorové a maticové algebry, diferenciálního
a integrálního počtu a diferenciálních
rovnic. Studenti se dále seznámili formou krátkých exkurzí na Přírodovědecké fakultě OU s pracovišti chemické
fyziky a biofyziky působícími na katedře
fyziky, s fyzikálně-chemickými laboratořemi katedry chemie a Ústavem pro
výzkum a aplikace fuzzy modelování.
Karel Oleksy / FOTO: archiv

Konference a semináře

 16. ročník Semináře matematiky a informatiky
V pátek 29. ledna 2010 se na katedře matematiky a na katedře informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské
univerzity uskutečnil již 16. ročník Semináře matematiky a informatiky pro středoškolské profesory a učitele základních
škol. Toto setkání se koná každým rokem
ve spolupráci s Jednotou českých mate-

matiků a fyziků (pobočka Ostrava). Konference byla rozdělena do dvou sekcí, a to
na sekci matematiky a sekci informatiky.
V sekci matematiky byla na programu především problematika středoškolské matematiky. První příspěvek měl dr. Josef Kubát,
bývalý ředitel gymnázia v Pardubicích a je-
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den z předních tvůrců didaktiky matematiky v České republice, přednášel na téma
Metody řešení důkazových matematických úloh. Dále vystoupil dr. Dag Hrubý,
ředitel gymnázia v Jevíčku, s příspěvkem
Komplexní čísla. Na závěr semináře informovala přítomné posluchače proděkanka
(Pokračování na straně 14)

Konference a semináře



16. ročník…

mnoho let (dr. Dagmar Brechlerová, Mgr.
Marek Osuchowski, Ing. Pavel Smolka).

(Pokračování ze strany 13)

pro studium a celoživotní vzdělávání dr.
Petra Konečná o možnostech studia na Přírodovědecké fakultě OU a vedoucí katedry
matematiky prof. Olga Krupková podala
informace o katedře.

Konference se zúčastnilo celkem 106
středoškolských profesorů a učitelů

matematiky a informatiky (v sekci
matematiky 74 a v sekci informatiky
32), a to nejen z Moravskoslezského
kraje.
- BS - / FOTO: archiv

V sekci informatiky přednášeli nejen
členové katedry informatiky a počítačů
(Ing. Eva Burianová, dr. Hashim Habiballa, doc. Cyril Klimeš), ale také učitelé,
se kterými katedra spolupracuje již
 Dr. Josef Kubát přednáší na téma Metody
řešení důkazových matematických úloh

 Konference

katedry psychologie a sociální práce

Výměna teoretických a metodologických poznatků doktorandů z oborů pomáhajících profesí, konfrontace vědeckého zaměření účastníků a rozvoj vzájemné spolupráce – to byl cíl Česko-slovenské konference doktorandů oborů
pomáhajících profesí, která se konala dne 3. 2. 2010 na katedře psychologie
a sociální práce Ostravské univerzity.
S jeho naplňováním jsme začali od konce
již v předvečer akce, kdy se studenti sešli
ve Voliéře a nad sklenkou vína se navzájem lépe poznali, vyměňovali si zkušenosti ze studia i zážitky z běžného života.
Na vzájemné obohacení o vědecké poznatky pak došlo v den konference. Příspěvky byly rozděleny do tří paralelně

 Zleva: E. Drastichová, T. Štaudová,
P. Solovská a M. Šín

 Profesor

probíhajících sekcí. Nezaujatý pozorovatel mohl slyšet za dveřmi učeben, ve kterých prezentace probíhaly, živé diskuze,
plamenné obhajoby i smích. To jen dokazuje otevřenou a přátelskou atmosféru,
ve které se celá konference nesla. Účastníci se snažili objasnit ostatním podstatu
svého výzkumu či teoretického zaměření
a vzhledem k tematické pestrosti si tak
navzájem rozšiřovali své obzory. Došlo
i na výměny kontaktů a dohody o společném postupu v rámci výzkumu. Doufáme, že byla konference pro všechny
účastníky i diváky příjemně a užitečně
stráveným časem a že se k nám za rok
zase rádi vrátí.
Trochu jiná, i když v lecčems podobná
byla Studentská vědecká konference,
která se konala 24. března 2010. Zacílená byla především na studenty třetích

a pátých ročníků, kteří zde měli možnost
představit témata svých závěrečných
prací. Soutěžní charakter konference jí
dodával trochu napětí a z některých pobledlých obličejů prezentujících studentů
bylo patrné, že se jedná o jedno z prvních veřejných vystoupení v jejich životě.
Zvládli to ale všichni výborně. Odborná
porota měla skutečně obtížné rozhodování a nikdo jí ho nezáviděl. Nakonec vybrala na první místo Elišku Drastichovou
(Projektování – jediná možnost zajištění existence NNO?), na druhé místo
Terezu Štaudovou (Vliv zákona o sociálních službách na subjekt a zařízení sociálních služeb v Poličce) a cenu za třetí
místo si odnesla Petra Solovská (Motivace mladých lidí k dobrovolné činnosti
v neziskovém sektoru). O cenu publika
se strhl boj mezi příspěvkem o canisterapii a zvládání zátěže u hasičů. Nakonec
triumfoval druhý zmíněný hasič Miroslav
Šín. Všem účastníkům však patří obdiv
za odvahu vystoupit a obohatit tak nejen
sebe o nový zážitek, ale i ostatní studenty
o zajímavé informace.
Ludmila Houdková / FOTO: archiv

Miloš Michálek přednášel na Ostravské univerzitě

Dne 9. 3. 2010 navštívil Ostravu univerzitní profesor Miloš Michálek, který
vyučuje na PF UJEP a FUD UJEP v Ústí nad Labem. Na katedře výtvarné výchovy pronesl přednášku o současném stavu výtvarné výchovy na vysokých
školách a přivezl ukázky výtvarných prací studentů UJEP.
Tentýž den byla zahájena výstava jeho grafik v Galerii Kruh, která trvala
do 2. dubna 2010.
Grafik Miloš Michálek je znám především v obci pedagogů. Ale možná
se mýlím. Vždyť třeba již od zřízení
kategorie studentů VŠ pracuje v týmu
komisařů rozhodujících o ocenění

v prestižní soutěži Grafika roku, kromě
toho téměř deset let působí v oborové
radě pro výtvarnou výchovu v rámci
vysokých škol, osmnáct let se podílí
na koncepci výchovy uměním jako člen
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mezinárodní organizace výtvarných
pedagogů INSEA … Miloš Michálek –
tvůrčí umělec, univerzitní profesor
i aktivní osobnost kulturního dění.
Jeho grafická tvorba je opravdová, ryzí,
úsporná, čistá. Nepodlehl svodům postmoderní mediální technoimaginace.
Do tvůrčího dialogu vstupuje s hmotou
dřeva, co vypovídá strukturou, hapturou, texturou … textem, který lze číst,
a tak se dobrat představy, myšlenky,
která možná byla na počátku stvoření
přírody jako představ (představa), prvotního stavu vzniku. Touto cestou

 Senátoři

se školili

Akademické centrum studentských
aktivit (ACSA) je samostatným občanským sdružením s celostátní
působností. Jeho vznik v roce 2002
si vynutila potřeba definovat a systematicky posilovat význam postavení studenta na vysoké škole
v oblastech, ve kterých jeho postavení není na dostatečné úrovni,
a zároveň udržovat jeho stávající
pozici v oblastech, kde už požadované úrovně dosáhl.
Cílovou skupinou Akademického centra studentských aktivit jsou:
reprezentanti vysokoškolských studentů v akademické samosprávě, zájemci z řad vysokoškolských studentů
o činnost v akademické samosprávě,
aktivní členové studentských organizací a spolků.
Na pozvání studentské komory Akademického senátu Ostravské univerzity
uspořádalo ACSA pro výše uvedený

 Divadlo

může možná citlivý umělec svými představami, myšlenkami, nápady nejen poznávat skryté hlubiny tvoření v úžasu,
nechat se inspirovat, ale třeba i s nimi
vstoupit do dialogu.
Myslím, že Miloš Michálek se o to pokouší. Jeho vizualizované představy,
myšlenky, řeč, komunikují s řečí hmoty
dřeva, přírody s pochopením. Je evidentní, že jeho zásahy, doteky nožem,
skalpelem… jsou ozvěnou na řeč tvorby
poznané. Soustředěnost na detaily přírody, i věci, tvary samy o sobě zvolené,
vybrané z povrchu světa lidí jakoby ná-

okruh zájemců odborný seminář
na téma „Akademické senáty“, který
navazoval na seminář „Vysokoškolská
legislativa“, realizovaný na OU v zimním semestru akademického roku
2009/2010.
Prostory pro školení poskytlo centrum Pyramida OU. To, že téma bylo
velmi zajímavé a aktuální, potvrzovala
hojná účast studentů nejen z Ostravské univerzity, ale i z dalších vysokých
škol České republiky.
Celodenní seminář se věnoval řešení
konkrétních případů, se kterými se studenti mohou potýkat v akademických
senátech vysokých škol či jednotlivých
fakult. V rámci školení se účastníci
zaměřili také na problematiku postavení akademického senátu v soustavě
orgánů vysokých škol, složení a ustavení akademického senátu, funkčního
období a zániku mandátu či právního
statusu členů akademického senátu.
Seminář zakončila plodná diskuse,
ve které si zúčastnění senátoři vymě-

hodně, jejich tvarová jednoduchost,
geometrizace, symetrie, zobecnění
a téměř monochromatická barevnost,
to vše může třeba divákovi nabídnout
existencionální pocity osamostatnění,
osamocení, vyprázdnění. Ale též úžasné
chvíle svobody úniku do vlastní reality,
kontemplace, hledání sebe, podstaty,
smyslu.
Věřím, že taková tvůrčí cesta je cestou sebepoznání, seberealizace, sebevýchovy.
Pan Miloš Michálek po ní nekráčí sám,
ale téměř 22 let se svými studenty.
Michaela Terčová

nili názory na řešení konkrétních problémů.
Koho činnost ACSA zaujala, tomu
rádi sdělujeme, že Studentská komora Akademického senátu Ostravské univerzity ve spolupráci s ACSA
plánuje uspořádat v zimním semestru 2010/2011 na Ostravské univerzitě další odborný seminář, tentokrát
na téma Financování studentských
aktivit, který by měl být návodem pro
získávání financí na pořádání studentských akcí a dalších aktivit.
Závěrem děkujeme vedení naší univerzity za poskytnutí kvalitního zázemí
pro uskutečnění školení a pracovníkům Akademického centra studentských aktivit za přínosný seminář.
Více o činnosti ACSA je k nalezení na:
www.acsa.vutbr.cz
V případě dotazů k uskutečněným či
plánovaným seminářům ACSA kontaktujte: skasou@osu.cz
Studentská komora Akademického senátu OU

bylo, je a bude!

V závěru února proběhl v Ostravě už 14. ročník festivalu ostravských činoherních divadel OST-RA-VAR. Katedra romanistiky a Stavovská unie studentů připravila v rámci této přehlídky pro milovníky Thálie z řad studentů
i pedagogů přednášku Mgr. Petra Christova, teatrologa, divadelního kritika
a vedoucího katedry divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy,
na téma Česko-moravské-slezské divadlo v evropské krajině.
Ze zajímavých myšlenek vybíráme:
„Pro cizince je synonymem českého
divadla Laterna magika, loutkové divadlo, Václav Havel, Franz Kafka a Milan
Kundera, jejichž hry tvoří povědomí
o českém divadle. Velké úspěchy
na mezinárodní scéně sklízí pohybové
a taneční divadlo, v Polsku se z mladé generace prosazuje režisér Petr Zelenka.“

Divadlo je médium – věčné, tradiční, didaktické, politicko-historické.
Divadlo bylo, je a bude. Divadlu se v českých zemích daří dobře i za časů krize,
ačkoliv se vyžívá v krizích uměleckých.
Druhou část přednášky věnoval Mgr.
Christov představení nových divadelních
(Pokračování na straně 16)
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(Pokračování ze strany 15)

projektů, z nichž k nejvýznamnějším patří počiny autorského dua
SKUTR (režiséři Kukučka a Trpišovský) a představení La Putyka, jeden
z nejúspěšnějších divadelních projektů loňského roku, držitel ocenění
„Inscenace roku 2009“ v anketě Divadelních novin.

Oceněný projekt Rostislava Nováka
a režijního tandemu SKUTR kombinuje
akrobacii, tanec, loutky a sportovní
výkony v originálním pojetí nového cirkusu, jenž nahlíží na atmosféru české
hospody skelným pohledem střízlivého
půllitru. „Objevuje hospodskou fantazii a změněnou realitu, kdy na chvíli
přestávají platit fyzikální zákony a diváci jsou svědky nečekaných akrobatických, hudebních i pohybových jevů.

Francií jako kolébkou nového cirkusu
se autoři inscenace inspirují, ale inscenace vychází z českých reálií hospodského života. La Putyka je hospodský
nový cirkus,“ charakterizoval zajímavý
divadelní počin Mgr. Christov.

společně s Vámi rádi rozbalovat
a zpestřovat si krásný jarní duben.

lím na Masarykově náměstí a hudební
smrští v podhradí Slezskoostravského
hradu, kde na vás čekají opět tři stage.
Hlavní stage bude letos opět kvalitní
a jsme rádi, že pozvání přijaly opravdové hvězdy hudebního nebe. Druhá
stage bude ztělesňovat různé netradiční proudy české hudební scény,
a to známé i ty začínající. Třetí stage
pak bude doplňovat ty předchozí dvě
o stále se rozšiřující trendy elektronické hudby, kdy nás ve svém umění
utvrdí DJové i Djky známých jmen.

Inscenace La Putyka obohatí divadelní
program hudebního festivalu Colours
of Ostrava, který proběhne ve dnech
Jana Bolková
15.–18. července.

Studentská vrátka

 Majáles bez hranic
Rok se s rokem sešel a my jsme velice rádi, že Vás opět můžeme pozvat
na akci, která potrvá téměř měsíc,
na Majáles OU 2010 s podtitulem
„Majáles bez hranic“. Letošní ročník
je unikátní svým doprovodným programem.
Majáles je již tradičně především oslavou jara, mládí, radosti a studentů,
kteří se v převlecích vydají do ulic slavit před nadcházejícím zkouškovým
obdobím. Tato tradice je již mnoholetým zpestřením studentského života
na Ostravské univerzitě, ale také obohacením kultury v Ostravě a okolí. Od
prvního ročníku Majálesu OU proteklo
Ostravicí i Odrou mnoho kubíků vody.
A stejně jako se na peřeje nabalují nánosy, tak se za patnáct let Majáles nabalil do dnešní podoby, což je měsíční
program nabitý kulturou a vyvrcholující samotným dnem Majálesu v místech slezkoostravského podhradí.
Dovolujeme si vás tedy pozvat do tajů
majálesového balíčku, který budeme

Celý program je však jedinečnou
předehrou pro obrovský majálesový
koncert, který 28. 4. zrychlí ostravský
tep a rozproudí krev už tak aktivního
města Ostrava. Tradičně rozveselíme
město průvodem z Husova sadu, vese-

Celý duben se tedy můžete těšit
na akce nejrůznějšího charakteru,
které bude doplňovat řada soutěží
a zajímavých událostí. To vše by však
nemohlo vzniknou bez podpory Ostravy, Ostravské univerzity, sponzorů
a hlavně bez aktivních studentů, tedy
Stavovské unie studentů Ostravské univerzity, která má toto vše na svědomí.
Těšíme se tedy na společně strávený
kulturní duben, slunečné jaro i boření
bariér na Majálesu OU 2010.
Adam Soustružník / FOTO: archiv

16

Studentská vrátka

 Stavovská

unie studentů OU hostila studentské spolky z celé ČR

V termínu 12.–14. 3. 2010 proběhla již II. konference České studentské unie,
a tak jsme měli tu čest přivítat na půdě Ostravské univerzity aktivní studentstvo z různých koutů naší republiky. ČeSU vznikla pro potřeby předávání
kontaktů a zkušeností mezi různými studentskými organizacemi. Většina
organizací si klade za cíl podporu a zpříjemnění studentského života, což
se všem zúčastněným v hojné míře daří. Předmětem diskuzí byly na třídenním sjezdu různé potíže, od financování po propagaci, ale i úspěchy studentských spolků.
Celá akce probíhala v přátelském
duchu. Už od jejího zahájení v pátek 12. 3., kdy proběhla Welcome
party v nově otevřeném studentském
A klubu, bylo zřejmé, že návštěvníci
konference vědí, co je pořádná zábava. Nadšení a odhodlanost obohatit
se o nové poznatky vydržely i v sobotu, kdy na programu bylo stručné

seznámení s činnostmi jednotlivých
organizací. Nutno dodat, že udržet
neustálou pozornost po celý den bylo
velice náročné, proto účastníkům přišla vhod odpolední procházka Ostravou i večerní rozptýlení na Stodolní
ulici. Neděle se pak nesla v seriózním
duchu, a to díky návštěvě prorektora
Vysoké školy ekonomické v Praze a zá-

 Doc. Jakub Fischer

roveň hlavního odborného garanta
reformy terciárního vzdělávání doc.
Jakuba Fischera. Před jeho prezentací
se v dopoledních hodinách diskutovalo o budoucnosti ČeSU a jeho propagaci na akademické půdě vysokých
škol.
Celou akci pořadatelsky zaštiťovala
Stavovská unie studentů Ostravské
univerzity. Jsme velice rádi, že nás
svou návštěvou a úvodním proslovem
poctil také rektor OU prof. Jiří Močkoř.
Stavovská unie studentů OU
 Účastníci konference v univerzitní aule

 Hvězdy

budoucnosti

Dvanáct světel rozráží tmu. 56 párů očí sleduje vzdalující se Lampióny štěstí.
56 mladých lidí doufá, že vzkazy na nich napsané se brzy vyplní. Smělá, ale
ne nereálná přání úspěšného stavění mezikulturních mostů a sbližování studentů celého světa díky výměnným pobytům.
Během víkendu 19.–21. 3. se do Nové
Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí sjelo více
jak padesát zástupců českých meziná-

rodních studentských klubů spolupracujících v rámci organizace Erasmus
Student Network. ESN vzniklo před 21

lety v Holandsku, kdy partu nadšených
iniciátorů spojila myšlenka „Students
helping students“. Dnes je možné vidět, jak jejich pokračovatelé na 343
vysokých školách ve 33 evropských
zemích úspěšně přispívají k tomu, aby
se stal stipendijní pobyt zahraničních
studentů v hostitelských zemích nezapomenutelným.
Členové sekcí Erasmus Student Network ČR se každý semestr sjíždějí
na víkendové setkání „National Platform“, aby vzájemně sdíleli know how,
připravovali společné projekty a upevňovali vztahy klubů mezi sebou. Radost
hostit přátele z Plzně, Prahy, Hradce
Králové, Brna a Olomouce si tentokrát mohl vychutnat International
(Pokračování na straně 18)

 Společná fotka před odjezdem
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Student Club of the University of Ostrava (ISC OU).
Kdo z přijíždějících několik předchozích nocí kvalitně spal, neprohloupil.
Program víkendu, který se nesl v duchu motta „National Platform: Stars of
Future“, byl nabitý k prasknutí. Workshop střídal seminář, seminář střídala
plenární zasedání. Během sobotního
odpoledne jsme prošli pod rukama
zkušených trenérů, kteří nás zasvětili
do tajů profesionálního prezentování,
úspěšného vyjednávání a poodhalili
nám, co že by mohlo být hnacími motory našeho profesního úspěchu.
Nitka leitmotivu budoucnost se vinula
všemi třemi dny. Během sobotního večera
dokonce nahradila roli šňůry od opony,
jejíž trhnutí odhalilo panoptikum scifi hrdinů a vesmírných bytostí, které
předznamenaly noc Fantasy karnevalu.



Bylo nám potěšením mezi sebou přivítat dvě konzultantky z Národní
agentury pro evropské vzdělávací
programy, které ESN ČR vděčí za konstantní finanční podporu těchto semestrálních setkání.
Protože ale nic není nikdy dokonalé,
kousnutím do trpké třešničky na našem hvězdném dortu bylo chování
majitelů i personálu rekreačního střediska Budoucnost, které by svou překvapivostí nezapadlo ani do nejodvážnějšího scénáře režiséra Lucase.
Ale i tento mráček na jinak vyjasněné
jarní obloze překryly paprsky úsměvů
spokojených lidí, příjemné teplo nových přátelství a úsvit nových, perspektivních projektů a smělých plánů
do ESN budoucnosti.
Jen co ISC OU dospalo tento podařený víkend, už začalo plánovat další
akce. Tou nejbližší je prezentační
večer Nation4Nation Vol. 5, během

 Organizátorky z ISC s logem setkání
ve futuristickém stylu

něhož se představí Řecko, Lotyšsko,
Německo. Do konce semestru nás čeká
ještě několik tradičních pondělních
Erasmus parties v klubu Templ a v neposlední řadě se na vás budeme těšit
na předmajálesové party „Majáles without Barriers“, a to ve čtvrtek 22. 4.,
opět v klubu Marley.
Jindřiška Poulová
prezidentka ISC OU
FOTO: archiv

Financováním ke kvalitě aneb kde je koncepce, MŠMT?

MŠMT každoročně připravuje metodiku rozpisu rozpočtu pro veřejné vysoké
školy. V minulých letech se pravidelně bojovalo o navyšování normativu, o peníze na provoz VŠ. Na podzim 2009 byla připravena změna zásadnější, v návaznosti na aktualizaci dlouhodobého záměru MŠMT pro vysoké školy. Tou
změnou bylo zavedení nového ukazatele B3, podle kterého bude rozdělena
vysokým školám část peněz z rozpočtu MŠMT – konkrétně 7,5 % z celkového
objemu prostředků na vzdělávací činnost. Ukazatel B3 je tzv. kvalitativní, má
se zásadně podílet právě na růstu kvality a jeho hodnota se do budoucna bude
zvyšovat. Pro rok 2011 a následující MŠMT připravuje další změnu metodiky,
kladoucí ještě větší důraz na ukazatel B3 a také další, nové změny.

dosáhnout čistě financováním? To
by měla prioritně řešit reforma terciárního vzdělávání, případně úprava
stávajícího VŠ zákona. Navíc, a to
je také dost podstatné, navržené
změny vyhovují 4–5 vysokým školám
v republice – tzv. kamenným, starým
univerzitám. Nové, regionální školy
změnou utrpí nejvíce a je otázkou,
jestli to takto chceme.

Celou metodiku připravuje skupina
3 na MŠMT pod vedením náměstka
Růžičky. Vysoké školy mají možnost
připomínkovat tento materiál v rámci
Reprezentativní komise MŠMT pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol.
Ta se skládá se zástupců České konference rektorů, Rady vysokých škol, Studentské komory Rady vysokých škol,
zástupců kvestorů a jako hostů vysokoškolských odborů. Jednání k nové
metodice proběhla v únoru a dubnu,
finální schůzka bude v červnu. Jako
člen této komise bych nyní rád popsal
navrhované změny a také postoj Studentské komory RVŠ k nim.

Jedním z námi kritizovaných kroků
je také návrh na zrušení financování
studentů, kteří překročí standardní
dobu studia (SDS). Dosud MŠMT financovalo studenty, kteří tuto dobu
překročili o jeden rok. Ministerstvo
změnu navrhlo z toho důvodu, že příliš mnoho studentů překračuje SDS,
a chce školy motivovat k dodržování limitů. Návrh MŠMT znamená, že školy
za uvedené studenty nedostanou
od MŠMT ani korunu, ale studenti budou nadále studovat „zdarma“, jak
je dáno zákonem. Otázkou ovšem je,
jak dlouho takový stav bude trvat. Již
na jednání reprekomise se rektoři vyjádřili, že bude potřeba upravit VŠ zákon, aby poplatek mohli vybírat.

Zásadní změnou, se kterou materiál
přišel, je orientace na kvalitu místo
dosavadní orientace na kvantitu. To
je samozřejmě správná cesta, otázkou
je, zda zvolené nástroje kvalitu podporují. Odklon od masivního přijímání

studentů a příklon ke snižování počtu
nově přijímaných je také způsoben
blížícím se demografickým propadem
(cca 30 %). Je třeba říci, že je zde ovšem
rozpor na samotném MŠMT, jelikož
tým pracující na Individuálním projektu národním – reformě terciárního
vzdělávání se stále zaměřuje na zvyšování počtu studentů na VŠ. Tomu
ostatně odpovídal přístup MŠMT po
roce 2006, i když bylo již dříve jasné,
že dojde k zásadnímu poklesu věkové
kohorty absolventů středních škol.
Doufám, že zvítězí navržená koncepce, odklánějící se od stále většího
počtu přijatých – masifikace školství
ke zvýšení kvality nepovede.
Dalším podstatným krokem je diverzifikace vysokého školství, kterého
se MŠMT snaží dosáhnout právě pomocí financování – diverzifikaci jako
takovou podporujeme, ale proč se má
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A proč s tímto nesouhlasíme? Dle
výsledků průzkumu MŠMT většina
studentů prodlužuje studium kvůli
zahraničním pobytům – výjezdům

Studentská vrátka
například v rámci programu Erasmus.
Pokud by k zpoplatnění studia +1 došlo, zásadně se sníží právě počty vyjíždějících studentů. Upozornil bych
na to, že MŠMT dlouhodobě deklaruje
podporu mobilitám a zvláště v souvislosti s Boloňským procesem i jejich
navyšování. Deklarace ministrů Boloňského procesu, přijatá na konferenci
v Leuvenu/Louvain-la-Neuve, která
se konala na jaře 2009 v době českého
předsednictví Radě EU, navíc přijala
závazek zvýšit mobilitu absolventů
na 20 % do roku 2020. V současné
době se míra mobility v ČR pohybuje
kolem 3 %. Je evidentní, že tyto postoje jdou proti sobě. Další podstatný
důvod, proč toto řešení nemůžeme
podpořit, je socioekonomický – dle již
zmíněného výzkumu často studenti
prodlužují, jelikož při studiu pracují.

Ptáte-li se, proč pracují, tak vesměs
proto, že by jinak na studium neměli
finance.
Z dalších námi kritizovaných změn
bych jmenoval bonifikaci vysoké školy
v případě, že student nebude po
ukončení Bc. studia pokračovat dále
v navazujícím studiu. Nejenže je tento
ukazatel v rozporu s kvalitou, ale především může trestat vysokou školu
za něco, co nemůže ovlivnit. Tedy
to, zda student půjde dále, nebo ne.
V extrémním případě by pak školy byly
odměňovány za to, že příprava jejich
absolventů bude nekvalitní a do navazujícího studia je žádná škola nepřijme. Opravdu chceme docílit tohoto
stavu? Chápeme záměr MŠMT změnit
poměr v prostupnosti studia, jelikož
v současné době více než 86% Bc. stu-

dentů pokračuje ve studiu, což nebyl
původní záměr rozdělení dlouhých
Mgr. programů. Nesouhlasíme však
se zvolenými nástroji, které dle nás
nemohou vést ke snížení prostupnosti
a zároveň diverzifikaci vysokých škol
a zvýšení kvality podle jejich typů.
Článek určitě nemohl postihnout
všechny aspekty připravovaných změn
a ani to nebylo jeho cílem, snad výše
zmíněné informace povedou k lepší
informovanosti akademické obce
na OU a také třeba k diskuzi. Pokud
máte dotazy, připomínky či chcete
vyjádřit nesouhlas, pište na ondrej.
haska@osu.cz, budu vděčný za jakoukoliv věcnou diskuzi.
Ondřej Haška
Místopředseda Studentské komory
Rady vysokých škol

Napsali o nás

 Na podporu městské galerie vzniklo sdružení Kunsthalle
Od konce února působí v Ostravě občanské sdružení Kunsthalle Ostrava.
„Příčinou vzniku tohoto sdružení byla
potřeba aktivně změnit situaci v souvislosti s absencí městské galerie v Ostravě. Po sdružení tohoto typu už delší
čas volali jak vrcholní představitelé
města Ostravy, tak i širší kulturní obec
Ostravy,“ říká Martin Mikolášek, jeden ze zakládajících členů sdružení.
Mezi další zakládající členy patří
historik Martin Strakoš a výtvarník
Martin Klimeš.

Na činnosti Kunsthalle se podílí řada
místních umělců, například Jiří Surůvka,
Marek Pražák, Katarína Szanyiová, ale
i Unie výtvarníků zastoupená Michaelou Terčovou. Sdružení podporuje Fakulta umění Ostravské univerzity v čele
s děkanem Zbyňkem Janáčkem, literáti,
výtvarní teoretici a kurátoři, historikové
umění a architekti, fotografové a další
osobnosti kulturního života v Ostravě.

Kunsthalle Ostrava si jako jeden z hlavních úkolů předsevzala koordinaci

Kromě ideového působení připravuje
občanské sdružení konkrétní akce

a sladění všech dřívějších dílčích aktivit na podporu této chybějící instituce.

pro veřejnost, jako je cyklus přednášek a besed. Osobnosti, které na ně
budou pozvány, se vyjádří především
k fungování a zaměření galerijní instituce tohoto typy. „Mezi pozvanými
budou architekti, kurátoři a ředitelé
obdobných galerií existujících v České
republice. K rozjezdu aktivit sdružení
významnou měrou přispěl klub Fiducia
a organizační výbor projektu Ostrava
2015 tím, že poskytl nezbytné prostorové a materiální zázemí pro připravované besedy a přednášky,“ dodává
Martin Mikolášek.
Martin Jiroušek
Mladá fronta DNES, 7.4.2010

Zaznamenali jsme

 Ohlédnutí
za univerzitním
plesem
Jubilejní XV. reprezentační ples v sobotu 20. února 2010 zahájil v hlavním
sále hotelu Imperial rektor Ostravské
univerzity prof.Jiří Močkoř. Moderátorem večera byl už potřetí Pavel
Janošec, absolvent OU, známý z televizní obrazovky jako průvodce pořadu Dobré ráno z Ostravy. Slavnosti
(Pokračování na straně 20)
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Ohlédnutí…

(Pokračování ze strany 19)

moře – tak se jmenoval úvodní tanec
plesového večera, bravurně předvedený klubem Mládí z taneční školy M.
Vlachové. A také letos se představili
studenti Fakulty umění. Jejich Dechové
kvinteto předneslo skladby S. Joplina,
F. Farkase, J. Fučíka a na závěr origi-

nální verzi Beethovenovy „Páté“ a la
bossa nova. Jako tradičně se plesový
večer konal ve všech prostorách Imperialu. A tak mohlo publikum v restauraci Legend zhlédnout další hudební
lahůdku – jazzový minikoncert studentů Fakulty umění. Cimbálová
muzika Friš potěšila své příznivce v salonku Budapešť a tradiční diskotéka
v kavárně Brasserie. Závěr hlavního

programu patřil studentům Ditě Drábkové /Filozofická fakulta OU/ a Viktoru
Poláškovi /VŠB-TU/, držitelům mezinárodní třídy v latinsko-amerických
tancích. Až do časných ranních hodin
pak všem, kteří vydrželi, hrál tradiční
host plesu – kvintet Tomáše Kovalčíka.
K vynikající atmosféře plesu přispěla
i bezvadná spolupráce všech zaměstnanců hotelu Imperial.
Jiřina Večeřová / FOTO: autorka



Galerii Na Půdě ovládly ženy

VE VíRU TANCE
Od poloviny března vládne galerii Na
Půdě múza tance Terpsichoré. Mgr.
Tamara Černá, dlouholetá primabalerina baletního souboru Národního
divadla moravskoslezského, zde prostřednictvím osobitých reportážních
fotografii dává nahlédnout do světa
uměleckého tance.
I když aktivní činnost už ukončila, baletu zůstává věrná nadále jako choreografka, repetitorka a baletní mistryně.
Tamaře Černé byly nejbližší role dramatického repertoáru, kdy zejména postavy osudových žen (Carmen, Frýgie,
Anna Karenina apod.) skvěle ztvárnila
jak po obsahové, tak i emoční stránce.
Její taneční výpovědi žen „femme fatale“ byly pravdivé a přesvědčivé.
Fotografická výstava Ve víru tance
je exkurzí do světa baletu pohledem
špičkové umělkyně. Tamara Černá

VůNě ExOTIKy
V GALERII NA PůDě
Ponuré únorové dny rozzářily v galerii Na Půdě pestrobarevné obrazy venezuelské výtvarnice Kateriny Bohac.
Katerina vystudovala malbu na Univerzitě Los Andes v Meridě a keramiku
na Akademii výtvarných umění v Ca-

 Z vernisáže výstavy / FOTO: T. Rucki
 Ve víru tance / FOTO: T. Černá

ho prezentuje nejen jako svět krásy,
radostných emocí, euforie, ale současně také jako svět dřiny, únavy, bolesti, smutku a zklamání.
Jana Bolková

racasu. Jak napovídá příjmení, jejím
otcem je český emigrant. V Meridě,
kde prožila mládí, nežije česká menšina, a tak se seznamovala s českým
prostředím aktivní činností v českovenezuelské asociaci a krajanských
spolcích. Domovinu svého otce navštívila prvně v roce 2004. Česká republika
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a zejména Morava ji oslovila natolik,
že zde zakotvila i s rodinou. Nyní působí na katedře romanistiky, kde vyučuje praktický španělský jazyk.
A v česko-španělském duchu proběhla
i její vernisáž. Děkanka Filozofické fakulty doc. Eva Mrhačová pronesla úvodní

Zaznamenali jsme
slovo, které početným cizincům do španělštiny bravurně tlumočila Štěpánka
Pospíšilová, studentka 1. ročníku navazujícího magisterského studijního oboru
Španělský jazyk a literatura. A tento originální počin byl zahraničními i domácími hosty přijat s velkým nadšením.

faunou, tropickým ovocem a jejich
mnohabarevnými detaily. V galerii Na
Půdě prezentovala i české prostředí
v osobitém ztvárnění historických památek Olomouce a Prahy.

Obrazy Kateriny Bohac jsou inspirovány venezuelskou přírodou – flórou,

Hustě popsaná kniha hostí nešetřila
chválou na souhru barev, optimismus,
lehkost. Lze jen souhlasit, že obrazy
Kateriny Bohac přinášejí exotické

 Kytice / K. Bohac

 Z vernisáže výstavy / FOTO: T. Rucki



vůně Jižní Ameriky a nabíjejí návštěvníky pozitivním myšlením a energií,
o čemž svědčí i zápis rektora OU prof.
Jiřího Močkoře:
„Fascinují mne barvy Vašich obrazů –
je to občerstvující pohled, hezký začátek každého dne. Moc děkuji za krásný
zážitek.“
Jana Bolková

Nejkrásnější vysokoškolačkou je studentka OU
Ve středu 31. března proběhla již po čtrnácté
volba „nej“ vysokoškolačky, kterou organizují studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Titul
a korunku MISS ACADEMIA 2010 od poroty
získala Kateřina Kubačková, studující Ostravskou univerzitu v Ostravě, obor management v neziskovém sektoru.
„Mé pocity z výhry jsou jednoznačně šťastné.
Jsem ale unavená, oslavy mé výhry nechám
na později,“ vyjádřila se těsně po vyhlášení
výsledků K. Kubačková. Dvacetiletá rodačka
z Horního Těrlicka prošla s přehledem všemi
soutěžními disciplínami. Úvodní choreografií, rozhovorem s moderátorem, promenádou v plavkách i šatech. Statečně se poprala
i s letošní volnou disciplínou – uvázáním
tógy na naolejované mužské tělo.
Titulem I. VICEMISS ACADEMIA 2010 se pyšní
Michaela Junová, která studuje na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
Titul II. VICEMISS vybojovala Lenka Kuglíková, studentka Vysoké školy polytechnické
v Jihlavě, která současně získala i titul MISS
ACADEMIA ON-LINE, o němž rozhodovala
široká veřejnost.

 K. Kubačková (dole), L. Kuglíková (vpravo), M. Junová (uprostřed), J. Tůmová (vlevo)
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Vítězky se do soutěže probojovaly z konkurence 255 přihlášených dívek. Prošly náročnými castingy v Praze a ve Zlíně a spoustu
zážitků si odnášejí ze dvou náročných sou- MČ –
středění a módní přehlídky.

Zaznamenali jsme



90 firem nabídlo práci studentům

Nejrozsáhlejší veletrh pracovních příležitostí v Moravskoslezském kraji na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava.
Veletrh se uskutečnil 9. března, odborná konference 10. března, obojí v aule
Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava v Ostravě-Porubě. Veletrhu
se zúčastnili studenti a absolventi vysokých škol z celé České republiky.
Práci v regionu, ale i mimo něj na veletrhu nabídlo studentům na letošním ročníku téměř 90 firem. Jednalo se hlavně
o velké firmy, které poptávají absolventy
všech univerzit Moravskoslezského kraje.
Studenti a absolventi vysokých škol
na veletrhu dostali příležitost nastartovat svou kariéru. Tradičně nejvíce nabídek k zaměstnání bylo na veletrhu pro
absolventy IT a ekonomických oborů.
Návštěvnost veletrhu byla velmi dobrá,
během dne aula VŠB-TUO přivítala téměř 6 500 návštěvníků ze všech čtyř
univerzit Moravskoslezského kraje. Velkým lákadlem veletrhu byla i přednáška
Martina Romana, generálního ředitele
společnosti ČEZ. „Trvala hodinu a velký
sál auly VŠB-TUO byl naplněn do posledního místa, někteří návštěvníci
se museli usadit i na schodech“, uvedla
tisková mluvčí projektu Alice Wostrá.

kariéra v ideální firmě v roce 2010.
Do soutěže se přihlásilo 120 studentů,
nejvíce z VŠB-TUO. Složení studentských
týmů, které se před soutěží navzájem
neznaly, určil los. Soutěžící předvedli
nápadité výkony, nakonec zvítězil tým,
který byl nejlepší zejména v umění
prezentace. Složení vítězného týmu je:
Tomáš Weczerek – VŠB-TUO, Martina
Bednářová – Slezská univerzita, Alice

Špalková – Ostravská univerzita a Miroslav Frančík – Vysoká škola podnikání.
„Soutěž jako novinka letošního ročníku KARIÉRY 2010+ měla jednoznačný
úspěch, proto s jejím uspořádáním počítáme i pro další ročníky projektu“,
upřesňuje Alice Wostrá.
Kdo přijel na konferenci
Jak pomoci studentům a absolventům
vysokých škol, aby se uplatnili na trhu
práce, a jak pomoci firmám, aby získávaly kvalifikované zaměstnance? To

Veletrh byl letos nově doplněn soutěží
Chyť svou KARIÉRU, ve které studenti
soutěžili celkem o 56 tisíc korun. Pět týmů
po čtyřech členech muselo během 24 hodin vypracovat projekt na zadané téma.
V každém týmu byli po jednom studenti
Ostravské univerzity, Slezské univerzity,
Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava a Vysoké školy podnikání.
Pro letošní ročník odborná porota složená ze zástupců partnerů projektu
vybrala téma: Ideální absolvent, ideální
byla nosná témata konference s názvem
„Kompetence pro budoucnost“, která
byla pokračováním projektu KARIÉRA
2010+ ve druhém dni a které se zúčastnili nejen řečníci z různých firem a státní
správy, ale i zástupci a studenti vysokých
a středních škol.
„Jmenujme alespoň Hanu Krbcovou,
ředitelku divize personalistika Skupiny
ČEZ, Andreu Palánovou ze společnosti
Sauter Consulting, Petra Kajnara, primátora Statutárního města Ostrava,
nebo Mariana Lebiedzika, náměstka
hejtmana Moravskoslezského kraje“,
dodává tisková mluvčí.
– AW -

 Vítězný studentský tým (A. Špalková z OU –
druhá zleva)
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Zdokonalujeme vedoucí pracovníky základních a středních
škol v Moravskoslezském kraji v manažerských dovednostech


Že by schopný vedoucí pracovník ZŠ či SŠ měl ovládat manažerské dovednosti, plyne již z jeho samotné profese. Ta vyžaduje jak kompetence v oblasti
personálního a finančního řízení, tak dovednosti dlouhodobě rozvíjet školu
a zvyšovat její konkurenceschopnost. Školy by dnes měly adekvátně reagovat
na změny ve společnosti, na nové metody práce a spolupráce napomáhající
úspěšné realizaci kurikulární reformy.
V listopadu 2009 byl odstartován projekt Zvyšování manažerských dovedností vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ
v Moravskoslezském kraji (MSK) s reg.
č. CZ.1.07/1.3.05/02.0016, podporovaný
Evropským sociálním fondem v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro

munikaci. Dvoudenní manažerský program (aktivita č. 2), který se bude konat
v hotelu RELAX v Rožnově p. R., bude
zaměřen např. na vytváření potřeby
spolupráce a klimatu důvěry ve školách, na inovaci/tvorbu strategického
plánu rozvoje školy, zavádění nových

a SŠ z celého MSK. Výstupy jednotlivých
development center jsou:
- hodnocení silných stránek a rozvojových potřeb, poznání typických vzorců
chování,
- zpětná vazba od školených pozorovatelů i účastníků o úrovni dovedností
potřebných ke zvládání manažerské
funkce a inspirace k sebereflexi,
- návrh osobního plánu profesního
rozvoje, včetně doporučení dalších
vhodných vzdělávacích aktivit v rámci
projektu,
- inspirace k hodnocení klíčových kompetencí u žáků/studentů.
Dalších osm plánovaných development
center teprve proběhne. Zájemci z řad
vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ v MSK
o účast v tomto projektu se mohou hlásit
u projektového manažera Ing. Michala
Vladimíra Kolářová
Uhlaře.
FOTO: archiv

Na Filozofické
fakultě vlála
tibetská vlajka


konkurenceschopnost, který si klade
za cíl právě tyto manažerské dovednosti rozvíjet. Projekt realizuje Metodické a evaluační centrum, o.p.s. (MEC),
ve spolupráci se svým partnerem, Ostravskou univerzitou.
Cíle projektu jsou zabezpečovány
čtyřmi aktivitami:
• Vznik Centra podpory profesního
rozvoje – development centrum
• Program Zvyšování manažerských
kompetencí řídících pracovníků
• Výcviky manažerských dovedností
• Inovace studia pro vedoucí pracovníky dle vyhlášky 317/2005 Sb.
Díky těmto aktivitám se mohou vedoucí
pracovníci základních a středních škol
v MSK, tedy ředitelé, zástupci ředitelů,
ekonomové, koordinátoři, výchovní
poradci, vedoucí předmětových komisí
apod., postupně zúčastnit tzv. development centra, manažerského programu
a výcviků manažerských dovedností tematicky zaměřených např. na konflikty
a jejich zvládání nebo na efektivní ko-

trendů do práce pedagogů atd. Dále
bude v rámci tohoto projektu inovován
program specializačního funkčního studia pro vedoucí pracovníky (FS2), jenž
bude zahrnovat 5 samostatných modulů
(lze je absolvovat samostatně nebo návazně): Teorie a praxe školského managementu, Právo, Ekonomika a finanční
management, Řízení pedagogického
procesu, Vedení lidí. Všechny kurzy budou akreditovány MŠMT.
V současnosti se rozbíhá aktivita č. 1.
Jejím cílem je vytvoření Centra podpory
profesního rozvoje – development centra a jeho prostřednictvím zhodnocení
stávající úrovně manažerských dovedností vedoucích pracovníků škol a návrh
jejich plánu profesního rozvoje (pozn.:
development centrum = rozvojová diagnostická metoda, zaměřená na oblast
sociálních a manažerských kompetencí).
První dvě development centra (z celkem deseti) se uskutečnila ve dnech
16. a 17. března 2010 v prostorách ZŠ
Kosmonautů 15/2217 v Ostravě-Zábřehu.
Zúčastnilo se 41 vedoucích pracovníků ZŠ
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Dne 10. března byla již podeváté
na budově Filozofické fakulty Ostravské univerzity vyvěšena tibetská vlajka. Tímto aktem si studenti
a pedagogové fakulty připomněli
51. výročí povstání tibetského
lidu proti čínské okupaci a zároveň se připojili k mezinárodní
kampani Vlajka pro Tibet, jejímž
hlavním smyslem je symbolická
podpora Tibeťanů v jejich vzdoru
proti čínskému agresorovi.
Jana Bolková / FOTO: T. Rucki

Zaznamenali jsme



Vlastivědný věstník moravský 2009 o severní Moravě a Slezsku

Ročník 60 (2009) čtvrtletníku VVM vyšel opět díky podpoře řady měst a obcí
severní Moravy a Slezska. Přinesl několik příspěvků týkajících se tohoto
regionu, které zaujmou zájemce o historii. Ve studii Závodní osada Československých továren na dusíkaté látky
v Ostravě-Nové Vsi informují Martin
Jemelka a David Sýkora FF Ostravská
univerzita v Ostravě a Vysoká škola
báňská-Technická univerzita Ostrava
o vzniku a dalším vývoji – i stavebním –
jedné za závodních „kolonií“ Ostravy.
Významný moravskoslezský historik
Václav Štěpán je autorem článku Neznámý opavský dokument k životu Jana
Sarkandera. Seznamuje s obsahem dokumentu, který posiluje podezření,

že J. Sarkander roku 1619 navštívil Polsko s cílem zorganizovat vojenský zásah proti rebelující Moravě, za což byl
vyslýchán na mučidlech.
Josef Cejpek se zabývá vyhlášením částečné mobilizace v 1921 v někdejším
politickém okrese Rýmařov. A přináší
pozoruhodné poznatky o tom, jak reagovalo německé obyvatelstvo kraje
na mobilizační výzvu nové republiky
proti Maďarsku.
O společenské aféře prvorepublikové
Ostravy, která otřásala i celostátními
politickými strukturami, píše Karel
Řeháček v článku Závěr života defraudanta a podvodníka JUDr. Karla Zajíčka,
1934–1937.

Připomenuto je úmrtí nejvýznamnějšího moravského muzikologa poslední
doby prof. PhDr. Rudolfa Pečmana,
CSc., rodáka ze Starého Města u Frýdku-Místku.
V rubrice recenzí je hodnocen sborník
FF OU 219/2005 Profesoru Lumíru Dokoupilovi k sedmdesátinám a sborník
FF OU 232/2007 Doc. PhDr. Ludmile
Nesládkové k narozeninám. Dále také
Historická encyklopedie podnikatelů
Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX.
století, II. díl a publikace Erbovní galerie těšínské šlechty.
Více informací o časopise najdete
na stránkách www.mvs-brno.cz
Pavel Michna

ČR rozvíjí s Kazachstánem již dlouhodobě vzájemné vztahy
ve všech oblastech politického, kulturního a společenského života


V roce 2008 byla podepsána smlouva o spolupráci měst Ostrava a Uralsk. V roce
2009 bylo díky spolupráci Česko-středoasijské smíšené obchodní komory
(ČSOK), ARR, a.s., a Moravskoslezského kraje (MSK) dosaženo výrazného rozvoje vztahů s Kazašskou republikou, které vyvrcholily návštěvou velvyslance
Republiky Kazachstán v dubnu 2009. Vzhledem k potenciálu partnerství a obchodní spolupráce je dalším postupným cílem představit blíže kazašské straně
MSK jako představitele České republiky v oblasti podnikání, kultury a sportu.
Díky prezentaci MSK dojde v dubnu 2010 přímo v Kazachstánu k bližšímu poznání národních zvyklostí a mentality a vznikne užší vztah mezi oběma stranami, který může vést ke snazšímu navazování obchodních aktivit a pronikání
firem z MSK na kazašský trh.
Jednou z důležitých oblastí vzájemné
spolupráce je vzdělávání a výměnné
stáže studentů i profesorů. V roce 2009
studovalo v České republice 800 studentů. Značný zájem je o studium humanitních směrů a ekonomiky. Právě
navázání spolupráce mezi Moravskoslezským krajem a Kazašskou republikou
má podpořit zájem kazašských studentů
o Ostravskou univerzitu a Technickou
univerzitu -VŠB.

turně-humanitární sféře. V systému
kazašsko-českých vztahů zaujímá nejvýznamnější místo ekonomika. Potvrzením toho je zařazení Kazachstánu
mezi prioritní země pro ekonomickou
diplomacii MZV ČR a také zahrnutí

do seznamu prioritních zemí pro hospodářsko-obchodní spolupráci MPO ČR.
Současnou rozvojovou etapu obchodních a hospodářských vztahů mezi Kazachstánem a Českou republikou lze
rozdělit na tři dílčí etapy:
- první etapa (1993–1999) – zahajovací
období, během kterého byly navazovány přímé vztahy mezi jednotlivými
účastníky obchodních a hospodářských vztahů;
- druhá etapa (2000–2003) – výrazné
navýšení obratu v obchodu, rozšíření
oblastí spolupráce;
- třetí etapa (od roku 2004) – aktivace
politických kontaktů přivedla k rozšíření smluvní a právní základny v hospodářské oblasti, což mělo za následek
rozšíření oblasti kontaktů v různých
hospodářských odvětvích.
Dle údajů celních orgánů Kazašské republiky objem výměny zboží mezi Kazachstánem a ČR činil za období leden
až červenec 2009 celkem 129 milionů
dolarů (vývoz – 15 milionů USD, dovoz –
114 milionů USD).

Vzdělávání a studium kazašských studentů v ČR pak podpoří následně rozvoj podnikatelských aktivit a obchodní
spolupráce, jak o tom hovoří v článku
ředitel diplomatického ústavu profesor
T.S. Sulejmenov.

Mezi hlavní položky kazašského exportu
do České republiky patří minerální
hnojiva a pohonné hmoty, chemikálie, fosfor, sloučeniny chrómu, železné

Krátké shrnutí ekonomických vztahů
mezi Kazachstánem a Českou
republikou
Kazašsko-české bilaterální vztahy se vyvíjejí postupně a kladným směrem.
A to jak v politicko-právní, tak i v kul-

 Monument „Astana Bajterek“ tyčící se nad
hlavním městem Kazachstánu

24

Zaznamenali jsme
a barevné kovy, koželužská surovina,
bavlněné tkaniny, obílí a další zemědělské zboží. Z ČR se do Kazachstánu dováží výrobky potravinářského průmyslu,
spotřební zboží, léčiva a zdravotnické
vybavení, pneumatiky, potrubí, automobily, stroje vč. náhradních dílů, nábytek, technologická zařízení.
Jedním ze základních nástrojů se pro
rozvoj a prohloubení obchodní a hospodářské spolupráce stala kazašsko-česká
komise (spolupředsedou této komise
je za kazašskou stranu tajemník Ministerstva energetiky a minerálních zdrojů Kazašské republiky D. Turganov, za českou
stranu pak náměstek ministra průmyslu
a obchodu ČR M. Govorka). V rámci čin-

nosti uvedené komise si strany vyměňují
názory v otázkách bilaterální spolupráce
v širokém spektru oblastí, jako je výměna zkušeností z plynárenského průmyslu, jaderné energetiky, strojírenství,
vývoje inovačních technologií v oblasti
komunikací.

zachstánem a Českou republikou se jeví
palivo-energetický segment, strojírenství, výroba stavebních hmot, doprava
a telekomunikace, hutnictví železa, chemický, zpracovatelský, lehký a potravinářský průmysl a zavádění pokrokových
technologií.

Jako strategický směr pro rozvoj bilaterálních vztahů lze vnímat součinnost států v oblasti energetiky, jakož
i v oblasti financí, investic, strojírenství
a ochrany životního prostředí, vytvoření příznivých podmínek pro vzájemné
investování společností z obou zemí
a pokračování ve spolupráci v oblastech
kultury a turistického ruchu. Jako perspektivní oblasti spolupráce mezi Ka-

V České republice roste zájem o Kazachstán jako o zemi, která má bohaté
přírodní zdroje a dynamicky se rozvíjející hospodářství. Kazachstán pak vnímá
Českou republiku jako průmyslově rozvinutou zemi z hlediska makroekonomických ukazatelů. V tomto kontextu mají
kazašsko-české vztahy obrovský potenciál a příznivý výhled pro rozvoj.
Profesor T.S. Sulejmenov, Ing, Zdeněk Bilan

 Zveme Vás
Dubnové přednášky
v cyklu děkanky FF OU
Setkání s osobností


21. dubna ve 14:10 hod.
učebna E 304
PhDr. Ladislav Špaček, v létech
1993–2003 mluvčí prezidenta
Václava Havla, přední odborník
na diplomatický protokol
a vynikající znalec etikety.
Etiketa bude také tématem
jeho přednášky.
26. dubna, 12:30 hod.
učebna E 309
Prof. Miroslav Verner, přední
český egyptolog, prosloví dvě
přednášky:
• Památky ztracené v poušti
• Chrám světa (o nejstarších
egyptských náboženských
kultech a mysteriích)

pobočka Fifejdy, J. Trnky 10

ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě

uvádí výstavu

Filmová technika, aneb jak
se hrálo v kině i doma…
8. 4. - 30. 4. 2010
Historické projektory, kamery, příslušenství k promítání v kině
i doma. Film a vývoj filmových formátů, tvorba animovaného
filmu, možnost vše si vyzkoušet
(ruční promítání na kliku, zakládání filmu,..).

Vernisáž
8. 4. 2010 od 17.00 hod.
Program
s odborným výkladem (výklad a beseda
k exponátům pro širokou veřejnost dospělé, děti, odborníky i nadšence filmové techniky…):
13. 4
19. 4.
22. 4.
27. 4.

16.00 – 18.00 - Jak se hrálo v kině
16.00 – 18.00 - Animovaný film
10.00 – 12.00 - Jak se hrálo v kině
14.00 – 16.00 - Animovaný film

V prostorách Knihovny města Ostrava,
J. Trnky 10, Ostrava-Mariánské Hory
VSTUP ZDARMA
Nechte se zlákat na cestu do zlaté éry kinematografie a do světa dnes již
vymírajícího odvětví klasického filmu…
Děkujeme za podporu Městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky a firmě
Bankovní technika, s.r.o.

Zřizovatel - statutární město Ostrava

Uzávěrka dalšího čísla je ve čtvrtek 27. května 2010.
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Projekt „Chuťové halucinace“ Markéty Pačkové z ateliéru grafického designu Fakulty umění OU.

