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 Profesor Keller o neobyčejných parazitech
Naše univerzita, Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií, UP Olomouc a Česká televize, TV studio
Ostrava uspořádaly ve dnech 6. a 7. dubna 2011 v hotelu Imperial mezinárodní konferenci Veřejnoprávní média
v novém desetiletí – čas na privatizaci?
Konferenci zahájil ředitel ČT studia Ostrava Mgr. Ilja Racek
společně s rektorem OU prof. RNDr. Jiřím Močkořem, DrSc.
Rektor řekl: „Veřejnoprávní média jsou velice abstraktním pojmem, který je těžko slučitelný s pojmem stranickost, s pojmem
komercionalizace a podobně. Všichni víme, že v realitě se tento
pojem s těmito pojmy velmi často setkává a velmi často je těmito
skutečnostmi ovlivňován.”
Rektor považuje otevření diskuse k tomuto tématu na akademické půdě za velice užitečné. Měla by podle něj zaručovat
vysokou míru objektivity, odideologizování tématu, racionality
i logičnosti v argumentaci. „Jsem velice rád, že je tady zastoupena
i politická reprezentace, protože i ta si z tohoto může něco velice
užitečného pro nás, pro občany, odnést,” dodal rektor Močkoř.
Na konferenci byli mezi 19 přednášejícími i Lubomír
Zaorálek, místopředseda PS parlamentu ČR, Ladislav Jakl,
tajemník prezidenta ČR, a prof. Jan Keller z Fakulty sociálních studií OU. Keller ve svém příspěvku hovořil o trojím významu regionální televize.
„Ke zvláštnostem našeho regionu patří, že je ze všech krajů
České republiky nejvíce zasažen procesem deindustrializace. S dopady tohoto procesu prakticky nikdo nepočítal,“ řekl prof. Keller.
Lidé podle něj ztrácejí relativně dobře placenou práci
v továrnách, a pokud vůbec najdou práci ve službách, bývá
často rutinní, netvůrčí, špatně placená. Na to reagují zejména mladší a vzdělaní lidé odchodem z oblasti.
„Tady je vidět, že hesla o vzdělanostní společnosti, která
řeší jaksi automaticky všechny problémy, prostě neplatí. Jakmile
vzniknou v regionu problémy, nejprve z něho odejdou mladí
a vzdělaní, kteří by měli problémy řešit. Odejdou tam, kde tolik
problémů není a platy jsou tam o to vyšší,“ uvedl prof. Keller.
Právě mladší a vzdělanější část populace podle Kellerova mínění velmi citlivě reaguje nejen na pracovní a existenční podmínky, ale vysokou hodnotu přisuzuje také
aktivitám volného času a možnostem kulturního vyžití. Regionální televize nepochybně patří k významným aktérům
kulturního života a její existence přispívá k celkovému kulturnímu klimatu v oblasti.
(pokračování na straně 2)

Rektor

 Profesor Keller…
(pokračování ze strany 1)

Ostrava nevyhrála v soutěži o Kulturní město Evropy; „měli bychom alespoň
udržet instituce, které zde máme a jejichž
činnost má smysl. Regionální veřejnoprávní
televize mezi ně nesporně patří na jednom
z prvých míst,“ řekl dále Keller.
Druhý z důvodů se podle Kellera
týká jejího veřejnoprávního charakteru. „K jednomu z nejvýznamnějších
předpokladů fungování demokracie od
počátku moderní společnosti patří rovnováha mezi prostorem veřejným a soukromým,“ řekl Keller.



Jak dále Keller uvedl, hrozí nám, že
privátní zájmy ovládnou a udusí zbytky
sféry veřejné. Všichni ti, kteří brojí
proti zbytkům státu, kteří označují stát
již z definice za nepřítele, kteří chtějí
zprivatizovat veřejnou službu, jsou pro
demokracii nebezpeční.
„Pokud navíc kritizují stát a sami působí ve veřejných funkcích (tedy nechávají se živit daňovými poplatníky), pak to
jsou obyčejní parazité. Vlastně ´neobyčejní parazité´. V přírodě se nevyskytují
paraziti, kteří by nenáviděli svého živitele
a po každém soustu, které si z něj urvou,
po něm plivli,“ netajil své rozhořčení
Keller.
Tržní princip postupně podle Kellera ovládá jeden za druhým sektory
moderní společnosti. Bývá ztotožňován – ať již právem, anebo neprávem
– s efektivitou, úsporností a pružností.
Sektor veřejných služeb bývá naopak
stigmatizován jakožto neúčinný, plýtvavý a zkostnatělý. Odtud – alespoň
v oficiální rovině – snaha o privatizaci
veřejných služeb.
Taková snaha je podle něj velmi nebezpečná. Vychýlení rovnováhy mezi
sektorem soukromým a veřejným,
mezi snahou o maximalizaci zisku
a snahou o udržení hodnot historicky

spojených s principem služby ohrožuje
demokracii.
„V situaci, kdy prakticky všechna tištěná média v zemi i v regionu jsou v soukromých rukou (navíc v cizích soukromých
rukou), je vysoce žádoucí, aby existovala
protiváha v podobě regionálního veřejnoprávního média,“ pokračoval Keller.
Keller míní, že narušení rovnováhy
mezi soukromým a veřejným má však
ještě další dopad: „Ve společnosti založené na pouhém kalkulu se stává jedním
ze zdaleka nejnedostatkovějších statků –
mezilidská důvěra.“
Identifikace s regionem patří k tomu,
co podle Kellera příslušníky nejrůznějších
generací vcelku spolehlivě propojuje.
Regionální televize zde může sehrát roli
významného stabilizačního faktoru.
„Žijeme v zemi, kde deficit důvěry občanů ve druhé lidi, v instituce a v celou
společnost se prohlubuje. Regionální veřejnoprávní televize je jednou z mála institucí,
které by mohly dokázat tomuto trendu čelit.
Pokud by se jí to dařilo, jednalo by se o službu
v nejvlastnějším slova smyslu, o službu, která
by byla v pravém slova smyslu k nezaplacení,“ uzavřel prof. Jan Keller.
Hana Jenčová,
newsletter@osu.cz
Fota: Edmund Kijonka, autorka

Velikonoční koncert Fakulty umění

Další významnou akcí jubilejního roku naší univerzity byl Velikonoční koncert,
který uspořádala Fakulta umění.
Sólistka Martina Juríková za doprovodu orchestru FU vedeného
dirigentem Jakubem Žídkem pro přítomnou veřejnost i významné hosty
s noblesou přednesla Exsultate, jubilate W. A. Mozarta.
Koncert se uskutečnil 29. dubna 2011
v římsko-katolickém farním kostele Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských Horách.
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Mše G-dur Franze Schuberta se
s bravurou zhostili sólisté Vendula
Černá, Petr Volný a Michal Stískal za
doprovodu sboru Canticum Ostrava se
sbormistrem Jurijem Galatenkem a orchestru Fakulty umění naší univerzity
pod Žídkovým vedením.
-louFota: Edmund Kijonka

Rektor
za vynikající studijní výsledky a reprezentaci školy
listopad 2011
Slavnostní zasedání Vědecké rady
OU – udělení titulu „doctor honoris
causa“ významné osobnosti, předání
dekretů novým docentům v univerzitní aule
1. listopadu 2011
vernisáž výstavy výtvarných prací studentů a pedagogů z ateliérů Fakulty
umění a Pedagogické fakulty v galerii
Student

DALŠÍ AKCE
Do konce roku pořádá naše univerzita
v rámci oslav mimo jiné ještě tyto akce:
Slavnostní divadelní představení pro
studenty a zaměstnance – nastudování opery studenty Fakulty umění ve
spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v NDM

5. října 2011
Akademický den OU – vyvrcholení
20. výročí založení OU – v jeho průběhu budou uděleny významným
osobnostem a studentům v Domě kultury města Ostravy: Pamětní medaile
Za zásluhy o rozvoj Ostravské univerzity, Pamětní medaile k 20. výročí založení OU, Pamětní listy studentům

listopad 2011
Den studentů Ostravské univerzity
v Ostravě – studentská akce Stavovské
unie studentů OU s názvem „Vzpomínky na budoucnost“
počátek prosince 2011
Setkání absolventů univerzity v univerzitní aule
Foto: Edmund Kijonka

Reference

 FF: Dopis vítězky ZLATÉHO ÁMOSE 2011
Vážený pane děkane,
ve dnech 24. až 27. března 2011 jsem se zúčastnila finále soutěže o nejoblíbenějšího učitele České republiky – Zlatý Ámos. Získala jsem jak titul Dětský Ámos,
kterého volí dětská porota, tak titul hlavní od odborné poroty – Zlatý Ámos.
S radostí Vám tuto zprávu oznamuji,
protože v letech 1996–2000 jsem
studovala na Filozofické fakultě OU
obor Český jazyk – Německý jazyk pro
2. stupeň ZŠ. Chtěla bych touto cestou
poděkovat všem výborným pedagogům, kteří mě během studia správně
„namotivovali“ a utvrdili v tom, že
mé rozhodnutí stát se učitelkou je
správné. Jedná se především o pedagogy katedry českého jazyka, české
literatury a literární vědy a katedry
německého jazyka.
Nebyla jsem zrovna vzorná studentka, ale studium na fakultě pro
mě bylo skutečně přínosné, protože
mě na moji práci výborně připravilo
jak teoreticky, tak prakticky. Na léta
strávená v Ostravě velmi ráda vzpomínám a nikdy jsem nelitovala rozhodnutí jít studovat na druhý konec
republiky. Spíš naopak.
A o tom, že Ostrava je skutečně „líheň“ nejlepších učitelů, svědčí i fakt,
že loni titul získala Mgr. Martina

Čiklová, která je učitelkou právě v Ostravě. Doufám, že tahle zpráva potěší
všechny studenty i pedagogy Ostravské
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univerzity stejně jako potěšila naši sokolovskou školu a vlastně celý Karlovarský kraj. Všechny moc zdraví
Petra Šišková
(jako studentka Procházková)
Základní škola Rokycanova 258, Sokolov
(Listy FF OU, duben 2011, str. 9)
Foto: Radka Páleníková

Studenti

 Nový studentský časopis naší univerzity
Vážení čtenáři Listů,
v pondělí 9. května 2011 elektronicky vyšlo první číslo nového časopisu studentů Ostravské univerzity v Ostravě a nejen OU.
Náš časopis vzniká pod Stavovskou
unií studentů Ostravské univerzity
s heslem „Studenti studentům“ a tvoří
ho zatím devítičlenná redakce.
První číslo je majálesovým speciálem a najdete v něm zajímavé reportáže, rozhovory a fotky z Majálesu OU
2011. Dále vám budeme v časopise přinášet stálé rubriky, jako Novinky, Kultura, Tipy&triky nebo Zábava.
Místo názvu časopisu můžete zatím vidět tři otazníky, název totiž
necháváme na vás, čtenářích, a vyhlašujeme soutěž o nejlepší návrh.



Vymyslete nám
název --> soutěž
o soudek piva
str. 2
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Autor vítězného návrhu získá soudek piva, autoři dalších originálních
návrhů budou odměněni dalšími zajímavými cenami. Návrhy můžete poslat
i vy na casopis@sus.osu.cz do konce
května 2011, začátkem června bude
časopis slavnostně pokřtěn.
Nový studentský časopis si můžete
stáhnout na stránkách Majálesu OU:
www.majales.osu.cz
Za redakci studentského časopisu
Jaroslava Kořená,
šéfredaktorka
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Majáles OU 2011

Slezkoostravský hrad, čtvrtek, 28. dubna 2011. Náhodný kolemjdoucí by
na své procházce areálem jen stěží poznal, že ještě před několika hodinami se celý areál hradu otřásal v základech pod záplavou hudby, veselí
a studentských oslav příchodu jara. Jaký letošní Majáles OU vlastně byl?

Je nejspíš zbytečné popisovat, jak náročná je příprava takové akce a co vše
se musí zařídit, objednat a přesně naplánovat, aby vše klaplo tak, jak má.
Toto všechno je prací Stavovské unie
studentů naší univerzity, která všechno
plánuje už od listopadu 2010.
A nejvíce rizikové je pak to, co
se naplánovat nedá – počasí. Letos
si s námi hrálo opravdu do poslední
chvíle a ještě den před naším Majálesem se areálem hradu prohnala pořádná bouřka s deštěm.
Naštěstí se v den M, 27. dubna
2011, na nás usmálo štěstí, a když vysvitlo sluníčko, bylo rozhodnuto, že
tento den a naši dobrou náladu už nic
nemůže pokazit. A nic tedy ani nebránilo majálesovému průvodu masek,
aby se před polednem vydal pln veselí
na pochod městem.
Spektrum masek bylo opravdu
velké. Sešly se kostýmy znázorňující
různá povolání, pohádkové bytosti,
moderní polygamii i potravinářské

výrobky. Celému průvodu pak vévodila paní prorektorka doc. Iva Málková
v kočáře taženém koňmi, nechyběly
ani mažoretky, artisté na skákacích
botách a Dechový orchestr města Ostravy, který celý průvod doprovázel
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hudbou od Husova sadu přes Masarykovo náměstí až k hlavnímu dějišti
veselí – Slezkoostravskému hradu.
Tam už na návštěvníky čekaly
stánky s nejrůznějšími chuťovkami, čajovna, workshopy a pochopitelně dvě
velká pódia. Ještě než se na nich ale
rozezvučely první kapely, byl vyhlášen
tradiční král Majálesu OU. Toho vybírala z masek odborná porota a nakonec se shodla, že zcela bezkonkurenční
masky tohoto ročníku jsou láhev sektu
a dort, nápaditě připravené vyloženě
k oslavám 20. výročí naší univerzity!
Poté se mohla rozjet ta pravá hudební
zábava a roztančit celý areál.
Hned na dvou jevištích se představilo několik kapel zvučných jmen
i rozmanitých stylů. Na prvním pódiu jste mohli vidět, a hlavně slyšet,

Studenti

Sunflower Caravan, Eddie Stoilow,
Republic of Two, Mňágu a Žďorp, The
Prague Conspiracy a Wohnouty. Na

druhém jevišti se pak představila CM
Jagár, kapely Kofe – in, Shockwave,
Xavier Baumaxa, Tainted, FiHa a na

závěr Evolution Dejavu. Rozhodně
toho nebylo málo a tak zábava tekla
proudem. A nejen zábava.
Novinkou proto letos byl třeba i výkup plastových kelímků, kavárna a čajovna. A krom nejrůznějších stolních
a dalších her si návštěvníci mohli na
vlastní kůži (nohy) vyzkoušet skákací
boty. Pokud se po setmění přece jen
ochladilo, mohlo se publikum nechat
správně rozohnit parádní fireshow.
O tom, že bylo o co stát a že se tento
majálesový ročník vskutku povedl,
svědčí i obrovská návštěvnost a pozitivní ohlasy. Takový byl Majáles OU
2011. A za rok – za rok to rozjedeme
znovu! (časopis SUS OU, č. 1/2011, Majálesový speciál, str. 4)
Agáta Vřeská
Fota: -susa-; Tomáš Ožana
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Rozhovor s hlavním organizátorem Majálesu

Majáles OU 2011 je za námi. Pro běžného návštěvníka to bylo několik hodin plných hudby a zábavy. Kolik času ale zabere celý Majáles zorganizovat a na kolik
taková akce vlastně přijde? I na to jsme se zeptali hlavního organizátora a prezidenta Stavovské unie studentů (SUS) naší univerzity Bc. Adama Soustružníka.

nevídaný zájem médií nás všechny příjemně zaskočil!
Jaký je to pocit, že jsi dal se SUS týmem „do
kupy“ něco tak velkého, jako je Majáles?
Nepopsatelný! Kdo si nevyzkoušel, nepochopí! Právě ten pocit dobře odvedené
práce celého týmu je to, proč to ve svém
volném čase dělám! Všem doporučuju,
aby si něco takového taky vyzkoušeli!

Kdy se s přípravou Majálesu začalo, jak
dlouho trvá příprava takové akce?
Majáles OU je prakticky nepřetržitá
celoroční práce s malou výjimkou letních prázdnin. Přípravy se rozjíždí hned
po prázdninách někdy v polovině září.
Už v říjnu musíme mít na stole hotový
koncept nového Majálesu, který se
rozpracovává do grantů na nejrůznější
instituce. Konec pak přichází v „klidný
čas“ zkouškového, kdy se celá akce vyúčtovává a zpracovává se závěrečná
zpráva.
Kolik lidí se na přípravě Majálesu podílí?
Na akci se podílí vždy celá SUS, hlavní
koordinační tým se skládá z pěti lidí, ale
každý člen (i kterýkoli nováček, který
přijde v průběhu) je zapojen do příprav
a jsou mu svěřovány nejrůznější dílčí
úkoly. Například letos se na Majálesu
podílel historicky největší SUSteam čítající celkem 32 lidí, to ještě nepočítám
další organizace, jako například ISC OU
a další.
Nakolik taková akce zhruba vyjde, můžeš
Majáles nějak cenově přiblížit?
Asi už není tajemstvím, že poslední dva
ročníky Majálesu OU jsou akce s rozpočtem přesahujícím milion korun.
Jak probíhal výběr kapel?
Tady musím obrovsky smeknout před
naší dlouholetou členkou Radkou Janíčkovou, která má na výběru kapel
hlavní podíl. Poslední čtyři ročníky byly
kapely vybírány především jí a doufám,
že mi dáte za pravdu, když řeknu, že
má opravdu skvělý vkus! O hlavních

tahounech však vždy na podzim předchozího roku debatujeme na schůzích
SUS.
Co bylo pro tebe na přípravě Majálesu
nejtěžší?
Z mého pohledu hlavního organizátora je nejtěžší celková koordinace
příprav po dobu několika měsíců,
a to nejen činnost všech členů SUS,
ale i dalších partnerů a participujících subjektů. A jak se říká, udržet
ten správný „tah na branku“ po celou
dobu příprav a realizace až do samotného konce!
Byl nějaký moment, nějaký krizový bod, kdy
ses na to chtěl „vykašlat“?
Myslím, že takové stavy zažívá každý,
kdo má na starosti nějaký velký projekt. Majáles OU je v dnešní době jednou z největších akcí pořádanou čistě
studentskou organizací, tedy studenty
při svém studiu! Je tedy dost pravděpodobné, že se čas od času někde něco
po...! A ono se vždycky něco takového naskytne, ale já jsem neskutečně
rád, že jsme tak silný tým, že to vždy
a rychle napravíme! Takže ano, mívám občas takové stavy, ale jedná se
opravdu o chvilkové stavy, které hned
přejdou a my jdeme dál!
Užíval sis tu publicitu kolem, nebo to byl jen
stres navíc?
To je tak půl na půl. Samozřejmě, že
vás těší velký zájem médií o vaši tak
dlouho připravovanou akci, na druhou
stranu, jak říkáš, jsou to další stresy
navíc. Každopádně letošní, doposud
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Co ti příprava dala/vzala?
Dala mi opět obrovské množství zkušeností k nezaplacení a vzala mi velké
množství času, díky čemuž jsem si nepřipadal jako student, ale jako zaměstnaný člověk! Ale rozhodně toho ani
v nejmenším nelituji!
Jsi spokojen s tím, jak Majáles dopadl? Změnil bys na něm zpětně něco?
Ano jsem, velice! Samozřejmě jsme si při
zpětném feedbacku řekli a zapsali několik věcných připomínek či nedostatků,
které jsme si uvědomili sami nebo které
nám psali a říkali studenti zvenčí, ale
celkově opravdu spokojenost, na které
mají obří zásluhu i ti tam nahoře, kteří
nám opět zajistili božské počasí – Děkujeme! Takže je co zlepšovat, rozhodně
nesmíme usnout na vavřínech a pracovat na ještě lepším, tentokrát již společném Majálesu obou univerzit 2012!
Jak bys na závěr shrnul letošní ročník Majálesu OU?
Jsem neskutečně rád, že Majáles OU
2011 je úspěšně za námi a že můžu po
třech majálesových ročnících SUS předat
nové prezidentce Jarce Kořené, která
již bude směřovat své kroky k jednáním
o novém „Mega Majálesu OU a VŠBTUO“, kterého se studenti dočkají již
v příštím roce! Na úplný závěr mi ještě
dovol poděkovat nejen všem návštěvníkům, kteří na Majáles dorazili a užili si
jej, ale taky celému letošnímu SUSteamu
za dokonale odvedenou práci, opravdu
byli skvělí! Díky všem!!! (časopis SUS OU,
č.1/2011, Majálesový speciál, str. 5-6)
Agáta Vřeská
Foto: -susa-

Studenti



Dukovany: adrenalin u jaderného reaktoru

Jaké to je být jen několik desítek metrů od jaderného reaktoru? Tak trochu adrenalin – zvlášť po jaderné havárii v japonské Fukušimě…

Studenti naší Přírodovědecké fakulty
měli v rámci rozvíjející se spolupráce
se společností ČEZ možnost absolvovat exkurzi do jaderné elektrárny (JE)
Dukovany, která patří mezi nejefektivnější energetické zdroje skupiny ČEZ.
JE Dukovany vyrábí pětinu veškeré
energie spotřebované v ČR.
Už když jsme přijížděli k elektrárně, pohled na chladicí věže, dominující celému komplexu a „chrlící” bílá
oblaka páry, bral dech. Tyto věže ve
tvaru rotačního hyperboloidu se tyčí
vysoko nad celou krajinou. Slibovaly
přinejmenším zajímavý zážitek…
Exkurzi jsme začali v informačním
centru elektrárny, kde nám promítli
film a také jsme si tu prohlédli expozice
všeho, co s jadernou energií souvisí.

Viděli jsme i model celé jaderné elektrárny, velmi názorně simulující celý
průběh výroby elektřiny.
Po velmi přísných bezpečnostních
kontrolách jsme pokračovali do areálu elektrárny. Viděli jsme tu simulátor
blokové dozorny, strojovnu, mezisklad
použitého jaderného paliva a samozřejmě transformátory a další venkovní
„součásti” jaderné elektrárny. kolem
kterých jsme procházeli.
Šli jsme i kolem dominantních chladicích věží, vůči kterým je člověk pouhá
„tečka”, když vedle nich stojí. Od jaderného reaktoru jsme stáli jen asi jen 50
metrů. Většina z nás by ráda nakoukla
k reaktoru ještě blíž, ale to už je pro
takové návštěvy jako my naprosto „zakázaná” zóna.
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Po celou dobu exkurze se nám
vzorně věnovaly průvodkyně z JE Dukovany. Nejen poutavě informovaly
o provozu elektrárny, ale ochotně
odpovídaly i na početné všetečné dotazy nás všech. V rámci exkurze jsme
stručně probrali i možnosti pracovního
uplatnění ve společnosti ČEZ.
Po exkurzi v JE Dukovany jsme se
rozhodli podívat se i na nedalekou
přečerpávací elektrárnu Dalešice, která
je její nedílnou součástí. Byl to opět
úchvatný pohled nejen na samotnou
vodní nádrž, ale i na monumentální
chladicí věže JE Dukovany, které jsou
odtud z Dalešic na dohled.
A pro závěrečné zpestření této technicky zaměřené exkurze jsme se vydali
na oběd do pivovaru Dalešice, v němž
se kdysi natáčely Postřižiny. Užili jsme si
nejen vynikajícího jídla a skvělého piva.
Prohlédli jsme si i muzeum pivovarnictví či výstavu rekvizit ze zmiňovaného
filmu. Prohlídka muzea byla parádní
tečkou této netradiční exkurze.
Beáta Sklářová,
beata.sklarova@osu.cz
Foto: -prfa-

Studenti



Studenti Evropy v Tallinu o financování VŠ

Město Tallin se stalo během letošního prvního májového týdne centrem studentského života a přivítalo více než 150 zástupců studentů z 38 zemí.

Studenti sdíleli své zkušenosti se systémem financovaní vysokého školství
(VŠ) a diskutovali o výhodách a nevýhodách financování z veřejných a soukromých zdrojů.
Probíhající workshopy se také zaměřily na sociální rozměr vysokého školství
a genderový aspekt rozložení financování VŠ. Jedním z hlavních závěrů semináře bylo zjištění, že studenti z celé
Evropy vidí ve stále se zvyšujícím školném hrozbu, která může výrazně bránit
v přístupu k vysokému školství, a požadují zvýšení investic do tohoto sektoru.
V následujících dnech probíhal
60th Board Meeting, během nějž si
zástupci studentů stanovili své priority pro následující rok a zvolili své
představitele v ESU (Evropská studentská unie). Novým prezidentem
ESU se stal Allan Päll z Estonska,



jehož hlavní prioritou je řešení problémů spojených s financováním vysokého školství a podpora členských

Model EU: Chceli sme sa cítiť európsky

Reportáž studentky Lucie Brosové z katedry sociální geografie a regionálního
rozvoje Přírodovědecké fakulty naší univerzity
„Model EÚ vám zmení život. Možno mi
teraz neveríte, ale uveríte, keď budete
po týždni odchádzať!“ zaznelo na privítanie vo veľkej aule Štrasbourgskej
univerzity, keď som do nej vošla ja,
a spolu so mnou ďalších 179 študentov (i neštudentov) z celej Európy. Že
to bola naozaj „life-changing experience“, som pochopila, podľa očakávaní, až pri našom odchode.
Všetci sme do Štrasburgu prišli
plní očakávaní, aké asi bude sedieť

v ozajstnom parlamente, diskutovať
o skutočných návrhoch a smerniciach,
obliekať sa ako politici, vyjadrovať sa
ako oni... Napriek rozdielným národnostiam, školám, ktoré navštevujeme,
smerom, ktorým sa orientujeme, sme
mali všetci 180 jedno společné – chceli
sme TO zažiť.
Stali sme sa aspoň na týždeň europoslancami (lobystami, novinármi,
tlmočníkmi, ministrami). Chceli sme
si dokázať, že sme pripravení, a že tie
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unií ESU v boji za zvýšení investic do
tohoto sektoru.
Během celého týdne také probíhaly studentské dny organizované EÜL
(Estonská studentská národní unie),
jež mají mezi studenty již šestnáctiletou tradici. Celý program byl zahájen
průvodem studentských spolků v čele
s ESU a zástupci studentů ze všech
38 zemí. Pokračoval bohatým programem, který nabízel nespočet akcí, jako
jsou workshopy, soutěže, koncerty, filmové večery, výstavy a mnoho dalších.
Českou republiku na těchto akcích
reprezentovala Studentská komora
Rady vysokých škol (SK RVŠ), jež je
oficiální národní studentskou reprezentací a členem ESU. Zastoupena
byla předsedou SK RVŠ Miroslavem
Jašurkem a zástupkyní delegáta Ostravské univerzity v Ostravě Terezou
Jurečkovou.
Tereza Jurečková,
zástupce OU v SK RVŠ a koordinátor pro ESU,
tereza.jureckova@skrvs.cz
Foto:-public.fotki.com-

Studenti

eseje a motivačné listy a mnoho ďalších výskumov a politických analýz
sme nerobili nadarmo. Chceli sme sa
cítiť „európsky“.
Napriek
nesmierne
nabitému
programu, ktorý začínal o 6.30 hod.
raňajkami, pokračoval o 8.00 hod. odchodom do parlamentu, o 19.30 hod.
večerou a končil v neskorých nočných
hodinách spolčenským programom, sa
nikto ani na minútu nesťažoval. Každý
deň bola výzva, museli sme sa prevteliť do svojich úloh a hrať ich tak dobře,
ako sme vedeli.
Niektorí sa ich zhostili tak dôverihodne, že občas zabudli na to, kto sú,
a namiesto obvyklého: „Ahoj, volám
sa tak a tak...,“ sa predstavovali: „Ahoj,
som EPP za Holandsko. Čo si ty?“
Ja sama som pracovala na pozícii
lobistu. To znamená, že mi bola udelená organizácia, ktorej názory a záujmy som reprezentovala, a všemocne
som sa snažila o svojich „dobrých
úmysloch“ presvedčiť aj europoslancov-politikov a ministrov.
Keďže sme boli rozdelení na dve
skupiny – tých „za“ a tých „proti“ –
naša úloha nebola jednoduchá. Človek
musel byť v strehu počas celého dňa,
obedov, večerí či počas párty a sústrediť sa na to, ktorá politická strana vytvára koalíciu s kým a kto proti komu
najnovšie stojí.
Po náročnom týždni plnom rokovaní, hlasovaní a diskutovaní sa predsa
len jeden návrh schválil, druhý zamietol. Odhlasovaním sa naše role skončili,
a my sme zrazu ostali smutní. Museli
sme opäť čeliť realite, ktorá nás čakala
priamo za rohom Europarlamentu.
Pri odchode si mnohí z nás sľúbili, že
do Štrasburgu sa ešte musíme vrátiť.
(pokračování na straně 10)
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Studenti

 Model EU…
(pokračování ze strany 9)
Či už ako ozajstní poslanci, alebo ako
budúcoroční organizátori. Nech už prídeme kedykoľvek, každý z nás si bude
pamätať ten marcový týždeň, kedy
sme pričuchli k európskej politike, kde
sme sa naučili, ako sa v Únii schvalujú
a prerokovávajú zákony, a kde každý
z nás stretol nespočetné množstvo zaujímavých ľudí z rôznych kútov Európy.
Áno, v tomto zmysle nás táto skúsenosť zmenila, naučila a pomohla nám
dozrieť, stať sa dospelejšími, zodpovednejšími a v konečnom dôsledku aj
viac „Európskymi“ mladými ľuďmi!



Ak by ste mali záujem zúčastniť
sa Modelu EÚ, určite sa pozrite na
stránky www.meu2011.org, kde je
presne napísaný postup, ako sa dostať do Štrasbourgu opäť budúci rok.
Táto akcia sa konala už piatym rokom.
Tento rok sa prihlásilo cez 911 záujemcov zo všetkých členských štátov EÚ
(+Nórska, Švajčiarska a Turecka). Pod
taktoukou majú celú udalosť študenti
ako sme my, pod záštitou organizácie

BETA (Bringing Europeans Together).
Ak sa vám nechce čakať do budúceho
roka, skúste sa prihlásiť na menší, no
nemenej zaujímavý Mainz Model of
European Union (uzavierka je 01. mája
2011). Využite svoju šancu!
Lucia Brosová,
studentka Přírodovědecké fakulty,
katedry sociální geografie a regionálního rozvoje
Fota: -prfa-

SK RVŠ: O podobě zákona budeme jednat VŠ

Vysokoškolské reprezentace vstoupily do přípravy nového zákona o vysokých školách (VŠ). MŠMT jim předložilo k připomínkám první verzi věcného záměru zákona,
jehož paragrafované znění má vláda ČR dostat na stůl v prosinci tohoto roku.

Zatím ale materiál nevypadá jako návrh, na který česká akademická obec
i veřejnost snadno přistoupí. Dokument
představuje celou řadu zásadních změn,
ke kterým se staví kriticky i Studentská
komora Rady vysokých škol (SK RVŠ).
Národní studentská reprezentace
například zásadně nesouhlasí s navrhovanou změnou v řízení VŠ. Nově mají
mít výrazně větší pravomoci správní
rady (SR), které jmenuje prezident republiky a v nichž nesmí usednout členové a členky akademické obce dané
VŠ. Navíc není zcela zřejmé, kdo bude
obsazení SR navrhovat. Podle studujících taková úprava ohrožuje autonomii
VŠ a není v souladu s principy akademické samosprávy.

„O autonomii a samosprávě nelze mluvit v situaci, kdy do chodu školy významným
způsobem zasahuje stát nebo soukromý
sektor – a zároveň neexistují mechanismy,
jak tyto zásahy kontrolovat či je za určitých
podmínek odmítnout,“ říká Miroslav Jašurek, předseda SK RVŠ.
Budoucí zákon má také odlišně
upravovat postavení studujících. Podle
návrhu se vysoké školy zbaví některých
povinností vůči svým studentům, snížit se má také studentské zastoupení
v akademických senátech.
„Pro nás například není přípustné, aby
v případě zániku vysoké školy její studující
pozbyli status studenta,“ uvedl Jašurek.
„Rozhodně také budeme trvat na tom, aby
práva a pravomoci studentek a studentů

z{|klu{êjohtilyêvm
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zůstaly přinejmenším zachovány. Zásadně
odmítáme snižování zastoupení studujících
v akademické samosprávě na všech jejích
úrovních.“
Předložený návrh věcného záměru
zákona o vysokých školách nesplnil ani
očekávání studujících v oblasti diverzifikace vysokých škol. Navrhuje v zásadě
ponechat stávající dělení na „univerzity“, které realizují všechny stupně
studia, a „vysoké školy“, na kterých se
studuje pouze v nižších stupních.
„Takové rozdělení rozhodně nepředstavuje potřebnou změnu v oblasti diverzifikace vysokých škol,“ ohrazují se studenti
a studentky ve svých připomínkách
a navrhují, aby se hledaly jiné přístupy,
jak od sebe různé typy škol odlišit.
Jednání o podobě nového zákona o VŠ teprve začíná. Ve dnech
14. a 15. dubna 2011 se nad věcným záměrem poprvé sešla pracovní skupina
složená z vysokoškolských reprezentací.
SK RVŠ měla v této skupině dva zástupce,
jedním z nich byl právě Miroslav Jašurek.
„Řadu písemných připomínek, které jsme
k prvnímu návrhu vznesli, ministerstvo přijalo
jako témata, jimiž se chce dál zabývat,“ řekl
Jašurek. „To, jak bude zákon nakonec
vypadat, tedy ukáže další jednání.“
-skrvš-

Studenti



Studentská komora RVŠ proti Bátorovi

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) nesouhlasí s angažováním Ladislava Bátory na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
SK RVŠ sdílí přesvědčení, že lidé s podobnými xenofobními postoji by neměli
zastávat žádné obdobné funkce. Reprezentace studentek a studentů českých
vysokých škol se proto na své výjezdní
schůzi dne 19. března připojila k usnesení Vědecké rady FF UK.
Podle oficiálních informací Českého
statistického úřadu kandidoval Ladislav Bátora v roce 2006 do Poslanecké
sněmovny ČR za Národní stranu. Jak je
patrné z přehledu, na stranické kandidátce stál dokonce na prvním místě.
Národní strana přitom v té době vedla
kampaň založenou na xenofobních
a rasistických výrocích jako „Cikáni by
měli emigrovat do Indie“ nebo „Nejsme si rovni“.
V roce 2008 Český helsinský výbor
upozornil, že v měsíčníku NS (Národní
politika) a článcích na internetových

stránkách strany trvale dochází „k hanobení etnické skupiny a kultury
některých našich spoluobčanů (příslušníků romského etnika) a rasy (osob
černé barvy pleti), přičemž z projevu
výše uvedených článků lze současně
usuzovat i na podněcování k nenávisti
vůči těmto skupinám osob“. Uvádí
i příklady takových projevů z roku
2006, tedy z doby, kdy Bátora za tuto
stranu kandidoval.
BIS sleduje Národní stranu jakožto
extremistickou ultranacionalistickou
stranu.
Výroční zpráva BIS za rok 2006
popisuje dvě nejvýznamnější události
roku, během kterých došlo pro podezření ze spáchání trestného činu hanobení národa, etnické skupiny, rasy
a přesvědčení k zadržení čtyř členů
Národní strany.

Národní strana tedy v době voleb
do PS PČR v roce 2006 prokazatelně
xenofobní a rasistické postoje hlásala.
Ladislav Bátora jakožto její volební
lídr nepochybně tyto postoje musel
znát (i BIS ve své výroční zprávě zmiňuje značnou odezvu médií a široké
veřejnosti) a zároveň s nimi neváhal
vědomě spojit své jméno. Přes veškerou snahu se do dnešního dne nelze
dopátrat zmínky o tom, že by kdy
tento krok vyhodnotil jako chybný
a tehdejší názory, které svým jménem
zaštiťoval, prohlásil za mylné.
Stručně shrnuto: s xenofobním
postojem L. Bátory jsme se setkali ve
volbách do Poslanecké sněmovny PČR
v roce 2006, konkrétně šlo o postoje,
které uznávaly nerovné zacházení
s občany ČR na základě etnicity. Toto
jsou také důvody, proč se národní studentská reprezentace rozhodla podpořit stanovisko Vědecké rady FF UK.
-skrvš-

Absolventi

 „Vstreča“: Za pět let jsme tady zase!
Letošní první dubnová sobota patřila již druhému srazu všech absolventů (Mgr.
i Bc. studia), kteří promovali na Filozofické fakultě naší univerzity od počátku
jejího založení v oboru ruský jazyk.
Setkání se konalo u příležitosti 20. výročí vzniku OU a 15. výročí ukončení
studia prvních absolventů Bc. studia
oboru Ruský jazyk pro hospodářskou
sféru a cestovní ruch. Bylo vůbec
prvním studiem tohoto typu v celé

ČR, k dnešnímu dni má již více než
240 absolventů.
V roce 2010 uběhlo také 50 let od
vzniku samostatné katedry ruského
jazyka a literatury (později katedry rusistiky), dnes oddělení rusistiky katedry
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slavistiky (KS). Katedra vznikla v roce
1960, kdy se vyčlenila v samostatné
pracoviště z katedry filologie tehdy
ještě Vyšší pedagogické školy v Opavě.
Do roku 1989 připravilo toto pracoviště
více než tisíc učitelů ruštiny.
Formální část srazu, Den otevřených dveří (DOD), začala prohlídkou
prostor KS, kde studenti získávali vědomosti a mohli si tak připomenout
svá studentská léta. Součástí prohlídky byla také výstavka publikací
z produkce oddělení rusistiky.
Oficiální část pokračovala ve velké
posluchárně, kde byli absolventi přivítáni patronkami celé akce doc.
Blaženou Rudincovou a dr. Zdeňkou
Nedomovou. Absolventům byli představeni současní i bývalí učitelé oddělení rusistiky, činnost pracoviště
a zejména struktura současných rusistických studijních programů a oborů.
Na závěr DOD byl pro absolventy
připraven dotazník týkající se jejich
profesního uplatnění v současnosti.
Překvapením pro ně byl odborný
test zaměřený na ruské reálie, slovní
zásobu a gramatiku, který je vrátil
zpět do studentských let. Ačkoliv šlo
spíše jen o recesi, byl test pro ty, kteří
s ruštinou nejsou v každodenním kontaktu, alespoň živým důkazem toho,
(pokračování na straně 12)

Absolventi

 „Vstreča“…
(pokračování ze strany 11)
že alma mater zakořenila ve svých posluchačích vědomosti natolik, že ani
po letech na ně nezapomněli.
Druhá, méně formální část probíhala v restauraci hotelu Ruby blue na
ulici Stodolní. Po společném obědě se
prohlížely rodinné fotografie, debatovalo se o životě. Zážitků a zkušeností
po tak dlouhé době bylo hodně. Díky
srazu se absolventi mohli po letech
znovu setkat nejen se svými spolužáky, ale i svými učiteli, zavzpomínat
na studium a vyměnit si své pracovní
zkušenosti a kontakty.
Mnozí absolventi bohužel nemohli
na setkání přijít, protože je osud
zavál do dalekých krajů, do Itálie,
francouzského Montpellier či až do
ameriského Dallasu.
Absolventům, kterých se sešlo více
než 60, se nápad a realizace již druhého srazu líbila. Oceňovali přátelskou
a vstřícnou atmosféru, která vždy na
rusistice panovala a je zřejmá i dnes.
S pozdravem „Za 5 let jsme tady zase!“
se pak rozjeli do svých domovů a konstatovali, že studentská „vstreča“ po
letech se vydařila a všichni se již nyní
těší na tu další, plánovanou na rok
2016.
Zdeňka Nedomová,
Filozofická fakulta, katedra slavistiky,
zdenka.nedomova@osu.cz
Fota: Jelena Kupcevičová, Libor Mikoláš



Portál absolventů OU

Naše univerzita letos spustila novou podobu portálu absolventů. Je určen nejen
samotným absolventům, ale všem, které tato zajímavá a silná cílová skupina
zajímá: potenciální zaměstnavatelům, personálním agenturám i médiím.
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Své studium na naší univerzitě např.
roku 2009 úspěšně završili 2 344 studenti. Je známou skutečností, že právě
absolventi jsou rodinným stříbrem
každé univerzity. Proto s nimi naše
univerzita nechce ztratit kontakt.
Být si vzájemně neustále nablízku
má pro obě strany celou řadu opravdu
dost dobrých výhod. Nejenže se o sobě
navzájem mohou dozvědět samotní
absolventi a komunikovat mezi sebou
nebo sdílet společně informace na
http://www.osu.cz/ v části /Absolventi/ Portál absolventů OU, ale mohou tady umísťovat informace i fota
a po registrování je i komentovat. Diskuzi tady může založit každý z nich.
Aktuálně
mohou
absolventi
kromě možnosti vyhledat kolegu –

Absolventi
absolventa, také využít podkategorii /
Napište nám nebo /Zaměstnání či vložit fotografie do /Fotogalerie. Ale to
není zdaleka vše. Fotografie mohou
přiložit ke každé své zprávě a vložit
k nim i popis.
Absolventi či jejich bývalí pedagogové najdou informace o nich publikované médii také v nově zřízené
kategorii hlavního webu OU: /Média/
Média o našich absolventech. Z pravidelného týdenního monitoringu
firmy Newton Media sem vybíráme

ty nejzajímavější informace o našich
absolventech.
Do budoucna připravujeme: rozhovory s úspěšnými a zajímavými absolventy, zřízení Klubu absolventů,
časopis pro absolventy s roční periodicitou. Uvažuje se rovněž o Průvodci
čerstvého absolventa.
Absolventi registrací na /Portálu
absolventů OU výhledově získají
i informace o možnostech dalšího
vzdělávání. Sami budou moci přispět
k činnosti své alma mater. Budou

vědět, jak se absolventi uplatňují,
kde všude se s nimi setkají a najdou
tu i další aktuality, informace o akcích
i přednáškách.
Jste nebo budete absolventem
naší univerzity? Jste pedagogem OU?
Pak navštivte /Portál absolventů OU,
využijte možnosti, které vám nabízí.
Přispějte k jeho obohacení svými informacemi a nápady. Děkujeme vám.
-ztm, haj-
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 Knihovna Telmae: věrná učitelská múza

Projekt „Další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů“ č.p.:
CZ1.07/1.3.05/11.0024 Ostravské univerzity v Ostravě (OU) přináší učitelům
mimo jiné neutuchající zdroj inspirace v digitální knihovně Telmae.

vyučovacích
hodinách.
Využívání
obou zmiňovaných zařízení žáky baví
a pomáhají jim lépe pochopit probíranou látku.
Během kurzu si každý pedagog
pod vedením zkušených lektorů zpracoval vlastní experiment a scénář
hodiny – multimediální vzdělávací
objekt podle své aprobace. Všechny
tyto objekty jsou postupně vkládány
do digitální knihovny Telmae (www.
telmae.cz). Z ní mohou učitelé čerpat
inspiraci i celé scénáře hodin.
Tyto kurzy jsou akreditovány v Dalším vzdělávání pedagogických pracovníků s celkovým počtem 70 hodin. Od
počátku projektu prošlo těmito kurzy
již 210 pedagogů přírodovědných
předmětů ZŠ a SŠ.
Partnery projektu jsou Metodické a evaluační centrum, o.p.s. OU,
a Wichterlovo gymnázium, Ostrava –
Poruba. Více na: http://projekty.osu.
cz/mmobjekty/
Ing. Markéta Kubáňová,
marketa.kubanova@osu.cz
Fota: -eua-

Od března do května 2011 se ve druhém běhu krátkodobých kurzů nazvaných „Využití multimediálních
vzdělávacích objektů v přírodovědných předmětech“ proškolilo celkem
48 učitelů základních i středních škol
z Ostravy, Bílovce, Opavy a Karviné.
V kurzu se učitelé přírodovědných
předmětů seznámili s novými moderními, počítačem podporovanými pomůckami pro svou výuku. Naučili se
pracovat s měřicím zařízením EdLab
(www.edlab.cz), obsahujícím specializované sady měřicích sond, senzorů
a příslušenství.
Učitelé si osvojili také základy
použití interaktivní tabule ve svých
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Umějí a dovedou žáci ČR a SR?
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
SPOLEČNĚ BEZ HRANIC

Hodnocením výsledků výstupního testování žáků základních a středních škol
v česko-slovenské příhraniční oblasti se v současné době zabývá společný projekt
Metodického a evaluačního centra, o.p.s., Ostravské univerzity v Ostravě a Trnavskej univerzity v Trnavě.
Projekt pod názvem „Diagnostika stavu
znalostí a dovedností žáků v ČR – SR příhraniční oblasti se zaměřením na jejich
rozvoj“ je financovaný z ERDF a realizuje
výstupní testování žáků 5., 7. a 9. tříd ZŠ
a 3. ročníků SŠ od února do května 2011.
K testování využívá testy relativního přírůstku znalostí žáka.
Test je jen jeden a délka samotného
vypracování nepřesáhne 80 minut.
Skládá se z částí: český nebo slovenský
jazyk, matematika, cizí jazyk (anglický
nebo německý) a části přírodovědný základ (základy fyziky, chemie, biologie/
přírodovědy/přírodopisu).
Testování i vyhodnocování výsledků probíhá elektronicky. Každá
část testu obsahuje úvodní instrukce,
cvičné úlohy a časový limit pro zpracování testu. V průběhu samotného
testování si žáci mohou na časomíře
kontrolovat zbývající čas.
Test se postupně ukládá do databáze na server, a to po jednotlivých

částech. Dojde-li k přerušení některé
z nich, nebude uložena a testovaný
žák se po opětovném přihlášení automaticky vrátí k té části, která následuje
po poslední uložené. Během testování
je zajišťován pružný servis.
K výstupům testů jednotlivých
žáků má (v souladu s ochranou osobních údajů) přístup jen samotný žák,
jeho rodiče, třídní učitel, učitel daného
předmětu a ředitel školy. Žák své výsledky vyhledá na základě přiděleného
identifikačního kódu, který obdrží po
ukončení samotného testování.
V rámci tohoto projektu byly v loňském roce vytvořeny inovativní příručky – didaktický materiál pro učitele
s množstvím úloh včetně řešení; které
jsou zaměřeny na procvičení dovedností prověřovaných při vstupním testování žáků.
Ve dnech 19.–20. května 2011 se
v hotelu Mesit na Horní Bečvě uskuteční
mezinárodní konference zaměřená na
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informace z vstupního a výstupního
testování včetně závěrečné zprávy. Učitelům budou na konferenci rozdány
zmiňované inovativní příručky. Očekává se také výměna zkušeností v rámci
jednotlivých předmětových skupin
(s naznačením možností další příhraniční spolupráce), výměna kontaktů
i diskuse. Informace z konference přineseme v některém z dalších čísel našeho časopisu.
Ing. Dana Ambrozková,
dana.ambrozkova@osu.cz,
a Bc. Hana Jenčová,
newsletter@osu.cz
Ilustrační fota: Hana Jenčová
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Projekt přináší nové, atraktivní předměty

V rámci projektu OP VpK s názvem Kompetence absolventů Ostravské univerzity
v Ostravě (OU) zaměřené na rovnost příležitostí na trhu práce (CZ.1.07/2.2.00/15.0456)
připravujeme pro všechny studenty OU nové předměty. Pro ZS AR 2011/2012 je
možné se registrovat na těchto pět výběrových předmětů:
Angličtina pro studenty se speciálními
potřebami (FPR/ASSPG)
Gramatika, slovní zásoba, či psaní bude
základem pro probírání témat, která
jsou blízká studentům se speciálními
potřebami, tak všem studentům, kteří
mají zájem si popovídat se studenty
z různých oborů a fakult naší univerzity. A samozřejmě v angličtině. Kurz
bude probíhat v zimním semestru ve
formě prezenční s podporou elektronického kurzu, který vám umožní se
vracet k materiálům a studovat kdykoliv odkudkoliv.
Asistence studentům se speciálními
potřebami (SPG/SASVP)
Co vše obnáší asistence studentům se
speciálními potřebami? Víme kdy a jak
lze lidem s postižením, oslabeným
a znevýhodněným pomoci? Skutečně
potřebují naši pomoc a můžeme se
vůbec vzájemně obohacovat? Obsah
předmětu přináší odpovědi na tyto
otázky, názorné situační ukázky, přičemž se také zaměřuje na edukativní
(výchovně-vzdělávací) činnosti. Náplní
bude také diskuse, vzájemná výměna
vlastních či zprostředkovaných zkušeností a různá praktická cvičení.
ICT pro studenty se speciálními potřebami (FPR/XITSP)		
Elektronické formuláře, elektronické
zdroje, informační systémy – počítače



nás obklopují ze všech stran. Vyhledání zdroje informací a jejich následné
zpracování je vyžadováno nejen od studentů, ale je již součástí běžného života
a mnoha zaměstnání. Informační systémy OU vás provázejí celým studiem.
Umíte je efektivně využívat? Umíte si
rezervovat knihu, kterou potřebujete
pro studium v on-line katalogu? Soubor,
který jste si vytvořili doma, chcete použít na semináři ve škole – kam ho uložíte? Chcete si protáhnout tělo a nevíte,
kde je přehled sportovišť a možnost rezervace? Jaký je jídelníček v menze a jak
si můžete jídlo objednat?
Interpersonální osobní asistence (FPR/
INPAS)				
Mnoho věcí v životě děláme automaticky a nemusíme o nich příliš přemýšlet
– čistíme si zuby, češeme se, obouváme
si boty, oblékáme se atd. Jak některé
tyto zdánlivě běžné věci vykonávají lidé
bez nohou či bez rukou, bez kontroly
zrakem nebo sluchem, nebo lidé s mentálním postižením, tak to se můžete
dozvědět v tomto kurzu. Aktivně se seznámíte s poskytováním služby osobní
asistence lidem se zdravotním postižením jako služby podporující právo na
sebeurčení, zachování integrity a nezávislosti člověka s postižením. A dozvíte se, jak vy sami můžete osobní
asistenci lidem s postižením poskytnout

Aby talent neměl svá roční období

Na hladnovském gymnáziu se 3. května 2011 sešli učitelé partnerských škol na
instruktáži konané v rámci projektu „Systém využití počítačem podporovaných
experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních
škol“ – CZ.1.07./2.3.00/09.0024.
Projekt rozvíjí schopnosti a dovednosti talentovaných žáků základních
a středních škol kraje. Aby experimenty

mohly probíhat v odborných kroužcích, jsou na ně učitelé
(pokračování na straně 16)
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způsobem, který je pro ně účinný, bezpečný, důstojný a bez předsudků.
Kapitoly z praktické češtiny pro studenty se speciálními potřebami (KCD/
KPCSS)
Název disciplíny odkrývá, že při absolvování tohoto předmětu si budou
moci studenti osvěžit některé ze svých
znalostí mateřského jazyka. Naším společným cílem pak bude, abychom středoškolské znalosti českého pravopisu
a mluvnice utřídili a upevnili co nejlépe.
Nebojte se! Nehodláme se v žádném
případě nudit klasickými nezáživnými
a hlavně odpuzujícími cvičeními typu
„DOPLŇ I/Í a Y/Ý“! Prohlubovat znalosti
budeme především na ukázkách z literárních děl. Proto neočekávejte strnulý
a nezajímavý přístup, spíš se těšte na
aktivní přednášky a semináře spojené
s přemýšlením o našem rodném jazyce,
o jeho slovní zásobě, o problematice spisovnosti a o pravopisných pravidlech.
Předměty vytvořené / inovované
v rámci projektu byly vloženy do IS
STAG a jsou k dispozici ke standardnímu zápisu přes portál všem studentům Ostravské univerzity. Na
předměty primárně určené studentům se specifickými vzdělávacími potřebami (FPR/ASSPG, FPR/XITSP, KCD/
KPCSS) je nutno se zapsat v Centru Pyramida: referent.pyramida@osu.cz
Kompletní informace o připravovaných předmětech včetně kontaktů
na jejich garanty naleznete na webových stránkách tohoto projektu
http://projekty.osu.cz/karp/index.php.
Budete-li potřebovat více informací, neváhejte kontaktovat garanty
předmětů.
Realizační tým projektu
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 Aby talent…
(pokračování ze strany 15)
a studenti doktorského studia naší
univerzity postupně připravováni. Na
lednové instruktáži se pedagogové
a doktorandi seznámili se skládáním
robotka.
Na hladnovském gymnáziu řešitel
projektu Ostravská univerzita v Ostravě (OU) společně s partnery: Metodickým a evaluačním centrem (MEC),
o.p.s., a šesti ZŠ i šesti SŠ MSK připravili pro učitele instruktáž k jednotlivým kroužků.
Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.,
z Přírodovědecké fakulty OU informovala o záměru výzkumu PISA hodnotit znalosti a dovednosti, které budou
žáci skutečně potřebovat ve svém budoucím životě. „Žáci by měli nejen znát
základní pojmy přírodovědných oborů,
ale měli by je umět používat v kontextu
každodenního života. Měli být si být vědomi přínosu vědy a techniky i jejich významu pro jednotlivce i celou společnost
a současně jednat odpovědně vůči přírodním zdrojům a životního prostředí.“
Mgr. Michaela Drozdová se věnovala studijním oporám z biologie.
K zajímavým tématům pro střední
školy patřily kyselé deště, pro základní
školy pak biologie v kuchyni.
Mgr. Pavel Olšovský hovořil
o kroužku Environmentální výchova
pro ZŠ: „Náplň kroužku umožňuje celistvé pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí (ekosystémy,
základní podmínky života, lidské aktivity
a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí),“ řekl Olšovský. Učební
texty k tématu obsahují rozšiřující

 Z prezentace Mgr. Pavla Olšovského o environmentální výchově.

učební texty pro žáky, pracovní listy
pro ně a metodická doporučení pro
lektora.
S informacemi o kroužku informatiky pro SŠ vystoupila ing. Dana Ambrozková: „Během čtyř hodin je řešena
komplexní problémová úloha. Zadání
je pro mladé vědce nastaveno tak, aby
byli schopni nejen s daty pracovat a vyhodnocovat je, ale také je zvládli sbírat,
efektivně třídit a prezentovat veřejnosti
(spolužákům).“
Přítomní učitelé o obsahu jednotlivých opor (z biologie, chemie,
fyziky,
environmentální
výchovy
a informatiky), které jsou výstupem
projektu, živě diskutovali. Vítaným
zpestřením byla účast učitelů z gymnázia v Jeseníku PaedDr. A. Javůrka
a Mgr. M Dostálové, kteří představili

celosvětovou soutěž pro děti od 10 do
16 let FIRST LEGO League.
Soutěž vznikla v roce 1998 v USA
a ročníku 2010 se zúčastnilo 160 000
dětí z 50 zemí světa. V ČR proběhla
soutěž poprvé na podzim 2006. Soutěží se ve čtyřech disciplinách: prezentaci výzkumného úkolu, robotgamu,
týmové práci a návrhu robota. Ti nejlepší z nejlepších postupují do jednoho
ze dvou celosvětových FLL šampionátů.
Více na: www.debrujar.cz
Do kroužků v rámci projektu bylo
vybráno z více než 1000 žáků z celkem
dvanácti partnerských základních
a středních škol Moravskoslezského
kraje 180 nejnadanějších, kteří nejlépe zvládli vstupní testy. Hlásit se do
kroužků ale mohou i žáci ze škol spádových, které se do projektu prozatím
přímo nezapojily.
OU 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.
Ostravská univerzita dělá společně
s partnery projektu vše pro to, aby popřela platnost známé Rochafoucauldovy myšlenky, že talent člověka má
své roční období jako květiny a plody.
Text a fota: Hana Jenčová,
newsletter@osu.cz
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Projekt „I-I-I“ (Inovace – Interdisciplinarita – Integrace)

Pedagogická fakulta, katedra společenských věd zahájila v prosinci 2010 řešení
projektu OP vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „I-I-I“ (Inovace- Interdisciplinarita –Integrace): Inovace vybraných studijních programů OU, realizace
vzdělávacích modulů pro studenty OU, včetně tvorby vzdělávacích materiálů
v cizím jazyce –CZ.1.07/2.2.00/15.0022. Poskytovatelem dotace je MŠMT. Projekt
bude realizován do července 2013.
Projekt reaguje na základní trendy,
odehrávající v české společnosti a zasahující do celoevropského kontextu.
Současný trh práce požaduje flexibilitu, adaptabilitu a schopnost seberozvoje jedinců.
Cílem projektu je zlepšení uplatnitelnosti absolventů Ostravské univerzity na trhu práce, posílení jejich
konkurenceschopnosti, podpora kreativity, rozvoj informační a mediální
gramotnosti, osobní rozvoj v oblasti soft-skills a zvýšení jazykových
kompetencí.
Výstupy projektu: inovace stávajících studijních programů; vytvoření
5 celouniverzitních interdisciplinárních



vzdělávacích modulů, odpovídajících nově formulovaným požadavkům RVP. Dále inovace 13 předmětů
s částečnou výukou v cizím jazyce pro
české studenty, což je nový prvek na
OU; implementace e-learningové
formy vybraných předmětů a modulů;
modernizace didaktických metod;
tvorba 20 českých i 13 cizojazyčných
výukových materiálů; modernizace
multimediální učebny pro interaktivní
výuku a rozšíření knihovny o nejnovější tituly odborné literatury.
Inovativnost projektu je deklarována jeho mottem: „I-I-I“ (Inovace –
Interdisciplinarita – Integrace), rozvíjením komunikativních, informačních

a osobnostních kompetencí absolventů prostředky aktivního zapojení
odborníků z praxe – z přidružených
partnerských institucí: VŠB-TU Ostrava;
ČT – televizní studio Ostrava; Etické fórum ČR; Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín.
Připravované
interdisciplinární
moduly budou nabízeny studentům
učitelských i neučitelských oborů OU
napříč fakultami od zimního semestru
2011/2012 a 13 inovovaných předmětů
s částečnou výukou v cizím jazyce pak
od letního semestru 2011/2012.
Absolvování výukových modulů
bude zakončeno certifikátem, který
bude součástí přílohy k diplomu absolventa OU. Tyto další kvalifikační předpoklady zvýší uplatnitelnost absolventa
na trhu práce. Více na webových stránkách: http://projekty.osu.cz/iii
Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.,
vedoucí projektu,
tomas.jarmara@osu.cz;
Gabriela Matýsková, výkonná manažerka,
gabriela.matyskova@osu.cz

Inovace
Interdisciplinarita
Integrace

Potěšení z přírodních věd? Projekt EU!

Zaujmout mládež přírodními vědami není snadné. Obor se vyvíjí rychle a většině
škol chybí potřebné vybavení ke zpestření výuky. Pedagogická a Přírodovědecká
fakulta naší univerzity společně s MEC, o.p.s., proto prosadili a realizují za podpory
EU projekt, který situaci pomáhá řešit.
Projekty „Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných
předmětů na základních školách“ –
CZ.1.07/1.1.07/02.0047 a „Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na středních
školách“ – CZ.1.07/1.1.07/02.0049 jsou
zaměřeny právě na zvýšení kvality
a efektivity vzdělávání žáků ZŠ a SŠ,
a to prostřednictvím počítačem podporovaných experimentů.
Proč? Výzkumy totiž dokázaly, že
čeští žáci mají nadprůměrné teoretické
vědomosti a podprůměrné dovednosti
v přírodovědných předmětech. To by
jim samozřejmě v konečném důsledku

mohlo značně ztížit cestu nejen k dalšímu studiu, ale především v uplatnění
na trhu práce.
Jen učitelé, vybavení novými odbornými kompetencemi, ale především ICT pomůckami poskytnou
žákům právě to, co v současné výuce
přírodovědných předmětů postrádají nejvíc: propojení s praxí a navíc
formou, která je jim nejbližší – Experimentální výukou prostřednictvím
počítačem podporovaných úloh.
V tom učitelům vydatně pomáhá jednoduchý systém na zaznamenávání dat
Educational Laboratory Board (EdLab),
který se k PC připojuje přes USB. Modul
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obsahuje 6 analogových vstupů s rozlišením 10 bitů. Ke zpracování naměřených
dat slouží software eProLab. Pomocí něj
se data zobrazují v přehledných grafech.
Je možno zobrazit časovou závislost až
šesti veličin současně.
(pokračování na straně 18)

Projekty EU
Školy zapojením do projektů zcela
zdarma získaly nejen nové notebooky,
měřicí ICT zařízení, výukové objekty,
ale také bylo proškoleno 80 učitelů
z 30 partnerských škol. Ti nyní procházejí šesti workshopy. Navíc jsou jim
k dispozici studijní opory pro výuku
přírodovědných předmětů s využitím
těchto pomůcek.
Projekty jsou realizovány v Moravskoslezském kraji (MSK) v OP Evropské
unie Vzdělávání pro konkurenceschopnost od listopadu 2009 do února 2002
žadatelem, jímž je naše univerzita.
Projekt realizuje společně s MEC, o.p.s.
a 15 partnerskými ZŠ a 15 partnerskými
SŠ MSK. Do projektů bude celkově zapojeno přes 1650 žáků MSK.

 Potěšení…
(pokračování ze strany 17)
Ke zpracování naměřených dat slouží
software eProLab. Pomocí něj se data
zobrazují v přehledných grafech. Je
možno zobrazit časovou závislost až
šesti veličin současně. Program eProLab podporuje experimenty běžící
v reálném čase. Využívá data získaná
z měřicího zařízení EdLab.
Jaká čidla učitelé využívají? Čidlo
oxidu uhličitého, kyslíkové čidlo, čidlo
kyselosti, konduktometr, barometr,
hygrometr, luxmetr, spirometr, siloměr, infrateploměr, termočlánkový
teploměr, čidlo polohy a pohybu, ampérmetr a voltmetr aj.
Měření při výuce ve třídě, ale i v terénu výuku zpestřuje, vzbuzuje zvědavost žáků a přirozeně je podněcuje
v jejich touze zapojit se a předvést se
před spolužáky. Učitelům sice v první
fázi výuku moc neusnadní, neboť oni
sami museli znovu zasednout do lavic
a učit se, ale výsledek rozhodně stojí
za to.

 A jak hodnotí projekt sami učitelé?
Ing. Petr Ogrocki, Ph.D, ze ZŠ Jarošova Havířov-Šumbark, pro Listy na
jednom z workshopů uvedl:
V čem spatřujete největší přínos projektu?
Je velmi užitečný. Představuje podstatné obohacení výuky přírodovědných předmětů školy. Načerpání
nových znalostí, vědomostí a dovedností ve využití ICT, například ve fyzice, umožní větší zapojení žáků do
různých experimentů a podporuje jejich tvůrčí práci.
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Proč jste se zúčastnil projektu?
Mám zájem ukázat žákům nové metody využití ICT v oblasti přírodních
věd obecně. Chci, aby žáci získali pozitivní vztah k měření ve fyzice a měli
možnost s moderními měřicími přístroji pracovat, což považuji za dobrou přípravu pro studium na střední
škole.
Text a fota: Bc. Hana Jenčová,
newsletter@osu.cz

Fakulty

 Grafický design na cestách
Grafický design je umění určené často jen pro jedno krátké použití. Plakáty, letáky nebo firemní katalogy „stárnou“ rychleji než volná umělecká tvorba, a také
se hůře vystavují.

umění naší univerzity vedou ateliér
grafického designu. Putovní výstavu
jejich ateliéru za poslední rok viděla
celá řada měst, především v Polsku –
Krakov(2x), Katovice, a také Jastrzębie
Zdrój.
První českou zastávkou byla
11. května 2011 ukončená výstava
ve zlínské Art&Book Gallery. Na poměrně malém prostoru útulné galerie
schované za policemi uměnímílovného knihkupectví se představily studentské projekty prezentované na
formátech B1.
Na rozdíl od uměleckých solitérů
samostatně stojících(visících) soch či
obrazů na obvyklých výstavách umění,
vyžadoval výběr vystavovaných exponátů grafického designu vytrhnutí
vybrané práce z kontextu koncepčně
provázané série dalších souvisejících
prací (např. série plakátů, knih nebo

Firemní logotyp je divácky mnohem
méně atraktivní než olejová krajinomalba ... Problematika vizuálního stylu
nebo brandingu se však v posledních
letech začíná „přetřásat“ také v nejrůznějších lifestylových či přesněji řečeno popstylových časopisech.
Znamená to, že by snad mohl být
grafický design vzat na milost i širší
skupinou obyvatelstva než je úzká enkláva jeho tvůrců či marketingových
zadavatelů? Pokud ano, je třeba ještě
ukázat, že pojem grafický design rozhodně není vymezen pouze oblastí
reklamy.
Tímto způsobem k možnosti vystavovat výsledky svojí pedagogické
práce přistupovali také Pavel Noga
a Ondřej Chorý, kteří na Fakultě
jiných tiskovin atd.).
Vzniklá instalace 25 zavěšených
B1 formátů představila jednak ilustrace a knižní tvorbu, jednak projekty
z oblasti korporátního nebo obalového designu včetně několika přesahů
do „vod“ volné umělecké tvorby.
Vyvrcholením celé výstavy pak byla
její komentovaná prohlídka s videoprojekcí za účasti studentů – autorů,
jejich pedagogů i kolegů ze zlínské
pobočky naší univerzity, stejně jako
kolegů z Fakulty multimediální komunikace UTB ve Zlíně.
Pavel Noga,
Fakulta umění, katedra grafiky a kresby
Fota: S. Kopecká

(pokračování na straně 20)
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 Grafický design…
(pokračování ze strany 19)

 Putovní výstava ateliéru grafického designu vedeného na naší univerzitě Pavlem Nogou
a Ondřejem Chorým vzbudila ve Zlíně zasloužený zájem.
Fota: S. Kopecká



FSS: Jarní škola sociální práce

Ve dnech 26. až 30. dubna 2011 se na Fakultě sociálních studií naší univerzity
uskutečnila již pátá Jarní škola sociální práce.
Jako každoročně, i tentokráte dorazili účastníci, profesoři i studenti
magisterských a doktorských studijních oborů z německých univerzit v Kölnu a Eichstättu, anglického
Hertfordshire, finského Kuopia,
slovenské Trnavy, polské Poznaně
a z Lille z Francie.

Účastníci měli jedinečnou příležitost diskutovat o tématech svých magisterských a disertačních prací, získat
názory a doporučení od významných
odborníků z oblasti sociální práce
a samozřejmě i podělit se o své zkušenosti v přátelském a neformálním
prostředí.
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Stejně jako každoročně však nebyla Jarní škola jen o práci, přednášení
příspěvků o výzkumných projektech,
ale také o zábavě, ať už při společné
večeři na všem známé Stodolní, nebo
při návštěvě operního představení.
Mgr. Eva Nedomová,
eva.nedomova@osu.cz
Fota: -fssa-

Fakulty

V rámci projektu Den dětí v Dětském centru Domeček vyrobily studentky prvního ročníku navazujícího magisterského studia,
oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty naší univerzity loutky pro
děti z domova.
Fota: -lfa-
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Václav Moravec o batolecím věku české žurnalistiky

Václav Moravec přijal již počtvrté pozvání Filozofické fakulty (FF) naší univerzity
do přednáškového cyklu Setkání s osobností.

V době založení OU měl Václav Moravec 16 let, dnes patří k nejprestižnějším
českým novinářům a moderátorům.
V roce 2000 absolvoval studium na
Fakultě sociálních věd UK Praha, kde
rovněž získal titul doktora filozofie.
Na téže fakultě nyní působí jako odborný asistent.
Jako redaktor a moderátor působil
v řadě rozhlasových a TV stanic, včetně
české sekce rádia BBC. Mimořádnou
popularitu získal moderováním pořadu ČT Otázky Václava Moravce (pořad moderuje již od roku 2004!).
V roce 2003 obdržel Václav Moravec Cenu Nadace Českého literárního
fondu Novinářská křepelka. V letech



2008-2010 zvítězil v divácké anketě
TýTý. Velká posluchárna FF je při jeho
přednáškách vždy nabita k prasknutí.
„Problémem žurnalistiky je, že novinářská etika není považována za prioritu.
V etice jde především o hodnoty a dialog
o nich. Stále jsme ještě v batolecím věku
novodobé české žurnalistiky. Etika je zatím na okraji zájmu, i když už praxe přináší spoustu zajímavých příkladů,“ řekl
Moravec.
„To, že ČT, Český rozhlas a jednotlivé
redakce přijmou etický kodex, kde pojmou
několik zásad v jakémsi textu, je pouze
prvním krokem. Eticky spornými oblastmi
novinářské práce jsou plagiátorství, narušování soukromí, braní úplatků, klamání,

osobní účast novináře na zprávě či střet
zájmů,“ uvedl dále Moravec.
Moravec se vrátil i do roku 1989,
kdy většina novinářů, zkompromitovaná spoluprací s minulým režimem,
musela své posty opustit. V době,
kdy média převzali mladí lidé a u nás
nastal ve srovnání se západem zcela
atypický jev. Médiím šéfují čtyřicátníci, kterým bylo v roce 1989 dvacet
let. Nemají dostatek zkušeností, neprošli mediálním tréninkem, běžným
v západních médiích, kdy na novináře
v prvních letech dohlíží zkušenější kolegové, a to se projevuje samozřejmě
v kvalitě médií.
„V naší společnosti chybí oba regulační mechanismy médií. Na jedné straně
přísnější postihy ze strany soudů za pomluvy, lži apod. Vyspělé západní státy
média v těchto záležitostech silně postihují. Na straně druhé u nás citelně postrádáme samoregulaci –nevznikly instituce
pomáhající médiím nastolit určitá pravidla
fungování a dohlížet, zda se novináři nezpronevěřují svému poslání,“ konstatoval
Moravec
V následné živé diskusi studenti
s Moravcem rozebírali nejvýznamnější
etické kauzy současnosti. Dostali se
i k otázce osobnosti novináře, „která
by měla mít nezávislost myšlenkovou, politickou a ekonomickou,“ protože „žurnalista má pověst jen jednu,“ jak zdůraznil
Moravec.
Jana Bolková,
jana.bolkova@osu.cz
Foto: -fifa-

Black box v galerii Koridor

Black box neboli „čierna skrinka“ – to je název výstavy mladých grafických designérů – absolventů katedry vizuální komunikace na Vysoké škole výtvarných umění
v Bratislavě.
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Výstava je to neobvyklá, avšak divácky
velmi atraktivní. Způsob instalace totiž vychází vstříc věčné divácké touze
dozvědět se, co chtěl autor svou prací
říci, a také, proč si nakonec hotové
dílo jeho „objednatel“ nepřevzal.
Jednotlivé vystavené artefakty
tvoří vždy dvojice až trojice visících
„plakátů“ ve formátu B1, které představují konkrétní projekt – např. logotypy s náznakem vizuálních stylů měst,
bank, galerií, dále potom kulturní
plakáty, návrhy známek nebo nejrůznějších tiskovin spolu s vysvětlujícím
textem, rovněž ve formátu B1.
Divák si tak může udělat celkový
obrázek o procesu vzniku a následné
odezvě na konkrétní grafický projekt. Nejsou to pouhé „historky z natáčení“. Každý profesionální grafik

Fakulty
zažil mockrát za život zklamání z neúspěchu v soutěži o nějakou ať už
významnější nebo méně významnou
designérskou práci.
Neúspěch někdy bolí o to víc, když
v průběhu soutěže dochází k neočekávaným zvratům – autor se nejprve
dozví, že zvítězil, avšak realizace se
nejprve odkládá do návratu ředitele
objednávající firmy z dovolené, potom
do návratu jeho sekretářky, mezitím
uplynou týdny a o vítězství a realizaci
se najednou nemluví ...
Nebo se zpětně mění pravidla soutěže, aby více vyhovovala těm, kteří
skončili druzí nebo desátí. S autentickými „záznamy“ z černých skřínek profesního zákulisí grafických designérů
i jejich klientů je možno se ještě do 20.
května 2011 seznámit v galerii Koridor
na Fakultě umění Ostravské univerzity
v Ostravě-Mariánských Horách.
Tvorba řady z vystavujících, především Petera Biľaka, je velmi dobře
známá také na mezinárodním poli
grafického designu, většina z nich pak
patří k předním slovenským designérům do pětatřiceti let, profesně jsou
často dodnes pedagogicky spojeni
s Vysokou školou výtvarných umění.
Lidé jako Marcel Benčík, Pal‘o Bálik,
Juraj Blaško a Branislav Matis v současné době sami vychovávají tu nejmladší generaci budoucích typografů,
ilustrátorů či art direktorů.
Text a fota: Pavel Noga,
Fakulta umění, katedra grafiky a kresby



Recept na úspěch

Nejen samotná zdravotní péče, ale i její popularizace už od útlého věku je pravým
receptem na úspěch. A na Lékařské fakultě naší univerzity to vědí.

Studenti druhého ročníku navazujícího
magisterského studia Ošetřovatelské
péče v pediatrii Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty naší univerzity proto uspořádali
12. dubna 2011 pro děti v mateřských
školách zajímavou akci: Děti, nebojte
se nemocnice.
Dala by se nazvat „hrou na doktora“,
protože v jejím průběhu se děti seznámily nejen s doktorem i sestřičkou, ale
také se vším, co k nim patří – oblečením,
pomůckami a prostředím nemocnice.
Studentky předvedly i jejich běžné
úkony: obvazování a lepení úrazu,
aplikaci injekce, měření krevního tlaku
a tělesné teploty, užívání léků i oblékání se do doktorského a sesterského
oblečení i přípravou k odběru krve
(medvídkovi).
Zajímavá akce vyvrcholila závěrečným
společným zpíváním o dětech a jejich nemocech, vybarvováním obrázků s tematikou nemocnic a rozdáváním odměn.
-haj-

(pokračování na straně 24)
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 Recept…
(pokračování ze strany 23)

 Aby se děti nebály bílých plášťů, připravily pro ně studentky naší Lékařské fakulty zajímavou akci.



Fota: -lfa-

První česko-německé kulturní dny

Možná jsme se někdy tak trochu nostalgicky zasnili, když jsme slyšeli nebo četli
o filmových festivalech v Cannes, Berlíně anebo i v českých Karlových Varech…
Jaké by to bylo, kdyby se něco podobného konalo v Ostravě…
Ostrava, Goethe Institutu Praha
a města Ostravy. Mezi partnery patřily
instituce jako Deutscher Akademischer Austauschdienst a SPOK-Spolek
pro ostravskou kulturu.
Partnerem byla i Ostravská univerzita v Ostravě, jejíž prodlouženou rukou
byla Katedra germanistiky Filozofické
fakulty (KGE FF OU) především v osobě
lektora DAAD Mathiase Beckera. Becker je spolu s Vladimírem Šmehlíkem,
dramaturgem Klubu Atlantik, duchovním otcem celé myšlenky.
Následně do hry vstoupila paní
Angelika Eder z Goethe Institutu
Praha, která vede kulturní programy
nejen v našem českém prostoru, ale
i na úrovni střední Evropy. Ta projekt
podpořila.
Ve dnech 18. až 23. dubna 2011 tam
mohlo ostravské Minikino a Klub Atlantik zažít nálož německých současných
filmů. Zmiňme například film 3 (Drei) od

Nicméně i mnohé sny se plní, a tak zažila svůj filmový festival v nedávných
dnech i Ostrava. Jednalo se o německý
filmový festival, uspořádaný v rámci
širší akce, tedy Prvních česko-německých kulturních dnů.
Ty se konaly pod záštitou Centra kultury a vzdělávání Moravská
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známého režiséra Tomy Tykwera nebo
Bordelbabá (Frauenzimmer) mladé německé režisérky Saary Aila Waasner.
Filmovou projekci doplňovala výstava 35 plakátů z fotografické sbírky
Muzea Folkwang, jež byla k vidění od
3. do 22. dubna 2011 v NKP Důl Michal. Filmovou projekci obohatil literární večer s Mathiasem Schampem.
Tento německý spisovatel střední
generace, známý i jako performer a výtvarník, v Ostravě předčítal ze své knihy
„Něžné masakry“. Akce ve zcela zaplněném sále se zúčastnili zástupci Goethe
Institutu Praha vedení paní Angelikou
Eder, dále pedagogové a studenti KGE
FF OU pod taktovkou vedoucí katedry
prof. Lenky Vaňkové a veřejnost.
Akce vzbudila velký ohlas a zájem.
Doufejme, že zájem přetrvá a za rok
zažijeme (řečeno s nadsázkou) v naší
Moravské Ostravě atmosféru Cannes.
Mgr. Eva Maria Hrdinová, Ph.D.,
Filozofická fakulta, KGE,
eva.hrdinova@osu.cz
Fota: M. Pišl

Napsali o nás

 Těhotná budeš ty!
Ve dnech 11. až 15. dubna 2011 uspořádal Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Týden přednášek o podpoře zdraví pro žáky ZŠ Kosmonautů v Ostravě-Zábřehu.

Z poutavých prezentací, ale i humorných, právě pro jejich věkovou
kategorii natočených videí se žáci
dozvěděli o plánovaném rodičovství,
zdravé výživě a rizicích užívání návykových látek.
V jednom z nich například velmi
mladí lidé po bujaré diskotéce skončili



u intimností, které nezůstaly bez následků. Mladík začal brzy zvracet, měl
různé chutě, pak mu k pobavení celé
třídy výrazně narostlo břicho.
Celý příběh byl natočen z pohledu dívky a působí velmi věrohodně. Až poslední věta: „Těhotná
budeš Ty!“ byla pro dívku ranou

pěstí mezi oči. (INFO-U-, č. 4/2011,
str. 4, new).
Fota: -lfa-

Čtěte univerzitní monitor vybraných médií

Média se živě zajímají o dění na naší univerzitě. Nejucelenější přehled toho, co za uplynulý týden média o univerzitě přinesla, najdete na hlavním webu OU v části /Média.

Tak zvaný monitor médií zpracováváme
pro vás – studenty a zaměstnance univerzity, ale i externí návštěvníky našeho webu, už od roku 2007. A věřte, že
není jednoduché z mnohdy až 60 stran
nejrůznějších článků publikovaných

v multimédiích a přepisů televizního
a rozhlasového zpravodajství vybrat to
nejzajímavější pro vás.
Časem se ukázalo, že zprávy nemůžeme na webu umísťovat v jednom
velkém, univerzálním balíku, ale že
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publikované zprávy bude třeba dále
rozdělit do menších skupin. A tak se
v části /Média zrodily první dvě podkategorie /Napsali o nás a /Publikovali naši
odborníci.
V části /Napsali o nás najdete veškeré zprávy o tom, se událo na univerzitě nebo v souvislosti s ní, co kdo
z univerzity odpověděl na otázky novinářů. Práce našich odborníků jsou
publikovány v odborných médiích.
Tyto zprávy najdete v části /Média/
Publikovali naši odborníci.
Benjamínkem této kategorie jsou
informace o našich absolventech. A za
zmínku stojí tiskové zprávy, které jsou
v kategorii /Média umisťovány tak,
jak si to okolnosti vyžádají. Výhodou
této části webu je, že je připojena na
RSS kanál, díky němuž ti, kteří jej mají
aktitován, mohou dostávat zprávy do
svého počítače ihned po jejich zveřejnění na univerzitním webu.
Přečtěte si, co píší a vysílají multimédia o Ostravské univerzitě
v Ostravě, jejích odbornících a absolventech. Čtěte a buďte v obraze!
-haj-

Náš newsletter

 Univerzitní měsíčník: newsletter INFO<U>
Naše univerzita vydává od října 2007 elektronický časopis pro externí veřejnost
newsletter INFO<U>. Newsletter na rozdíl od Listů OU vychází každý měsíc.

Pak je pro vás univerzitní newsletter (NL) to pravé! NL je měsíčníkem
a uzávěrky má pravidelně poslední
den v měsíci. Je distribuován elektronicky nejen VIP jednotlivcům a firmám
RONICKÝ MĚSÍČNÍK OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ROČNÍK 5 ČÍSLO 4 DUBEN 2011
Pořádáte zajímavé akce a chtěli byste
ČR, ale také všem základním, středERT V CHRÁMU
Fakulta informovat
umění (FU) Ostravské
univer- veřejnost?
o nich
externí
ním a vysokým školám, významným
Ostravě uspořádala (OU) 29. dubna 2011 u příležitosti
Je
pro
vás
periodicita
Listů
Ostravské
knihovnám. Zprávy v něm jsou velmi
20. výročí vzniku OU Velikonoční koncert v římskouniverzity
příliš
dlouhá?
Připravujete
krátké a titulky čtivé.
kém farním kostele
Panny Marie
Královny
v Ostravěnských Horách. Sólistka Martina Juríková za doprovodu
navíc dokonce zajímavé akce v letošKromě toho je (stejně jako Listy
tru FU vedeného dirigentem Jakubem Žídkem pro
ním
květnu
až
srpnu?
Pak
právě
vám
OU)
trvale k dispozici na hlavním webu
mnou veřejnost i významné hosty s noblesou přednesla
tovo Exsultate,
Schubertovy
Mše G-dur
se
jejubilate.
určena
následující
informace.
naší univerzity v kategorii Ze života

OU části /Info OU/ Newsletter OU. Návštěvníci webu tu kdykoli mají k dispozici úplný archiv všech vydaných čísel.
Chcete pravidelně a aktuálně informovat externí veřejnost o všem zajímavém, co se odehrává na vaší fakultě?
Staňte se dopisovateli univerzitního
newsletteru INFO<U>. Své příspěvky
o maximálním rozsahu 13 řádků a fotografie zasílejte na e-mailovou adresu: newsletter@osu.cz
Bc. Hana Jenčová,
vedoucí tvůrčího tým INFO<U>,
tel.: 774 642 229, 776 498 294

urou zhostili sólisté Vendula Černá, Petr Volný a Michal
za doprovodu sboru Canticum Ostrava se sbormistrem
Zleva: Děkan Fakulty umění OU doc. Zbyněk
m Galatenkem a orchestru Fakulty umění OU pod Janáček, Mons. František Václav Lobkowicz
ým vedením. http://www.osu.cz/
Hana Jenčová a rektor univerzity prof. Jiří Močkoř.

Zajímavosti

 Kam po přednášce? Do Voliéry!
„Západočeská univerzita má zámek, my máme hospodu,“ uvedl s humornou
nadsázkou doc. PhDr. Aleš Zářický, děkan Filozofické fakulty (FF) naší univerzity,
při slavnostním otevření akademické hospůdky Voliéra.

Martina Juríková, sólisté OU Petr Volný, Michal Stískal a Vendula Černá; dirigent Jakub Žídek.

Fota: Edmund Kijonka

UČITELNOST VEŘEJNOPRÁVNÍCH MÉDIÍ SE STRANICKOSTÍ... Ostravská univerzita v Ostravě
Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií, Univerzita Palackého a Česká teleTV studio Ostrava uspořádaly ve dnech 6. a 7. dubna 2011 v hotelu Imperial mezinárodní
enci Veřejnoprávní média v novém desetiletí – čas na privatizaci? Konferenci zahájil ředitel ČT
Ostrava Ilja Racek společně s rektorem OU prof. Jiřím Močkořem. Rektor řekl: „Veřejnoprávní
jsou velice abstraktním pojmem, který je těžko slučitelný s pojmem stranickost, s pojmem
cionalizace a podobně. Všichni víme, že v realitě se tento pojem s těmito pojmy velmi často
á a velmi častoKe
je těmito
skutečnostmi ovlivňován.”
považuje
otevření diskuze
k tomu- hospůdky je cca 20 míst,
studentskému
životu Rektor
hospody,
čaKapacita
matu na akademické půdě za velice užitečné. Měla by zaručovat vysokou míru objektivity,
jovny, kavárny a další podobné pods prvními hřejivými slunečními pagizování tématu, racionality i logičnosti v argumentaci. „Jsem velice rád, že je tady zastoupena
niky
neodmyslitelně
patří,
se rozšiřuje na dvojnásobek
cká reprezentace,
protože
i ta si z tohoto může
něcojsou
velicemístem
užitečného proprsky
nás, pro občany

přátelských setkávání i bouřlivých diskusí. Univerzitní Voliéra má pro tyto
aktivity ideální umístění, nachází se
v centrálním prostranství obou budov
FF a zároveň sousedí se studentským
klubem StudentOFF.

>> Pokračování
na straně 2
díky
možnosti
využití venkovního prostoru. Voliéra je provozována Menzou
OU od pondělí do čtvrtka od 8 hodin
do 20 hod., v pátek do 18.00 hod.
V průběhu celého dne se zde můžete
kvalitně občerstvit. Nabídka je pestrá,

»»

ceny přátelské. V nabídce snídaňového
menu je káva, čaj, džus, denně čerstvé
koblihy, croissanty, šátečky, v poledne
si můžete dát pizzu či bagetu a vybrat
ze širokého sortimentu rozlévaných
nealkoholických nápojů.
Pivo je tradičním nápojem studentů. Ve Voliéře se čepuje dvanáctka
a desítka Radegast a černý Kozel, ke
kterým se podávají utopence, nakládaný camembert nebo korbáče. Vinaři si mohou vybrat ze široké palety
kvalitních rozlévaných bílých a červených vín.
Teplé počasí vyzývá k příjemnému
posezení – tak přijměte pozvání do
Voliéry – ostrůvku klidu a pohody
v areálu FF OU. (krác., Listy FF OU, duben 2011, str. 8)
Jana Bolková,
jana.bolkova@osu.cz

Soutěže

 FF: 6. ročník překladatelské soutěže
Letos proběhl na Filozofické fakultě naší univerzity již 6. ročník překladatelské
soutěže. Již tradičně se jej zúčastnila řada studentů.
Dopolední blok byl jako obvykle ve
znamení oceňování nejlepších prací,
ale především překladatelské a tlumočnické teorie, kterou studentům
zprostředkovali překladatel (např.
Vojny a míru) Libor Dvořák a didaktik tlumočení, germanista a aktivní

překladatel i tlumočník Jaroslav Stahl
z UK v Bratislavě.
Odpoledne následovaly překladatelské dílny. Tam se mohli soutěžící vyjádřit ke svému zvolenému
textu, postupu jejich práce a konkrétním úskalím, na která během
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překladu narazili, i vyslechnout názory publika z řad studentů a pedagogů včetně hostů. Hostem katedry
germanistiky tak byl už vzpomenutý
Jaroslav Stahl.
V době, když již překladatelské dílny
na jiných katedrách končily, pokračovalo se na germanistice (KGE) na přání
publika neoficiálně dále. Náš bratislavský host, vyučující katedry a vybraní

Soutěže
studenti měli možnost nahlédnout do
tlumočnické místnosti s kabinami, využívané při výuce, v rámci kurzů tlumočení a překladu pro veřejnost, nebo při
přednáškách hostů ze zahraničí.
Simultánní tlumočení tam předvedly
studentky magisterského studia Němčina pro překladatelskou praxi Zuzana
Stařinská a Adéla Špičáková, a zhostily
se ho, podle Stahlových slov a vyjádření
garantky tlumočnických disciplín na katedře dr. E. M. Hrdinové, na výbornou.
Co říci závěrem? Na začátku našeho textu se objevila krátká zmínka
o překladu Vojny a míru. Popřejme
tedy v duchu tohoto ruského románu
naší překladatelské soutěži jenom
mnohá a blahá léta a doufejme, že
v budoucnu budeme mít možnost vybírat mezi stále lepšími překlady.
Mgr. Miroslava Tomková
a Mgr. Eva Maria Hrdinová, Ph.D.,
Filozofická fakulta, KGE
Ilustrační fota: Hana Jenčová



Hrad žil první pomocí

Dne 7. května 2011 se nádvoří Slezskoostravského hradu zaplnilo desítkami policejních, hasičských, vojenských a zdravotnických uniforem – proběhl zde totiž již
4. ročník akce „Hrad žije první pomocí 2011“. Podíleli se na něm také zástupci OU.

I letos byla hlavním bodem programu
soutěž pro tříčlenná družstva nezdravotnických složek IZS v poskytování
první pomoci. Na celkem 10 stanovištích se pro 16 družstev Policie ČR, profesionálních i dobrovolných hasičů,
městských policií a Armády ČR snažili
organizátoři co nejvíce přiblížit reálným situacím.
Mezi nejzajímavější patřila stanoviště s bezdomovkyní s červivou

ranou, stanoviště psychologické první
pomoci, či pád ze stromu, kde si soutěžící vyzkoušeli předání zraněného
posádce sanitního vozidla.
Několik tisíc návštěvníků akce si
mohlo vyzkoušet resuscitaci a nechat
si namaskovat jakékoliv poranění
u preventivního stánku ČČK, změřit
si krevní tlak a hladinu cukru v krvi
u stanu Městské nemocnice Ostrava,
užít si ukázky práce kynologů Městské policie Ostrava, prohlédnout si vozidla Územního střediska záchranné
služby MSK, Báňské záchranné služby
Ostrava a Záchranného útvaru HZS
(pokračování na straně 28)
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Soutěže

 Hrad žil…
(pokračování ze strany 27)
Hlučín. Z tohoto útvaru se na hradě
prezentoval požární tank, který je
opravdovou raritou v celé republice.
V průběhu dne mohli návštěvníci
dále vidět modelový zásah u autonehody za účasti hasičského záchranného sboru, Městské záchranné
služby Ostrava a Územního střediska
záchranné služby MSK. Odpoledne
na návštěvníky čekal větší zásah
u nehody autobusu s osobním autem
spojený s vyproštěním osob, který
trval 45 minut, bylo v něm ošetřeno
přes 15 osob a kromě složek IZS zasahovali i velitelé všech soutěžních
družstev.
Ještě před vyhlášením výsledků
předal ředitel pro vnější vztahy společnosti ArcelorMittal Ostrava Mgr. Jan
Rafaj dar Záchrannému týmu ČČK Ostrava v podobě nového defibrilátoru
Lifepak 1000 a tlakoměru Fazzini.

Tato akce by nemohla být uspořádána bez sponzorů, dárců, partnerů
i organizátorů, mezi něž v letošním
roce patřili i tři zástupci Ostravské
univerzity v Ostravě z Ústavu urgentní

medicíny – Sabina Psennerová, Petr
Matouch a Josef Škroch. (krác.)
Lucie Antošíková,
Záchranný tým ČČK Ostrava
Fota: -ztččk-

Turnaje

 Skvělý úspěch hokejistů naší univerzity
Akademické mistrovství v ledním hokeji patří mezi nejprestižnější sportovní akce v rámci vysokoškolského sportu u nás.
Letošního ročníku se účastnilo téměř 400 studentů z 20 vysokých škol.
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Turnaje
Výběr naší univerzity se závěrečné
fáze mistrovství účastnil již posedmé
v řadě. V minulých ročnících vždy
postoupil minimálně do čtvrtfinálových bojů, nicméně nikdy nedosáhl
na medailová umístění. Letos se opět
podařilo sestavit kvalitní tým, jehož
základem byli hráči druhé ligy (třetí
nejvyšší soutěž), doplněni o hokejisty
krajských či městských soutěží.
Svou sílu tým prokázal již v oblastním přeboru našeho kraje, který je
zároveň kvalifikací na závěrečný turnaj ve Slaném. Hokejisté OU výrazně
přehráli mužstvo SU Opava, následně
remizovali s velmi silným týmem UP
Olomouc a posledním zápase porazili
odvěkého rivala z VŠB-TU. Díky lepšímu skóre v turnaji zvítězili a stali se
přeborníky severní Moravy.
V závěrečné fázi mistrovství, jehož se účastní osm nejlepších celků

z celé republiky, se nejprve utkaly
mezi sebou v jedné skupině moravské
a ve druhé skupině české celky. Hráči
Ostravy zvládli oba zápasy bez zaváhání a porazili univerzitní týmy UTB
Zlín a VUT Brno.
Stali se tak vítězi skupiny a ve
čtvrtfinále nastoupili proti relativně
slabšímu mužstvu české skupiny –
Univerzitě Hradec Králové.
I když soupeř postoupil ze čtvrtého místa, tak bylo utkání vcelku
vyrovnané a favorit potvrdil své vítězství až ve druhé polovině zápasu.
V semifinále se tým naší univerzity
střetl s několikanásobným vítězem
mistrovství, mužstvem FTVS UK
Praha. V tomto zápase se naplno
ukázala síla moravského celku, který
v utkání minimálně druholigové
úrovně porazil velmi silného protivníka 6:3.

V následném moravském finále se
střetly univerzity, které sice ještě nikdy na mistrovství republiky nezískaly
cenný kov, nicméně během celého
turnaje předváděly výborné výkony.
Bohužel se tým naší univerzity nakonec musel spokojit se stříbrnou medailí, když po urputném boji podlehl
soupeři ze Zlína 5:7. O kvalitě Ostravanů svědčí i to, že se jednalo o jejich
první porážku v turnaji.
I když se na konečném úspěchu
podílel celý tým, tak přesto je třeba
zmínit výborné individuální výkony
některých hráčů, a sice útočníků
Adama Červenky (nejlepší hráč mistrovství), kapitána týmu Víti Stránského a Petra Grygara, v obraně byli
oporami Petr Tomis a Jiří Raszka a samozřejmě nelze opomenout jistotu
v brance Stanislava Žídka.
Vyjádření vedoucího a trenéra
týmu Mgr. Radima Kofránka: „Kluci si
opravdu zaslouží obdiv! I když jsme většině týmů nemohli konkurovat počtem
hráčů druhé či dokonce první ligy, přesto jsme díky skvělým výkonům, dodržování taktických pokynů, ale zejména
příkladné bojovnosti získali stříbrné
medaile. Potvrzením našich skvělých
vystoupení je mimo jiné zařazení pěti
hráčů do širšího reprezentačního výběru
pro univerziádu 2013.“
Sestava OU: Žídek, Učeň – Tomis,
Raszka, Rosypal, Matejka, Pilch –
Červenka, Grygar, Stránský – Hanke,
Zedník, Ciupa – Široký, Hrubý, Jelšík
– Motyka, Majerek.
Mgr. Radim Kofránek,
Pedagogická fakulta, KTV,
radim.kofranek@osu.cz
Fota: -pdfa-

Sport

 TEP i ve zkouškovém období!
Vážení studenti a zaměstnanci naší univerzity, také ve zkouškovém období máte
možnost navštěvovat celou řadu pohybových aktivit v rámci programu TEP.

-

Vesměs se jedná o aktivity aerobního
charakteru, abyste měli možnost se
odreagovat a odpočinout si od náročných studijních či pracovních povinností. Většina aktivit je zařazena do
podvečerních či večerních časů, tak
aby byly přístupné opravdu všem.

Přehled nabízených aktivit:
- FIT FUN STUDIO
Body work, Fat Burner, Hatha jóga,
Pilates, Port de Bras, Power jóga,
Tae-bo, Vinyasa jóga, Zumba;
- TWISTER FITNESS CLUB
Fitbox;
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AEROBIC STUDIO
Aerobic class, Bosu, Jumping;
BIKE STUDIO
Indoor cycling, Spinning;
S-LINE STUDIO
Indoor cycling, Pilates, Zumba.

Více informací na webových stránkách
TEP http://tep.osu.cz/
Mgr. Radim Kofránek,
manažer programu TEP, KTV PdF,
radim.kofranek@osu.cz

Náš občasník

 Kdy vyjdou další Listy?
Milí čtenáři našeho časopisu,
děkujeme vám za dosavadní přízeň a stále se utěšeně rozšiřujícímu
okruhu dopisovatelů za dosavadní
spolupráci.
Začalo nám nejen zkouškové období,
ale přiblížila se i doba akademických
prázdnin, a je tedy na čase vás informovat o termínech vydání a uzávěrek
zbývajících čísel do konce roku 2011.
Aktuální číslo 4/2011 je posledním,
které vyjde do konce tohoto akademického roku 2010/2011. Následující
akademický rok 2011/2012 zahájíme
číslem 5-8/2011, které má uzávěrku
10. září 2011 a vyjde do konce tohoto měsíce. Své příspěvky můžete
posílat kontinuálně, tak, jak se události budou odehrávat, až do tohoto
termínu.
Děkujeme vám předem, že rozsah
vašich příspěvků nepřekročí půl strany
formátu A4, bude psán ve Wordu písmem Times New Roman velikosti 12.

Do článků uvádějte plná jména včetně
titulů a článek podepište jménem autora s tituly, které chcete publikovat,
a jeho e-mailovou adresu.
U článků o projektech Evropské
unie uvádějte vždy: přesný název projektu včetně jeho číselného označení
a současně s článkem zašlete logo-

linky v barevném (pro elektronickou
verzi časopisu) i černobílém provedení
(pro verzi tištěnou).
Oživte váš článek fotografiemi
v co největším rozlišení. Pokud by se
vám je nepodařilo poslat e-mailem,
využijte možností www.uschovna.cz
a pošlete je jejím prostřednictvím.

Nezapomeňte k fotografiím připojit
jméno autora fotografie, eventuálně
zdroj a též text, který chcete k fotografii umístit.
Poslední letošní číslo Listů OU
(LOU), 9-10/2011, má uzávěrku 10. listopadu 2011 a vyjde do konce listopadu. Pokud chcete v našem časopise
publikovat pozvánky na akce, berte
v úvahu termíny vydání LOU, aby pozvánky byly aktuální. Zasílejte tedy
pozvánky v předstihu, a pokud je ještě
nemáte, pak postačí jen stručná informace se základními fakty: kdy, kde,
kdo, co, jak a proč a my pozvánku pro
LOU za vás připravíme.
Děkujeme vám předem rovněž za včasná avíza k zajímavým univerzitním akcím v Ostravě a okolí,
kterých se rádi zúčastníme a přineseme o nich vlastní obrazové i textové
zpravodajství.
Za redakční radu Listů OU
Bc. Hana Jenčová, šéfredaktorka,
newsletter@osu.cz

Po uzávěrce



L2L – nová výzva pro celoživotní učení?

Learning to learn nebo L2L nebo naučit se učit? O čem to bude, co nového se
dozvím?
Otázky se honily hlavou při odjezdu
na studijní návštěvu, kterou v rámci
programu celoživotního učení pořádá
Cedefop (the European Centre for the
Development of Vocational Training).
Když jsem se pokoušela spěšně „vygooglovat“ L2L, zjistila jsem, že pod
tímto termínem – stejně jako pod deštníkem, se může schovat řada pojmů:

návyky či způsoby myšlení, učení
založené na zvídavosti, formativní
zpětná vazba, styly učení se, výukové
prostředí, profesionální učení se, styly
myšlení, hodnocení učení, stanovení
cílů a vůbec – skoro všechno, co s autonomním učením se souvisí.
Mnoho termínů ještě nemá svůj
ustálený ekvivalent v češtině; např. pro

enquiry jsem použila slůvko zvídavost.
Ani diskuse s kolegy nepřispěla k upřesnění definice, či nalezení výrazu, který
by stručně vyjádřil, o co jde: systematické zkoumání podstaty věci, hledání
pro poznání, umění klást chytré otázky?
Odpovědi měli poskytnout organizátoři akce – pracovníci výzkumného
centra pro výuku a učení na Universitě Newcastle v Anglii. A nejen mně,
ale i dalším 14 účastníkům ze 12 zemí.
Představili sedmiletý výzkum principů
a praktického ověřování L2L na školách všech stupňů.
L2L vychází z představy, že dnešní
člověk se musí učit celý život, není
tedy možné mu přesně připravit, „nalajnovat“, co se má učit, ale je třeba,
aby se naučil učit se samostatně.
Celý nápad mne zaujal natolik, že
jsem se domluvila s profesorem Davidem Leatem, aby nám přijel popovídat o svých zkušenostech do České
republiky. A tak se můžeme těšit na
jeho přednášku. Věřím, že přispěje
k obohacení přístupů, metod a strategií, které předáváme našim studentům – budoucím pedagogům.
Text a foto: Jana Kapounová,
PdF, katedra informačních a komunikačních technologií
jana.kapounovaosu.cz
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satelitní stanice na celém světě. Ke komunikaci OU s absolventy i absolventy mezi sebou zřídila
univerzita také speciální portál Absolventi, který neustále rozvíjí: http://absolventi.osu.cz/
Pozvánky

CHEMIE

na Slezskoostravském hradě V.
24.– 25. června 2011
Chemický jarmark se zajímavostmi z chemie, matematiky a informatiky
a celou řadou soutěží nejen pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ.
Pořádá: Česká společnost chemická-pobočka Ostrava
Za spolupráce: Přírodovědecké fakulty OU, FMMI VŠB-TU Ostrava,
SPŠ chemické ak. Heyrovského, Gymnázia v Ostravě-Zábřehu
a Bochemie a.s.

a

darm

pz
Vstu

»»

Akce předvádí chemii a další přírodní
5)
vědy jako atraktivní obory a přibližuje
je nejen mládeži, ale i široké veřejnosti. Umožňuje všem na vlastní oči
uvidět a vlastníma rukama si vyzkoušet zajímavé experimenty.
Hlavní atrakcí dopoledních částí akce
bude více než 30 stánků tvořících tzv.
chemický jarmark, rozmístěných v celém areálu hradu. U nich budou návštěvníci moci zhlédnout nebo si sami
vyzkoušet zajímavé a velmi atraktivní
experimenty (od klasických barevných
ohňů a výbuchů, přes různá fyzikálněchemická kouzla až třeba k experimentům s luminescencí).
Současně bude pro návštěvníky
organizována řada chemických a přírodovědných her a soutěží a matematických hrátek pro děti i dospělé
o drobné ceny (stavba modelů

molekul, vědomostní soutěže, omalovánky, puzzle, hlavolamy,...).
V prostorách hradu se budou pohybovat historické osobnosti vědy
v dobových kostýmech, které zájemce

seznámí zábavnou formou se svým
životem a dílem. Celým dvoudenním
programem se potáhne „chemickodovednostní“ soutěž pro mládež
„Chemie hledá talent“, jejíž „castingy“
proběhnou v pátek a závěrečné finále
v sobotu dopoledne.
V rámci programu proběhne také
vyhlášení výsledků fotosoutěže pro
žáky ZŠ a finále „dramatické“ soutěže
pro MŠ a ZŠ.
Na páteční odpoledne je připravován komponovaný „chemicko-kulturní“ program založený na předvedení
„kusů“ známých i méně známých autorů a protagonistů. Na páteční večer je připravován soubor populárně
vědeckých filmů ve spolupráci s Academia Film Olomouc a chemiky i pyrotechniky komentovaný ohňostroj.
-besFota: -prfa-
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KORUNKA
OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY
Odloučené pracoviště :

STŘEDISKO PŘÍRODOVĚDCŮ
OSTRAVA – PORUBA, ČKALOVOVA 10/1881
www.svc‐korunka.cz
a

I .Ročník

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
OSTRAVSKÉ UNIVERZITY v Ostravě
KATEDRY ‐ matematiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie, informatiky a počítačů,
sociální geografie a regionálního rozvoje, fyzické geografie a geoekologie

LETNÍ
Přírodovědné
ŠKOLY
pořádají pro studenty

2. – 3. ročníků čtyřletých a příslušných ročníků
víceletých středních škol Moravskoslezského kraje

NAČ SE MŮŽETE TĚŠIT A SAMI SI VYZKOUŠET ?

V rámci Letní přírodovědné školy poznáte:
jednotlivé katedry Přírodovědecké fakulty
Ostravské univerzity v Ostravě,
jejich odborné pracovníky.
Získáte přehled o studiu na této vysoké škole,
vyzkoušíte si získávání kreditů
a následně budete mít možnost získat titul „Bcř‐bakalářík VŠ“.
Samostatně si vyzkoušíte pokusy,
práci na přístrojích,
získáte návody k pokusům apod..

„Jak se učí
přírodní vědy“

Jednotlivé katedry pro Vás připravily:
Katedra matematiky :
zajímavosti z oblasti matematiky, praktické ukázky
Katedra fyziky :
experimenty z elektřiny a magnetismu,
vedení elektrického proudu v látkách, elektromagnetické vlnění,
počítačem podporované experimenty
Katedra chemie :
zajímavé experimenty v chemické laboratoři
Katedra biologie a ekologie:
mikroskopování na pracovišti mikrobiologie a ekotoxikologie,
botanická zahrada – svět sukulentů a masožravých rostlin
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje :
exotika v geografii a geografie hrou
Katedra fyzické geografie a geoekologie :
moderní metody měření na Zemi, prohlídka geologických sbírek s výkladem,
návštěva meteorologické stanice
Katedra informatiky a počítačů :
jak efektně a rychle vytvořit www stránky, vizualizace objektů a modelování ve 3D
Program bude začínat denně v 8.30‐9.00 hodin a bude trvat do 16.00 hodin.
Strava bude zajištěna v restauraci poblíž školy.
Cena zahrnuje : stravné, cestovné, režii, materiál.

22.8.-26.8.2011

PřF OU Ostrava

Kč: 800,-

Hlavní vedoucí Mgr. Marie KOCIÁNOVÁ

599 527 321
599
527
330
marie.kocianova@svc-korunka.cz

Vyplněnou předběžnou přihlášku odevzdejte nebo odešlete e‐mailem na adresu :
marie.kocianova@svc‐korunka.cz, nejpozději do 31.5.2011.
Na základě Vaší předběžné přihlášky obdržíte závaznou přihlášku. Bližší informace Vám poskytne hlavní vedoucí.

Uzávěrka dalšího čísla je 10. září 2011.
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