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 Profesor Jiří Močkoř znovu inaugurován naším rektorem
Aula 16. března 2011 „praskala ve švech“ při slavnostní
inauguraci prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc., staronovým
rektorem naší univerzity.
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Po podzimním rozhodnutí Akademického senátu univerzity
a lednovém převzetí jmenovacího dekretu z rukou prezidenta ČR pokračuje prof. Jiří Močkoř druhé funkční období
ve funkci rektora. Ve dvacetileté historii OU byl Močkoř
rektorem deset let a je v pořadí čtvrtým rektorem.
Mezi hosty slavnosti byli vrcholní představitelé 12 českých univerzit, generální konzul, starostové, ředitelé, ale
také spolupracovníci, členové akademické obce i řadoví zaměstnanci naší univerzity.
Prof. Jiří Močkoř ke svým hlavním záměrům v novém
funkčním období uvedl: „Bude to období velmi turbulentní,
plné významných a někdy neočekávaných zvratů a především
období velkých změn ve vnějším prostředí českých univerzit.
Za klíčové faktory tohoto nastupujícího období, které budou
ovlivňovat náš vývoj, lze považovat vznik nového zákona o vysokých školách, změny ve financování vysokých škol a záměr
na případné sloučení naší univerzity s VŠB.“
Poslední aktivita je podle našeho rektora společnou
reakcí OU a VŠB-TU na připravovaný zákon a změny financování VŠ. Diverzifikací stávající struktury VŠ tak, že
mj. vznikne malá skupina 5–6 výzkumných univerzit, intenzivně se kromě výuky zabývajících výzkumem a vývojem, budou mít tyto univerzity daleko větší příležitosti
(pokračování na straně 2)

Rektor

 Profesor Močkoř…
(pokračování ze strany 1)

pro získání financí na tuto činnost.
Budou se podle Močkoře čím dále tím
více výkonově a kvalitou vzdalovat
ostatním univerzitám.
„Sloučení naší univerzity s VŠB-TU
by vytvořilo třetí největší univerzitu
v ČR s velmi širokou paletou výzkumných aktivit, s jedinečnou možností
propojení technických, přírodovědných
a medicínských oborů a se zcela reálnou šancí získat připravovaný statut výzkumné univerzity,“ řekl Močkoř.
Vlastní proces případného slučování bude komplikovaný a časově
náročný. „V současné době probíhají
předběžná jednání o základních parametrech tohoto procesu a o finanční
podpoře, nutné pro jeho zahájení.
Předpokládám, že jedna z mých hlavních činností v novém volebním období

bude podílet se na tomto procesu a mj.
hájit oprávněné zájmy a postavení naší
univerzity,“ uvedl rektor.
Naše univerzita bude muset také
aktivně reagovat na připravované
změny v systému financování vysokých
škol a na záměry MŠMT snížit počet VŠ
studentů a změnit jejich strukturu.
Močkoř dále řekl: „Pokud chceme
nadále udržet rozsah doktorských studijních programů, habilitačních a profesorských práv a alespoň zachovat
stávající podíl magisterských studentů,
musíme provést důkladnou prověrku
našich studijních oborů, jejich personálního zabezpečení a především provázanosti studijních oborů s našimi výsledky
v oblasti vědy a výzkumu.“
Tyto parametry jsou podle našeho
rektora rozhodující pro stanovení jak
počtu financovaných studentů v jednotlivých stupních studia, tak pro financování vědy a výzkumu. Důležitým

úkolem fakult a ústavů proto v nadcházejícím období bude stanovit si
a postupně uskutečnit realistickou
strukturu a rozsah hlavních aktivit jak
v oblasti vzdělávání, tak i výzkumu.
„V maximální míře dosáhnout souladu mezi poskytovaným vzděláním
v magisterských a doktorských oborech
na straně jedné a rozsahem vědecké
a výzkumné činnosti na straně druhé,“
řekl rektor.
Podle Močkoře bude připravovaný zákon o vysokých školách klást
velký důraz na problematiku kvality
hlavních činností. Lze očekávat, že výsledky hodnocení kvality jak výstupů,
tak vnitřních procesů univerzity budou jedním z hlavních podkladů pro
celkové hodnocení a akreditaci, včetně
možných dopadů na financování.
„Touto problematikou se proto musíme
velmi vážně zaobírat. Předpokládám, že
jedním z úkolů v mém novém funkčním období bude postupné zavádění nových prvků
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v systému hodnocení kvality a výkonnosti
naší univerzity a transformace těchto prvků
do pravidel řízení a financování, včetně financování fakult,“ dodal Močkoř.
Prvním krokem tímto směrem
bude podle našeho rektora důsledné
využívání již vytvořeného systému
pro sledování výkonnosti a efektivity
jednotlivých pracovišť, který na univerzitě integruje data celé řady našich informačních systémů o studiu,
ekonomice, výstupech v oblasti vědy
a projektové činnosti.
Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., prorektor pro studium VŠB-TU, na slavnosti
řekl: „Ostravská univerzita letos slaví 20 let
od svého vzniku, polovinu této existence
byl Jiří Močkoř jejím rektorem.“ Noskievič
popřál OU, aby následující nelehké období, které otevírá cestu k novodobé
transformaci VŠ v Ostravě, bylo pro OU
stejně jako pro VŠB-TU úspěšné.
Hana Jenčová
Fota: Edmund Kijonka

Události

 Prorektorka Málková k výstavě: Je nadějeplné…
Již třetí jubilejní výstavu publikací naší univerzity uspořádala k 20. výročí jejího vzniku Univerzitní knihovna. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží
15. března 2011 a trvala do 30. března.

 Mgr. Jarmila Krkošková.

Vystavený soubor byl reprezentativním výběrem z produkce univerzity.
Obsahoval na 700 špičkových odborných prací – monografie, encyklopedie, slovníky i vědecké časopisy, které
mapují vědeckou a výzkumnou činnost univerzity za dobu její existence.
Za 20 let jich pedagogové naší univerzity sepsali kolem desítky tisíc. Mnohé
z nich jsou rodinným stříbrem.
„Je to strašlivá radost, když něco
takového napíšete. My tady vlastně
prezentujeme něco, co se ani tak neodměňuje finančně, ale co se odměňuje
vnitřní radostí člověka,“ řekl na vernisáži náš rektor Jiří Močkoř. „Pokud své
myšlenky nesdělíte a neprezentujete,
tak ony vlastně neexistují,“ dodal.
Ředitelka knihovny Mgr. Jarmila
Krkošková při této příležitosti řekla:
„Jsou to publikace, které mají největší
vědeckou hodnotu. Jsou to ty, které
přináší nové poznatky, díla novátorská,
která posunují vědění zase dále.“ Pracovník knihovny Jiří Plešek netajil, že
výstavu připravovali už od ledna 2011.
Jistý čas podle něj také zabrala tvorba
katalogu výstavy a CD k výstavě.
Naši prorektorku pro studium
doc. PaedDr. Ivu Málkovou, Ph.D.,

výstava zaujala, pro Listy řekla: „Výstava knih, která je motivována dvacetiletým trváním Ostravské univerzity, je
příjemným dokladem, že univerzita disponuje tvůrčími osobnostmi.“
Naše prorektorka dále uvedla:
„Akademický pracovník musí zvládat
řadu talentů. Musí být vědcem, který
je schopen bádat v souladu se současnými vědeckými trendy, bádat v souladu s povahou svého oboru. Má být
schopen být dobrým učitelem, který
předává své znalosti a kompetence studentům a motivuje je k následování.
Musí být dobrým organizátorem a administrátorem výzkumných projektů
a každodenních povinností.“
Výstava podle prorektorky Málkové dokazuje, že tyto klíčové role
pedagogové naší univerzity zvládají.
„Je dobré, že výstava představuje celou
škálu žánrů, v níž osobnosti univerzity
publikují, že se objevují publikace, které
vytvářejí dlouhodobé řady. Je nadějeplné, že výstava prezentuje vědeckou
činnost několika generací, ty představují Ostravskou univerzitu jako instituci
perspektivní,“ dodala.

 Prorektorka doc. Iva Málková.

V průběhu vernisáže návštěvníci
zhlédli krátkou projekci na plazmové
TV obrazovce přibližující katalog výstavy a přinášející základní informace
o aktivitách Školicího střediska Centra
Pyramida, v jehož prostorách byla většina děl vystavena.
V rámci jubilejní výstavy nemohla
být zpřístupněna úplná škála vědecké
a umělecké produkce autorů. Mnoho
význačných vědeckých článků akademických pracovníků OU je publikováno
v impaktovaných časopisech a zveřejněno prostřednictvím elektronických
časopisů a licencovaných databází.
Vysoce hodnocené monografie
jsou vydávány renomovanými vydavatelstvími, mimo naši univerzitu. Dis
tanční studijní opory jsou přístupné
autorizovaným uživatelům prostřednictvím LMS Moodle. Umělecká díla
jsou vystavována v galeriích. Vysokoškolské kvalifikační práce absolventů
jsou i dostupné uživatelům po přihlášení do informačního systému DIPL.
Výstava se líbila a vzbudila i zasloužený zájem médií. Bude se další konat
v obvyklé pětileté periodě? U příležitosti 25 let založení naší univerzity? ...
Text a fota: Hana Jenčová,

 Rektor prof. Jiří Močkoř.
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Inaugurace děkanky Přírodovědecké fakulty

Dne 14. března 2011 se uskutečnil v aule Ostravské univerzity slavnostní akt inaugurace děkanky Přírodovědecké fakulty (PřF) naší univerzity doc. PaedDr. Dany
Kričfaluši, CSc.
Akademického obřadu se zúčastnili
vrcholní představitelé univerzity a jejích fakult i další čestní hosté. Ve svém
inauguračním projevu děkanka zdůraznila, že i v novém volebním období

bude podporovat a rozvíjet aktivity
vedoucí k dynamické a efektivní Přírodovědecké fakultě, která má dobré
jméno a je dobrým místem pro studium a práci.
„Fakulta se musí dále otevírat vnějšímu prostředí, musí lépe informovat
o úspěších svých studentů a pracovníků.
Nezbytnými atributy pro kvalitní práci

nadále zůstává zodpovědnost, komunikace, spolupráce,“ uvedla děkanka.
„Je zřejmé, že nastávající období nebude pro fakultu vůbec jednoduché,
nicméně vysoké pracovní nasazení a entusiasmus jejích zaměstnanců a stále se zvyšující sounáležitost studentů a absolventů se
svým pracovištěm patří mezi základní předpoklady splnění i velmi náročných cílů,“
uzavřela děkanka PřF doc. D. Kričfaluši.
Beáta Sklářová,
beata.sklarova@osu.cz
Fota: -prfa-

Úspěchy

 Česká Miss 2011: 2 finalistky a titul Miss Earth pro FF
V letošním finále České Miss měla Filozofická fakulta naší univerzity hned dvě
želízka, studentky oboru anglický jazyk – francouzský jazyk, Blanku Štramberskou a Šárku Cojocarovou.

V náročné konkurenci čtrnácti finalistek se prosadila Šárka Cojocarová,
která získala titul Miss Earth a bude
naši zemi reprezentovat na světovém
finále této soutěže ve Vietnamu.
Finalistky České Miss byly tvářemi různých charitativních organizací, v nichž strávily
pracovní den a aktivně se zapojily i do plnění
úkolů spojených s chodem dané organizace.
Na základě krátkých videoprezentací pak
zájemci internetovým hlasováním zhodnotili, jak si dívky se zadáním poradily.
Nejvíce hlasů získal spot naší studentky Šárky Cojocarové. Představila
v něm Svaz paraplegiků, který se věnuje
lidem po úrazu míchy. Díky Šárčině vítězství získá Svaz paraplegiků finanční
příspěvek ve výši 150 000 korun.
Jana Bolková,
jana.bolkova@osu.cz
Foto: -revue.idnes.cz Miss Earth 2011 a studentka Filizofické
fakulty naší univerzity Šárka Cojocarová.
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Tři sociální světy Jana Kellera oceněny

Za knihu Tři sociální světy, vydanou v roce 2010, získal prof. PhDr. Jan Keller, CSc.,
dvě ocenění. 3. března 2011 v Bratislavě cenu Zlatý Biatec udělovanou Hospodářským klubem Slovenska a 11. března 2011 v Praze literární Cenu Boženy Němcové.
Klub sdružuje slovenské firmy, podnikatele i politiky bez ohledu na
stranickou příslušnost. Uděluje cenu významným zahraničním osobnostem
od roku 1993. Nositeli
ceny v minulosti byli
Jeffrey Sachs, Alexander Kwasniewski, Helmut Kohl, Tomáš Baťa
a Václav Klaus.

Od roku 2003 byla cena, o které
rozhodují stovky členů Klubu
v několika hlasovacích kolech, udělena teprve
podruhé. V roce 2008
ji obdržel nositel Nobelovy ceny míru Muhammad Yunus.
Kellerova kniha Tři
sociální světy získala
i další poctu – literární

 Předávání ceny Zlatý Biatec v Bratislavě.

Cenu Boženy Němcové, udělovanou
Akademií literatury české ve spolupráci s Televizí NOVA. Tato instituce
je zastoupena čtyřiceti významnými
českými spisovateli, kteří udělují ceny
za nejpozoruhodnější knihu roku již
v šestém ročníku.
Mezi dosavadními držiteli tohoto
ocenění jsou básník Jiří Žáček, spisovatelka Valja Stýblová či zpěvák Jaromír Nohavica. Předsedkyně Akademie
Eva Kantůrková ve svém laudaciu zdůraznila, že nadace poprvé odměňuje
knihu odbornou, neboť na ní oceňuje
její širší přesah, který může být inspirací i pro tvorbu literární.
-manFota: -fssa Zleva: MUDr. Jan Cimický, psychiatr,
spisovatel, překladatel; prof. PhDr. Jan
Keller, CSc., sociolog, spisovatel,
environmentalista; Eva Kantůrková, prozaička,
scénáristka.



Studentka Stařinská zazářila v japonštině

Čínština, arabština či japonština? Znalost exotických jazyků je v současné době
bonusem k dobrému uplatnění na trhu práce.
Filozofická fakulta naší univerzity už
sedmým rokem nabízí v rámci výběrových předmětů pro studenty všech
oborů OU výuku žádaných exotických
jazyků rodilými mluvčími. Největší oblibě se těší japonština.
Od roku 2009 mohou příznivci jazyka Země vycházejícího slunce konat
mezinárodní zkoušku z japonštiny
i v České republice, v Japonském centru v Brně. Pětice studentů Ostravské
univerzity se rozhodla touto formou
ověřit své znalosti a zároveň zjistit,
zda mohou uspět v konkurenci se studenty těch filozofických fakult, kde se
japonština studuje jako obor.
Mezinárodní zkouška z japonštiny Japanese Language Proficiency
Test (JLPT ) je pětiúrovňová (N1-N5).

Našimi studenty zvolená základní
úroveň N5 vyžaduje znalost 100 znaků
kandži a 800 slov, k jejímuž dosažení
se doporučuje minimálně 150 hodin
japonštiny.
Mezinárodní test obsahoval ověření slovní zásoby, gramatiku, porozumění čtenému textu a poslech. Za
naši univerzitu v mezinárodní zkoušce
nejlépe obstála studentka Filozofické
fakulty Zuzana Stařinská, jíž udělilo
japonské ministerstvo školství Certifikát z japonštiny jako cizího jazyka.
Gratulujeme.
Jana Bolková,
Jana.bolkova@osu.cz
Foto: -afifa Certifikát z japonštiny jako cizího jazyka
Zuzany Stařinské.

5

Projekty EU



Seminář pro učitele geografie

Na konci března 2011 se uskutečnilo na katedře sociální geografie a regionálního
rozvoje (KSGRR) Přírodovědecké fakulty naší univerzity již 16. setkání učitelů ZŠ
a SŠ Moravskoslezského kraje (MSK) s názvem „Seminář pro učitele geografie“.

problematiku českého zemědělství
v kontextu jednotné zemědělské politiky EU. RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.,
pak aplikovanou statistiku pro učitele
a žáky v hodinách zeměpisu aneb Jak
využít MS Excel v praxi. Mgr. Zuzana
Houdková se zabývala praktickými
ukázkami aktivizace učebních činností
žáků v hodinách zeměpisu.
Semináře se zúčastnilo 85 učitelů základních a středních škol MSK
a studenti 1. a 2. ročníku magister-

Setkání se tentokrát uskutečnilo ve
spolupráci s propagačním oddělením
VŠB-TU, která zásluhou projektu ESF
významně přispěla především k finančnímu zajištění akce.

 Prof. Vladimír Baar, přednáší pedagogům.

Po úvodním krátkém seznámení
s novinkami na geografických katedrách byli účastníci seznámeni s možností dalšího vzdělávání pedagogů
a pracovníků škol a školských zařízení
v MSK v rámci projektu OP VK s názvem „Zeměpis v nové perspektivě
aneb tudy cesta vede“.
Projekt nabízí celkem 20 vzdělávacích akcí pro pedagogy vyučující
vzdělávací předměty a obory v rámci
vzdělávacích oblastí Člověk a příroda
a Člověk a společnost, a to formou
exkurzí, přednášek, seminářů a workshopů po dobu jednoho roku.

V dopoledním bloku následovala přednáška prof. RNDr. Vladimíra
Baara, CSc., s názvem „Srovnání politické, ekonomické a kulturní úrovně
světových velmocí USA, Ruska a Číny“.
Pro odpolední část bylo připraveno
pět workshopů. Účastníci si volili podle
svého zájmu. A bylo z čeho vybírat.
Prof. Vladimír Baar se zaměřil na
problematiku hranic střední Evropy
jako modelového příkladu makroregionalizace kontinentů. Mgr. Luděk
Krtička nabídl geocaching ve výuce
geografie. RNDr. Petr Žufan, Ph.D.,

ského studia učitelství geografie na
KSGRR Přírodovědecké fakulty naší
univerzity.
Zuzana Houdková,
zuzana.houdkova@osu.cz
Fota: -ksgrr-

Studenti

 Dárek studentů pedagogům
Studentská vědecká konference katedry psychologie a aplikovaných sociálních
věd Filozofické fakulty naší univerzity se konala 28. března 2011 jako každoroční
malý dárek studentů svým pedagogům ke Dni učitelů.
Aktivně tu vystoupilo 11 přednášejících s pestrými a různorodými příspěvky, které reflektovaly zastoupení
studijních oborů katedry (bakalářských i navazujících) zaměřených na
poradenství v rámci sociální práce,

na management neziskového sektoru
a psychologii. Zájem studentů byl nebývalý, své kolegy přišlo podpořit na
150 studentů.
První místo získala Kateřina Glumbíková z magisterského oboru Sociální
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práce s poradenským zaměřením s příspěvkem „Poruchy příjmu potravy se
zaměřením na rodinné prostředí“. Na
druhém místě se umístila Pavla Seidlerová z bakalářského studia Poradenství v sociální práci, která prezentovala
téma „Problematika šikany v dětských
domovech a výchovných ústavech“.
Cenu za třetí místo obdržela Alena
Válková, rovněž z bakalářského studia, ale tentokráte z Managementu
v neziskovém sektoru, která publiku

Studenti
představila „Public relations (PR) plán
pro Armádu spásy“. Cenu publika obdržela Kateřina Glumbíková. Zavládla
tedy názorová jednota mezi odbornou porotou a studenty, když všechny
nejvíc zaujal příspěvek o poruchách
příjmu potravy.
Za katedru chci jako její doktorandka poděkovat všem zúčastněným
za projevenou odvahu vystoupit a za
obohacení o cenné poznatky.
Mgr. Lucie Skříšovská
Foto: -afifa-



Majáles Ostravské univerzity 2011

Majáles OU 2011
Doprovodný program: 1. 4–21. 4.
Hlavní majálesový den: 27. 4. 2011,
areál Slezskoostravského hradu
1. stage
13.30–14.30
15.00–16.00
16.30–17.30
18.00–19.00
19.30–20.30
21.00–22.30

Sunflower Caravan
Eddie Stoilow
Republic of Two
Mňága a Žďorp
The Prague Conspiracy
Wohnout

2. stage
13.15–14.15
14.30–15.30
15.45–16.45
17.00–18.00
18.15–19.15
19.45–20.45
21.00–22.00

Cimbálová muzika Jagár
Kofe-in
Shockwave
Xavier Baumaxa
Tainted
FiHa
Evolution Dejavu

+ 2 DJ scény v klubu Marley
od 20.00 hod.
V průběhu dne:
workshopy skákacích bot, žonglování,
afrických tanců a ruční výroby šperků.
Fota: -susa-



Přijďte se pobavit a načerpat energii

 Majáles Ostravské univerzity 2011:
Jak bude probíhat?
Letos poprvé bude na celý majálesový
den, středu 27. dubna 2011, vyhlášeno
rektorské volno, aby se mohli zúčastnit všichni studenti i pedagogové OU
a oslavit tak mimo jiné i 20 let naší
univerzity.
Den započne slavnostním průvodem masek z Husova sadu v 11.00 hod.

V průvodu budou jako každý rok skokani na skákacích botách, mažoretky,
kapela a také kočár s koňmi, ve kterém nepojede nikdo jiný než sám pan
rektor OU prof. Jiří Močkoř.
Opět se také bude soutěžit o nejlepší masku majálesu a vítězové získají
hodnotné ceny od našich partnerů,
jednou z hlavních cen bude i GPS navigace. Průvod půjde centrem Ostravy
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až k místu hlavního majálesového
dění, k Slezkoostravskému hradu.
Tam vypukne ve 13 hod. hlavní program na dvou scénách. Hlavními hvězdami dne budou známé české kapely
Wohnout, The Prague Conspiracy ve
zcela novém, rockovějším stylu, poprockoví Eddie Stoilow, Republic of Two
hrající v rytmu indie folku, rock’n’rolloví
(pokračování na straně 8)

Studenti

 Majáles…
(pokračování ze strany 7)

Sunflower Caravan a nakonec velmi
populární Mňága a Žďorp. Z regionálních kapel uslyšíte na talentové scéně
ostravské Evolution Dejavu, Tainted
a Shockwave z Šumperka, kapelu FiHa
z Ostravy a havířovskou cimbálovku
Jagár. Také nesmíme zapomenout na
litvínovského písničkáře Xaviera Baumaxu a rockově elektronickou kapelu
Kofe-in. Dále se samozřejmě můžete
v majálesový den těšit tentokrát na
dvě elektronické stage v klubu Marley.



Protože majáles je studentská
oslava přicházejícího léta, budou na letošním majálesu akční workshopy pro
dotvoření atmosféry. Africké tance,
žonglování, ruční výroba šperků či
workshop skákacích bot. Dále na vás
bude čekat kavárna pro načerpání
nových sil nebo čajovna pod širým
nebem.
 Kde sehnat lístky?
Předprodej lístků probíhá v A klubu
na hladnovských kolejích a v kavárně
Pohoda, která se nachází přímo na
tramvajové zastávce Stodolní. Cena

lístků v předprodeji je 70 korun. Lístky
samozřejmě můžete koupit i na místě,
kde budou stát 90 korun.
Na závěr musíme poděkovat všem
našim partnerům, kteří tento ročník
majálesu svými příspěvky umožnili
zrealizovat, především naší univerzitě,
Statutárnímu městu Ostrava a firmě
Budweiser Budvar. Těšíme se na vás
na majálesu!
Jaroslava Kořená
za Stavovskou unii studentů OU,
www.majales.osu.cz, www.sus.osu.cz

StudentOFF otevřel své brány

V druhé půli února 2011 zahájil svou činnost univerzitní studentský klub StudentOFF. Za svůj vznik vděčí Ondřeji Klüglovi a Daniele Heczkové, studentům
oboru Management v neziskovém sektoru Filozofické fakulty naší univerzity.
Ti v loňském létě zjistili, že jsou
k mání volné prostory po zrušené
hospůdce Voliéra přímo v areálu FF.
Chopili se příležitosti a vypracovali
kvalitní projekt. Odsouhlasil jej jak
Senát FF OU, tak i vedení fakulty,
které tuto studentskou aktivitu vítá
a podporuje.
Posláním klubu, otevřeného pro
všechny studenty univerzity, je umožnit právě této cílové skupině aktivní
a kvalitní trávení volného času. Příjemné prostředí, WIFI připojení,
bohatá nabídka knižní produkce i časopisů, ale zejména pestrý a nápaditý



program – workshopy, výstavy, diskuse, hudební vystoupení, prezentace
z cest apod. – to je nabídka, kterou
provozovatelé oslovují studenty.
Činnost klubu byla zahájena nadějně a 19. dubna 2011 bude zprovozněna i jeho občerstvovací část. Více
informací včetně aktuálního měsíčního programu najdete na Facebooku
klubu: StudentOFF, nebo studenty
můžete kontaktovat na e-mailu: studentoff@email.cz
Jana Bolková,
jana.bolkova@osu.cz
Foto: -afifa-

Mafiáni opět v Ostravě

Možná jste si v posledních pár týdnech všimli plakátů, které visí po naší univerzitě a upozorňují na tuto netradiční hru. Mafie Ostrava odstartovala 11. dubna
2011 a bude probíhat zhruba pět týdnů.
O co se tedy jedná? Mafie je moderní
a velmi dobrodružná městská hra, která je
jedinečná tím, že se nehraje u stolu nebo
v místnosti, ale vlastně po celém městě.
Každý hráč se po registraci stává mafiá
nem a dostane kartičku s údaji o svojí
„oběti“, dalším mafiánovi, kterého má za
úkol ulovit. Z kartičky se také dozví, kde
se jeho „oběť“ v průběhu týdne vyskytuje, každý přihlášený do hry o sobě tyto
údaje dobrovolně poskytne. Loví se jemným poklepáním po rameni pravou rukou s mafiánskou bílou rukavičkou, jedná
se o hru bezkontaktní, u které v žádném
případě nedochází k sebemenšímu násilí. Pokud úspěšně ulovíte svoji „oběť“,
předá vám kartičku své oběti, která je od
této chvíle vaším dalším cílem.

Aby to nebylo pro lovce až tak jednoduché, mafián, který je loven, se
může bránit nasazením své bílé rukavičky na ruku levou. Po tomto obranném kroku se k němu lovec nesmí půl
hodiny přiblížit. Celá hra je koordinována přes web a končí, pokud ve
hře zbudou pouze dva mafiáni, kteří
si jdou vzájemně „po krku“, nebo již
dříve po zhruba pěti týdnech hry. Je
to jednoduché: Kdo přežije, vyhrává.
Mafie Ostrava vznikla na základě
Mafie v Praze, kde tento rok probíhá již
šestý ročník a účastní se ho 241 hráčů,
v Ostravě máme teprve ročník druhý
s 57 přihlášenými mafiány. Pro letošní
rok už je přihlašování uzavřeno, snad se
ale můžeme těšit na ročníky další a vyrazit s bílou rukavičkou do ulic Ostravy!
Jaroslava Kořená,
jarka.korena@gmail.com
Zdroje: - ostrava.podsveti.cz, www.podsveti.cz -
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Příležitosti

 10 let Cisco Academy na OU
Již od června 2001 je katedra informatiky a počítačů (KIP) Přírodovědecké fakulty naší univerzity součástí vzdělávacího programu Cisco Networking Academy (CNA) a jeho lokální akademií.

Po celém světě je do něj zapojeno
přes milion studentů, ale vzdělává
i odborníky z praxe. Začleněním do
programu získala OU nejen přístup
ke kvalitním a pravidelně aktualizovaným výukovým materiálům, které netvoří jen texty, ale i mnoho výukových
animací, interaktivních softwarových
prvků a simulačních programů, ale
především návody pro praktickou výuku s využitím směrovačů, přepínačů
a dalších aktivních síťových prvků
firmy Cisco.
Na počátku bylo nutné investovat
do nákupu zařízení. V rámci programu
podpory Cisco akademií obdržela OU
výrazné slevy a grantovou podporu,
takže objem vynaložených financí
se pohyboval pouze v řádu statisíců.
Studenti získali možnost kvalitní přípravy na zaměstnání. Dnes už i podniky a instituce v ČR budou požadovat
od uchazečů o zaměstnání certifikáty
Cisco, na jejichž získání je absolvování
kurzů CNA na OU kvalitně připraví.
Za dobu existence programu prošlo kurzy CNA na KIP více než 170
studentů, z nichž někteří, zejména ti,
kteří úspěšně absolvovali více kurzů,
se v praxi uplatňují například jako
správci sítí. V současné době nabízí



naše lokální akademie CNA na OU
studentům pět kurzů, z nichž čtyři
patří do programu CCNA Exploration
a studenty připraví na certifikaci Cisco
Networking Associate.
První z kurzů Základy počítačových
sítí je seznámí se základními principy
jejich fungování a jako jediný je zčásti
začleněn do výuky předmětu Počítačové sítě 1 v bakalářském programu
Informatika. V dalším kurzu Protokoly
a koncepty směrování pak získají znalosti principů směrování a praktické
schopnosti konfigurace směrovačů
Cisco.
Ve třetím kurzu Přepojování v LAN
a bezdrátové sítě se studenti seznamují s principy fungování přepínačů
a jejich konfigurace a moderními bezdrátovými pojítky podle IEEE 802. 11
a jejich použití v lokálních sítích.
Poslední kurz je pak zaměřen na seznámení s protokoly a principy pou-

žívanými v rozlehlých sítích a získání
příslušných praktických dovedností.
Od roku 2010 nabízí KIP studentům nově také specializační kurz CCNA
Security. Je zaměřen na získání znalostí a praktických dovedností v oblasti
ochrany počítačových sítí před technickými a do jisté míry i netechnickými
riziky souvisejícími s připojením lokálních sítí k internetu a jejich eliminaci.
Všechny kurzy s výjimkou uvedenou výše se nabízejí jako samostatné
kurzy v rámci nabídky Centra celoživotního vzdělávání PřF OU. Studenti
naší univerzity hradí snížený poplatek, který je určen jen na úhradu
přímých režijních nákladů spojených
s výukou v kurzu. Studium materiálů
a absolvování testů v angličtině většinu studentů motivuje ke zlepšení
jazykových znalostí.
Tato aktivita jim přináší velký
prospěch možností získat praktické
dovednosti pro uplatnění v praxi
a k tomu ještě uznávaný mezinárodní
certifikát. Přínosem je zapojení do
programu i pro pedagogy.
Tomáš Sochor,
tomas.sochor@osu.cz
Foto: -prfa-

Studenti, hrajte o pět milionů!

Institut rozvoje podnikání při VŠE v Praze vyhlásil 22. března 2011 již 4. ročník
soutěže Vodafone Nápad roku 2011. Studenti všech českých škol, ale i lidé z řad
široké veřejnosti mohou soutěžit o nejlepší nápad na podnikání nebo projekt
ve fázi startu. Vítězi obdrží hodnotné ceny a všichni se navíc mohou ucházet
o investici ve výši až pět milionů korun.
„Podle našich průzkumů uvažuje
o vlastním podnikání řada studentů,
v praxi však většina z nich skončí u řadového zaměstnání. Důvodem jsou

nejčastěji obavy, že pro vlastní podnikání nemají dostatek zkušeností,
znalostí, nebo počáteční kapitál. Naším cílem je tuto situaci změnit,“ řekl
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Martin Kešner, zakladatel soutěže
Nápad roku.
Do této soutěže se mohou se svými
projekty přihlásit jednotlivci i týmy,
a to až do 10. května 2011. Součástí
přihlášky podané přes stránky www.
napadroku.cz musí být podnikatelský
záměr, nápad na rozšíření firmy či projekt pro investory, který dosud nebyl
(pokračování na straně 10)

Příležitosti

 Studenti, hrajte…
(pokračování ze strany 9)

realizován nebo je ve stadiu přípravy
realizace po dobu kratší než dva roky.
Přihlášené nápady bude posuzovat porota zkušených podnikatelů,
manažerů, investorů i zástupců médií.
O úspěšnosti projektu v soutěži rozhodne především jeho proveditelnost
v praxi, kvalita zpracování, originalita
a potenciál dalšího růstu. V rámci finálového kola bude navíc hodnocena
i osobní charakteristika osoby, která
bude záměr realizovat. Šanci uspět
tak bude mít každý bez ohledu na dosavadní zkušenosti s podnikáním.
Vyhlášení proběhne 25. května
2011. Vedle hlavní kategorie Nápad
roku 2011 budou vyhlášeny i dvě
speciální kategorie: Ekonom Student
podnikatel, zaměřená speciálně na
studenty, a Potenciál. Autoři 10 nejlepších projektů v kategorii Nápad
roku a vítězní autoři projektů ve
speciálních kategoriích získají hodnotné ceny. Každý nápad bez ohledu
na umístění má navíc možnost získat
investici ze strany investora, která
může dosáhnout výše až pěti milionů
korun. (Tisková zpráva – upr., krác.)

Přihlaste se na
Letní školu
zeleného podnikání
Kde?
Kdy?

Fakulta sociálních studií MU, Brno
16. 8. – 25. 8. 2011

Získáte 14 kreditů, certifikát, navštívíte úspěšné
podniky v ČR.
Letní škola je určena pro všechny studenty
prezenčního i kombinovaného VŠ studia po celé ČR.
JAK SE NA LŠ PŘIHLÁSIT?
E-mailem na adresu orsakova@fss.muni.cz nejpozději
do 1. 8. 2011.
Další informace na: www.inkubator.fss.muni.cz
Celá LŠ zdarma! Pro studenty, kteří nejsou z Brna, bude
zajištěno ubytování rovněž zdarma!
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem ČR.

Vladimír Komjati, mediální zástupce
media@napadroku.cz

Soutěže

 Matematická elita v Ostravě
Přírodovědecká fakulta (PřF) naší univerzity uspořádala letos 21. ročník
Mezinárodní matematické soutěže
Vojtěcha Jarníka, nejstarší matematické soutěže pro univerzitní studenty
v EU. Momentálně má účastníky nejen z Evropy, ale i z Jižní Ameriky
a Asie. Hlavní část soutěže se konala
31. března 2011.

bakalářského a magisterského studia.
Soutěžící museli vyřešit čtyři složité
úlohy během čtyř hodin. Úlohy jsou

„Na letošní ročník poprvé přijeli studenti
z univerzity v Singapuru. Dorazil však také
matematik, který se dá považovat za špičku
na celém světě. Przemysław Mazur z Krakova je držitel tří zlatých medailí z mezinárodních matematických olympiád. Nechyběli
ani soutěžící a člen poroty z Budapešti, kteří
mají tyto medaile dvě,“ uvedl za organizátory zakladatel doc. RNDr. Jaroslav
Hančl, CSc., z katedry matematiky PřF.
Soutěž byla rozdělena do dvou
kategorií pro univerzitní studenty
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den předtím zodpovědně vybrány odbornou porotou.
„Nezasvěceným,“ jak řekl doktor
Jan Šustek, jeden z organizátorů soutěže, „přijde tento týden náročný, ale to

Soutěže
nemají ani zdaleka ponětí, kolik příprav
a práce již odvedli pořadatelé předtím.
Tímto bych chtěl všem poděkovat za
skvěle odvedenou práci. Někomu v lednu
začíná nový rok, nám v lednu začíná jarníkovské čtvrtletí,“ dodal s úsměvem.
Výsledky letošního ročníku: kategorie I. – 1. místo Mikołaj Frączyk z Krakova, 2. – 3. místo Bertram
Arnold z Bonnu a Jakub Oćwieja
z Varšavy. Kategorie II. – 1. místo Przemysław Mazur z Krakova, 2.– 4. místo
Jacek Jendrej z Varšavy, Pavlo Miščenko z Moskvy a Vladislav Volkov
z Petrohradu.
Věra Ferdiánová,
vera.ferdianova@osu.cz
Fota: -prfa-



Den s překladem 2011

V letošním akademickém roce proběhl na Filozofické fakultě (FF) naší univerzity
již VI. ročník studentské překladatelské soutěže Den s překladem 2011 aneb VI.
jarní překladatelské setkání.
Setkání mladých překladatelů je organizované od roku 2006 jazykovými
katedrami FF OU pod záštitou vedení
fakulty. Organizační tým soutěže tvořený zástupci kateder anglistiky, germanistiky, romanistiky a slavistiky se
spolu s dalšími porotci pro jednotlivé
pracovní jazyky věnoval téměř stovce
soutěžních příspěvků z devíti různých
univerzit a nechyběl ani soutěžní překlad z polské Bielsko Bialé.
Přísným hodnocením prošlo k ocenění 11 studentských překladů, jejichž
autoři obdrželi čestná uznání FF OU
a knižní dary. Vzhledem k tomu, že si
soutěžící překladatelé volí originální

texty k překladu podle vlastního
zájmu a uvážení bez limitujících
pravidel, dohodli se porotci pro objektivitu hodnocení udělit vždy pouze
čestná uznání, bez stanovení pořadí
úspěšnosti.
Čestná uznání mají proto všechna
hodnotu prvních míst a patří překladům vskutku nadprůměrným, z nichž
se některé již dočkaly publikace v překladatelském oddílu brněnského časopisu Host. Jména oceněných budou
spolu se seznamem účastníků uveřejněna ve sborníku VI. den s překladem,
který rovněž přinese výbor z nejzdařilejších soutěžních překladů.
Den s překladem není očekáván
jen soutěžícími napjatými před vyhodnocením soutěže, ale také mnoha jinými studenty a kolegy jak z naší alma
mater, tak i z jiných českých univerzit,
kteří se každoročně setkávají při přednáškovém dopoledni a odpoledních
překladatelských dílnách.
Letos se auditorium zaposlouchalo
do vyprávění předního českého překladatele ruské krásné literatury dr.
Libora Dvořáka a přednášky slovenského germanisty, překladatele a tlumočníka dr. Jaroslava Stahla.
Dvořák doslova strhl posluchače do
románové řeky Tolstého Vojny a míru,
jejíž překlad po letech náročné, ale
vzrušující práce dokončil před několika

 Jaroslav Stahl z FF UK v Bratislavě
při svém vystoupení.

měsíci. Neméně živým vystoupením
na tlumočnické téma zaujal Jaroslav
Stahl, jehož prezentace názorně ukázala možné cesty k přípravě nových
konferenčních tlumočníků.
Organizační tým již nyní pracuje
na přípravě dalšího, VII. ročníku soutěže, který bude vyhlášen na počátku
zimního semestru 2011/2012. První
novinku dalšího ročníku můžeme prozradit již dnes: základní soutěžní jazyky budou rozšířeny o jazyk latinský,
k účasti v soutěži budou seminářem
latinského jazyka a kultury FF OU přizváni studenti latiny ze všech českých
univerzit.
Renáta Tomášková,
renata.tomaskova@osu.cz

 Libor Dvořák představuje svůj čerstvý
překlad Tolstého Vojny a míru.
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Fota: -afifa-

Publikace

 Křest slavistického slovníku
Slavistická srovnávací frazeologie je od konce roku 2010 opět bohatší o další
zajímavou a přínosnou publikaci – „Západoslovanské paremiologické dědictví“
z dílny kolektivu autorů pod vedením Evy Mrhačové.
Kniha představuje kolekci celkem
753 českých přísloví a jejich ekvivalentů v dalších západoslovanských
jazycích, tedy slovenštině, polštině,

kašubštině, dolní a horní lužické
srbštině.
Křest slovníku se konal 2. března
2011 v ostravském Domě knihy Librex

za účasti zástupců vedení Filozofické
fakulty a dalších hostů z řad odborné
i laické veřejnosti. Slavnostní okamžik podtrhl svým laudatiem prof. Jiří
Damborský, významný český polonista
a recenzent publikace.
Po poutavém úvodu následovala
neméně zajímavá debata s představiteli autorského kolektivu – doc. Evou
Mrhačovou a prof. Mieczysławem
Balowským. Oba autoři poskytli posluchačům možnost seznámit se se
slovníkem.
Témata diskuse se dotýkala zejména současného postavení a funkce
přísloví v češtině a jiných slovanských
jazycích. Potvrdila se tak potřeba
vzniku podobných publikací, protože
i dnes stále platí, že frazeologie tvoří
jak neoddělitelnou součást každého
národního jazykového bohatství, tak
ji lze vnímat také jako důležitý zdroj
poznávání autentické podoby jazyka
a kulturního prostředí.
Text a foto: Jiří Muryc,
jiri.muryc@osu.cz

 Právě vydaný slavistický slovník vytvořil
kolektiv autorů pod vedením
doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc.

Semináře

 17. ročník semináře matematiky a informatiky
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Největší zájem byl o workshop „Tvorba testů v prostředí HotPotatoes a jejich
integrace do LMS Moodle“, jehož lektorem byl ing. Pavel Smolka. Dalšími lektory byli Mgr.
Marek Osuchowski, Mgr. Rostislav Miarka a Mgr. Lenka Galejová. Semináře sekce

Setkání

 Návštěva Akademie muzycnej z Katowic
Dne 16. března 2011 navštívili Fakultu umění (FU) studenti a pedagogové
Katedry sólového zpěvu Akademie muzycnej z Katowic.
Pozvání iniciovala profesorka Henryka
Januszewska-Stańczyk, vedoucí tamní
katedry a v současné době také vy
učující na katedře sólového zpěvu FU
naší univerzity.
Společným interpretačním seminářem začínají studenti naplňovat
smlouvu o vzájemné spolupráci FU
Ostravské univerzity v Ostravě s polskou Akademií Muzycznou im. Karola
Szymanowskiego v Katowicích. Navazuje to také na spolupráci operních
studií obou VŠ.
Na semináři vystoupili studenti
katedry sólového zpěvu obou fakult.
Árie světových umělců sklidily zasloužené a hlasité ovace. Atmosféru set
kání nejlépe vystihl jeden z polských
studentů:
„Serdecznie dziękujemy za gorące
przyjęcie w Ostrawie, którą mieliśmy
milą przyjemność zwiedzić i skosztować smakowite Czeskie ,Chlebíčky‘,
oraz występy wokalne. Czy możemy
przyjechać znowu?“

Večer se v doprovodu svých českých
kolegů návštěvníci z Katowic věnovali
prohlídce centra Ostravy a návštěvě
představení Orfeus v podsvětí v Divadle Jiřího Myrona.
Na základě tohoto úspěšného set
kání představí Operní studio Fakulty

umění OU dvě jednoaktové opery
B. Martinů – Hlas lesa, Veselohra na
mostě v rámci Festiwalu hudby wokalnej v koncertním sále Akademie muzycznej im. Karola Szymanowskiego
v Katowicích.
Leona Pavlíková,
leona.pavlikova@osu.cz
Foto: -afu-

Turnaje

 Nejhezčí „Táhni!“ bylo to letošní
Již čtvrtý ročník šachového turnaje „Táhni!“ se konal 25. března 2011. Uspořádali
jej studenti Přírodovědecké fakulty (PřF) naší univerzity pod záštitou děkanky
fakulty doc. Dany Kričfaluši.
Turnaj se tentokrát uskutečnil v prostorách vysokoškolských kolejí OU.
Turnaje se zúčastnilo celkem 16 hráčů,

mezi nimiž byli studenti středních i vysokých škol a pracovníci OU. Na průběh turnaje dohlížel jako každý rok

Mgr. Igor Mačejovský ze 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 PřF doc. Romana Maršálka, z jehož rukou přebírali výherci diplomy a účastnické listy.
Vítězem turnaje se stal Robin Olšar,
2. místo obsadil Dominik Kondula
a 3. místo získal Zbyněk Tuček.
„Je to maraton mozků“, řekla jediná
šachistka letošního turnaje studentka
(pokračování na straně 14)
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Turnaje

 Nejhezčí „Táhni“…
(pokračování ze strany 13)

učitelství na Pedagogické fakultě OU,
Veronika Janošťáková. Kromě ní se
turnaje účastnilo 15 mužů. Janošťáková získala čestné uznání a zvláštní
ocenění za nejlepší šachistku turnaje.
Vítěz turnaje Robin Olšar na
otázku, jaký má pocit z vítězství, řekl:

„Pocit je to skvělý, já jsem s tím letos
moc nepočítal. Soupeři byli na mě
opravdu hodní a umožnili mi vyhrát.“
Netradičním a o to zajímavějším účastníkem turnaje byl
prof. MUDr. Anton Pelikán, který
pracuje na chirurgické klinice FNO
a zároveň učí na OU. „Na turnaj Táhni
jsem se přihlásil na základě e-mailové pozvánky, kterou dostali všichni

zaměstnanci OU. Turnaj určitě splnil
moje očekávání.“
Sympaťák, věrný účastník každého
ročníku turnaje Táhni!, ing. Petr Brzezny, který je zaměstnancem OU,
s nadšením přiznal: „Letošní ročník je
jednoznačně nejhezčí, fantastické prostory a vynikající občerstvení.“
Beáta Sklářová,
beata.sklarova@osu.cz
Fota: -prfa-

Po uzávěrce



SPORTOVNÍ DEN – 27. dubna 2011

Srdečně zveme všechny zaměstnance
i studenty naší univerzity na již tradiční Sportovní den, který se bude
konat ve středu 27. dubna 2011 v dopoledních hodinách.
Tuto pro Ostravskou univerzitu významnou sportovní událost, podpořil
rektorským volnem i prof. RNDr. Jiří
Močkoř, DrSc. Nachystali jsme pro vás

se studenty Katedry tělesné výchovy
opravdu pestrý program.
Posuďte sami. Tradiční sporty jsou
zastoupeny především turnaji v beach
volejbale, futsale, badmintonu, squashi a tenisu. Převážně pro zájemce
o hudební formy pohybových aktivit
je připraven spinning maratón, aerobic maratón, taneční podložky. A protože si myslíme, že zábava formou

Pozvánky
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pohybových aktivit může mít hodně
podob, tak jsme si přichystali i některé
netradiční jako např. skákací boty, zápasy sumo, putting green, kroket, petanque, Play Station Move, in – line
bruslení.
Bližší informace i možnost se bezplatně na jednotlivé aktivity přihlásit,
tzn. bez nutnosti si nabít kredit, budete mít na stránkách TEP (https://tep.
osu.cz/).
Mgr. Oldřich Mičan,
oldrich.mican@osu.cz

Pozvánky

Uzávěrka dalšího čísla je 10. května 2011.
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