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 O nutnosti spojení naší univerzity s VŠB-TU
Vážení členové akademické obce, vážení zaměstnanci naší univerzity,
v minulých dnech se v tisku, rozhlase a televizi objevily informace o možném
spojení naší univerzity s VŠB-TU. Vzhledem k neúplnosti a zkratkovitosti těchto
informací považuji proto za nutné tuto záležitost alespoň v krátkosti upřesnit.
Pokud naše univerzita výrazně nezmění strukturu svých aktivit (tj.
především nezvýší objem vědeckých
výstupů), bude náš další rozvoj ohrožen. Podle dlouhodobých záměrů
MŠMT by na naší univerzitě docházelo
k postupnému snižování podílu magisterských a doktorských studentů,
museli bychom pravděpodobně omezovat jmenovací a habilitační práva,
náš vývoj by byl směřován více k bakalářské vysoké škole. Podobným
problémům by musela čelit i VŠB-TU.
Za této situace by ani jedna z těchto
škol nemohla pomýšlet na zařazení
do kategorie výzkumných univerzit.
Je proto logické pokusit se čelit
těmto nepříznivým trendům spojením
kapacit obou univerzit. Vznikla by tak
3. největší univerzita v Česku, jejíž výzkumná kapacita by s největší pravděpodobností umožnila zařazení mezi
výzkumné (a tedy i lépe financované)
univerzity. Propojení OU a VŠB-TU má
ještě další výhodu. Tou je skutečnost,
že žádné naše fakulty si v podstatě



nekonkurují podobnými programy a výzkumnými aktivitami. Spojením těchto
aktivit by proto nebylo nutné provádět
významné změny struktury jednotlivých fakult (ať již z OU, nebo VŠB-TU),
naopak by tím vznikla možnost propojit
technické aktivity (které nejsou naší doménou) s aktivitami v oblasti přírodovědné, humanitní a medicínské.
Úvahy o možném propojení obou
univerzit jsou v samotném počátku.
Případná realizace tohoto kroku
by vyžadovala sladění studijních předpisů, ekonomických pravidel řízení,
vnitřních norem, rozdělování rozpočtu
a především integraci všech informačních systémů. Je to ohromně komplikovaný proces, vyžadující dle mého
názoru několik let činností.
Chtěl bych ubezpečit všechny pracovníky naší univerzity, že nepřipustím
žádnou variantu případné kooperace,
která by snižovala budoucí význam
našich fakult, vytvářela horší finanční
podmínky pro existenci našich oborů
a výzkumů, případně nás vnímala jako

Stav jednání o spojení OU s VŠB-TU

Vážení členové akademické obce, vážení zaměstnanci naší univerzity,
dovolte mi, abych Vás opět informoval o současném stavu jednání o záměru
na případné propojení naší univerzity s VŠB-TU.
V tomto týdnu se uskutečnilo zasedání Akademického senátu (AS OU)
naší univerzity, kde jsem předložil
požadavky naší univerzity, jejichž
splnění považuji za nezbytně nutné
při jakémkoliv propojení našich dvou
univerzit. AS OU tyto požadavky projednal, vyjádřil s nimi jednoznačný
souhlas a schválil pokračování dalšího
jednání mezi univerzitami. Základní
požadavky jsou tedy následující:
Základní podmínky OU v procesu slučování s VŠB-TU:
 Vnitřní podmínky
1. Ve struktuře nové UNI zůstanou zachovány všechny stávající fakulty
OU s případnou možností drobných
úprav jejich názvů, odpovídajících
případným integračním procesům vybraných oblastí mezi OU a VŠB-TU.
2. Rozpočtová pravidla nové UNI budou nastavena tak, aby jednotlivé původní fakulty OU získávaly

přinejmenším takový podíl na rozpočtu UNI, jaký by jim přináležel v původní metodice rozpočtu OU s výší
celkových příjmů stanovených pro původní samostatnou OU podle pravidel MŠMT platných v daném roce.
3. Jednotlivé původní fakulty OU budou mít v rámci pravidel nové UNI
stanovené přinejmenším takové
limity pro přijímání financovaných
studentů, jaké by jim přináležely
v původní metodice stanovení limitu
financovaných studentů pro původní samostatnou OU podle pravidel MŠMT platných v daném roce.
4. Dislokace stávajících fakult OU bude
po dobu nejméně pět let od vzniku
nové UNI zachována ve stávajících
prostorách.
5. Vedení nové UNI (tj. rektor, prorektoři) se bude nejméně z jedné třetiny skládat z pracovníků původně
přináležejících OU.
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nerovnoprávného a slabšího partnera
této integrace. Tato aktivita nemá za cíl
oslabit naše aktivity, ale naopak vytvořit lepší podmínky pro rozvoj našich
vzdělávacích, vědeckých a uměleckých
aktivit s daleko větší možností pro jejich rozšíření, než je tomu doposud.
O postupu jednání budou pravidelně informovány akademické senáty univerzity a fakult, vedení fakult,
a následně i celá akademická obec.
S přáním hezkého dne
Jiří Močkoř
(e-mail ze dne 25. ledna 2011)

6. Vnitřní předpisy nové UNI a ustanovení týkající se předchozích bodů
1 až 5 bude možné změnit jen
za souhlasu 3/5 členů Akademického senátu nové UNI. Struktura
tohoto senátu musí reflektovat
strukturu fakult nové UNI a všechny
fakulty nové UNI musí mít v tomto
senátu stejný počet členů.
 Vnější podmínka
7. V případě, že ve struktuře veřejných
vysokých škol v ČR bude zavedena
kategorie výzkumných univerzit
se specifickými podmínkami financování, bude nová UNI zařazena
do této kategorie.
Tyto podmínky se tak stávají nepřekročitelným nezbytným limitem
pro případný proces slučování a budeme je jednoznačně vyžadovat.
Na základě předběžných jednání
s vedením VŠB-TU mohu myslím konstatovat, že jsou pro VŠB-TU plně
přijatelné.
O dalším vývoji v této záležitosti
Vás budu opět informovat.
S pozdravem
Jiří Močkoř
(e-mail ze dne 24. února 2011)

Rektor



Akce k výročí vzniku naší univerzity

Naše univerzita si letos připomíná 20 let svého založení. Tuto významnou událost chceme obohatit o několik zajímavých akcí, na které srdečně zveme příznivce naší univerzity. Podrobnější informace hledejte na: na http://www.osu.cz/
Slavnostní koncert Symfonického orchestru Fakulty umění se uskutečnil
19. ledna 2011 (na str. 6, 7).
 Reprezentační ples OU: 19. února
2011, Hotel Imperial, Ostrava (na str.
4–6).
 Reprezentativní výstava publikací
Ostravské univerzity 2011 – prostory
Univerzitní knihovny OU: vernisáž
15. března 2011.
 Celouniverzitní mezinárodní konference „Veřejnoprávní média v novém desetiletí – čas na privatizaci?“
ve spolupráci s Českou televizí Ostrava
a Univerzitou Palackého v Olomouci:  
6.–7. dubna 2011, Hotel Imperial.
 MAJÁLES OU 2011 – tradiční studentská slavnost: 27. dubna 2011,
Ostrava.



 Slavnostní divadelní představení
pro studenty a zaměstnance: 15. září
2011, Národní divadlo moravskoslezské (NDM), nastudování opery studenty Fakulty umění OU ve spolupráci
s NDM.
 Akademický den OU – vyvrcholení
20. výročí založení OU: 5. října 2011,
Dům kultury města Ostravy. V jeho
průběhu budou uděleny významným
osobnostem a studentům:

Pamětní medaile Za zásluhy o rozvoj
Ostravské univerzity, Pamětní medaile
k 20. výročí založení OU, Pamětní Listy
studentům za vynikající studijní výsledky a reprezentaci školy.
 Slavnostní zasedání Vědecké rady
OU: listopad 2011, univerzitní aula.
Udělení titulu „doctor honoris causa“
významné osobnosti. Předání dekretů
novým docentům.
 Výstava výtvarných prací studentů
a pedagogů z ateliérů Fakulty umění
a Pedagogické fakulty: vernisáž 1. listopadu 2011, galerie Student OU.
 Den studentů Ostravské univerzity:
listopad 2011. Studentská akce Stavovské unie studentů OU s názvem
„Vzpomínky na budoucnost“.
 Setkání absolventů univerzity: počátek prosince 2011, univerzitní aula.

Doctorem honoris causa prof. Ladislav Daniel

Vědecká rada (VR) naší univerzity udělila v prosinci 2010 na návrh VR své Pedagogické fakulty titul doctor honoris causa v oboru hudební teorie a pedagogika
emeritnímu profesorovi Univerzity Palackého v Olomouci, významnému odborníkovi na poli hudební pedagogiky prof. PhDr. Ladislavu Danielovi, CSc.
Daniel působil nejprve na středních
školách v Přerově a v Olomouci. Své
celoživotní úsilí spojil s vědecko-pedagogickou prací na olomouckém Pedagogickém institutu a především pak
na Pedagogické fakultě Univerzity
Palackého. Založil tu a úspěšně vedl
katedru hudební výchovy.
Výsledkem jeho vědecko-výzkumné
práce je zavedení tzv. Olomouckého
modelu rozšířeného vyučování hudební výchově. Model se dočkal své

realizace jak v České republice, tak
v zahraničí. Byly vydány moderní učebnice, podle nichž se žáci učí dodnes.
„Klíčovým aspektem jsou pro univerzitu kvalitní lidé, tvořiví lidé a jejich
nezávislost… Jednou z cest ocenění
jejich práce je udělování titulu honoris
causa… Nikdy jsme nepodlehli módním trendům a neudělovali tento titul
politikům,“ řekl na slavnosti pořádané
u příležitosti pocty naší univerzity
(pokračování na straně 4)
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Zuzana Tesarčíková Moškořová,
vedoucí kanceláře rektora,
Zuzana.Moskorova@osu.cz

Rektor

 Doctorem honoris…
(pokračování ze strany 3)

profesoru Ladislavu Danielovi rektor OU prof. Jiří Močkoř. „Udělili jsme
již 12 těchto titulů a z toho tři čtvrtiny
v oblasti humanitních a společenských
věd, které jsou v tom směru popelkou
na jiných univerzitách,“ dodal Močkoř.
Rektor popřál prof. Danielovi
hodně štěstí a zdraví a také to, aby
si čestného doktorátu co nejvíce užil.
Daniel ve svém emotivním projevu
přislíbil, že vynaloží všechny své síly



a čas, aby splnil naléhavé poslání, jímž
jej pověřil ministr školství Dobeš.
Text a fota: Hana Jenčová,
newsletter@osu.cz

XVI. ples univerzity aneb Dámy, šetřete si pány!

Tóny hudby linoucí se 19. ledna 2011
z Hotelu Imperial probudily ztichlou
noc v centru Ostravy. Tradiční ples
Ostravské univerzity v Ostravě zaplnil slavnostně vyzdobené sály tohoto
prestižního hotelu nejen tanečníky,
ale i vůněmi vybraných lahůdek.
Pavel Janošec, moderátor večera, odstartoval mnohahodinový maratón
veselí a společenské zábavy už před
osmou uvedením na parket tanečního
páru Kláry Borovské a Rosti Neuwirtha. Tito studenti univerzity předvedli dech beroucí figury rumby a jivu
v potemnělém hlavním sále. (K tanci
a poslechu hrála po celý večer skupina
Vladimíra Kovalčíka, cimbálovka Friš
a DJ Martin Rypka.)
Po jejich vystoupení všichni napjatě očekávali hlavní hvězdu večera,
českou jazzovou star Láďu Kerndla.
Čas jim rychle ubíhal při poslechu
příjemné hudby, vítání se s přáteli,
ochutnávce vybraných pokrmů i koupi
losů do tomboly. V devět hodin se dočkali. Věhlasný Láďa Kerndl vstoupil
na jeviště hlavního sálu. Snad až trochu moc plaše. Přilehlý taneční parket
byl v tu chvíli úplně plný. Prostor těsně
u jeviště zaplnily fanynky tohoto jazzmana, toužící být mu co nejblíže.
Spouště fotoaparátů cvakaly jako
o závod. Ale to už se sálem rozezněl
Kerndlův chraplavý hlas…
Sál se dal do pohybu. Pánové
i dámy inspirováni jazzovými tóny
v Kerndlově mistrném podání zapomínali na své tituly a funkce a proměnili
se v černošské tanečníky a tanečnice,
které zcela pohltil rytmus. Kerndlovo
„Dámy, šetřete si pány! Přece je nechcete hned utancovat!“ bylo absolutně výstižné… Lichá se ukázala
(pokračování na straně 5)
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 XVI. ples…
(pokračování ze strany 5)

jen Kerndlova obava, že jeho zpěv
nikdo nevydrží hodinu poslouchat…
Tak začal letošní ples Ostravské
univerzity…
O něco později pak ještě v restauraci Legend zahrál Daniel Troszok
z Fakulty umění na saxofon a kombo.
Po jeho vystoupení se první výherci
těšili ze svých celkem 110 cen z obálkové tomboly. Vedle knih, lahví vína
a praktických předmětů denní potřeby
získali například i dárkové poukazy
na bělení zubů, ošetření pleti přírodní
kosmetikou, tester hladiny alkoholu
v krvi, slevové poukázky na základní
kurz paraglidingu či poukázky na rekondiční, regenerační služby.
Po jedenácté hodině v hlavním sále
vystoupilo žesťové kvinteto Tomáše
Bučka z Fakulty umění se skladbami
J. Clarka, G. Gershwina, L. Bernsteina
a hlavní melodií z filmu Rocky. Po jejich
vystoupení se losovala velká tombola.
Výherci získali mimo jiné ubytování
v apartmá na jednu noc pro dvě osoby
v Hotelu Imperial, tiskárny k PC,
koupelnové sady, dárkový koš, řadu
praktických kuchyňských spotřebičů,
ale i mobilní telefon, minivěž a student univerzity zájezd za 12 000 korun
od rektora univerzity.
Rozdáním cen tomboly ples zdaleka
nekončil. Skalní plesoví hosté se rozcházeli do svých domovů až nad ránem, bohatí nejen o hodnotné ceny,



které pro ně pořadatelé zásluhou
sponzorů připravili, ale i o nové
zážitky. Šestnáctý ples univerzity
se vydařil.
Dárky do tomboly poskytli mj.:
SHARP, Data ELPOCOM s.r.o., DROZD,
Z + M PARTNER, VDI META TRANS,
HOTEL EMPERIAL, Společenství průmysl. podniků Moravy a Slezska, YOUR
SYSTEM s.r.o., VOKD a.s., REPRONIS
s.r.o., Poštovní spořitelna, Raiffeisen –
stavební spořitelna, Kulturně-literární

Koncert k 20. výročí vzniku univerzity

Slavnostní koncert Symfonického orchestru Fakulty umění se uskutečnil
19. ledna 2011 ve velkém sále Domu
kultury města Ostravy.

Koncertu se nemohl zúčastnit profesor Jiří Močkoř. Na Pražském hradě jej
právě jmenoval prezident ČR Václav
Klaus rektorem Ostravské univerzity
v Ostravě na další funkční období.
Text a fota: -jen-,
newsletter@osu.cz
 Slavnostní koncert zahájila prorektorka
pro studium a celoživotní vzdělávání naší
univerzity doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
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centrum ACADEMIA, PROGRESTECH,
RAMSA, AV MEDIA, a.s., Studio 9, Letecká škola Jožky Káčera, Di Bianco,
Vysokoškolský odborový svaz OU,
Pedagogická fakulta OU, Přírodovědecká fakulta OU, Lékařská fakulta
OU, Filozofická fakulta OU, Fakulta
umění OU, Fakulta sociálních studií
OU, rektor OU.
Text a fota: Hana Jenčová,
newsletter@osu.cz,

Rektor

Studenti

 Studium tvůrčí fotografie
Fakulta umění naší univerzity (FU OU) otevírá již druhým rokem pro zájemce
bakalářský studijní program Tvůrčí fotografie.

„ Naše

 Mgr. Michal Kalhous, atraktivní vedoucí katedry intermédií Fakulty umění, jehož nadšení
pro fotografování je „nakažlivé“, při rozhovoru se zájemci o studium na letošním Dni otevřených
dveří.



studenty vedeme k otevřenému
přemýšlení o věcech. Učí se nejen základním technikám, ale především
se snažíme, aby měli možnost konzultovat své práce se známými českými
fotografy, umělci a kurátory a také
při workshopech poznali jejich tvůrčí
přístupy. Letos to byli například Evžen
Sobek, Jiří Ptáček, Tereza Kabůrková či
Dita Pepe…,“ řekl Mgr. Michal Kalhous,
vedoucí katedry intermédií FU OU.
„Naši absolventi mají velmi široké možnosti uplatnění. Jejich velkou
předností je, že se umějí postarat sami
o sebe, jsou kreativní a flexibilní. Není
pro ně problém přizpůsobit se a uplatnit v různých tvůrčích profesích, třeba
v reklamě,“ dodal Kalhous.
Text a fota: -hajnewsletter@osu.cz

U nás mají handicapovaní šanci

Zástupci jednotlivých fakult naší univerzity se v lednu setkali se zájemci
o studium se speciálními potřebami
v centru Pyramida v budově Univerzitní knihovny na informačním semináři, který pro ně připravili.

Na centrum se mohou obrátit všichni
mladí lidé, kteří byli přijati ke studiu a jsou zdravotně postižení nebo
zdravotně znevýhodnění (zrakově,
sluchově nebo pohybově, či s těžkou
poruchou dorozumívacích schopností).
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V prvním ročníku studují formou individuálního studia. Pokud jsou aktivní
a vypracovávají seminární práce, pedagogové s nimi probírané učivo procházejí ještě jednou, dodatečně.
(pokračování na straně 8)

Studenti

 Šance…



(pokračování ze strany 7)

Tito studenti mají k dispozici
rovněž asistenční službu při výuce.
Největší zájem je o zapisovatelskou
službu. Tito studenti totiž vzhledem
ke svému handicapu nestíhají současně poslouchat a dělat si poznámky.
Pokud o ni student se speciálními potřebami zažádá, jiný, vhodný student
z řad spolužáků pro něj dělá zápisky.
Studijní oddělení pak tyto zápisy zkontroluje a postoupí studentovi. V mimořádných studijních situacích se dělá
dokonce i přepis zvukové nahrávky.
Pro 2. a 3. stupeň ZTP je zdarma tlumočnická služba. V letošním roce bylo
ke dni konání setkání akce zapsáno již
30 studentů, zatímco loni jich bylo 26.
Je, možná překvapivě, poměrně časté,
že jeden student studuje na více fakultách současně.
Kromě informací o studiu se zájemci o studium dozvěděli víc i o knihovnických
službách
Univerzitní

Virtuální univerzita třetího věku

Možná byste se divili, jak obrovský
je zájem seniorů o studium Virtuální
univerzity třetího věku…
Absolventi – senioři – zimního semestru virtuální U3V, která byla realizována v roce 2010 na Přírodovědecké
fakultě naší univerzity v rámci centralizovaného rozvojového projektu MŠMT
s názvem Virtuální univerzita třetího
věku a jehož řešitelem je ing. Zdenka
Telnarová, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty OU, převzali dne 24. ledna 2011
diplomy za úspěšné studium na této
speciální univerzitě.

Samotnému studiu ve virtuální
třídě předcházel kurz „Základy obsluhy PC a práce s Internetem“. Jednalo se o tříměsíční prezenční kurz.
Vzdělávání seniorů formou virtuální
univerzity třetího věku obsahuje jednotlivé kurzy a je doplněno doprovodnými programy, jako jsou například
kurz „Digitální fotografie“, přednášky
z cyklu historie a kunsthistorie, přednáška z oblasti činnosti Charity apod.
Důraz byl kladen na posílení aktivního přístupu seniorů k výběru témat,
k tvorbě jejich obsahu a především
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knihovny naší univerzity. Po skončení
oficiální části programu se uskutečnila veřejná diskuze nad dotazy, individuální diskuze s uchazeči a zájemci
a prohlídka Centra Pyramida.
Text a fota: Hana Jenčová,
newsletter@osu.cz

Studenti

k tvorbě materiálů formou hodnotitelných aktivit.
Virtuální třída funguje prostřednictvím LMS Moodle. Studium fakulta
organizuje tak, že ke každému tématu
daného kurzu připraví klasickou prezenční přednášku, na niž navazuje
samostudium ve virtuální třídě včetně
aktivní práce seniorů a komunikace
jak mezi studujícími a lektorem, tak
mezi studujícími navzájem.
 Věda kolem nás
Obsahem zimního semestru Virtuální univerzity třetího věku byl cyklus
přednášek „Věda kolem nás“. V rámci
tohoto cyklu mohli senioři vyslechnout
zajímavé přednášky z různých vědních oborů. Za zmínku stojí přednáška
prof. Rajko Dolečka „Tajemný svět hormonů“ či „Historie šifrování“, vedená proděkankou pro studium Přírodovědecké
fakulty RNDr. Petrou Konečnou, Ph.D.
 Slova absolventů
Zdenka Pavlíčková: „Virtuální U3V studuji proto, že jako celoživotní pracovnice Přírodovědecké fakulty univerzity
jsem se chtěla i po odchodu do důchodu cíleně zapojit do dění na fakultě

s nějakým výstupem. Najít témata,
se kterými bych se jinak nepotkala,
a získat určité vědomosti. Nejvíce se mi
líbil Rajko Doleček, má charisma a jeho
přednáška byla pro mě zážitek.“
Blanka Kapošváryová: „Líbí se mi
celý systém virtuálního studia, baví mě
to a jsem šťastná, když se mi podaří
splnit zadané úkoly. Studovaná témata
pak probírám i s vnoučaty.“

Miroslav Satinský: „Nejvíce mě zaujala Historie šifrování, uvítal bych podrobnější přednášku na toto téma, více
to rozvést.“
Marie: „Mně se líbí všechno, nejlepší přednáška byla od pana profesora
Rajko Dolečka, měla spád a obrovskou
energii, a další hodně zajímavou přednáškou byla analytická chemie pro použití v našem běžném životě.“
Mirka: „Všechno je zajímavé, nejvíce mě zaujala analytická chemie, baví
mě exkurze do provozu a chemie zaměřená do průmyslu nebo potravinářství.
Nejméně jednou za měsíc namáháme
mozkové závity a taky je pozitivní to,
že získáváme nové kontakty.“
 Přínosy virtuálního studia seniorů
Senioři se velmi rychle sžili s novým způsobem vzdělávání, přestali
se obávat práce s počítačem. Přednášená témata je zavedla i k dalšímu
sebevzdělávání s využitím internetu.
Vznikly nové seniorské kolektivy spojené zájmem o vzdělávání na úrovni
vysokoškolské U3V.
Senioři mají díky virtuální třídě
možnost se k přednesené látce kdykoliv

vrátit. Mají možnost opakovat si vše, co
se na kurzech učili. Mají on-line kontakt
s ostatními posluchači kurzu. Ze statistik z virtuální třídy vyplývá, že přistupují
do virtuální třídy téměř denně. Není pochyb o tom, že je to baví.
A všichni tito absolventi se těší
na další možnosti vzdělávání pro seniory, které se jim v rámci rozvojových
projektů MŠMT nabízí. Naše univerzita
získala i pro rok 2011 v rámci těchto
rozvojových programů finanční prostředky na vzdělávání seniorů. Takže
vzhůru do virtuálního prostoru!
Text a fota: Beáta Sklářová,
beata.sklarova@osu.cz
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Dny otevřených dveří PřF

Ve dnech 7. a 8. ledna 2011 se konaly
v obou budovách Přírodovědecké fakulty naší univerzity Dny otevřených
dveří.
V pátek se akce zúčastnilo přes 400
návštěvníků, v sobotu více než 200 návštěvníků. Zájemci o studium na Přírodovědecké fakultě si prohlédli učebny
a laboratoře, poslechli si jednotlivé

přednášky s prezentacemi. V jejich
rámci byly představeny všechny katedry Přírodovědecké fakulty naší univerzity, studijní obory, které katedry
garantují.
Představeny byly také další základní činnosti, které pracovníci katedry zajišťují ve výukové, vědecké,
ale i popularizační oblasti. Všem, kteří

se rozhodli podat přihlášku na Přírodovědeckou fakultu OU, zástupci
fakulty přejí hodně štěstí při přijímacích zkouškách a těší se, že je uvítají
ve svých řadách!
Beáta Sklářová,
beata.sklarova@osu.cz

Napsali o nás

 Proděkanka Konečná: Chci, aby naši studenti našli uplatnění
Našla by se namísto dříve prioritní pedagogické, akademické
a vědecké práce příležitost pro studenty například v největší
elektrárenské společnosti v České republice? O tom koncem
listopadu diskutovali zástupci skupiny ČEZ se studenty Přírodovědecké fakulty (PřF) naší univerzity, jejími pedagogy, děkankou Danou Kričfaluši a proděkankou Petrou Konečnou.
 RNDr. Petra Konečná, Ph.D., proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
Přírodovědecké fakulty naší univerzity. 
Fota: -aou-

Aby mladým lidem a pedagogům
pověděli, co si myslí o vývoji ve světě
energie, zvláště té reaktorové. A zda
v ní a ve skupině ČEZ studenti mohou najít uplatnění ve svém dalším
životě. Odborníci z praxe si povídali
také o možnostech spolupráce s fakultou. Václav Havlíček z ČEZ informoval
o reaktorovém bloku, Libor Bittmann
o reaktorové fyzice a využití matematických metod modelování, Pavel
Šimák o jaderné elektrárně a možnostech spolupráce skupiny ČEZ se školou
a studenty.
Nejvíc se zúčastnili studenti oborů
fyzikálních a matematických, ale pozváni byli všichni studenti fakulty. „Šlo
nám o to, představit jim možnosti uplatnitelnosti jejich oborového zaměření.

A informovat je o tom, co je zajímá
v energetickém průmyslu. Samozřejmě
jsme chtěli vědět, jaká by mohla být
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spolupráce studentů a skupiny ČEZ,“
řekla proděkanka Konečná. „Někteří
naši studenti by se této problematice
mohli věnovat třeba ve svých diplomových pracích. Odborníci z ČEZ na setkání
řekli, že by diplomové práce mohli oponovat. Určitě by to bylo další zlepšení
našeho výukového procesu,“ dodala.
Proděkanka Konečná by přivítala,
kdyby se studenti fakulty měli možnost
podívat do prostředí jaderných elektráren jak v Dukovanech, tak v Temelíně.

Napsali o nás

Pro vybrané zájemce s vážným zájmem
o jadernou energetiku nabídli zástupci
společnosti ČEZ také možnost přihlásit
se na letní univerzitu, mohou se přidat
i akademičtí pracovníci.
Se zástupci ČEZ chce PřF řešit partnerství v rámci projektů, vědeckého,
finančního, výukového, těch možností je ale více. Chce spolupracovat
i s dalšími potenciálními partnery.
Dát fakultě další perspektivu. A nejen jí, ale především studentům. Aby
všichni, co na ní studují, mohli nacházet uplatnění v praxi, v zajímavých

a perspektivních oborech. Nejen v pedagogické či vědecké oblasti, jak bývávalo dříve zvykem, ale i jinde, kde
by je, ale ani nás pedagogy třeba
ani nenapadlo, že by mohli pracovat.
Obory matematiky a fyziky jsou
perspektivní. Firmy intenzivně shání
fyziky, matematiky, chemiky, aplikované informatiky nebo odborníky
v ekologické oblasti. „Podniky dnes
potřebují obrovské spektrum expertů,
jsem přesvědčena, že naše fakulta
je schopna jim je nabídnout,“ sdělila
proděkanka Konečná.

Pro firmy je podle Konečné důležité, aby studenti byli v prvé řadě
osobnostně vhodní, zralí a měli strukturované logické myšlení. Oblasti
mnoha podniků jsou tak specializované, že jejich personální oddělení
musejí další rok, dva až tři roky proškolovat své nové zaměstnance. Důležitý je přitom samozřejmě teoretický
základ ze školy. Specializace jednotlivých podniků a jejich oborů mohou
poskytnout právě jen samy podniky.
Proto se fakulta s nimi snaží navazovat spolupráci. Jako v případě ČEZ.
„Mnoho firem se potýká s obrovským
nedostatkem lidí, proto by spolupráci
s fakultou mohly přivítat,“ míní proděkanka Konečná.
Nebudou pak školy učit jen to,
co firmy potřebují? „Samozřejmě nechceme, aby se z vysokých škol stalo
´vyšší odborné učňovské školství´.
Vzhledem k obrovskému tempu vývoje v jednotlivých oborech ani nejde
,ušít absolventa na míru’ pro konkrétní
firmu či podnik. Studijní obory by měly
dát dostatečný teoretický základ a měly
by být výborným tréninkovým cvičištěm. Studenti by se v průběhu studia
měli také profilovat a právě firmy jim již
v průběhu studia mohou ukázat, co potřebují, na co je dobré se zaměřit. Přivítala bych třeba kurzy, kde by studenti
mohli se specializací začít,“ dodala proděkanka Petra Konečná.
(upr., krác., Solokapr.cz)

Studenti

 Fulbrightova komise: stipendia pro postgraduál a výzkum v USA

Studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. září 2011 získají již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia
pro studium nebo výzkum ve Spojených státech amerických.
Stipendium se uděluje na jeden školní
rok a pokrývá školné do výše 18 tisíc
dolarů, životní náklady, zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Uchazeči
usilující o pobyty od roku 2012-13
musí odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro výběrové řízení do uzávěrky 1. září 2011. „Každý
rok Fulbrightův program podpoří deset až patnáct studentů, a vzhledem
k tomu, že obvykle obdržíme přibližně
čtyřicet kvalitních přihlášek, má dobrý

student s jasným záměrem značnou
šanci na úspěch,“ komentuje výběrovost programu ředitelka Fulbrightovy
komise Hana Ripková.
Cílem pobytu v USA může být absolvování celého studijního programu
a získání titulu na americké univerzitě,
nebo pouze jednoroční studijní stáž.
Zájemce může rovněž zvolit kategorii
„visiting research student“, určenou
pro samostatnou práci na svém výzkumném projektu, např. dizertační
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práci. V tomto případě musí mít žadatel pozvání z instituce v USA.
Hlásit se mohou uchazeči o stipendium ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny a MBA. Přednost mají
uchazeči, kteří v USA ještě dlouhodobě nestudovali.
Základním předpokladem jsou
výborné studijní výsledky během
studia, české občanství a trvalý pobyt na území ČR. Uchazeč by měl mít
v době uzávěrky již výsledky testů požadovaných americkými univerzitami,
a to jazykovou zkoušku TOEFL s minimálním skóre 80, případně také test
studijních předpokladů GRE. Veškeré
další informace včetně přihlášky a podrobného popisu programu najdete
na www.fulbright.cz v sekci Fulbrightova stipendia.
(pokračování na straně 12)

Studenti

 Stipendia…
(pokračování ze strany 11)

Komise J. W. Fulbrighta je česko-americkou organizací založenou
na základě mezivládní dohody v roce
1991 za účelem podpory vzdělávacích



a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy. Komise
administruje stipendia vládního tzv.
Fulbrightova programu a některé
další stipendijní programy. Zároveň
poskytuje bezplatné poradenství
a informační služby všem zájemcům

o studium a výzkum v US. Bližší informace o Fulbrightově komisi naleznete
na www.fulbright.cz.
Andrea Semancová,
koordinátorka programu,
semancova@fulbright.cz

Španělé a Polky na Pedagogické fakultě

Každoročně se na katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání
(KPA) Pedagogické fakulty (PdF) naší univerzity do některých předmětů oboru
Učitelství pro mateřské školy (MŠ) prezenční formy vzdělávání zapíší v rámci
programu Erasmus zahraniční studenti. Obvykle to bývají studenti z Polska
a Slovenska. V uplynulém zimním semestru letošního akademického roku k nim
přibyli i studující ze Španělska.
 Španělé
Španělští studenti se zapsali do výuky
předmětu Pedagogika preprimárního
vzdělávání. Předmět jsme pro ně vyučovali v angličtině a zařadili jej jako
samostatnou výukovou akci. Španělských studentů bylo celkem třináct,
čtyři z nich byly studentky. Pro nás neobvyklý poměr mužů a žen studijního
oboru Učitelství pro MŠ, obzvláště
v předmětu zaměřeném na dítě předškolního věku a jeho vzdělávání.
Zajímavá byla i budoucí profesní
skladba zapsaných španělských studentů: byli mezi nimi budoucí učitelé
1. stupně, fyzioterapeut, budoucí
učitelka angličtiny, školní psycholog,
asistent pedagoga i budoucí trenér
mládeže ve fotbalovém oddílu Barcelony. Otázkám vzdělávání dítěte předškolního věku se však věnovali velmi
intenzivně a se zájmem, který v diskusích odůvodňovali profesním zájmem
i plánovaným budoucím mateřstvím
a otcovstvím.
Na posledním semináři se španělští studující setkali se studentkami
prvního ročníku prezenční formy
stejného oboru. Studentky vytvořily
velmi příjemnou, přátelskou atmosféru. V diskuze v angličtině se španělští studující podělili o své studijní
dojmy z pobytu na naší univerzitě
i z poznávání okolí Ostravy. Pochlubili
se, která česká slova znají a jak je zvládají vyslovovat. Z českých jídel si oblíbili „guláš“, k pití si studenti nejraději
objednávali „jedno pivo“. Španělští
studující popsali vánoční i jiné tradice
v místě, kde bydlí.

Někteří z nich přijeli z krásného
španělského města Cordoby. Ostravu
jako město pokládají za zvláštní, roztahané, nesymetrické, ale přijatelné
pro život mladého člověka. Ocenění
španělských studentů si Ostrava vysloužila zejména v ohledu dostupnosti
veřejnou dopravou. České studentky
učitelství pro MŠ, angličtinu dobře
ovládající, španělským studentům
poděkovaly za příjemné setkání
a popřály jim bezproblémovou cestu
zpátky domů a úspěšné další studium.
Čeští i španělští studenti by se v průběhu semestru rádi setkali vícekrát.
 Polky
O vzájemnou spolupráci a výměnu
studentů i učitelů v uplynulém semestru projevili zájem vyučující
i studentky ze 600 km vzdálené
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie v Polsku. Místních šest studentek oboru učitelství
se zajímalo o předměty pedagogických praxí v ZŠ a MŠ a na KPA naší

 Třináct studentů a studentek ze Španělska
a šest z Polska studovalo v rámci Erasmu
na katedře pedagogiky primárního
a alternativního vzdělávání Pedagogické
fakulty naší univerzity. Foto: -akpa-
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univerzity studovaly vybrané předměty v oborech Učitelství pro MŠ
a Učitelství pro 1. st. ZŠ. Při analýze
ověřených pedagogických poznatků
po proběhlých pedagogických praxích zahraniční studentky prokázaly
srovnatelné teoretické znalosti jako
studující v oboru Učitelství pro MŠ
PdF naší univerzity.
V seminářích předmětu Program
podpory zdraví v MŠ se polské studentky seznámily s kurikulem inovativního programu Zdravá mateřská škola
a uplatnily získané teoretické a praktické znalosti při sestavování třídního
vzdělávacího programu. Při rozloučení
na konci semestru studentky oboru
Učitelství pro MŠ uspořádaly společnou neformální rozpravu se zahraničními studentkami o průběhu studia
na obou fakultách a o podmínkách
pedagogické praxe. Polské studentky
v ní také popsaly rozdíly a shody
v praxi české a polské mateřské školy.
Na závěr studentky z Chełmu přiblížily
těm našim MŠ v Polsku prostřednictvím poutavé prezentace.
 Pedagogická praxe cizinců
V obou studijních oborech: Učitelství pro MŠ a Učitelství 1. stupně ZŠ
se 19 zahraničních studentů zúčastnilo i výuky předmětu zaměřeného

Studenti
na pedagogickou praxi v MŠ a ve třídách 1. stupně ZŠ. Skupina 10 studentů
ze Španělska mezi nimi dominovala.
Pedagogickou praxi studující absolvovali na ZŠ Ostrčilova, kde mají
zřízeny třídy s výukou v angličtině.
Navštěvovali 1. a 3. ročník a pozorovali výuku angličtiny. Studenti
byli výukou velmi zaujati, získali



si i pozornost dětí, pro které byli zajímavým zpestřením školního života.
V průběhu praxí byl na tvářích studujících patrný úsměv a spokojenost.
Z rozhovorů se studenty samotnými
vyplynulo, že se jim v českých školách líbilo. Dokonce se ve 3. třídě také
zapojili do výuky: žáci s nimi krátce
a jednoduše konverzovali. Spolupráce

se školami i vyučujícími byla oboustranně vstřícná.
R. Burkovičová, A. Tomášová, O. Šimik,
katedra pedagogiky primárního
a alternativního vzdělávání PdF,
radmila.burkovicova@osu.cz,
alexandra.tomasova@osu.cz,
ondrej.simik@osu.cz

Mezinárodní studentská konference

Na katedře germanistiky Filozofické fakulty (KGE FF) naší univerzity se 26. listopadu 2010 již po šestnácté konala Studentská vědecká konference tradičně
spojená s udílením Ceny Františka Schwarze (udílená letos po čtrnácté).
Konference se konala pod záštitou
RNDr. Pavla Poce, poslance Evropského
parlamentu, který akci osobně navštívil. Dalšími hosty byli studenti katedry
germanistiky partnerské Univerzity
Erfurt. Dostavili se v hojném počtu
pod vedením dr. Horsta Ehrhardta.
Konference se dále zúčastnili vyučující a studenti z KGE FF včetně studentů programu ERASMUS z německé
Univerzity Zittau a turecké Univerzity
Sakarya. Dále prof. Gundolf Keil, historiolingvista a rovněž profesor dějin
medicíny z Würzburgu, jenž v daném
týdnu navštívil naši katedru.
Akci připravenou pod taktovkou
Mgr. Ireny Šebestové, CSc., moderovala již tradičně doc. Pavla Zajícová.
Úvodní projev pronesli doc. Jan Malura, statutární zástupce děkana FF
OU a proděkan pro vědu a výzkum
FF OU, a vedoucí KGE FF prof. Lenka
Vaňková.
Konferenci zahájila lingvistická
sekce příspěvkem ostravské studentky
magisterského studia Marie Černínové, která se věnovala fenoménu
emocí v literárním textu. Na ni navázala studentka Hannah Thiel z Erfurtu s tématem emocí v milostných
dopisech. Ostravský student magisterského studia Radek Sporysz se zaměřil
na fenomén emocionality v souvislosti
s neverbální komunikací.
Fenomén emocí tentokrát v poutnických cestopisech sledoval erfurtský
student Thomas Grauel. O problematice modifikovaných frazeologismů
coby výrazu emocí hovořil jeho kolega Benjamin Hübner. Následoval
student magisterského studia KGE FF
OU Marek Gajda, který velmi poutavě
pojednal o emocích ve filmových titulcích. Timo Bonengel z Erfurtu se v příspěvku zaměřil na problematiku tzv.
konotované slovní zásoby.

Následovala literárněvědná sekce,
kterou zahájil další host naší konference, Mgr. Markéta Balcarová, germanistka-doktorandka z pražské FF
UK. Během konference představila
projekt chystané germanistické studentské konference, organizované
pražskými doktorandy. Na konferenci

se věnovala fenoménu přírody v díle
Adalberta Stiftera.
Následoval erfurtský student
Markus Patzer. Ten vystoupil s novátorským příspěvkem týkajícím se kafkovské recepce u Anny Seghersové.
Sekci uzavřely příspěvky dvou ostravských studentek magisterského
studia, a to Adély Špičákové (Interpretace Schwittersovy básně Anna
Blume) a Michaely Hyklové (Obraz
cizí kultury v dílech Aglaje Veteranyiové, rumunské, německy píšící
autorky).
Následovala dvojsekce věnovaná reáliím a didaktice, obsahující
tři velmi různorodé, nicméně zajímavé příspěvky. Obraz německé
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menšiny v ČR načrtla a následnou
živou diskusi vzbudila ostravská studentka magisterského studia Hana
Čerychová. O konkrétních dějinách
německého obyvatelstva ve Frýdku-Místku pohovořila její kolegyně
Simona Andělová. Analýzu výuky
němčiny na Přerovsku podala Jitka
Grygarová, rovněž studentka magisterského studia na KGE FF OU. Závěr
konference patřil již tradičně historiolingvistům, genderově a lépe ře-

čeno historiolingvistkám, soutěžícím
o Schwarzovu cenu.
O problematice historických lékařských knih pojednala externí studentka doktorského studia na KGE FF
Mgr. Markéta Wolfová. Tématu manželských smluv se věnovala její kolegyně Mgr. Linda Lacinová.
Cenu Františka Schwarze získal příspěvek Mgr. Šárky Unuckové, rovněž
externí doktorandky na KGE FF. Velmi
svěžím způsobem osvětlil analýzu
textů věnujících se fenoménu moru.
Mgr. Unucková v diskusi rovněž
poukázala na fakt, že staré rukopisy
mnohdy užívaly metod, jež se v dějinách lékařství objevovaly až později.
(pokračování na straně 14)

Studenti

 Mezinárodní…
(pokračování ze strany 13)

Konkrétně se například jedná o blechy, jimž byla v jejím zkoumaném korpusu přisuzována souvislost s šířením
moru.
Akci uzavřel poslanec Evropského
parlamentu RNDr. Pavel Poc předáním diplomů a cen účastníkům konference. Při předávání pronesl krátký
projev týkající se významu německého
jazyka ve sjednocené Evropě a v orgánech EU. Významu, který je v současné
době stále nedoceněný.
Ve svém projevu dále apeloval
na studenty, aby se věnovali studiu
německého jazyka, protože „Evropa
čeká na kvalifikované germanisty“.
Sám také žertem vyjádřil politování, že se nevěnoval „tomuto krásnému jazyku tak, jak by chtěl, a je tak
v profesním životě odkázán na služby
překladatelů a tlumočníků“. Vzhledem k přítomnosti německých hostů
byl na tlumočnické služby odkázán
i při svém ostravském projevu, který
konsekutivně přetlumočila dr. Eva
Hrdinová.

Jak vidno a patrno, počet účastníků
a hostů konference a nabízená tematická paleta se stále rozšiřuje a reflektuje tak odborný zájem studentů
na KGE FF. Doufejme tedy, že si naše
konference zachová svůj tradiční

vysoký standard a její následující ročník bude ještě lepší!
Mgr. Eva Hrdinová, Ph.D.,
katedra germanistiky FF,
eva.hrdinova@osu.cz
Fota: -ffa-

Zaznamenali jsme



Tomáš Etzler na své alma mater

Tomáš Etzler, válečný zpravodaj CNN, významný český novinář, držitel ceny
Emmy v sekci žurnalistika a absolvent ostravské geografie, přišel diskutovat
se studenty.
Občanská válka na Haiti, válka v Afghánistánu, válka v Iráku a současná pestrá
situace v Číně, o nich svým zpravodajstvím pro CNN a Českou televizi informoval žurnalista Tomáš Etzler.
Absolvent oboru geografie a tělesná výchova naší univerzity přijal

pozvání katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké
fakulty a přednášel studentům naší univerzity o každodenní práci ve válečných
zónách, denní rutině v Pekingu a Hong
kongu a také o současnosti a budoucnosti Číny jako možné globální velmoci.
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Etzler se před zcela zaplněnou
velkou posluchárnou na Kolejích
Jana Opletala na Hladnově představil nejen jako jeden z top světových
reportérů oceněný prestižní novinářskou cenou EMMY, novinářským
„Oskarem“ za přínos k rozvíjení nových technologií, ale i jako zdatný
přednášející.
Své posluchače zaujal zejména popisem práce v extrémním nebezpečí

Zaznamenali jsme
válečných událostí, ale také informacemi o bouřlivé současnosti Číny.
Ta se jako stále ještě rozvojová země
s oficiální komunistickou ideologií vydala na cestu k tržnímu hospodářství,
což nabízí světu nepřeberné množství
atraktivních témat – ekonomických,



politických, sociálních či kulturních.
Studenti se v následné diskusi nejvíce
zajímali o novinářovy názory na události na Blízkém východě, situaci v Tibetu a každodenní život Číňanů.
V budoucnu bude katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

s Tomášem Etzlerem i nadále spolupracovat. Pro začátek pro své studenty
dojednala uskutečnění pravidelných
„telepřednášek“ z Číny.
http://prf.osu.cz/

Tradiční Mikulášská besídka na „přírodě“ znovu netradičně

Jako každoročně, letos již po sedmé připravili studenti 2. ročníku navazujícího
magisterského studia učitelství chemie Mikulášskou besídku, tentokrát ve znamení televizního vysílání.
 Trocha historie
Každý rok dostávají studenti učitelství
chemie, končící cyklus didaktických
předmětů na katedře chemie Přírodovědecké fakulty (PřF) naší univerzity,
za úkol připravit pro veřejnost Mikulášskou besídku. Studenti přistupují
k přípravě nově, netradičně a značně
tvořivě – populární a atraktivní formou, aby výuka zaujala (takoví by učitelé měli být).
Před sedmi lety začínala Mikulášská
jako chemická besídka s demonstracemi efektních chemických pokusů.
Studenti prováděli připravené pokusy
v bílých pracovních pláštích a fakt,
že jde o Mikulášskou besídku, naznačovali čertovskými rohy a andělskými
lamelami na hlavách.
Jak šel čas, Mikulášská besídka
nabývala konkrétnější podobu vystoupení s určitým chemickým dějem
a přehlídkou efektních pokusů. Jen
tak namátkou: veršované vystoupení
s Mikulášem na saních, nejrůznější
zdramatizované příběhy do pekla zatoulaných andělů, hodných i škodolibých čertů, nebo navazování věčného
přátelství mezi anděly a čerty.

 Televize Nebe – Peklo – Ráj
V tomto akademickém roce studenti
vytvořili opět jinou a zase netypickou a zvláštní Mikulášskou besídku.
Vlastně ani tolik o Mikuláše nešlo. Besídka dostala přesně vystihující název
„Chemické zprávy ze světa i mimo něj“.
Návštěvníci zhlédli hlasatelku televize Nebe – Peklo – Ráj, která posluchače zavedla prostřednictvím
promítaných reportáží do Egypta,

Brazílie, Itálie i do Afriky. V živých
vstupech pak účastníci besídky mohli
vidět řadu pekelných i nebeských
pokusů.
Je třeba pochválit nápaditost,
tvořivost a pracnost, kterou studenti
učitelství chemie vynaložili na to, aby
byla tradiční besídka opět jiná a opět
úspěšná. Je nutno říci, že se jim to
beze zbytku podařilo.
 Třikrát
Besídka se uskutečnila celkem třikrát.
Nejdříve 9. prosince 2010 dopoledne
pro děti 4. třídy ZŠ v Bílovci a pro žáky

9. třídy ZŠ ve Velkých Lošticích. Líbila
se oběma věkovým skupinám žáků.
Byli nadšení!
Ve stejný den odpoledne pak
probíhalo představení pro talentované žáky v chemii. I oni si pochvalovali nové pokusy, které ještě neznají.
Ocenili také práci kameramanů a střihačky, která se téměř na profesionální
úrovni zhostila zpracování předtočených televizních reportáží.
A nakonec v pondělí 13. prosince
2010 byla besídka určena studentům PřF OU, zaměstnancům a jejich
dětem. Je škoda, že právě toto poslední vystoupení se nesetkalo se zájmem, který jsme očekávali (je možné,
(pokračování na straně 16)

15

Zaznamenali jsme

 Tradiční Mikulášská…
(pokračování ze strany 15)

že byl nevhodně zvolen termín).
I přes určité zklamání v tomto ohledu
si myslím, že besídka očekávání splnila
a opět ukázala, že studenti učitelství
chemie mají předpoklady být dobrými
učiteli, kteří umí svůj předmět, tolik
nepopulární chemii, podat atraktivní
formou všem věkovým skupinám.
Chtěla bych poděkovat studentům,
kteří se na přípravě i realizaci chemické
besídky podíleli, a již se těším na to, co
připraví další studenti na rok příští.
Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.,
katedra chemie PřF OU,
marie.solarova@osu.cz
Fota: -prfa-



Grygar: Principem vědeckého poznání je vědecká skepse

…naším úkolem je dělat chyby co nejrychleji! I tato myšlenka zazněla z úst
významného astrofyzika dr. Jiřího Grygara na prosincové přednášce na Filozofické fakultě naší univerzity.
Na četných příkladech z oblasti věd přírodních i historických Grygar demon

stroval omyly vědy, které se bohužel
v některých případech staly její trvalou součástí. „Vědu ničí manipulace

s fakty, úmyslné podvody a instantní
věda,“ zdůraznil Grygar.
Vesmírná tělesa, meteority, novy,
to byla další jeho témata. Studenti
se mimo jiné dozvěděli, že k rekordmanům v počtu objevených planetek
se řadí Johann Palisa. Je opavským
rodákem, jeho jméno nese ostravská
hvězdárna a planetárium. Objevil celkem 122 planetek.
Závěr přednášky probíhal v odlehčeném tónu. Grygar seznámil přítomné s každoročním udílením ceny
Ignáce Nobela, která je parodií na klasickou „nobelovku“. Komise složená
ze skutečných nositelů Nobelových
cen ji uděluje za nesmyslné, nepoužitelné, ale přesto svým způsobem zajímavé vědecké experimenty.
Jana Bolková,
jana.bolkova@osu.cz
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Seminář matematiky a informatiky pro učitele SŠ a ZŠ

Počátkem února se uskutečnil na katedře matematiky i katedře informatiky
a počítačů Přírodovědecké fakulty naší univerzity již 17. ročník „Semináře matematiky a informatiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol“.
Toto setkání se koná každým rokem
ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků, pobočka Ostrava.
Sekce matematiky měla letos na programu především problematiku vyjadřování funkcí v úlohách středoškolské
matematiky.
Přednášel RNDr. Josef Kubát, bývalý ředitel gymnázia v Pardubicích
a jeden z předních tvůrců didaktiky
matematiky v ČR, na téma „Relace
a funkce“. Dále vystoupila RNDr. Eva
Davidová z Wichterlova gymnázia
v Ostravě s příspěvkem „Jak může

GeoGebra pomoci ve výuce geometrie
na střední škole“.
Posledním příspěvkem semináře
byla přednáška „Kuželosečky a stopa
bodu v GeoGebře“ od Mgr. Evy Skýbové z Gymnázia Hladnov ve Slezské
Ostravě. Semináře sekce matematiky
se zúčastnilo více než 40 středoškolských profesorů matematiky, a to nejen z Moravskoslezského kraje.
Sekce informatiky letos proběhla formou workshopů ve specializovaných počítačových učebnách.
Každý účastník si mohl vybrat ze čtyř

workshopů: 1. Tvorba dynamických
webových stránek pomocí jazyka PHP.
2. Tvorba testů v prostředí HotPotatoes a jejich integrace do LMS Moodle.
3. Webové stránky snadno a rychle
aneb „a je tu web“. 4. Vedeme výuku
s interaktivní tabulí SmartBoard.
Největší zájem byl o workshop
„Tvorba testů v prostředí HotPotatoes
a jejich integrace do LMS Moodle“,
jehož lektorem byl ing. Pavel Smolka.
Mezi dalšími lektory byli Mgr. Marek
Osuchowski, Mgr. Rostislav Miarka
a Mgr. Lenka Galejová. Semináře
sekce informatiky se zúčastnilo celkem 33 učitelů z celé ČR.
Beáta Sklářová,
beata.sklarova@osu.cz

Projekty EU



Invaze robotů do škol

Školy, které se zapojily do projektu Evropské unie, nezaváhaly. Jejich talentovaní žáci se naučí, jak sestavit svého
prvního, a jistě ne posledního robota
(na fotografii).
Projekt „Systém využití počítačem
podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí

Fota: Hana Jenčová

žáků základních a středních škol“ –
CZ.1.07/2.3.00/09.0024 umožní rozvíjet
schopnosti a dovednosti talentovaným
žákům některých základních a středních škol kraje.
Tyto experimenty budou probíhat v odborných kroužcích. Projekt
připravila a uskutečňuje coby řešitel
projektu naše univerzita společně
s partnery: Metodickým a evaluačním
centrem (MEC), o.p.s., a šesti ZŠ a šesti
SŠ MSK.
Letos v lednu proběhla instruktáž,
na níž se učitelé seznámili se skládáním robotka. Aby mohli svým nadaným žákům být nejen nápomocni
radou, ale také těm šikovnějším
zdatně sekundovat při sestavování
této zajímavé „hračky“.
Do kroužků bylo z více než 1000
žáků 12 ZŠ a SŠ Moravskoslezského
kraje vybráno 180 nejnadanějších,
kteří nejlépe zvládli vstupní testy.
V centru zájmu bylo nadání pro matematiku, biologii, fyziku, chemii, nebo
environmentální výchovu, geografii či
informatiku – robotiku.
Naše univerzita pořádá v rámci
projektu různé workshopy. Pedagogové si při nich osvojují potřebné
znalosti a dovednosti, aby byli svým
talentovaným žákům v kroužcích
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co nejužitečnější. Už v únoru se konal další z vývojových workshopů
pro partnerské školy, tentokrát zaměřený na práci s ICT vybavením ve vazbě
na náplň kroužků.
Naše univerzita v rámci projektu
dovybavila partnerské ZŠ a SŠ výpočetní technikou tak, aby se vše mohlo
odehrávat ve virtuálním prostředí.
Samotné kroužky zahájí svou činnost
už ve školním roce 2011/2012.
(pokračování na straně 18)

Projekty EU

 Invaze robotů…

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava; Gymnázium Vítkov, Komenského
145; Mendlova střední škola Nový Jičín,
Slezské gymnázium Opava, Střední odborná škola Frýdek-Místek, Základní
škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3; Základní škola a mateřská
škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské
2254; Základní škola a Mateřská škola
Opava, Šrámkova 4; Základní škola
a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15; Základní škola Krnov,
Smetanův okruh 4; Základní škola Nový
Jičín, Komenského 68.

(pokračování ze strany 17)

Projekt je realizovaný prostřednictvím Evropského sociálního fondu,
Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, oblast
podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu
a vývoji. Byl zahájen 1. srpna 2009,
s ukončením se počítá 31. července
2012. Poskytovatelem dotace v celkové výši téměř 12 miliónů korun
je Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy.
Kromě MEC je partnery OU
šest ZŠ a šest SŠ MSK: Gymnázium
a Střední odborná škola Orlová-Lutyně,



Hana Jenčová,
newsletter@osu.cz

Umějí učit? Ukáže testování EU

Na jaře se uskuteční elektronické testování výstupních znalostí a dovedností
6000 žáků základních a středních škol z jazyka českého, cizích jazyků, matematiky a přírodních věd příhraničních krajů České a Slovenské republiky.
Testování by mělo ukázat přírůstek
znalostí žáků dané školy, který nastal
od vstupního testování dosud. Testováním projdou žáci 5., 7., a 9. tříd
ZŠ a 3. ročníků SŠ krajů Moravskoslezského, Žilinského, Trenčínského
a Trnavského.



Testování proběhne v rámci projektu
ERDF pod názvem „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v česko-slovenské
příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj“, číslo projektu 22410320017.
Vedoucím partnerem projektu je Metodické a evaluační centrum, o.p.s., dalšími

partnery pak Ostravská univerzita v Ostravě a Trnavská univerzita v Trnavě.
Projekt usiluje především o nové pojetí
výuky a její zkvalitnění. Aby to pro učitele
bylo snazší, připravili pro ně realizátoři projektu 18 inovativních sbírek didaktických
materiálů. Tyto neocenitelné pomocníky
pro ně vytvořili čeští a slovenští odborníci
pro jednotlivé vyučovací předměty.
Tyto sbírky mají učitelé k dispozici
už od konce loňského roku. Na konec
května 2011 realizátoři plánují dvoudenní mezinárodní konferenci, na níž
budou srovnány výsledky testování
v příhraničních regionech.
Více na: http://www.mecops.cz/
projekt-sr-cr-main.php
-lis-,
newsletter@osu.cz

Zdravotnické programy nově

V prosinci 2010 bylo na Lékařské fakultě naší univerzity zahájeno v rámci OP
Evropské unie Vzdělávání pro konkurenceschopnost řešení projektu „Inovace
profesních zdravotnických programů na OU“ s celkovou finanční dotací více než
11 milionů korun.
Inovace vybraných kurzů ve studijních plánech profesních zdravotnických programů (podle zák. 96/2004
Sb.) si kladou za cíl posílení flexibility a kreativity absolventů. Soustředí se na kvalitativní rozvoj výuky,
zejména modernizaci didaktických
metod, využití konceptu modularizace studijních oborů, širší zapojení

odborníků z praxe do výuky a zařazení komponenty EBP (Evidence Based
Practice) do studijních plánů.
Projekt se zaměřuje na rozvoj dovedností a kompetencí, ne na pouhé
předávání znalostí. Do výuky jsou začleňovány prvky znalostní ekonomiky.
Výuka bude intenzivněji provázána
s praxí díky spolupráci s externími
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odborníky. Projekt reaguje zejména
na problematiku klinické praxe založené na důkazu a na poptávku po vysokoškolsky vzdělaných zdravotnických
pracovnících, schopných zhodnotit,
vyhledat a implementovat relevantní
výsledky výzkumu do praxe k zajištění
kvalitní péče o pacienta. Partnery projektu jsou Fakultní nemocnice Ostrava
a Městská nemocnice Ostrava.
Projekt zvýší odbornou kvalifikaci
absolventů zdravotnických oborů
a jejich uplatnitelnost na trhu práce.
Naplnění tohoto cíle umožní inovace předmětů (kurzů) ve studijních
plánech minimálně osmi akreditovaných zdravotnických studijních oborů
v rámci studijního programu Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví (v prezenční i kombinované formě
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studia), a to jak na bakalářské, tak
na magisterské úrovni studia.
Pro jednotlivé kurzy budou zpracovány studijní opory, vytvořeny
e-learningové kurzy, upraveny sylaby
s využitím nových didaktických metod
a pomůcek. Výraznou inovací je zařazení komponenty EBP do studijních
plánů. Tematika EBP bude zapracována do sylabů vybraných klinických
předmětů, které budou inovovány



implementací případových studií a modelových situací s využitím koncepce
PICO a elektronických databází. Pro vybrané studijní obory se společným
základem bude připraven systém organizace studia v podobě modulů, což
umožní větší vzájemnou prostupnost
studia a posílí týmovou spolupráci.
Projekt přinese tyto konkrétní
výstupy: 54/1 inovovaných/nových
kurzů, minimálně 150 zpracovaných

případových studií (kazuistik) pro EBP,
43 distanční studijní opory, 31 e-learningových kurzů, zpracování metodik
kritického hodnocení důkazů, inovaci
kurzů s využitím nových didaktických
pomůcek ve specializovaných učebnách. http://projekty.osu.cz/ipzp
RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.,
garant projektu
hana.sochorova@osu.cz

SYNERGIE: 495 certifikátů

Projekt SYNERGIE – Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ slavnostně předal 495 certifikátů
pedagogům, kteří se v roce 2010 zúčastnili některého z kurzů pořádaných
v rámci projektu.
Na sklonku loňského roku byly v aule
naší univerzity slavnostně předány
certifikáty projektu SYNERGIE – Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ, jehož řešitelem
je naše univerzita ve spolupráci s 21
partnerskými školami Moravskoslezského kraje. Projektu, mezi jehož

Hosty slavnostního odpoledne
přivítala prorektorka doc. PaedDr.
Iva Málková, Ph.D. Na její slova pak
navázal řešitel Mgr. Rostislav Fojtík,
Ph.D., z katedry informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty. Předal

495 absolventům certifikáty za jejich
úspěšné absolvování vzdělávacího
kurzu. Slavnostní atmosféru dokreslilo vystoupení pěvecké skupiny jedné
z partnerských škol, Matičního gymnázia Ostrava, pod vedením Mgr. Markéty Šňupárkové.
K završení odpoledne studenti
další z partnerských škol: AHOL –
Střední škola gastronomie, turismu
a lázeňství, připravili malé slavnostní
pohoštění.
Kurzy
„Pedagogické
praxe“ v projektu SYNERGIE – Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ absolvovalo také
139 studentů naší univerzity, ti své
certifikáty obdrží 25. března 2011.
PaedDr. Dagmar Dluhošová

hlavní cíle patří zlepšení konkurenceschopnosti absolventů učitelských
oborů na trhu práce, podpora flexibility a kreativity pedagogických
pracovníků, usnadnění orientace
ve vysokoškolském studiu a vědních
oborech zájemcům o studium a vytvoření nabídky dalšího kompetenčního
studia pro pracovníky VŠ. 	



Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje IT

Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty naší univerzity spolu s Ústavem pro výzkum
a aplikace fuzzy modelování zahájila
v zimním semestru akademického

roku 2010/2011 výuku šesti nových
předmětů.
Jsou zaměřeny na soft computing a připraveny v rámci projektu
Operačního programu Vzdělávání
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pro konkurenceschopnost s názvem
„Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informačních technologií v Moravskoslezském kraji“.
Jde o následující předměty: Adaptivní webové systémy s prvky soft
computingu – webové systémy a jejich základy s využitím prvků webového a softwarového inženýrství
(pokračování na straně 20)
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 Posílení výzkumu…
(pokračování ze strany 19)

a s využitím metrik, technik a modelu adaptace, personalizace a soft
computingu.
Úvod do soft computingu – úvod
do problematiky soft computingu
z pohledu umělé inteligence, vymezení soft computingových a hard
computingových metod, základní
motivace živými systémy, lidskou řečí,
robustností a praktickou optimalitou
u soft computingových metod: evoluční algoritmy, PSO, neuronové sítě,
fuzzy množiny, fuzzy logika a fuzzy
metody v úlohách rozhodování.
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.
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 způsoby tvorby
a udržení informačních systémů. Koncepty pro ontologické a pravidlové
informační systémy a systémy pro podporu rozhodování za neurčitosti.
Obecné softwarové prostředky
pro modelování – 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, import
a export dat, práce se soubory.

či vzdálenou). Stejný obraz je k dispozici také na dvou velkoplošných plátnech. Celý prostor učebny je ozvučen
a snímán inteligentním systémem kamer a mikrofonů, které jsou schopny
snímat aktuálně hovořícího řečníka.
Instalován je také nahrávací systém
Accordent Capture Station, umožňující nahrávat přednášku (obraz, zvuk
a prezentace) do podoby jedné moderní webové prezentace, případně
online streamingu přes internet.
Tato videokonferenční učebna
slouží jednak pro videokonferenční
přenosy různých prezentací vědeckých

Z prostředků projektu byla také
vybavena videokonferenční učebna
moderním videokonferenčním zařízením, umožňujícím interaktivní spojení
dvou a více míst přes internet do jedné
virtuální konference.
Pro každého účastníka jsou k dispozici dva LCD displeje, které zobrazují vzdálený a místní obraz řečníka,
případně řečníkovu prezentaci (místní

či rozvojových projektů a také pro videokonferenční výuku v kombinovaných a distančních formách studia.
Dále slouží pro nahrávání přednášek
vyučujících pro účely jejich publikace
studentům v kombinovaných a dis
tančních formách studia.
Pavla Janoschová, pavla.janoschova@osu.cz,
Mgr. Michal Kusýn, michal.kusyn@osu.cz
Foto: -prfa-

Bezplatné kurzy pro učitele

Držet krok s mládeží není pro její učitele, obzvláště v přírodních vědách,
snadné. A není to jen nedostatečným
technickým vybavením škol. Učitelům
se většinou nedostává i kvalitních pomůcek, „mustrů“, návodů, jak učit nově.
Projektem Evropské unie „Další
vzdělávání
učitelů
přírodovědných předmětů“, registrační číslo
CZ.1.07/1.3.05/11.0024, jim naše univerzita nabídla „vše v jednom“.

Zapojení učitelé získali přístup
k moderním metodám výuky a možnost trvale využívat multimediální digitální knihovnu TELMAE (www.telmae.
cz). Knihovna obsahuje tolik potřebné
„mustry“ – scénáře a metodiky vyučovacích hodin, videa experimentů,
multimediální klipy z vyučování a PC
podporované experimenty.
Druhý běh těchto bezplatných
kurzů akreditovaných MŠMT bude
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probíhat kombinovanou formou výuky od března 2011. Zájemci se přihlásili z Ostravy, Opavy, Bílovce
a Karviné. V rámci projektu proběhly
již v půli roku 2010 speciální krátkodobé kurzy, zúčastnilo se jich 161 učitelů ZŠ a SŠ.
Kurzy jsou zaměřeny na inovaci
výuky fyziky, chemie, biologie a geografie za pomoci moderních měřicích
zařízení a počítačem podporované výuky. Partnery projektu jsou Metodické
a evaluační centrum, o.p.s., a Wichterlovo gymnázium, Ostrava – Poruba.
http://projekty.osu.cz/mmobjekty
Hana Jenčová,
newsletter@osu.cz
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Významný cíl projektu „Trenažéry“ splněn

Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů a projektové oddělení Lékařské fakulty (LF) naší univerzity ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava (FNO), Policií ČR a Městskou policií v Ostravě řeší od roku 2009 speciální projekt.

tohoto cíle umožní inovace kurzů
v těsnější návaznosti na potřeby trhu
práce, vytvoření speciálních multimediálních objektů (výukové CD/DVD),
distančních opor a e-learningových
kurzů pro studenty VŠ.
Zásadní inovací v rámci řešení projektu byla přestavba suterénu budovy
Ústavu soudního lékařství Fakultní
nemocnice v Ostravě. Projektovému
týmu se tu podařilo vybudovat trenažéry terénních situací – specializované
učebny. Budou využívány pro nácvik
ohledání místa činu, vyprošťování
osob při dopravní nehodě, poskytování první pomoci i zajištění stop
pro kriminalistické expertízy. Umožní
posluchačům získat adekvátní představu o činnosti všech složek Integrovaného záchranného systému.
Slavností otevření trenažérů terénních situací proběhlo dne 24. listopadu

Nese název „Inovace didaktických
postupů a podpora distančního vzdělávání ve studijních kurzech akreditovaného oboru Společenská patologie
a logistika terénních rizikových situací“ se zkráceným názvem „Trenažéry terénních situací“, reg. číslo:
CZ.1.07/2.2.00/07.0323.
Jeho hlavním cílem je inovovat
a ověřit 25 studijních kurzů ve studijním oboru „Společenská patologie
a logistika terénních rizikových situací“ a vybrané studijní kurzy v oboru
„Zdravotnický záchranář“. Dosažení
2010 za účasti vrchního ředitele Sekce
řízení operačních programů EU Dr.
Ing. Jaroslava Kuby, Ph.D., MBA z MŠMT,
rektora naší univerzity prof. RNDr. Jiřího
Močkoře, DrSc., děkana Lékařské fakulty OU doc. MUDr. Arnošta Martínka,
CSc., náměstků ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě MUDr. Josefa Srovnala
a ing. Ivo Žolnerčíka, zástupců Krajského
ředitelství Policie Moravskoslezského
kraje Mgr. Tomáše Tuhého, ředitele,
Mgr. Dalimila Syptáka, JUDr. Luboše
Valeriána, ing. Jana Aufarta, zástupců
Městského ředitelství Policie Ostrava
Mgr. Tomáše Landsfelda a Mgr. Ing. Miloše Poloczka a ředitele Městské policie v Ostravě Mgr. Zdeňka Harazima.
(pokračování na straně 22)
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 Cíl splněn…
(pokračování ze strany 21)

První studenti zde zahájili výuku v letním semestru letošního akademického
roku.
Tento úspěšně splněný cíl měl
možnost představit projektový tým
loni na přelomu listopadu a prosince
odborné veřejnosti na prestižní akci
Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR

na 17. mezinárodním sympoziu s výstavou Inovace 2010. Pořádala ji pod záštitou předsedy vlády ČR Petra Nečase
Asociace inovačního podnikání ČR.
Projekt se na této významné akci
představil modelem vybudovaných
trenažérů, který vyrobili v měřítku
1:10 studenti katedry sochařství naší
univerzity.
Dovolte, abychom na tomto
místě poděkovali všem zapojeným

odborným pracovníkům, právnímu
oddělení rektorátu OU a FNO, finančním a mzdovým účetním a technickohospodářským pracovníkům LF, kteří
nezastupitelným dílem přispěli k dosažení tohoto významného dílčího cíle
projektu.
Adriana Kaštovská, za projektové oddělení LF OU
a řešitelský tým projektu „Trenažéry“
adriana.kastovska@osu.cz
Fota: -lfa-

Lékařská fakulta



Přání kolegů docentu J. Horáčkovi

Docent Jaroslav Horáček se 13. ledna dožil za plných sil a tvůrčí energie významného životního jubilea – 70 let.
Jubilant je čelným představitelem
české anatomické patologie. Dvakrát
zastával funkci děkana Zdravotně
sociální fakulty OU a řadu dalších významných funkcí naší univerzity.
Svou profesní kariéru zahájil
na katedře patologické anatomie Lékařské fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci. Poté pracoval jako primář
Patologicko-anatomického oddělení
nemocnice v Krnově, v níž zastával také
funkci ředitele nemocnice. Později byl
povolán do funkce primáře Krajského
Stále usměvavý doc. MUDr. Jaroslav Horáček,
CSc., vedoucí Ústavu anatomie a Ústavu
patologie Lékařské fakulty naší univerzity.
Foto: -aou-



oddělení patologie v Ostravě a krajského odborníka pro patologii.
Docent Horáček patří mezi zakladatele Zdravotně sociální fakulty OU
a významně se zasloužil o její rozvoj
a následnou transformaci v Lékařskou
fakultu OU. V současné době je vedoucím Ústavu patologie LF v Ostravě.
Zúčastnil se dlouhé řady odborných
konferencí v ČR i zahraničí. Významně
se zasloužil o rozvoj zahraničních styků
fakulty. Spolupracoval s výzkumnými
pracovišti v Německu a Rakousku. Dosud působí ve výborech odborných
společností v oboru patologické anatomie a soudního lékařství.
Přejeme docentu Jaroslavu Horáčkovi pevné zdraví a hodně štěstí
v osobním i pracovním životě.
Mgr. Petra Bystroňová, petra.bystronova@osu.cz,
doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, DrSc.,
vojtech.kamarad@osu.cz

Své práci rozumíme – publikační činnost LF

Publikační činnost hraje významnou roli v procesu činností a hodnocení výzkumných organizací, mezi něž se řadí i nově vzniklá Lékařská fakulta naší univerzity
(LF OU).
Na jednání ustanovené Rady pro vědu
a výzkum Fakultní nemocnice Ostrava
(FNO) a LF OU v září 2010 byl předložen přehled dosavadních publikačních
výstupů za FNO za rok 2010. Ze 120
jich pouze sedm obsahuje dedikaci
OU. Metodika dělení výstupu z realizace grantových projektů je nesporná,
v rámci ostatních publikací existuje
svobodná volba autora, které instituci
publikaci dedikovat.
Cílem akademických zaměstnanců
LF OU je navýšení počtu publikací
a grantových projektů. Úsilí nás všech
by mělo přispět k zdárnému průběhu
rozvoje ostravské LF, která je v současné době pod drobnohledem akreditační komise, okolních lékařských

22

fakult, ale i veřejnosti, studentů
a v neposlední řadě i médií.
Vedení Lékařské fakulty se obrací
na všechny lékaře FNO s akademickým
titulem, dále na lékaře FNO studující
v doktorském studiu, které svou aktivitou odpovídá problematice vysoké
školy, aby dedikace svých publikací
směřovali k LF OU a nenechali o tom
rozhodovat personál vkládající výstupy odborné činnosti do informačních systémů. Podle vnitřní metodiky
OU je nastaveno čerpání institucionální podpory tak, aby autoři naší
univerzity byli finančně motivováni
a získané prostředky jim byly vyplaceny formou odměn.
Důvodem této strategie je skutečnost, že kvalitní výsledky – publikační činnost (články v impaktovaných
a recenzovaných časopisech, odborné
knihy atd.) jsou v případě vysoké

Lékařská fakulta
školy přímo určující pro získání dalších
zdrojů: finančních prostředků na specifický výzkum, prostředky na počet
financovaných studentů v bakalářském, magisterském i doktorském studiu. V důsledku to znamená, že každé
vysoké škole, která nezajistí vykazování kvalitních bodovaných výsledků,
se bude neustále snižovat počet financovaných studentů.

Vedení fakulty si uvědomuje,
že dosud nevyučující klinické obory LF
OU nedávají prostor pro vykazování
publikací této oblasti, proto je připraveno nabídnout pracovní poměr
klinickým lékařům FNO, kteří již dnes
za univerzitu publikují a svou publikační činnost budou dále rozšiřovat.
Na LF OU pracuje několik subjektů,
které usilují o podpoření činnosti akademiků, jsou to: 1/ projektové oddělení
LF OU, v čele s vedoucí PhDr. Ivanou
Fialovou (zaměření na finanční zdroje
z Evropských strukturálních fondů,
včetně projektového řízení); 2/ referát pro vědu a výzkum, v čele s proděkankou MUDr. Janou Dvořáčkovou,
Ph.D., a pracovnicí referátu Michaelou
Zmrzlíkovou (zaměření na projekty
vědy a výzkumu, např. IGA, 7 RP, MS
kraj apod.); 3/ profilující se Centrum
epidemiologických výzkumů (tzv.
CEV), v čele s ředitelem profesorem
MUDr. Vladimírem Janoutem, CSc.
(aktivizace výzkumných týmů, výzkumných skupin).
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří se již seznámili
s komplexností dopadu vykazování
kvalitních výsledků – publikační činnosti a svou snahou již významně

napomáhají rozvoji Lékařské fakulty
naší univerzity.
MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.,
proděkanka pro vědu a výzkum
Lékařské fakulty OU,
jana.dvorackova@osu.cz
Fota: Hana Jenčová

Publikace



Trojí křest na katedře germanistiky

Křty dětské či lidské obecně obvykle situujeme do kostelů, křty knih či CD pak
do muzeí, klubů nebo galerií… Nicméně dějištěm knižních křtů se může stát
i univerzita.
Katedra germanistiky (KGE) Filozofické fakulty naší univerzity 15. února
2011 v banketní místnosti FF křtila
hned tři publikace. Jednou z nich byla
monografie „Textverstehen: Analysen
zu Kohäsion und Kohärenz am Beispiel
journalistischer Texte“ od Šárky Sladovníkové, někdejší externí doktorandky a dlouholeté spolupracovnice
katedry, na téma analýzy publicistického textu.
Dalším textem byla práce Evy
Ćieslarové uvádějící do problematiky
frazeologismů týkajících se člověka
a všeho s ním spojeného, nazvaná
„Phraseologismen im Wörterbuch und
im deutschen und tschechischen Sprachgebrauch: Am Beispiel von Phraseologismen mit dem Bild von Mann
und Frau!“. Poslední publikací v řadě
byly „Aspekte der Emotionslinguistik“, kompendium doktorandských

a studentských příspěvků od studentů
magisterského a doktorského studia
z germanistik ostravské a würzburské,
Marka Gajdy, Cornelie Leis, Milana Pišla, Sonji Rosen, Miroslavy Tomkové
a Šárky Valové.
Tematickým svorníkem publikace,
kterou editovala vedoucí KGE FF naší
univerzity Lenka Vaňková a würzburský germanista a hostující profesor
na katedře Norbert Richard Wolf, rovněž přítomný na této akci, byly emoce
v jazyce.
Volba tohoto tématu odpovídá
dlouhodobému odbornému zájmu
katedry. Čtenář se tak po přečtení
kompendia může dozvědět více např.
o emocích ve filmových titulcích, próze,
dramatu nebo lidových písních.
Celá akce proběhla v příjemné atmosféře za účasti prorektorky doc. Ivy
Málkové a proděkana doc. Jana
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Malury a pedagogů a studentů KGE.
Celá banketní místnost byla zaplněna tak, že by, frazeologicky řečeno,
„ani jablko nepropadlo“. Vzhledem
k tomu, že ne všichni hosté křtin ovládali jazyk český a německý zároveň,
německé projevy tlumočila do češtiny
Eva Hrdinová z KGE.
Vraťme se ale ke křtinám. Ty lidské
se často odehrávají v sakrálních prostředích za zvuků varhan či jiných hudebních nástrojů. Jinak tomu nebylo
ani u nás. Kulturní rámec poskytla
celé akci hra již vzpomínaného Marka
Gajdy, který je nejen nadějným germanistou, ale i dobrým hudebníkem.
Akci doprovodil varhanní hrou z děl
světových hudebních klasiků. Přejme
tedy našim třem germanistickým „miminkům“, aby dobře a zdravě vyrostla
a aby si našla mnoho spokojených
čtenářů!
Mgr. Eva Hrdinová, Ph.D.,
katedra germanistiky FF,
eva.hrdinova@osu.cz

Objevy



Docent Ďuriš objevil nové živočichy

Řada výzkumných expedicí CReefs – Census of Coral Reef
Biodiversity (Soupis organizmů korálových útesů) byla
uskutečněna v rámci velkého mezinárodního projektu
Census of Marine Life (Soupis organizmů moří) v letech
2008–2010.
Jde o jeden z největších projektů tohoto typu v historii. V jeho rámci již
byly objeveny stovky až tisíce vědě
dosud neznámých druhů živočichů
a rostlin, poukazující na závažný fakt,
že o velkém množství organizmů
člověk dosud vůbec neví, a řada jich
zřejmě i zanikne, aniž se vůbec doz
víme, že existovaly.
Účelem projektu CReefs bylo shromáždit údaje o rozmanitosti (diverzity)
organizmů vázaných na tropické korálové útesy, a to prostřednictvím terénních prací expertů z řady zemí světa
na různých útesech jak v Atlantském
oceánu (Karibské moře), tak i v IndoPacifiku. Získaná data projektu, jehož
terénní část končí rokem 2010, jsou
průběžně zpracovávána a vyhodnocována a přispějí k vyhodnocení reálné
globální biologické diverzity života
na korálových útesech.
V Austrálii proběhly výzkumné
expedice na dvou místech Velkého
bariérového útesu – na výzkumných
stanicích ostrovů Heron (jižní část

útesu) a Lizard (sever), a na opačné
straně – na severozápadě Austrálie
(ostrov Ningaloo). Poslední expedice
na ostrov Lizard se zúčastnil na pozvání Australian Institute of Marine
Science také doc. RNDr. Zdeněk Ďuriš,
CSc., z katedry biologie e ekologie Přírodovědecké fakulty OU jako expert
na tropické symbiotické krevety.
O svém působení v Austrálii řekl:
„Expedice se konala v době od 24. srpna
do 14. září 2010. Expediční základna,
Výzkumná stanice ostrova Lizard,

je střízlivě, ale účelně vybaveným terénním pracovištěm v jednom z turisticky
nejatraktivnějších míst Velkého bariérového útesu. K dispozici jsou nejen ubytovací kapacity, jídelna a mikroskopické

na jihu ostrova je rozsáhlá korálová
laguna tvořící společnou platformu
spojující ostrov Lizard se dvěma menšími ostrovy.
Každodenně vyjížděly pracovní
skupiny badatelů vybavených potápěčskou a lovicí technikou na člunech
na různá místa do vzdálenosti až 20
km od ostrova Lizard. Po průzkumech
laguny se sloupovitými korálovými
„bommies“ byly průzkumy zaměřeny
na vnější pobřeží ostrova, blízké i vzdálené ostrovy, ale i na vnější bariérové
útesy. Po návratu na základnu bylo
nutné ošetřit výstroj a hlavně se vě-

laboratoře, ale i potápěčská základna
a flotila malých výkonných člunů.“
Jak dále uvedl, na stanici se během
tří týdnů expedice vystřídalo přes 20
vědeckých pracovníků nejen z Austrálie, ale i Japonska, Kanady, Švédska,
Španělska, Ruska a ČR. Ostrov Lizard
je jeden z ostrovů vulkanického původu, měří několik kilometrů napříč
a jeho dominantou je hora dosahující
cca 150 m výšky. Pokrytý je neprostupnou tropickou vegetací, část pobřeží
je lemovaná mangrovy. Proti stanici

novat krevetám, dokud bylo možné
zaznamenat jejich živé zbarvení.
„Přestože Austrálie má jedny z nejpřísnějších zákonů na ochranu životního prostředí a koráli jsou chráněni
téměř celosvětově, expedice byla vybavena vzácnou výjimkou a bylo dovoleno
v omezeném množství provádět průzkumy i samotných útesotvorných korálů. Již tento samotný fakt je naprosto
unikátní a svědčí o významu projektu,“
řekl dále Ďuriš.
Ďurišova pozornost se soustředila
na symbiotické krevety žijící spíše
na jiných typech korálů – na rohovitkách a měkkých korálech, na trnatcích, ale i jiných žahavcích, dále pak
i na ostnokožcích, v sumkách a mořských houbách. Výsledkem velmi intenzivních terénních prací bylo cca
500 vzorků korýšů, zejména krevet,
ale i některých krabů a mořských
strašků (korýši Stomatopoda).
Protože veškerý čas po návratu
z potápění byl věnován pracím v laboratoři, zejména rozboru vzorků, fotografování čerstvých jedinců, registraci
a konzervování korýšů, obvykle téměř
nezbyl čas na bližší identifikaci krevet.

 Doc. RNDr.
Zdeněk Ďuriš, CSc.

24

Objevy
K tomu dojde až v domácí laboratoři poté, kdy materiál dojde poštou
z Austrálie na naši univerzitu.
„Předběžně je však možné již nyní
říci, že nejméně pět druhů krevet a jeden až dva druhy strašků jsou nové,
pro vědu dosud neznámé. Zřejmě nejzajímavější z tohoto hlediska budou
druhy, které žijí na dosud málo zkoumaných hostitelských typech žahavců –
na trnatcích a hydroidních polypech.
Některé z těchto druhů jsou uvedeny
i na fotografiích,“ dodal Ďuriš.
Zdeněk Ďuriš,
zdenek.duris@osu.cz
Fota: Zdeněk Ďuriš

Do detailu



Jak hodnotit v dramatické výchově

V listopadu 2010 se konal na katedře pedagogiky primárního a alternativního
vzdělávání workshop na téma „Evaluace klíčových kompetencí žáků 1. stupně
základní školy rozvíjených prostřednictvím dramatické výchovy“.
Workshop
Vedoucím workshopu byl Mgr. Zdeněk Dlabola, který se intenzivně věnuje lektorské činnosti a angažuje
v řadě národních vzdělávacích projektů a kurzů. Je také autorem lektorského projektu „Podpora základních
škol při zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové kompetence
žáků“ (více na www.jobos.cz).

V dopolední části workshopu
pod názvem „jednání u kulatého
stolu“ představil lektor svou vizi:
1. Vytvořit soubor zásadních otázek, na které je třeba si odpovědět
ve vztahu k tématu. 2. Na vybrané
otázky hledat v diskuzi odpovědi.
3. Sdílet a shromáždit zkušenosti
s hodnocením a evaluací v dramatické
výchově. 4. Pojmenovat oblasti (co

hodnotíme v DV?). 5. Porovnat tyto oblasti s klíčovými kompetencemi z RVP.
Diskuse se zúčastnilo osm učitelů
z praxe, 27 studentů a tři pedagogové
naší univerzity a organizátoři, celkem
42 účastníků. Jak uvedl Jan Karaffa:
„V diskuzi se podařilo vytvořit návrh nástroje vhodného pro evaluaci klíčových
kompetencí rozvíjených pomocí dramatické výchovy. Účastníci na základě části
modelové lekce vytvářeli kritéria, která
by mohla být základem pro posuzování
pokroku žáků.“
Karaffa dále uvedl: „Ve vybraných
oblastech byla navržena kritéria, včetně
konkrétních indikátorů tak, aby popisovala dosaženou úroveň kompetencí žáků.
(pokračování na straně 26)
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 Jak hodnotit…
(pokračování ze strany 25)

Na závěr účastníci navrhovali různé
možnosti postupů a využívání evaluačního nástroje. Ukázalo se, že měřit
takovou kvalitu je náročné a že je potřeba problematice ještě věnovat
pozornost.“
Pod vedením Zdeňka Dlaboly jsme
si vyzkoušeli několik technik skupinové práce. Jednou z nich byl třífázový
rozhovor. Pracovalo se ve skupinách
po třech: jeden se ptal, druhý odpovídal a třetí se nijak nevměšoval a jen
zapisoval, to vše ve velmi krátkém
časovém intervalu. Pak měl slovo zapisovatel, který reprodukoval to, co
slyšel. Role se měnily a nakonec se zapisovaly takto vyvozené „minizávěry“
a postřehy. Kromě poznatků k tématu,
které z účastníků pod časovým presem
tryskaly, mohli přijít na to, jak jsou jejich slova chápána druhými anebo jak
je někdy těžké se nevměšovat.
 Film
Zdeněk Dlabola připravil film, který
by byl pustil dětem ve škole v rámci
dramatické hodiny. Film byl zastaven
před koncem a následoval prostor
pro skupinovou tvořivost. Vymyslet zakončení filmu, které podle nás
vymysleli i autoři filmu (tedy, jak to
reálně dopadne), nebo jak bychom
si přáli, aby to dopadlo, či jak by to
mohlo dopadnout úplně nejhůře (jak
by rozhodně jako diváci nechtěli, aby
to dopadlo).
Takto se tedy začala polofiktivní
hodina dramatické výchovy. Když jsme
si navzájem scénky odehráli a zkusili si,
co vlastně od svých žáků požadujeme,
měli jsme opět vklouznout do učitelských „kramflíků“ a stanovit, co tedy
bychom na takové hodině mohli hodnotit. Většina, která už si v sobě nesla
zážitky od „kulatého stolu“, měla
možnost aplikovat. Bylo to náročné.
Jako pokaždé, když se v tak krátkém
čase máte soustředit a pracovat s novými pojmy podle stále ještě málo
zaběhaného způsobu uvažování o klíčových kompetencích.
 Lektorova doporučení
Dlabola nás vyzýval k tomu, abychom alespoň pro nadcházející cvičení
v rámci workshopu chtěli porozumět,
proč a jak stanovovat cíle a jak hodnotit. Apeloval na nás, aby nám nestačilo, že naše hodiny proběhnou
ve veselém duchu. Totiž, nebudemeli mít dlouhodobou vizi, kam děti

tím či oním chceme dovést, tak ač to
bude celkově příjemná hodina, nezvládneme si jako učitelé odpovědět
na otázku z nejdůležitějších: Co jsme
žáky naučili? K čemu jim jejich nově
nabyté zkušenosti jsou?
Na závěr lektor popřál všem zúčastněným, aby se hodnocení v dramatické výchově stalo pro nás aktuálnější
otázkou než doposud. Také zopakoval, že úkolem hloubavého pedagoga
je otevírání stále nových „dveří“ – navozování otázek, na které se často ani nepodaří nalézt odpovědi. Ono hledání
je dlouhodobý proces a nemáme se nechat odradit, i kdyby nalezení vytoužené odpovědi bylo v nedohlednu.
 Dotazníková reflexe
workshopu
Vyhodnocení zpětné vazby k diskusi
u kulatého stolu a workshopu (navrácen byl 31 dotazník).
1. 	 Naplnila se Vaše očekávání, se kterými jste do diskuse u kulatého
stolu / workshopu vstupovali?
U značné většiny (74 %) splnil
workshop jejich očekávání, u několika dalších splnil, ale jen napůl
a několik zbylých přišlo s otevřenou myslí – bez očekávání. U jednoho respondenta se očekávání
minula s realitou.
2. 	 Považujete informace, se kterými
jste se při diskusi u kulatého stolu
/ na workshopu setkali, za hodnotné? Zde bylo již celých 87 %
za to, že odpovědi jsou pro ně v něčem přínosné, i když by ocenili ještě
větší propojenost s učitelskou praxí.
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3. 	 Domníváte se, že jste prostřednictvím workshopu získali či rozvinuli
nějakou dovednost? (Např. zkonstruovat vlastní evaluační nástroj,
zvolit kritéria a indikátory, identifikovat klíčové kompetence aj.)
Sami účastníci hodnotili kladně
rozvoj těchto kompetencí: Dokážu
hlouběji přemýšlet nad daným
tématem. Umím si zvolit kritérium a cíle. Schopnost konkrétně
myslet. Ujasnění pojmů, jako jsou
kompetence a evaluace. Uvědomil
jsem si, jak řešit hodnocení na ZŠ.
(Na tuto otázku poměrně dost respondentů neodpovědělo nebo
nezpozorovali u sebe žádný rozvoj
nových dovedností.)
4. 	 Považujete tematické zaměření diskuse u kulatého stolu/workshopu
za přínosné pro oblast pedagogické
teorie a praxe? Pokud ano, prosím,
svou odpověď zdůvodněte. Účastníci uvítali propojení teorie s praxí
a shledávali tyto otázky důležité
pro pedagogickou profesi obecně.
Některými ještě nepraktikujícími
učiteli bylo toto téma hodnoceno
vlažně (jako tematika exotických
zájezdů pro ledního medvěda).
5. 	 Jak jste vnímali práci lektora a jeho
přístup (profesně i osobně)? Celkově byli všichni spokojeni, některé dokonce uchvátil.
Text a fota: Veronika Janošťáková, za pomoci
Markéty Růčkové a Veroniky Valové,
cacorka@email.cz
dále tým pro vyhodnocování dotazníků
a Mgr. Jan Karaffa, Ph.D.

Sport



Katedra tělesné výchovy na olympiádě

Katedra tělesné výchovy měla zastoupení na „olympiádě výuky lyžování“
19. světového kongresu INTERSKI St. Anton am Alberg ve dnech 15.–22. ledna
tohoto roku.

byly na této vrcholné světové akci získány, budeme aplikovat při výuce lyžování našich studentů.
Text a fota: PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.,

Každé čtyři roky se koná kongres Interski (v roce 2007 byl v Koreji). S nadsázkou můžeme říci, že se skutečně
jedná o olympiádu výuky lyžování.
A to nejen kvůli čtyřletého cyklu
a počtu účastnických zemí (účastnilo
se jich 46), ale zejména proto, že celý
týden nebylo na programu nic jiného
než výuka lyžování.
Program každého dne vypadal
ve zjednodušené podobě následovně:
brzy ráno se konaly teoretické prezentace výuky lyžování jednotlivými
zeměmi (každý den asi sedmi zemí).
Pak následovaly praktické workshopy
výuky lyžování přímo na lyžích. Každý
stát měl připravenu skupinu lektorů,
která na svahu prezentovala metodiku lyžování daného státu. Odpoledne probíhaly teoretické přednášky.
Den vrcholil večerními lyžařskými
show, na kterých se jednotlivé státy
prezentovaly demo jízdami (jízdy

ve formacích). V Rakousku se sešel celý
lyžařský svět a naše katedra tělesné
výchovy byla při tom. Poznatky, které

katedra tělesné výchovy,
člen delegace INTESKI ČR
petr.kutac@osu.cz
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Plakáty na výstavu ateliéru grafického designu Fakulty umění OU
v Jastrzębie Zdróji: 11.3.–2.4.2011

