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 Hlas lesa a Veselohra na mostě 
Slavnostní představení oper Bohuslava Martinů zhlédli 
zaměstnanci a studenti naší univerzity u příležitosti oslav 
20. výročí vzniku univerzity 15. září 2011 v Divadle Anto-
nína Dvořáka.

Představení se uskutečnilo pod záštitou a za přítomnosti 
rektora naší univerzity prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc., 
který také úvodem řekl pár hřejivých slov.

Opery připravila katedra sólového zpěvu – Operní stu-
dio Fakulty umění univerzity ve spolupráci s Národním 
divadlem moravskoslezským v Ostravě (NDM). Orchestr Fa-
kulty umění dirigoval MgA. Jakub Žídek. 

Žídek kromě JAMU navštěvoval i naši Pedagogickou 
fakultu, obor sbormistrovství ve třídě prof. Lumíra Pivo-
varského. Na začátku září 2011 jej umělecká rada souboru 
NDM jmenovala novým hudebním ředitelem souboru ope-
reta/muzikál (více na s. 27).

V Hlasu lesa mladí umělci před diváky odehráli příběh 
dívky zamilované do Myslivečka, která se má provdat za 
bohatého ženicha a přijde z toho o rozum; vše nakonec 
dobře dopadlo. 

Ve Veselohře na mostě je most hranicí mezi válčícími 
stranami a právě na něm se postupně sejdou všichni prota-
gonisté příběhu, aby tu rozehráli celou škálu dramatických 
i komických situací. Ale i tento příběh má šťastný konec. 

-aou-

Fota: Edmund Kijonka
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Rektor

 Petice k novelizaci zákona o určení daní

Vážení členové naší akademické obce,
není zvykem, aby se univerzita a její 
pracovníci vyjadřovali k peticím, které 
se explicitně nedotýkají jejich čin-
ností. V případě petice připojené k to-
muto e-mailu jsem však považoval za 
vhodné udělat výjimku a informovat 
Vás o důvodech, které mne vedou k zá-
věru, že přijetím návrhu zákona o no-
vém určení daní bude naše univerzita 
významně finančně poškozená.

Návrh zákona předpokládá, že Město 
Ostrava přijde každoročně o cca 1 mld. 
Kč daňových výnosů a tato částka se 
naopak rozdělí mezi jednotlivé obce 
v regionu. Jakkoliv mohu chápat ra-
dost těchto obcí z navýšení jejich pří-
jmů, výsledkem pro naši univerzitu 
bude zákonitě výrazně snížená do-
tace Města Ostravy na podporu na-
šich aktivit. 

Současně nelze samozřejmě oče-
kávat, že tento výpadek dotace bude 
nahrazen dotacemi z navýšených roz-
počtů jednotlivých obcí. Dotace Města 

Ostravy pro naše aktivity doposud či-
nily více než 60 milionů Kč a bez těchto 
financí bychom nebyli schopni realizo-
vat tak významné projekty, jako bylo 
např. zřízení Lékařské fakulty.

Dovoluji si Vás proto požádat, vá-
žení členové akademické obce, abyste 
přiložené petici věnovali pozornost 

a samozřejmě podle svého vlastního 
uvážení se rozhodli, zda ji svým pod-
pisem (na arších uložených na kated-
rách) podpoříte, nebo ne.

S pozdravem
Jiří Močkoř, rektor

(e-mail ze 16. září 2011)

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Sněmovní 4
118 26 Praha 1 Ostrava 31. 8. 2011

Petice
Ostravu nedáme 

aneb Proti změnám zákona o rozpočtovém určení daní, 
které mají snížit příjmy města Ostravy o téměř 913 milionů korun ročně

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

vážená paní předsedkyně,
vážení členové Poslanecké sněmovny Parlamentu Čr,

my, níže podepsaní občané města Ostravy a regionu, představitelé různých oborů, lidé s rozdílnými politic-
kými názory a postoji, jsme znepokojeni obsahem novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení vý-
nosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém 
určení daní), ve znění pozdějších předpisů, kterou připravil ministr financí Miroslav Kalousek.

V důsledku změn v rozdělování sdílených daní mezi obcemi by se příjmy rozpočtu statutárního města 
Ostrava od roku 2013 měly snížit o téměř 913 milionů korun. Pokles příjmů do městského rozpočtu o částku 
blížící se miliardě korun by se citelně dotkl nejen kvality života více než 300 tisíc obyvatel statutárního měs-
ta Ostravy, ale také dalších několika stovek tisíc lidí z regionu, kteří do moravskoslezské metropole dojíždějí 
za prací, kulturou, sportem, službami a dalšími aktivitami. 

Omezení dotací by znamenalo zvýšení jízdného v městské hromadné dopravě, mnohonásobné zdražení 
vstupenek do divadel, koncertních sálů, na sportoviště. Dětem a mládeži by byl ztížen přístup k volnoča-
sovým aktivitám. Je pravděpodobné, že by to znamenalo zvýšení kriminality a jiné negativní jevy. Velmi 
ohrožena by byla sociální oblast, protože domovy pro seniory, stacionáře pro handicapované a mnoho dal-
ších služeb by neměly dostatek financí na svůj provoz. Pokud bude novela zákona schválena, hrozí také 
zastavení investic. Znamenalo by to výrazné zpomalení rozvoje města.

Vyzýváme členy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby přijetí novely zákona č. 243/2000 Sb. 
svými hlasy zabránili.

děkujeme.

Petiční výbor ve složení:
1. Ivo Vondrák, rektor VŠB-TU Ostrava, bytem Na Havírně 475, Pustá Polom, 747 64
2.  Petr Kajnar, primátor statutárního města Ostravy, bytem Ivana Sekaniny 1803/13, 

Ostrava–Poruba, 708 00
3. Václav Svěrkoš, fotbalista, bytem Petra Jilemnického 3302, Frýdek–Místek, 738 01
4.  Tomáš Petřík, náměstek primátora statutárního města Ostravy, bytem Vodárenská 618, 

Ostrava–Krásné Pole, 725 26
5.  Vladimír Polák, herec Národního divadla moravskoslezského, bytem Tyršova 14/1761, 

Ostrava–Moravská Ostrava, 702 00

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány a občany ve věci této petice je oprávněn: 
Petr Kajnar, bytem Ivana Sekaniny 1803/13, Ostrava–Poruba, 708 00.

 5. října 2011 
Akademický den OU –  
vyvrcholení oslav, (v době vydání)
v jehož průběhu budou uděleny vý-
znamným osobnostem a studentům: 
Pamětní medaile Za zásluhy a rozvoj 
OU, Pamětní medaile k 30. výročí za-
ložení OU, Pamětní Listy studentům 
za vynikající studijní výsledky a re-
prezentaci školy – Dům kultury města 
Ostravy.

 Listopad 2011 
Slavnostní zasedání vědecké rady
s udělením titulu „doctor honoris 
causa“ významné osobnosti a předání 
dekretů novým docentům – univerzitní 
aula.

Výstava výtvarných prací studentů 
a pedagogů ateliérů Fakulty umění 
a Pedagogické fakulty – (v listopadu 
vernisáž výstavy), galerie Student.

 Počátek prosince 2011 
Setkání absolventů univezity – univer-
zitní aula. 

Sledujte Aktuality hlavního webu 
naší univerzity, kde jsou uveřejňovány 
pozvánky a upřesňující informace 
o těchto akcích.  -haj-

 Co nás ještě čeká?

 Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.

Foto: H. Jenčová 
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Události

 Noví profesoři

 Pochodeň vědy se musí nést dál

Dne 24. června 2011 převzali v Praze 
v historické aule Karolina z rukou 
prezidenta republiky Václava Klause 
jmenovací dekret profesora oceá-
nolog doc. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc., 
z katedry biologie a ekologie a mate-
matik doc. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc., 
z katedry matematiky, oba z Přírodo-
vědecké fakulty naší univerzity. 

Doc. Ďuriš byl jmenován profesorem 
v oboru zoologie na návrh Vědecké 
rady Masarykovy university v Brně. 
Ďurišovo profesorské řízení proběhlo 
v letech 2010 až 2011. V jeho průběhu 
byl hodnocen průběh a Ďurišovy vý-
sledky jak pedagogické, tak i vědecké 
práce. 

Zvlášť byly oceňovány výsledky 
výzkumu v oblastech biologie sladko-
vodních raků a systematiky a ekologie 
mořských korýšů. Během posledních 
15 let objevil kolem 20 nových, vědě 
dosud neznámých krevet a krabů. Za-
bývá se i video-dokumentací života 
pod vodní hladinou se záměrem zpří-
stupnit větší část svého video-archivu 
studentům při výuce. 

Doc. Ďuriš se v posledních letech 
například jako expert na tropické sym-
biotické krevety účastnil mezinárodní 

výzkumné expedice v Austrálii na os-
trově Lizard (Velký bariérový útes).

Doc. Hančl byl jmenován profeso-
rem v oboru aplikovaná matematika na 
návrh Vědecké rady ČVUT v Praze. Jeho 
profesorské řízení se uskutečnilo v le-
tech 2009 až 2010. Hančl se ve vědecké 
oblasti zaměřuje na teorii čísel – diofan-
tické aproximace – vyjadřování čísel. 

V oblasti pedagogické pracuje pře-
devším s matematickými talenty na PřF 
naší univerzity. Pravidelně organizuje 

prestižní Mezinárodní matematickou 
soutěž Vojtěcha Jarníka pro VŠ stu-
denty (již 20 ročníků této soutěže). 

Dále například publikoval na 70 
vědeckých článků, z toho více než 27 
v impaktovaných časopisech. Celkově 
lze nalézt na internetu asi 2000 ohlasů 
na jeho vědeckou a pedagogickou 
činnost.

Ing. Beáta Sklářová,
Přírodovědecká fakulta,

beata.sklarova@osu.cz
Fota: -prfa-

Rozhovor s děkanem FF OU prof. PhDr. 
Alešem Zářickým, Ph.D.

Není mnoho filozofických či jiných fa-
kult, jejichž děkani patří k nejmladším 
profesorům v našem státě. Jako ne-
napravitelná vyznavačka Kunderovy 
„nesnesitelné lehkosti bytí“ jsem roz-
hovor pojala v podobném tónu. Pro-
tože, jak řekl Nietzsche, věda může 
být radostná.

Jaká je vaše cesta z Orlové k profesuře?
Asi do 2. ročníku na VŠ jsem chtěl být 
leteckým konstruktérem. Ale s přícho-
dem integrálů a derivace jsem vytušil, 
že jím asi nebudu (smích). Kromě letec-
tví byla mým dalším velkým zájmem 
historie. Byl jsem nejlepším historikem 
ve třídě. Náš dějepisář, bývalý politik 
ČSSD Jaromír Kuča, říkal, že Zářický má 
na to, aby studoval historii (úsměv). Po 
maturitě jsem se přihlásil na FF OU do 

Ostravy... Nebyl vybrán. Prof. Myška 
mne vyhodil od přijímaček. Další rok 
jsem si spletl termín přijímaček a zase 
nic. Mezitím jsem studoval na VOŠ In-
stitutu rozvoje podnikání a vystřídal 
celou řadu pracovních pozic jako čis-
tič vagonů, izolatér v OKD nebo třeba 
pomocný kuchař v Itálii. Až napotřetí 
mne komise ve složení Gracová, Fukala 
přijala…

(Pokračováni na straně 4)
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(Pokračování ze strany 3)

Takže jste už byl na VŠ a jak to bylo 
dál? 
Byl jsem nadprůměrně dobrý student, 
měl jsem i prospěchové stipendium. 
Ale prof. Myška mne za ideálního stu-
denta nepovažoval. Jen nebožtík prof. 
Dohnal mě povzbuzoval, říkal mi: Vy-
drž, Aleši! Mohl jsem jít na náhradní 
vojenskou službu do knihovny katedry 
historie. Zároveň jsem, by přijat jako 
externí doktorand. V roce 1998 jsem 
civilku skončil. V roce 2000 za mnou 
přišel prof. Myška, řekl mi, že jsme zís-
kali právo na titul PhDr. Za půl roku 
jsem složil rigo. Přišel pobyt v Ně-
mecku, v roce 2002 obhajoba PhD, pak 
docentura. Prof. Myška a tehdejší dě-
kanka doc. Mrhačová mě k ní povzbu-
zovali. Měl jsem se stát proděkanem 
pro zahraniční vztahy a chtěli, abych 
byl docentem. Tak jsem s nástupem do 
funkce habilitaci podal.

A pak profesura …
To byl těžký vnitřní boj, když jsem si 
představil všechny ty profesory jako 
Myška, Dokoupil, Dohnal… Eva Mr-
hačová mě přemlouvala, ať do toho 
jdu. Bylo to ale složité, zároveň jsem 
kandidoval na děkana. A zajímavé 
je, že během všech jednání okolo mé 
profesury nebyl ani jeden hlas proti 
(smích). 

Jaké pro vás bylo samotné předávání 
profesury?
Pár dní předtím jsem chytil chřipku. 
Nebylo mi dobře, celou noc jsem 
předtím nemohl spát. Byl jsem zpo-
cený, neměl jsem s sebou ani kravatu. 

Tu jsem pak kupoval v Praze ve čtvrtek 
odpoledne. Štěstí bylo, že nám děkan 
Filozofické fakulty UK umožnil bydlet 
v univerzitním hotelu blízko Karolina. 
Jinak bych to nedošel. Vše proběhlo 
rychle. V místnosti byla klimatizace, 
špatně se mi dýchalo, halogenová 
světla svítila do očí, projev náměstka 
ministra školství, prof. Wilhelma, jsem 
nedokázal zcela vnímat, ale navzdory 
tomu všemu jsem si to užíval (smích). 
A když pak vyhlásili mé jméno, vykro-
čil jsem, podal ruku panu prezidentovi 
a pak zpět do řady. 

Co řekl prezident a prof. Wilhelm k situ-
aci ve vysokém školství? Co vy vnímáte 
stěžejní problém? 
Projev Václava Klause byl vstřícný, 
milý a bezkonfliktní. Někteří kolegové 

očekávali něco údernějšího, „klau-
sovštějšího“, ale nedočkali se. Pro-
jev prof. Wilhelma pak byl věcnější 
a konkrétnější. Hlavní myšlenka, k níž 
se přikláním i já sám, byla unifikace 
podmínek pro udělení profesur a ha-
bilitací v rámci oborů. Domnívám 
se, že tyto podmínky nejsou stejné 
a některé univerzity jsou v této věci 
benevolentnější. 

Jaké jsou vaše další profesní plány?
Chybí mi doktorát honoris causa 
a doktorát věd. Napište, že mým 
cílem je posbírat desítky doktorátů 
honoris causa (smích). Ale vážně. Cí-
tím jednu věc, kterou bych zde chtěl 
zmínit. Věda se mění. Historie už není 
vědou, kterou by vykonával izolo-
vaný jedinec, ale je vědou týmovou. 

Já jsem dostal vědeckou šanci od 
lidí, kteří mi pomohli, ale kterým je 
dnes více než sedmdesát let. A tuto 
šanci chápu tak, že budu pokračovat 
v jejich díle. Pokračováním nemyslím 
jenom, že bych sepsal dvě monogra-
fie a to by stačilo. Ta pochodeň vědy, 
o níž mluvím, se musí nést dál. Na 
katedře historie je mnoho mladých 
vynikajících odborníků, jako napří-
klad kolegové Brňovják, Popelka, Li-
povský, ale také i Kladiwa, kterého 
sem řadím s úsměvem, protože už 
je docent. Ty je třeba stmelit, aby se 
mohl provádět výzkum. Jedinec bez 
odborného zakotvení dnes nemá 
ve vědě šanci uspět, proto je třeba 
kontinuálně pokračovat ve výzkumu 
a toto chci.

PhDr. Eva Hrdinová, Ph.D.,
katedra germanistiky FF,

eva.hrdinova@osu.cz

Události

Děkan FF prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., 
při přebírání profesury v pražském Karolinu.

 Pochodeň vědy…
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Protože byl rok 2011 vyhlášen Mezi-
národním rokem chemie a chemie je 
všude kolem nás, byl letošní ročník 
především dvoudenní oslavou tohoto 
zajímavého vědního oboru. Všichni 
návštěvníci se mohli přesvědčit, nejen 
že věda je zábava, ale také že chemie, 
fyzika ani matematika nejsou žádní 
bubáci a není třeba se jich bát. 

Hlavní atrakcí bylo více než 30 
stánků tvořících chemický jarmark, 
u nichž návštěvníci mohli vidět ne-
jen různé zajímavé experimenty, ale 
mohli si je i sami vyzkoušet. 

Současně probíhala řada chemic-
kých a přírodovědných her, soutěží 

a matematických hrátek pro děti i do-
spělé. Dále bylo například možné ast-
ronomickým dalekohledem pozorovat 
oblaka plazmatu ve sluneční koroně. 
Vidět i slyšet byly výbuchy střelného 
prachu, plameny, zkumavková střel-
nice, barevné hrátky s chemickými roz-
toky a sloučeninami a jiné chemické či 
fyzikální pokusy. 

Zábavnou formou byla předve-
dena i matematika: pohádkový svět 
s kouzelnými zeměmi, kde návštěv-
níci plněním různých matematických 
hříček, skládáním origami a dalšími 
úkoly, spojenými s hravou matemati-
kou, putovali až do tajemné jeskyně 
osudu, kde se dozvěděli podle svého 
osudového čísla svou věštbu. 

O nezapomenutelnou show se po-
staral Michael Londesborough, britský 

vědec pracující v Ústavu anorganické 
chemie Akademie věd ČR, známý a ne-
únavný popularizátor přírodních věd. 
Kdo ji neviděl, má čeho litovat.

Páteční program patřil přednášce 
o biochemických dějích v mase, popu-
lárně vědeckým filmům (ve spolupráci 
s Academia Film Olomouc) a na-
bitý program uzavřel komentovaný 
ohňostroj.

Během obou dnů bylo k vidění také 
speciální divadelní představení Zása-
ditý GeO, v němž se snoubila roman-
tika i akce, mluvené slovo i písničky, 
hloupost a IQ, peníze i hormony, to 
vše v parodii na známou „koňskou 

operu“ v podání „docentoherců“ 
z Přírodovědecké fakulty naší univer-
zity. Docenti z naší katedry chemie 
umějí pobavit i zaujmout, tato forma 
výuky je neobvyklá. 

V sobotu vystoupily děti ze ZŠ 
Ostravy-Staré Bělé v představení Vě-
decký výzkum. Celým programem 
se prolínala talentová soutěž dvojic 
Ostrava hledá přírodovědce, vyžado-
vala minimální znalosti, ale maximální 
zručnost a kreativitu. Byly vyhlášeny 
výsledky fotosoutěže a soutěže o nej-
lepší chemický komiks o ceny.

Studenti Přírodovědecké fakulty 
naší univerzity se postarali i o speciální 
rekord v řetězu z balónků, jejich navá-
záním vytvořili dlouhého balónkového 
hada, který se vznášel nad areálem 
hradu. „Příroda“ byla spolupořadatelem 
celé akce. Jak se akce líbila, o tom svědčí 
slova jednoho z malých účastníků, který 
nadšeně volal: „To bylo luxusní!“ 

Text a fota: Ing. Beáta Sklářová,
Přírodovědecká fakulta,

beata.sklarova@osu.cz

Události

 To bylo luxusní!
Ve dnech 24. a 25. června 2011 se již popáté Slezkoostravský hrad proměnil 
v provizorní chemickou a fyzikální laboratoř a také v pohádkovou zemi s hravou 
matematikou. Atraktivní akci si nenechalo ujít na 4 000 návštěvníků.
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Události

Akci uspořádala katedra romanistiky 
Filozofické fakulty naší univerzity ve 
spolupráci s Velvyslanectvím Francie, 
Maison d´Europe et d´Orient (Paříž), 
Filozofickou fakultou UK, sdružením 
VŠ učitelů francouzštiny Gallica, Alli-
ance française Ostrava, Centrem kul-
tury a vzdělávání Moravská Ostrava, 
p.o., a klubem Fiducia. 

Dílna (překlad prózy a dramatu) 
byla určena VŠ studentům z celé ČR, 
kteří se překladu již věnují a měli zá-
jem zdokonalit se v něm pod vedením 
předních českých překladatelů. Cílem 

bylo vytvořit celorepublikový dialog 
zaměřený na kvalitu překladu a na 
perspektivy jeho vydávání u nás. 

Festival měl projektu dát co nej-
širší kulturní rozměr. Několik akcí bylo 
věnováno nejvýznamnějším osobnos-
tem českého překladu. Nejprve Anně 
Kareninové a rozhlasovému pořadu 
o spisovateli L.-F. Célinovi, který vy-
tvořila, a filmu s jejími titulky. 

Následovaly dvě přednášky. Jiří 
Pelán promluvil o českých překladech 
Baudelaira a Josef Fulka o problema-
tice spojené s překladem filozofických 
textů. Účastníci festivalu debatovali 
s představiteli známých nakladatelství 

Host, Dauphin a Fra na téma Jak se 
vydává současná zahraniční literatura. 
Uskutečnilo se putování po Ostravě-
happening. 

V autorském čtení vystoupili dva 
francouzsky píšící spisovatelé. Jedním 
z nich byl prozaik, básník a celosvě-
tově nejhranější žijící dramatik, mj. za-
kladatel tzv. Hnutí Panika, Fernando 
Arrabal. Na jeho počest se poslední 
den festivalu konaly „den a noc“ 
akcí právě jemu věnované. Workshop 
a doprovodný program zaměřené na 
drama byly zapojeny do celoevrop-

ského projektu Europe of Theatres 
s centrem v Paříži.

Dílny se zúčastnila třicítka stu-
dentů z hlavních českých univerzit. 
Workshop se setkal s příznivým ohla-
sem účastníků, stejně jako lektorů 
a hostů. Intenzivní tempo práce, po-
čet účastníků v pracovních skupinách, 
jejich různorodé složení (geograficky, 
studijně i zkušenostně) i možnost ve-
dení dialogu s kýmkoli, to byly atri-
buty festivalu.

Festivalové publikum bylo početné 
a různorodé, podobně jako jednot-
livá dějiště festivalu. Velký úspěch 
sklidily přednášky a Arrabalův „ma-
raton“. Majitelka klubu Fiducia Ilona 

Rozehnalová řekla: „Zcela zaplněný sál 
Fiducie hltal každé slovo obou pánů, 
a ačkoli se téma překladů filozofických 
textů a textů Baudelairových mohlo 
zdát příliš odborné, na své si na před-
náškách přišel každý, kdo má rád hu-
mor, erudici a pokoru k oboru.“ 

A Arrabal? Téměř osmdesátiletý 
drobný mužík se nejprve čile připo-
jil k výletu na haldu Ema, při němž 
přečetl dva úryvky ze sbírky Kámen 
bláznivosti, jejíž český překlad chystá 
nakladatelství Dauphin. Pak ve Fiducii 
s bezprostředností sobě vlastní oko-
mentoval u nás neznámý film Umění 
být Arrabal, který klub na jeho počest 
promítl. 

 Festival Literatura a současnost
Ve dnech 22.-25. června 2011 navštívili Ostravu přední čeští překladatelé a ce-
losvětově nejhranější žijící dramatik Fernando Arrabal na dílně literárního pře-
kladu z francouzštiny a festivalu Literatura a současnost.

 Přednáška 
Jiřího Pelána 
a Josefa Fulky. 
Fota: Ilona 
Rozehnalová, 
Irena Petrášová, 
Karin 
Hajžmanová

 Fernando Arrabal na haldě Ema. 
 …a na kapotě auta v pouliční inscenaci hry 
Hřbitov. Fota: Antonín Dvořák

 Halda. Foto: Martin Smékal 
 Představení hry Hřbitov aut. Fota: Petr Kiška
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Více nežli vzdělávací systém známe 
historické památky, pikantní kuchyň 
a přímořská města. O oborech a mož-
nostech studia v této zemi panuje však 
poměrně malá informovanost. Je to 
přece jen škoda. 

Díky programu Erasmus se s vzdě-
lávacím systémem této země mohou 
seznámit studenti i vyučující, budou to 
však spíše jednotlivci. Turecko za po-
slední desetiletí učinilo kvantitativní 
a také kvalitativní skok a jeho vysoké 
školy se mohou pochlubit profesory, 
kteří získali vzdělání na prestižních svě-
tových univerzitách. Tak jako je tomu 
v případě doktora Mehmeta Karakase 
z Artvin Coruh University, Science Tea-
ching Department v Turecku.

Katedra společenských věd PdF 
OU proto využila tento program, a to 
způsobem přesně opačným. Přijala 
k týdennímu výměnnému pobytu to-
hoto mladého vyučujícího. 

Společně s Mgr. Ivanou Schmejka-
lovou uspořádala přednášku pro zá-
jemce z celé naší univerzity na téma: 
„Vzdělávací systém v Turecku a jeho 
etické důsledky“. Dr. Karakas zde pre-
zentoval historický vývoj a současné 
trendy ve vzdělávání na tureckých 
univerzitách, a to jak ve společen-
skovědních oborech, tak v oborech 
přírodovědných. Turecko mělo ještě 
před téměř sto lety jen jednu univer-
zitu. Nyní její 102 státní a 52 soukromé 
univerzity poskytují vzdělání více než 
třem miliónům studentům. 

Důležitější než čísla je kvalita 
vzdělávání a schopnost absolventů 

prosadit se na trhu práce v globálním 
měřítku. A právě v tomto ohledu má 
turecký vzdělávací systém určitý in-
spirativní aspekt. Prestižní univerzitní 
vzdělání, jak jsme se mohli dozvědět, 
spočívá především v důrazu na jazyky. 

Tyto univerzity nabízejí uchazečům 
studijní obory pouze v anglickém ja-
zyce. Studenti pak tráví jeden nebo 
dva semestry bez potíží na zahranič-
ních univerzitách. Sám jsem se o tom 
mohl přesvědčit při svých stážích na 
evropských univerzitách. 

Karakasova přednáška posloužila 
studentům naší univerzity také k se-
tkání s referentkou pro zahraniční 
vztahy Mgr. Ivanou Schmejkalovou, 
která povzbudila naše studenty k vyu-
žití nabídky fakulty a studiu anglického 
jazyka v Centru jazykové přípravy. 
A především k využití nabídky pro-
gramu Erasmus ke studijním poby-
tům, například na některé univerzitě 
v Turecku. 

ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.,
koordinátor LLP – Erasmus,

lucjan.klimsza@osu.cz
Fota: -pdfa-

V přestávkách ochotně odpovídal 
a pózoval novinářům a nakonec si 
v ostravských ulicích s plným nasaze-
ním zahrál v představení-happeningu 
své hry Hřbitov aut. Představení re-
žírovala francouzská překladatelka 
a režisérka her V. Havla, I. Vyskočila či 
P. Zelenky Katia Hala.

Účelem festivalu bylo ukázat, že 
Ostrava se zcela přirozeně etabluje 
jako významné kulturní centrum 
ČR s nenapodobitelnou atmosférou 
a může být dějištěm setkání na ce-
lonárodní i mezinárodní úrovni. Pro 
mnohé z účastníků stejně jako pro 
některé hosty znamenaly dílna a fes-
tival první cestu do Ostravy. Jak sami 

dodávali, tuto cestu by rozhodně 
chtěli zopakovat. 

Na webu FF OU jsou zmístěny: 
1/ Videozáznamy: Přednáška Jiřího Pe-
lána, Výstup na haldu Ema a Ostravská 
inscenace Arrabalovy hry Hřbitov aut. 
2/ Film Umění být Arrabal s českými 
titulky. Několik kreseb, jejichž auto-
rem je spoluzakladatel Hnutí Panika 
Roland Topor. Kresby doprovází české 
vydání Arrabalovy sbírky Kámen bláz-
nivosti (přel. D. Molčanov), poskytl je 
nakladatel Daniel Podhradský.

Mgr. Eva Hrdinová, Ph.D.,
katedra germanistiky FF,

eva.hrdinova@osu.cz

Události

 Mehmet Karakas na Pedagogické fakultě 

 Představení hry Hřbitov aut. Fota: Petr Kiška

O tom, zdali a jak se liší vzdělávací systémy sousedních krajin, mnoho nevíme. 
Což ale tak Turecko, které je pro nás, Středoevropany v povědomí spíše exotic-
kou turistickou destinací. 
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Od svého vzniku fakulta nabízí všechny 
tři stupně vysokoškolského vzdělání. 
V rámci studijního programu Sociální 
politika a sociální práce může student 
studiem oboru Sociální práce postupně 
získat vzdělání bakalářské či magisterské. 
Ti nejlepší mohou brány fakulty, resp. 
univerzity opustit jako „Ph.D.“ V rámci 
navazujících magisterských oborů fa-
kulta nabízí také obor Management or-
ganizací služeb sociální práce. 

Již první rok bylo na FSS OU evido-
váno 1112 platných přihlášek ke stu-
diu, přičemž zapsáno mohlo být jen 
185 studentů. Poptávka v prvním roce 
převyšovala nabídku o 83 procent. 
I v dalších letech se FSS těšila přízni 
zájemců o studium. Do akademického 
roku 2009/2010 fakulta evidovala 1312 
platných přihlášek, do roku 2010/2011 
jich bylo 1538, do letošního roku pak 
1912 platných přihlášek. 

Z uvedených čísel je zřejmá zvy-
šující se tendence zájmu uchazečů 
o studium na fakultě. Průměrný roční 
nárůst přihlášek ke studiu je 19,7 %. 
Největšímu zájmu se těší bakalářský 
obor Sociální práce v prezenční formě 

studia. Kapacita fakulty bohužel ne-
umožňuje stejný nárůst počtu přija-
tých uchazečů, průměrně může být 
na fakultu zapsáno jen 17,45 procenta 
uchazečů o studium.

Nabídku oborů fakulta v průběhu 
let rozšiřuje, a to jak akreditacemi stá-
vajících oborů v kombinované formě 
studia, tak akreditacemi zcela nových 
oborů. Od ledna 2011 je uchazečům 
nabízen unikátní obor Zdravotně soci-
ální pracovník, který má fakulta akre-
ditován jako první v ČR pro zákonem 
stanovenou kvalifikaci jak v rezortu 
zdravotnictví, tak v rezortu sociálních 
věcí. V současné době je připravována 
akreditace jednoho nového bakalář-
ského oboru a re/akreditace doktor-
ského oboru.

O tom, že fakulta nabízí „živé“ 
obory, jejichž absolventi jsou přímo 
uplatnitelní v praxi, svědčí také za-
nedbatelné počty absolventů fakulty 
zaregistrovaných na úřadech práce 
v celé ČR. Za sledované období květen 
2009 – květen 2011 byli registrováni 
pouze tři nezaměstnaní absolventi. 
Věříme, že i v dalších letech FSS OU 
vysoké počty uchazečů udrží a že jim 
bude mít stále co nabídnout.

Scarlet Mánková, 
studijní oddělení FSS OU,

scarlet.mankova@osu.cz

Události

Studium

 Trojúhelník umění 

Děkan Fakulty umění doc. PhDr. Zby-
něk Janáček ve svém úvodním slovu na 
vernisáži výstavy (4. srpna 2011) připo-
menul mnohaletou úspěšnou spolu-
práci mezi oběma našimi školami.

Jsou to výměny studentů, spo-
lečné organizování workshopů, výstav 
a přednášek, ale také přátelské vztahy 
projevující se rovněž mimo rámec pra-
covních povinností. 

Polští sochaři s sebou tentokráte 
přivezli divácky velmi atraktivní sou-
bor plastik, objektů a instalací, který 
si mohou návštěvníci prohlédnout do 
10. září letošního roku. 

Text a fota: 
MgA.Pavel Noga, ArtD.,

katedra grafiky a kresby FU,
pavel.noga@osu.cz

Na pozvání Fakulty umění (FU) naší univerzity uskutečnili pedagogové ateliéru 
sochařství a prostorových forem z Fakulty vizuálních umění Akademie umění 
v Lodži Agnieszka Mikolajczyk, Marek Wagner a Bogdan Wajberg v srpnu 2011 
výstavu v porubské Nové síni. 

 Zájem o FSS stále roste
Fakulta sociálních studií je jednou z nejmladších fakult naší univerzity. Vznikla na 
jaře 2008 a již v prvním kole přijímacího řízení do akademického roku 2008/2009 
se ukázalo, že o její obory bude zájem. 

Fakulta sociálních studii OU 
Vývoj počtu uchazečů o studium
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Studium

Příležitosti

 Speciálně pedagogické poradenství v Centru Pyramida

 Novinka: obor Zdravotně sociální pracovník

 „Příroda“ je zábavná, je v ní tolik barev!

Od roku 2008 působí na naší univer-
zitě Centrum Pyramida. Primárně 
slouží studentům se specifickými po-
třebami. Během svého krátkého půso-
bení výrazně rozšířilo nabídku služeb.

Od akademického roku 2010/2011 
je studentům, kteří jsou tu evido-
váni, nabízena služba speciálně 
pedagogické poradenství. Jde o nad-
standardní službu a pro studenty se 
specifickými potřebami je bezplatná. 
Zajišťují ji členové katedry speciální 
pedagogiky naší Pedagogické fakulty: 
Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., PaedDr. Re-
nata Kovářová, Ph.D., PhDr. Mgr. Mar-
tin Kaleja, Ph.D.

Informace o možnostech využití 
služby může student získat od refe-
renta Centra Pyramida, kontaktních 
osob jednotlivých fakult, pověřených 
pracovníků katedry speciální peda-

gogiky (viz výše) nebo z webových 
stránek Centra Pyramida.

Kategorie nabízených služeb lze shr-
nout následovně:

Volba studijního programu ve • 
vztahu k pozdějšímu profesnímu 
uplatnění.
Návrh postupu plnění studijních • 
povinností, vyplývajících ze studij-
ního plánu vybraného studijního 
oboru tak, aby studium probíhalo 
v souladu s principy Studijního 
a zkušebního řádu naší univerzity 
(v kooperaci s kontaktní osobou 
dané fakulty, případně vedoucím 
příslušné katedry, pedagogickým 
poradcem studijního oboru, ga-
rantem studijního oboru apod.).
Tvorba strategie komplexní pod-• 
pory studenta ve vztahu k jeho 

speciálním potřebám a možnos-
tem podpůrných opatření OU. 
Spolupráce při zajišťování konzul-• 
tací s psychologem.
Spolupráce při zajišťování pora-• 
denských služeb přesahujících 
kompetence VŠ poradenství.
Průběžné vyhodnocování navrže-• 
ných strategií a jejich aktualizace 
dle potřeby.
Řešení výukových potíží a dalších • 
problémů souvisejících se vzdělá-
váním a s motivací k překonávání 
problémových situací. 
Prevence vzniku sekundárních • 
důsledků zdravotního postižení/
znevýhodnění.
Poradenské konzultace a meto-• 
dická doporučení pedagogům 
v oblasti vhodných přístupů k ucha-
zečům/ studentům se zdravotním 
postižením/znevýhodněním.

PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.,
katedra speciální pedagogiky PdF, 

renata.kovarova@osu.cz

Doposud bylo získávání kvalifikace 
Zdravotně sociálního pracovníka 
(nelékařského zdravotnického pra-
covníka) v ČR zajišťováno formou 
celoživotního vzdělávání – akredito-
vaným kvalifikačním kurzem Minister-
stva zdravotnictví. V České republice 
narůstá potřeba kvalifikovaných soci-
álních pracovníků v různých resortech, 
včetně zdravotnictví. 

Souběžná potřeba péče zdravotní 
a sociální se nejvíce týká nemocných, 
kteří nemohou žít bez pomoci dru-
hých, ať už rodiny, dobrovolníků anebo 

kvalifikovaného personálu. Předpokládá 
se další zvyšování počtu nemocných (lidé 
s onemocněními srdečně-cévními, meta-
bolickými, onkologickými, závislostmi, 
pohybovými, duševními aj.), kteří budou 
vyžadovat péči zdravotní, sociální, péči 
sociálního okolí, včetně navyšování fi-
nančních nákladů na adekvátní služby. 

V úzké spolupráci s Lékařskou fa-
kultou naší univerzity budou studující 
vedeni k získání kompetencí a způso-
bilostí nejen pro výkon nelékařského 
zdravotnického povolání, ale i kompe-
tencí sociálního pracovníka v resortu 

práce a sociálních věcí v souladu 
s platnou legislativou. (Ministerstva 
zdravotnictví ČR, Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR, Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí ČR, 
včetně dodržení Minimálních stan-
dardů vzdělávání v sociální práci.) 

Hlavním cílem garantů studijního 
oboru je přispět k profesionalizaci 
sociální práce v resortu zdravotnic-
kém tak, aby byl zdravotně sociální 
pracovník respektován jako odborník 
v rámci týmu stejně, jako je tomu v za-
hraničních zdravotnických zařízeních. 
Studentům přejeme mnoho úspěchů!

Mgr. Iva Kuzníková,
katedra sociálních věd, FSS OU,

iva.kuznikova@osu.cz

Naše univerzita respektuje narůstající zájem studentů se specifickými potřebami 
o možnost vzdělávání na terciárním stupni a snaží se cíleně a systémově řešit 
aktuální otázky v oblasti zajištění podmínek pro možnost jejich studia. 

Jako první v ČR akreditovala FSS v listopadu 2010 nový studijní obor Zdravotně 
sociální pracovník. Reaguje tak na narůstající potřebu kvalifikovaných sociálních 
pracovníků.

Víte, jaké barvy má „Příroda“ (PřF)? 
Jakou barvu má matematika, fyzika, 
chemie a informatika? 

Více než 100 středoškoláků z našeho 
regionu se na tyto barvy „Přírody“ 
přišlo 26. května 2011 podívat v rámci 
oblíbené akce Přírodovědecké fakulty 
naší univerzity pro studenty SŠ. Letos 

se nesla ve znamení barev přírodověd-
ných oborů a měla příznačný název: 
„Barvy Přírody“ („Příroda“ = zkráceně 
Přírodovědecká fakulta). 

Úvodní slovo o naší fakultě středo-
školákům přednesla proděkanka pro 
studium a celoživotní vzdělávání na 
PřF RNDr. Petra Konečná, Ph.D. Před-
stavila také katedru matematiky. 

Následovaly základní informace od jed-
notlivých zástupců dalších tří kateder (ka-
tedra chemie – doc. RNDr. Marie Solárová, 
Ph.D., katedra fyziky – RNDr. Libor Koníček, 
PhD., katedra informatiky – Mgr. Vladi-
míra Sehnalová). Pak už studenti pokračo-
vali v blocích popularizačních přednášek, 
které pro ně jednotlivé katedry připravily.

(Pokračováni na straně 10)
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Pořádala ji naše Přírodovědecká 
fakulta (dále jen PřF OU). Program 
připravily katedra biologie a ekolo-
gie, katedra sociální geografie a re-
gionálního rozvoje a katedra fyzické 
geografie a geoekologie. Akci podpo-
řil Regionální koordinátor pro popu-
larizaci technických a přírodovědných 
oborů v Moravskoslezském kraji.

Budovou PřF OU na Slezské Os-
travě rotovala po jednotlivých „stano-
vištích“ v pěti skupinách stovka dětí. 
Naslouchaly, ale mohly si i vyzkoušet 
přístroje, používané v těchto oborech, 
podívat se na geografické sbírky, 
a dokonce si i osahat lidské kosterní 
pozůstatky. 

Na katedře sociální geografie a regi-
onálního rozvoje o Oceánii žákům zají-
mavě vyprávěl o exotice v geografii prof. 
RNDr. Vladimír Baar, CSc., (na fotografii 
vpravo). Pověděl jim o typech ostrovů, je-
jich vzniku, o dělení Oceánie, ale dozvě-
děly se i Baarovy zážitky z jeho cest po 
Oceánii. Děti tu čekaly zábavné soutěže, 
kvízy a doplňovačky s geografickou té-
matikou Mgr. Zuzany Houdkové.

Katedra fyzické geografie a geoe-
kologie dětem nabídla nejen exkurzi 
do geologických sbírek PřF OU s od-
borným výkladem Mgr. Radky Bar-
tošové, ale také atraktivní návštěvu 
střechy budovy fakulty. Měly odtud 
krásný výhled na Ostravu.

Viděli automatickou meteostanici, 
kterou jim podrobně popsala RNDr. 
Jana Bohdálková, Ph.D. Poté měli 
možnost porovnat si měření meteo-
rologických prvků digitálními a ma-
nuálními přístroji a podívat se na tyto 
manuální přístroje v jedné z učeben 
katedry. 

Ing. Radek Dušek, Ph.D., společně 
se studenty 1. ročníku této katedry 
v rámci terénního cvičení v kartografii 
dětem vysvětloval (a nechal je to i vy-
zkoušet) družicové určování polohy 
a geodetické měření elektronickými 
přístroji.

Katedra biologie a ekologie v první 
přednášce RNDr. Zdeňka Majkuse se-
známila děti s faunou města Ostravy. 
Z druhé přednášky RNDr. Michala Živ-
ného, Ph.D., se žáci dozvěděli o kos-
terní antropologii. Děti viděly nejen 
ukázky antropologického zpracování 
lidských kosterních pozůstatků z ar-
cheologických výzkumů, ale mohly 

 Geografie a biologie hrou
Víte, že se dá hrát i u nás, na naší univerzitě? Dne 21. června 2011 se o tom pře-
svědčila stovka žáků 6. až 9. tříd ZŠ Moravskoslezského kraje na akci Geografie 
a biologie hrou. 

(Pokračování ze strany 9)

Barvy matematiky představily před-
nášky studentů katedry matematiky 
„Zlatý řez v přírodě“ (Radim Putyera) 
a „Magické čtverce“ (doktorandky 
Věry Ferdiánové). Každý student měl 
možnost vyluštit si hlavolamy – buď 
sudoku, nebo hanjies (zašifrované 
obrázky).

Barvy fyziky reprezentovaly před-
nášky Libora Koníčka, PhD., z oblasti 
„Měření spekter zdrojů světla (zá-
řivka, žárovka, LED)“, dále „Aditivní 
a subtraktivní míchání barev“ a na zá-
věr „Optické klamy“. 

Barvy chemie byly velmi atraktivní 
díky zajímavým a barevným experi-
mentům, které si pro studenty při-
pravila doc. Marie Solárová. V tomto 
bloku studenti mohli u některých pokusů také asistovat, což pro ně byl 

nevšední zážitek.
Barvy informatiky byly přímo „pro-

storové“, a to díky naší 3D učebně, 
kde se studenti dozvěděli od Ing. Da-
vida Bražiny, Ph.D., jak funguje 3D 
grafika, a zhlédli také 3D projekci. 
Nejvíce se studentům SŠ líbila chemie 
a 3D učebna. Tuto akci podpořil Regi-
onální koordinátor pro popularizaci 
technických a přírodovědných oborů 
v Moravskoslezském kraji.

Ing. Beáta Sklářová,
Přírodovědecká fakulta,

beata.sklarova@osu.cz
Fota: -prfa-

 „Příroda“ je…
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Projekty

si ty kosti také vzít do ruky a pečlivě 
prozkoumat. 

Děti neskrývaly své nadšení. Jejich 
učitel Tomáš Hanousek ze ZŠ Rychvald 
nám řekl: „Celou cestu zpátky jsem 
poslouchal nadšené ohlasy žactva na 
to, jak jsou na výšce hodní a vstřícní 
lidé, jak zajímavé jsou její sbírky, útulné 
učebny, jak je bavilo plnění hříček 
a zkoušky geodetické techniky. Na je-
den den se mnozí z nich cítili být dospě-
lými studenty vysoké školy a mají hlavu 
plnou netradičních zážitků.“ Hanousek 

poděkoval za parádní den na naší 
univerzitě a popřál nám ještě mnoho 
stejně úspěšných projektů. 

Jsme rádi, že se akce líbila, a těšíme 
se na další setkání se žáky ZŠ nebo stu-
denty SŠ na naší fakultě. Přírodověda 
naší univerzity realizuje řadu „zážit-
kových“ akcí, popularizujících přírodní 
vědy a obory, které se na naší fakultě 
učí. 

Text a fota: Ing. Beáta Sklářová,
Přírodovědecká fakulta,

beata.sklarova@osu.cz

Projekt byl podpořen MŠMT v rámci 
dotačního programu Podpora vzdělá-
vání v jazycích národnostních menšin 
a multikulturní výchovy v roce 2011. 
Cílem výzkumného projektu je postih-
nout podobu historického vědomí a in-
terkulturních postojů české studující 
mládeže a odhalit případná regionální 

specifika, vyplývající z intenzivnějšího 
interkulturního kontaktu.

Realizován je kombinovaný kva-
litativní (focus groups, hloubkové 
rozhovory) a kvantitativní výzkum (do-
tazníkové šetření). Ústředním téma-
tem analýzy jsou jak proměny národní 
identity a postojů žáků a učitelů k vy-
braným evropským národům a men-
šinám žijícím na území ČR po vstupu 
do EU, tak obecnější otázky týkající 
se historického vědomí a historické 
kultury respondentů (rodinná paměť, 
vztah k historii, hodnocení historických 
osobností a událostí, významná místa 

historické paměti, postoje ke kontro-
verzním událostem 20. století).

Řešitelky projektu PhDr. Denisa 
Labischová, PhD., a doc. PhDr. Bla-
žena Gracová, CSc., tak navazují na 
předchozí výzkumy uskutečňované na 
katedře historie FF OU pravidelně již 
od poloviny 90. let dvacátého století 

a v rámci šetření zjišťují také aktuální 
podobu výuky dějepisu na českých zá-
kladních a středních školách. 

Zajímá je například, jaká témata 
školního dějepisu učitelé preferují, jak 
pracují s učebnicí dějepisu, jakým způ-
sobem s žáky analyzují a interpretují 
ikonografické a audiovizuální histo-
rické prameny, zda využívají ve výuce 
internetové zdroje či zda uplatňují ak-
tivizující výukové metody (oral history, 
dramatizace apod.). 

V současnosti se podařilo získat 
2530 vyplněných dotazníků od žáků 
základních, středních odborných škol 
a gymnázií, VŠ studentů i pedagogů 
z různých regionů ČR, uskutečnit šest 
skupinových sezení (focus groups) 
a dva hloubkové rozhovory s učiteli 
a studenty učitelství dějepisu a ob-
čanské výchovy. 

První výsledky výzkumu budou 
prezentovány na X. sjezdu českých his-
toriků v polovině září 2011 a na dalších 
mezinárodních oborově didaktických 
konferencích.

PhDr. Denisa Labischová, PhD.,
katedra společenský věd PdF, 

denisa.labischova@osu.cz;

doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.,
katedra historie FF,

blazena.gracova@osu.cz

Katedra společenských věd Pedagogické fakulty naší univerzity řeší v součas-
nosti ve spolupráci s katedrou historie naší Filozofické fakulty projekt „Multi-
kulturní aspekty vzdělávání v sociálně humanitních předmětech a jejich odraz 
v historickém vědomí studující mládeže“. 

 Učíme již dějepis moderněji?
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Každý den od rána do pozdních od-
poledních hodin čekaly na účastníky 
různé aktivity na jednotlivých ka-
tedrách PřF. Zábavnou formou se tu 
seznamovali se zajímavým světem pří-
rodních věd. 

Naučili se hodně nových věcí. Vy-
zkoušeli si různé pokusy. Zahráli si 
hry i soutěže. A získali alespoň trochu 
představu o tom, jak to vypadá na 
univerzitě, na Přírodovědecké fakultě 
a na jejích jednotlivých katedrách, 
zkrátka „jak se dají zajímavě učit pří-
rodní vědy“.

Co všechno žáci středních škol 
na letní škole zažili? První den patřil 
celý matematice. A kdo si myslí, že to 
byla nuda, tak se rozhodně mýlí! Ka-

tedra matematiky představila nejen 
zajímavosti ze oblasti šifrování, ale 
i ze světa antických úloh a origami. 
Každý si mohl vyzkoušet skládání ba-
revných papírů do tvaru nádherné 
růže. Den ukončila hra celá protkaná 
matematikou. 

Druhý den si žáci vyzkoušeli mikro-
skopování kvasinek, dozvěděli se něco 
o mikrobiologii a ekotoxikologii. Mohli 
se blíže seznámit s masožravými rost-
linami a sukulenty v prostorách bota-
nické zahrady fakulty. Kromě učeben 
je tu i rozlehlá zahrada s množstvím 
překrásných rostlin jak venku, tak ve 
dvou sklenících.

Třetí den se na katedře fyziky pro-
váděly experimenty z elektřiny a mag-
netismu, vedení elektrického proudu 

v látkách. Žáci se dozvěděli podrob-
nosti o elektromagnetickém vlnění. 
Vyzkoušeli si počítačem podporované 
experimenty. 

V chemické laboratoři katedry 
chemie to naopak hořelo, bouchalo, 
syčelo, prskalo a barevně „hrálo“ díky 
zajímavým chemickým pokusům. Stře-
doškoláky evidentně nadchly, protože 
byly vskutku atraktivní. A nezapo-
mínejme, že v laboratořích VŠ se dá 
přece jen „chemicky dovádět“ mno-
hem divočeji než v laboratoři na SŠ – 
univerzity jsou prostě lépe vybavené.

Čtvrtý den si katedra fyzické ge-
ografie a geoekologie pro účastníky 
akce připravila prohlídku geologických 
sbírek s výkladem, moderní metody 

měření na Zemi, informace o mapách 
na webu a nakonec prohlídku meteo-
rologické stanice na střeše budovy PřF 
ve Slezské Ostravě. Katedra sociální 
geografie a regionálního rozvoje pro 
ně měla „geocaching“. Všichni žáci se 
zúčastnili dobrodružného hledání po-
kladu s pomocí GPS.

Poslední, pátý den byl dopoledne 
věnován informatice a odpoledne 
proběhlo slavnostní ukončení celé 
akce. Katedra informatiky a počítačů 
v prvním bloku učila středoškoláky 
efektní tvorbě www stránek a pak se 
v naší unikátní 3D učebně učili vizuali-
zaci objektů a modelování ve 3D. 

Slavnostní ukončení letní školy vy-
vrcholilo předáním diplomů. Všichni 
absolventi získali titul „bakalářík“. 
Akce se všem líbila, středoškoláci od-
cházeli nadšení. Jejich zápal pro pří-
rodní vědy nepokazila ani tropická 
vedra, která v týdnu konání letní školy 
vládla. Jsme rádi, že se žáci na „Pří-
rodě“ bavili. Věříme, že někteří z nich 
brzy zasednou do poslucháren naší 
fakulty. Vždyť přírodní vědy jsou fas-
cinující a zábavné!

Ing. Beáta Sklářová,
Přírodovědecká fakulta,

beata.sklarova@osu.cz
Foto: -prfa-

Poslední prázdninový týden měli středoškoláci, které baví přírodovědné obory, 
možnost strávit týden na Přírodovědecké fakultě (PřF) naší univerzity. Pořádala 
pro ně ve spolupráci se Střediskem přírodovědců 2. ročník Letní přírodovědné 
školy.

 Letní přírodovědná škola
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Taková otázka by snad v kulturním ná-
rodě a navíc v univerzitní komunitě, 
obecně považované za intelektuální 
elitu národa, nikdy neměla být zpo-
chybněná. Asi žiji v zajetí falešných 
představ.

Archivy už dávno nejsou skladišti 
starožitných dokumentů, v nichž čas 
od času nějaký historik vyhledává in-
formace pro své bádání. Již nejméně 
od předminulého století v evropských 
kulturních státech jsou považovány za 
jeden z nejvýznamnějších zdrojů for-
mování paměti národa, tedy jedné ze 
základních složek toho, co vytváří fe-
nomén moderního národa. 

S probíhající globalizací a myšlen-
kovou a kulturní nivelizací význam 

tohoto typu institucí výrazně vzrůstá. 
Univerzity již od dob svého vzniku 
pečovaly úzkostlivě o zachování své 
„paměti“ a budovaly archivy jako pro-
středek její tvorby a konzervace. 

Bez dokumentace, uložené v ar-
chivech, není dnes žádná univerzita 
s to přehlédnout své dějiny, vysvět-
lit příčiny vzestupů a pádů, ale také 
dešifrovat řadu zcela běžných pro-
blémů, které přináší každodenní 
praxe. 

Pro příklad není třeba chodit da-
leko. Ti, kteří před několika léty připra-
vovali jubilejní sborník k výročí vzniku 
Pedagogické fakulty naší univerzity, 
by mohli vyprávět, jak obtížné bylo 
některá závažná fakta zjistit a ověřit 

jen proto, že archiv Ostravské uni-
verzity nefungoval, resp. byl vnímán 
těmi, kdo za to nesou odpovědnost, 
jako jakési skladiště nepotřebného 
papíru, bez řádu a péče kvalifikova-
ného archiváře. 

Skoro se nechce věřit, že nezměrně 
větší péči svému archivu věnuje Vysoká 
škola báňská – Technická univerzita v Os-
travě než Ostravská univerzita, pro jejíž 
humanitní zaměření by snad k pocho-
pení významu archivu měla mít blíže.

Vracím se k otázce, na kterou se 
mi nechtělo odpovídat: nemarněme 
čas a vybudujme řádně akreditovaný 
a kvalifikovanými archiváři vybavený 
archiv dříve, než bude pozdě a řada 
významných dokumentů o vývoji školy 
zanikne naší nedbalostí a netečností. 

Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc.,
katedra historie Filozofické fakulty, 

Centrum pro hospodářské a sociální dějiny,
milan.myska@osu.cz

Když se na mne obrátila členka redakce Listů FF s žádostí, abych se vyjádřil 
k tomu, zda Ostravská univerzita potřebuje akreditovaný archiv a odborně kva-
lifikovaného archiváře, skoro jsem se zastyděl. 

 Potřebuje univerzita „archiv“?

 Víme, jak zvýšit uplatnitelnost absolventa

Přináší řešení v podobě programu od-
borných tréninků a stáží pro studenty 
partnerských stran projektu, mezi 
které patří i Přírodovědecká fakulta 
naší univerzity. Smyslem stáží je pod-
pořit rozvoj praktických znalostí mezi 
studenty VŠ a vytvořit dlouhodobé 
pracovní vazby mezi studenty a kon-
krétními organizacemi. 

Stáže mohou být zaměřeny na roz-
voj některé ze tří kompetenčních ob-
lastí projektu TE-ERA (technologické, 
procesní kompetence a oblasti souvi-
sející s problematikou EU). Program 
stáží je individuální a řeší konkrétní 
potřeby jednotlivých studentů. Prů-
běh každé stáže je zajištěn prostřed-
nictvím odborného garanta. 

Jak účast na stážích vnímají stu-
denti PřF OU? Martina Volfová, 25 
let: úspěšně absolvovala v navazují-
cím Mgr. studiu letos v červnu v oboru 
Biofyzika, Bc. titul získala u nás před 
2 lety. Stáž absolvovala ve VÚ vodohos-
podářském T. G. Masaryka v akredito-
vané laboratoři, pobočka Ostrava. 

„Stáž se mi moc líbila, teď vím, jak 
to funguje v opravdové laboratoři v pro-
vozu přímo ve výzkumné instituci, která 
se zabývá ochranou životního prostředí. 
Nejvíce mě bavily analýzy na chroma-
tografech a vyhodnocování analýz, to 
je už vědecká práce. Aktivně jsem se 
účastnila laboratorních prací, pracovala 
jsem na všem, co se v laboratoři dělá.“

Naučila se plno nových věcí, vše 
se prolínalo s tématem její diplomové 
práce. „Zajímavá byla i zkušenost s pa-
pírováním i tvorbou rozpočtů, netušila 
jsem, kolik byrokracie tahle práce ob-
náší,“řekla s úsměvem. Během stáže 
se seznámila i se způsobem získá-
vání výzkumných zakázek u hlavních 
zadavatelů.

Co jí stáž přinesla? „Nové prostředí, 
nové kontakty, nová přátelství, dobrá 
zkušenost, splnilo to očekávání, tedy 
propojení teorie s praxí, jsem vděčná 
za tu možnost absolvovat stáž v této 
laboratoři“, uzavřela Martina náš 
rozhovor.

Martina chce zůstat v oboru, který 
vystudovala, nejraději by byla v labo-
ratořích, nejvíce ji bavily při studiu 
medicínské obory, metody radiologie 
v medicíně a klinické biochemie. Ide-
ální práci si představuje v oblasti me-
dicíny, v laboratoři v nemocnici nebo 
ve farmacii. 

Hana Šimečková, 23 let: studuje 
2. ročník oboru Investiční poradenství, 
studijní program Aplikovaná matema-
tika. Stáž absolvovala ve společnosti 
TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. 
(vzdělávací a konzultační společnost).

Na stáži se věnovala práci na pro-
jektech zaměřených na vzdělávání 
dospělých. 

(Pokračováni na straně 14)

Nedostatek praxe a pracovních zkušeností je častým důvodem proč absolventi ne-
mohou najít práci. Tento problém řeší projekt „Technologické a ekonomické kom-
petence pro Evropský výzkumný prostor“ (TE-ERA, reg. č. Z.1.07/2.2.00/07.0306). 
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(Pokračování ze strany 13)

„Nejdříve bylo nutné zorientovat se 
v dané problematice a pak už jsem s ra-
dostí vyhodnocovala testy, dotazníky, 
hodnocení účastníků kurzu, zpraco-
vávala grafy a dělala různorodé práce 
v podpůrném týmu managementu.“

Nejvíce ji bavilo zpracovávání tabu-
lek a grafů a vyhodnocování všech vý-
stupů z projektu“. Co jí stáž přinesla? 
„Obohatilo mě to, pronikla jsem do 
nových věcí, tuto oblast jsem znala je-
nom teoreticky ze školy a konečně jsem 
v praxi poznala, co znamenají například 
jednotlivé termíny a pojmy z oblasti 
projektů, spojila jsem si teorii s praxí, 
získala jsem znalosti z oblasti vzděláva-
cích projektů“, sdělila Hana.

Stejně jako Martina lituje, že stáž 
trvá „jenom“ dva až tři měsíce, pro-
tože by chtěla ještě více proniknout 
do hloubky problematiky projektů 
EU. Ráda by v této oblasti pracovala, 
chtěla by vyhodnocovat projekty 
a zpracovávat výstupy z těchto pro-
jektů. Na stáži si vedla dobře, ale 
má ještě další studium na univerzitě 
před sebou, tak jí společnost TEMPO 
nabídla pozici stážistky ve stejné 
„profesi“, jakou u nich absolvovala. 
„Takže budu zase k ruce projektovým 
manažerům a doufám, že časem do-
stanu snad i samostatnější práci s větší 
zodpovědností“, dodává spokojeně 
Hana.

Potvrzeno našimi studenty: Absol-
vování pracovních stáží již v průběhu 
studia přináší studentům nespornou 

řadu výhod – seznámí se s reálným pra-
covním prostředím, mohou tu použít 
a rozvíjet získané poznatky z výuky, 
získají zkušenosti, kterých se jiným 
dostává často až po absolvování stu-
dia a nástupu do prvního zaměstnání, 
a v neposlední řadě mají šanci navázat 
cenné kontakty v aplikační sféře. Pro 
studenta pak stáž znamená výrazné 
zvýšení jeho následné uplatnitelnosti 
na trhu práce.

Realizace odborných stáží byla 
umožněna díky podpoře tohoto pro-
jektu TE-ERA, který je financován 
z Evropského sociálního fondu a stát-
ního rozpočtu České republiky v rámci 
operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. (upr. Ing. Beáta 
Sklářová, -jen-)

Hana Gaňová 

Projekty EU

„Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkum-
ného týmu Ostravské univerzity, 
Fakulty sociálních studií“, reg. č. 
CZ.1.07/2.3.00/20.0080 – to je úplný 
název nového projektu ESF Operač-
ního programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost, který byl zahájen 
1. června 2011. 

Naše univerzita jako řešitel projektu 
jeho realizací usiluje o podporu 
kompetencí stávajících vědeckých 

pracovníků FSS OU a o rozšíření vě-
deckého týmu o nové členy. 

Projektem naše univerzita vytváří 
nepříliš časté příležitosti pro mladé 
vědecké pracovníky a studenty dokto-
randského studia, kteří by chtěli pra-
covat na poli vědy. 

K účasti v projektu je přizván vý-
znamný zahraniční expert prof. Detlef 
Baum z univerzity v Koblenzi, odbor-
ník v metodologii sociálně vědního 
výzkumu. 

Výstupem projektu bude: 18 ba-
datelských odpolední se zahraničním 
expertem, kulaté stoly s odborníky 
z oblasti sociální práce v terénu, od-
borné publikace v recenzovaných ča-
sopisech, metodologická publikace 
z oblasti sociálního vědního výzkumu. 

Výstupem je také posílení kom-
petencí vědeckých pracovníků a stu-
dentů pro práci s geoinformačními 
systémy. Součástí projektu bude dále 
rozšíření programu mezinárodní Jarní 
školy, každoročně pořádané FSS OU, 
o odbornou metodologickou část. 
Ukončení projektu je stanoveno na 
31. května 2014. 
http://projekty.osu.cz/vedtym/ 

-haj-

 Bádáš, bádám, bádáme

 BioNET Centrum: zahraniční seminář

Loni jsme v zářijovém čísle našich 
Listů slíbili informovat vás, naše čte-
náře o zahraničním semináři „Plant 
Response to UV-radiation“. 

Uskutečnil se na katedře fyziky Příro-
dovědecké fakulty naší univerzity díky 
finanční podpoře projektu OpVk Bio-
Net Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062). 
Seminář se konal ve dnech 21. – 22. října 
2010 a kromě domácích účastníků na 

něj přijali pozvání i hosté z předních 
univerzit v Německu a Finsku. 

Záměrem organizátorů bylo uspo-
řádat neformální setkání odborníků 
pracujících v oblasti rostlinné fyzi-
ologie a biofyziky, kteří by formou 
přednášek představili své vědecké 
projekty, technické inovace a výsledky 
studií věnujících se vlivu ultrafialo-
vého záření na rostliny a možnostmi 
jeho stanovení. 

Seminář zahájil doc. RNDr. Vladimír 
Špunda, CSc., z katedry fyziky OU při-
vítáním všech zúčastněných, předsta-
vil projekt Bionet Centrum a seznámil 
s programem a cílem workshopu. 

 Dr. Claus Buschmann z Karlsruhe University 
of Technology, Německo. Foto: I.Kurasová

 Víme, jak…
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Od září 2011 umožnil projekt ESF 
Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost „Sys-
tém využití počítačem podporo-
vaných experimentů k posilování 
výzkumných kompetencí žáků zá-
kladních a středních škol“, reg. č. 
CZ.1.07./2.3.00/09.0024 žákům ZŠ 
a SŠ kraje rozvíjet jejich talent pro-
střednictvím jim tak blízké nejmo-
dernější IC techniky.

Řešitelem projektu je Ostravská univer-
zita v Ostravě společně s partnery: Me-
todickým a evaluačním centrem, o.p.s., 
(MEC) a šesti základními i šesti středními 
školami Moravskoslezského kraje. 

V průběhu školního roku 2011/2012 
budou na partnerských školách pro-
bíhat odborné kroužky zaměřené na 
ICT experimenty v přírodních vědách, 
jichž se mohou zúčastnit i žáci dalších 
škol do projektu nezapojených. 

K vedení kroužků jsou postupně 
připravováni učitelé škol a studenti 
doktorského studia OU. Na instruktáži 
pořádané v lednu 2011 se pedagogové 
a doktorandi seznámili se skládáním 
robotka. 

Profesorka RNDr. Erika Mechlová, 
CSc., z Přírodovědecké fakulty naší 
univerzity řekla: „Žáci by měli nejen 
znát základní pojmy přírodovědných 
oborů, ale měli by je umět používat 
v kontextu každodenního života.“ 

Ukončení projektu je plánováno 
na 31. července 2012. 

Bc. Hana Jenčová, 
newsletter@osu.cz

Projekty EU

 Workshop: Den první pomoci 2011

 Klíč vyhovuje, když odemkne zámek

Po uvítací řeči vystoupil s ple-
nární přednáškou „UV effect on 
leaves as detected by fluorescence 
measurements“ Dr. Claus Buschmann 
(Karlsruhe University of Technology, 
Německo). Buschmann je uznávaným 
odborníkem, autorem více než 100 
vědeckých publikací, který se dlouho-
době věnuje především problematice 
měření fluorescence chlorofylu a re-
flektance pro stanovení vlivu environ-
mentálních faktorů na fotosyntetický 
aparát rostlin. 

V současné době je Buschmann 
jedním z řešitelů mezinárodního pro-
jektu PREMIVM (7. rámcový program), 
jehož cílem je vytvořit levný, příruční 
a neinvazivní optický přístroj pro po-
souzení kvality hroznů. 

Po plenární přednášce následovaly 
prezentace zahraničních hostů (Dr. 
M. Robson a Dr. L. Morales – Univer-
zita Helsinki, Finsko; Dr. M. Hunsche 
a G. Leufen – Univerzita v Bonnu, 
Německo; Dr. S. Konanz – KIT Karl-
sruhe, Německo) i domácích účastníků 
z Ústavu systémové biologie a ekolo-
gie AVČR (Ing. K. Klem, Ph.D.; Mgr. A. 
Ač, Ph.D.; RNDr. J. Kubásek)a katedry 
fyziky PřF OU (doc. V. Špunda, Mgr. M. 
Štroch, Ph.D.; Mgr. J. Nezval).

Seminář „Plant Response to UV-ra-
diation“ splnil očekávání. Účastníci se 
nejen seznámili s pracemi kolegů na 
jiných pracovištích, ale podařilo se do-
mluvit i možnosti spolupráce při řešení 
vědeckých záměrů a začlenění se do 
mezinárodních vědeckých projektů. 

Jedním z přínosů semináře bylo za-
pojení Mgr. M. Navrátila, Ph.D., z ka-
tedry fyziky PřF OU do již zmíněného 
projektu PREMIVM formou dvouroční 
pracovní stáže v Karlsruhe pod vede-
ním Dr. C. Buschmanna. 

Díky podpoře projektu BioNet Cent-
rum se seminář mohl nejenom uskuteč-
nit, ale účastníci projektu mohou rovněž 
seznámit studenty a širší odbornou 
veřejnost s profily svých pracovišť a vě-
deckou prací formou videonahrávek ze 
semináře, které budou vloženy na portál 
BioNetu http://centrum.bionet.upol.cz/

Mgr. Irena Kurasová, Ph.D.,
irena.kurasovavosu.cz,

doc. RNDr. Vladimít Špunda, CSc.,
vladimir.spunda@osu.cz,

koordinátoři projektu za OU

Ve dnech 28.–30. září 2011 se v areálu ho-
telu Sepetná na Ostravici konal studentský 
workshop Den první pomoci 2011, připra-
vený Lékařskou fakultou naší univerzity. 

Tato soutěž studentů oboru Zdravotnický 
záchranář je jednou z aktivit projektu ESF 
„Podpora spolupráce a vytvoření sítě part-
nerů mezi institucemi terciárního vzdělá-
vání, pracovišti vědy a výzkumu a veřejným 
sektorem v oblasti urgentní medicíny, me-
dicíny katastrof a hromadných neštěstí 
(MED-KA-NET“, CZ1.07/2.4.00/17.0113. 

Simulované situace – reálné případy,  
které vyžadují zásah záchranářů v terénu, 

byly náplní soutěže. Soutěžící museli 
v časovém limitu předvést odborné do-
vednosti neodkladné péče. Členy sou-
těžních družstev byli studenti VŠ a VOŠ 
oboru zdravotnický záchranář.

Slavnostního zahájení se mj. zúčastnili 
prof. Jiří Močkoř, rektor naší univerzity, doc. 
Arnošt Martínek, děkan Lékařské fakulty 
OU, a doc. Leopold Pleva, odborný garant 
projektu, předseda České společnosti pro 

úrazovou chirurgii a přednosta Traumatologic-
kého centra Fakultní nemocnice Ostrava.

Partnery projektu jsou Fakultní ne-
mocnice Ostrava – Traumatologické cen-
trum a VŠB–TU, katedra kybernetiky 
a biomedicínského inženýrství Fakulty 
elektrotechniky a informatiky.

Záštitu nad studentským workshopem 
Den první pomoci převzali prof. Jiří Močkoř, 
rektor naší univerzity, prof. Ivo Vondrák, 
rektor VŠB-TU, Svatopluk Němeček, ředitel 
Fakultní nemocnice Ostrava, doc. Leopold 
Pleva, předseda České společnosti pro úra-
zovou chirurgii, a Drahomír Sikmund, prezi-
dent Komory záchranářů.

Ve čtvrtek 29. září 2011 navštívili Den 
první pomoci zástupci odboru CERA Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ivana Fialová,
Lékařská fakulta,

ivana.fialova@osu.cz
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Projekty EU, které uskutečňuje Peda-
gogická fakulta naší univerzity, mají 
pestré složení. 

Na zvýšení funkční počítačové gramot-
nosti a dovedností žáků i jejich učitelů 
na 15 SŠ Moravskoslezského kraje se 

zaměřuje projekt 15 středních škol 
Moravskoslezského kraje s názvem 
„Nové přístupy k využití ICT ve výuce 
přírodovědných předmětů na střed-
ních školách“- CZ. 1.07/1.1.07/02.0049. 

V rámci projektu školy využívají 
ICT pomůcku EdLab (Educational 

Projekty EU

 Učitelé přírodovědy budou experimentovat

 Král, který létal 

 EdLab není Edova laboratoř 

Obohatit svou výuku přírodovědných 
předmětů o zajímavé experimenty 
a získat inspiraci nabízí pedagogům 
konference projektu „Další vzdělávání 
učitelů přírodovědných předmětů“, 
reg. č.: CZ.1.07/1.3.05/11.0024.

Koná se ve středu 5. října 2011 od 
9 hodin v budově Pedagogické fakulty 

na ulici F. Šrámka 3 v Ostravě-Marián-
ských Horách.

Na setkání pedagogové na vlastní 
oči uvidí, jaké experimenty se dají 
provádět v přírodopise, environmen-
tální výchově, chemii a fyzice pomocí 
čidel a měřících zařízení napojených 
na PC (EdLab). Fundovaný tým pro-
zradí také tipy na sestavení vlastních 

jednoduchých čidel a novinky ve vývoji 
měřicích zařízení. Kromě toho si mo-
hou učitelé sami osahat měřící zařízení 
v praxi na připravených stanovištích. 

Jejich otázky jim rádi zodpovědí zku-
šení pedagogové z praxe. Připraveno 
je i polední občerstvení formou rautu 
i malé dárky. Pokud učitelé předpo-
kládali, že by zmiňované experimenty 
zajímaly i jejich kolegu nebo kolegyni, 
mohli jej za pořadatele sami pozvat.

Ing. Markéta Kubáňová,
projektová manažerka, 

marketa.kubanova@osu.cz

O závěrečné mezinárodní konfe-
renci projektu Památková péče fi-
nancovaného Evropským sociálním 
fondem a z rozpočtu ČR (reg. č. 
CZ.1.07/2.2.00/07.0240).

Ve dnech 25. a 26. května 2011 se do 
Ostravy sjela řada předních českých 
i polských historiků a historiků umění-
medievalistů, aby se zúčastnili konfe-
rence pořádané katedrou dějin umění 
a kulturního dědictví Filozofické 
fakulty OU v rámci operačního pro-
gramu EU – Památková péče. Tento 
projekt je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a rozpočtem České 
republiky.

Mezi osobnostmi, které do Os-
travy přijely, nechyběl například 
prof. Ivo Hlobil z Ústavu dějin umění 
AV ČR v Praze, doc. Romuald Kacz-
marek z Vratislavské univerzity, doc. 
Pavol Černý z Univerzity Palackého 

v Olomouci nebo dr. Věra Blažek 
z Cách, předsedkyně společnosti Kul-
turverein Aachen-Prague, jejíž výbor 
každý rok uděluje osobnostem pres-
tižní mezinárodní cenu Karla IV.

Dvoudenní setkání bylo věnováno 
osobnosti českého krále Jana Lucem-
burského a moravsko-slezskému regi-
onu v době jeho vlády. Svou koncepcí 
a personálním obsazením sympozium 
navázalo na stejnojmennou unikátní 
výstavu organizovanou Ostravským 
muzeem, již měli Ostravané možnost 
navštívit do konce března letošního 
roku. Témata přednášek zohledňovala 
jak regionální historii a aspekty umění 
doby vlády Jana Lucemburského, tak 
reflexe souvislostí epochy.

Ostravská lucemburská konfe-
rence byla úspěšnou a vůbec první 
podobně velkorysou akcí v historii 
„dnešní mladé“ katedry dějin umění 
na Filozofické fakultě OU. Byla rovněž 

jedinečnou příležitostí k setkání před-
ních českých i polských uměnovědců-
medievalistů. 

Celkový úspěch této konference 
by nebyl možný bez iniciativy a velko-
rysosti prorektorky OU doc. Ivy Mál-
kové, řešitelky projektu Památková 
péče, inovace studijních programů, 
a jejího týmu, jemuž rovněž patří ob-
rovské poděkování za perfektní orga-
nizaci a realizaci náročné akce. 

 PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.,
katedra dějin umění a kulturního dědictví,

daniela.rywikova@osu.cz

 Český král Jan Lucemburský. Foto: -fifa-
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Projekty EU

Lékařská fakulta

 Medicína: 1. Studentská vědecká konference

Laboratory Board). Jde o jednoduchý 
měřicí systém na zaznamenávání dat, 
který se k počítači připojuje přes USB. 

K řídicí jednotce jsou napojo-
vána čidla (OU jich školám dodala 
16), za využití programu eProLab, 

podporujícího experimenty odehráva-
jící se v reálném čase. Využití počíta-
čem podporovaných experimentů ve 
výuce má celou řadu výhod.

Pomáhají třeba lépe využít čas 
vyučování, podporují aktivitu žáků, 

měření mohou probíhat a být vyhod-
nocována jak v terénu, tak v labo-
ratoři. Díky okamžitému zobrazení 
naměřených hodnot jsou pro žáky ve-
ličiny pochopitelnější i zajímavější.

Text a fota: -haj-

 Výzkumná činnost Ústavu fyziologie LF OU

Výzkumná činnost ústavu pak byla v sou-
ladu s předchozím odborným zaměře-
ním prvního vedoucího ústavu profesora 
MUDr. Zdeňka Jiráka, CSc., zaměřena 
především na oblast fyziologie práce. Dá 
se shrnout do tří směrů: sledování fyzické 
zdatnosti vybraných populačních kolek-
tivů ve vztahu k životním a pracovním 
podmínkám, výzkum karcinogenních 
účinků průmyslových prachů s obsahem 
krystalické formy oxidu křemičitého, vliv 
nerovnoměrné radiačně konvekční zá-
těže na pracovní pohodu a mentální vý-
kon pokusných osob v experimentálních 
podmínkách v klimatické komoře.

Uvedená problematika byla ře-
šena v rámci pěti grantových projektů 
v řešení Z. Jiráka a kol.: 1/ Výsledky 
hodnocení energetické zátěže hasičů 
v průběhu jejich pracovní směny (1999). 
2/ Zdravotní stav a fyzická zdatnost po-
pulace SM regionu ve vztahu ke způ-
sobu života a podmínkám (1999-2003). 
3/ Karcinogenní riziko zaměstnanců 
exponovaných prachu s obsahem krys-
talické formy oxidu křemičitého (2001–
2003). 4/ Longitudinální prospektivní 
studie rizika nádorových onemocnění 
u pracovníků exponovaných prachu 
s obsahem krystalické formy oxidu 
křemičitého v České republice (2005–
2009). 5/ Vypracování metodiky hod-
nocení nerovnoměrné tepelné zátěže 
člověka (2005–2009). 

V současné době je vědecké vý-
zkumná práce ÚF věnována výzkumu 
poruch metabolismu tukové tkáně 
a metabolických onemocnění ske-
letu. Aktuální směr je zaměřen na 
studium metabolických drah hor-
monů a cytokinů tukové tkáně (Adi-
ponectin, FABP4, Leptin) ve vztahu 
ke kostnímu metabolismu a dynamice 
kostních markerů (RANKL, Osteopra-

togerin) v souvislosti s redukcí hmot-
nosti po bariatrickém zákroku. Pro 
řešení tohoto tématu byla vytvořena 
v roce 2011 pracovní skupina pro vý-
zkum metabolických poruch tukové 
a kostní tkáně. Pracovní skupinu tvoří 
tým odborníků medicínských oborů 
fyziologie, chirurgie, osteologie a kli-
nické biochemie. 

Řešené výzkumné projekty: M. 
Bužda a kol.: „Vliv bariatrické léčby na 
metabolismus tukové a kostní tkáně 

u morbidně obézních pacientů“. Pro-
jekt SGS LF OU. Výzkumný úkol je 
řešen ve spolupráci s chirurgickým 
oddělením Centra pro zažívací trakt 
Vítkovické nemocnice Ostrava a Cen-
trem bariatrické chirurgie chirurgické 
kliniky FN Ostrava a Ústavem klinické 
biochemie FN Ostrava, rok řešení 
2010-2011.

M. Bužda: „Vliv gestagenní an-
tikoncepce na metabolismus kostní 
tkáně“. Projekt je řešen ve spolupráci 
s Osteologickým centrem Bormed, rok 
řešení 2010-2012.

V roce 2011 byl podán projekt IGA 
MZČR s názvem: „Prospektivní kohortová 
open studie vlivu bariatrických zákroků 
na energetický a kostní metabolismus 
morbidně obézních pacientů“ – hlavním 
řešitelem prof. MUDr. Dítě, DrSc.

Perspektiva rozvoje VV činnosti 
ÚF: Vědecko-výzkumné zaměření ÚF 
v nejbližších 5 až 10 letech se bude 
ubírat následujícími směry: 1/ Stu-
dium změn metabolismu tukové 
tkáně u osob s monstrózní obezitou. 
2/ Prospektivní kohortová studie osob 
s morbidní obezitou po bariatrickém 
chirurgickém zákroku. 3/ Epidemio-
logická studie rizika výskytu zlome-
nin u české populace ve věku 30 až 
60 let ve vztahu ke kostní minerální 
denzitě – vypracování české databáze 
FRAX. 4/ Studium fyzické zdatnosti 
a zdravotního stavu pracovníků zá-
chranných sborů (hasiči, důlní záchra-
náři, zdravotnický záchranář).

Prof. MUDr. Zdeněk Jirák. CSc.,
Ústav fyziologie LF,
zdenek.jirak@osu.cz

Ústav fyziologie (ÚF) LF OU byl zřízen v roce 1999 v objektu neurochirurgie bývalé 
Krajské nemocnice Ostrava –Zábřeh. V prvních letech po jeho zřízení byla činnost 
především zaměřena na vybudování laboratoří pro praktickou výuku studentů 
bakalářských a magisterských studijních oboru v předmětu fyziologie člověka. 

Ilustrační foto: -astrolife.cz-

Dne 28. dubna 2011 se uskutečnila 
historicky první Studentská vědecká 
konference Lékařské fakulty (LF) naší 
univerzity. 

Navázala na více než desetiletou tra-
dici, zahájenou Zdravotně sociální fa-
kultou OU a Fakultou zdravotnických 
studií naší univerzity. Konference byla 

určena studentům bakalářských, ma-
gisterských a doktorských studijních 
programů lékařských a zdravotnic-
kých fakult z celé České i Slovenské 
republiky. 

K účasti studentů byly vyzvány 
všechny univerzity. Podmínky účasti 
splnilo a se soutěžní prezentací vy-
stoupilo celkem 38 studentů. Počet 

aktivních příspěvků se při porovnání 
s uplynulými léty podařilo téměř 
zdvojnásobit. 

Prezentace byly rozděleny do pěti 
sekcí: Sekce urgentní medicíny a fo-
renzních oborů, Sekce ošetřovatelství, 
Sekce kvalita života Bc., NMgr., Sekce 
laborant a Sekce studentů navazujících

(Pokračováni na straně 18)
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(Pokračování ze strany 17)

magisterských a magisterských oborů 
a ke každé z nich byla stanovena hod-
noticí komise.

První Studentskou vědeckou konfe-
renci LF univerzity zahájil děkan fakulty 
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. Přiví-
tal jak studenty, vědecké a pedagogické 
pracovníky z LF OU, tak i vzácné hosty. 

K nim rozhodně patří Bc. Mária Dobe-
šová, náměstkyně ředitele pro ošet-
řovatelskou péči Fakultní nemocnice 
Ostrava (FNO); MUDr. Václav Procházka, 
náměstek ředitele pro vědu a výzkum 
FNO, a MUDr. Radan Volnohradský, lé-
kařský ředitel skupiny AGEL. 

Byla stanovena hodnoticí kritéria 
tak, aby hlediska posuzování byla ve 
všech komisích jednotná a do určité 
míry usnadnila náročnost vyhodno-
cení nejlépe zpracované a přednesené 
prezentace. 

Díky velkorysosti sponzorů akce 
firmy Olympus a generálních spon-
zorů společnosti Martek Medical 
a Agel, bylo možno ocenit tři nejlepší 
práce v každé ze sekcí. První cenou byl 
digitální fotoaparát, 2. cenou finanční 
odměna ve výši 3000 korun a 3. cenou 
finanční odměna 2000 korun.

V Sekci urgentní medicíny a forenz-
ních oborů byli oceněni: Lukáš Klega 
(Horečka u kriticky nemocných na jed-
notkách intenzivní resuscitační péče), 
dále Martin Šín a Michal Zientek. 

V Sekci ošetřovatelství zabodovala 
Rumjana Nytrová (Období těhotenství 
a šestinedělí etnických skupin) a Vla-
dimíra Límová s Věrou Šrubařovou.

V Sekci kvality života zaujala Sylva 
Boháčová (Chřipka – historie a sou-
časnost, vnímání rizika pandemické 
chřipky studenty LF), dále Anna Mar-
tynková, Daniela Růžičková a Pavlína 
Koutníková. V Sekci laborant zaujala 
Veronika Nyilfová (Karcinom pro-
staty), Daniela Újezdská a Kateřina 
Hoňková. V Sekci studentů NMgr. 
A Mgr. oborů Jana Závěšická (proble-
matika péče o novorozence v romské 
komunitě), Martina Matějková a Mar-
tina Makešová.

Pro příští ročník konference již v tuto 
chvíli máme řadu námětů. Věříme, že 
se podaří jejich realizace, stejně jako 
opětovné získání osobní účasti zvaných 
hostů do hodnoticích komisí.

 MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., 
proděkanka pro vědu a výzkum LF,

jana.dvorackova@osu.cz
Foto: -lfa-

 1. Studentská…

Letní měsíce na katedře interních oborů 
Lékařské fakulty naší univerzity (LF OU) 
byly doslova hektické z pohledu vyhle-
dávání příležitostí a přípravy nových 
projektových návrhů ve vědeckový-
zkumné sféře. 

U příležitosti vyhlášení výzvy Interní gran-
tové agentury Ministerstva zdravotnictví 
ČR k předkládání projektů byl sestaven 
realizační tým pod vedením profesora 
Dítěte, zabývající se studiem vlivu baria-
trických zákroků na energetický a kostní 
metabolismus obézních pacientů. 

Součástí realizačního týmu jsou mimo 
pracovníky naší Lékařské fakulty rovněž 

odborníci partnerských organizací (Vít-
kovická nemocnice, Fakultní nemocnice 
Ostrava). Projektový návrh úspěšně pro-
šel hodnocením formálních náležitostí 
a „bez ztráty kytičky“ postoupil do dal-
šího kola hodnocení, za což zcela jistě 
patří velký dík koordinátorovi příprav-
ných prací a iniciátorovi výzkumu Mgr. 
Marku Bužgovi (Ústav fyziologie LF OU). 
Nutno podotknout, že v letošní soutěži 
absolvovaly úspěšně formální hodno-
cení všechny projektové návrhy LF OU, 
předložené na IGA.

V těsném závěsu pak probíhala pří-
pravná setkání týmu profesora Laty, 
zabývajícího se výzkumem možností 
zkvalitnění péče pacientů v domácím 
prostředí. Za tímto účelem byl sestaven 

tým složený jak z odborníků LF OU, ale 
také PřF OU. 

Novinkou ve vědeckovýzkumné 
spolupráci LF pak je nové partnerství 
s podnikatelským subjektem (NAM sys-
tem, a.s.), který se bude ve spolupráci 
s dalším partnerem projektu – VŠB TU 
Ostrava podílet na vývoji expertního 
systému pro monitoring pacientů. 

Rozsáhlý a velice různorodý tým do-
kázal nalézt společnou řeč a zpracoval 
ojedinělý projektový návrh, který byl 
následně předložen k posouzení v rámci 
vyhlášené výzvy Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR v soutěži „TIP“. 

Výsledky obou projektových návrhů 
budou známy na přelomu roku 2011, 
držme jim proto palce.  Zdroj: VaV LF OU (LS)

Na počátku roku 2010 byla rektorem 
naší univerzity slavnostně otevřena 
budova Ústavu anatomie a Ústavu his-
tologie a embryologie na tehdejší Fa-
kultě zdravotnických studií. Z původní 
fakulty se v září 2010 stala Lékařská fa-
kulta, jejíž je Ústav anatomie součástí.

Ústav prošel v roce 2009 kompletní 
rekonstrukcí pitevního traktu, čímž se 
zařadil mezi nejvyspělejší pracoviště 
svého druhu v České republice. Ústav 
poskytuje vzdělání v základní morfo-
logické zdravotnické disciplíně ve všech 

typech lékařských a nelékařských oborů 
v rámci pregraduálního vzdělávání. 

V přednáškách a praktických cvi-
čeních je využíváno moderních ana-
tomických modelů, audiovizuálních 
prezentací a pitevních demonstrací. 
Pro zefektivnění výuky byly zavedeny 
prezentace odborníků z klinických pra-
covišť, demonstrující např. přístupové 
operační cesty, endoskopické přístupy 
nebo anatomii hrudní a břišní dutiny 
z pohledu chirurga.

V letošním roce se Ústav anato-
mie, ve spolupráci s Ústavem histologie 

a embryologie a Ústavem patologie, po-
dílel na organizaci 1. klinicko-morfolo-
gického dne a odstartoval tak pravidelná 
setkání odborníků na celonárodní úrovni. 

U příležitosti 20. výročí vzniku Ost-
ravské univerzity proběhl ve spolupráci 
s Ústavem patologie XX. cytologický 
den. Celonárodní účast předních od-
borníků indikuje počátky budoucí 
spolupráce s ostatními univerzitami 
v dalších letech, stejně jako již dobře 
fungující spolupráce se zahraničními 
pracovišti (Univerzita Pavla Jozefa Šaf-
aříka v Košiciach a Univerzita veterinár-
ného lekárstva a farmácie v Košiciach). 
 Zdroj: Ústav anatomie LF; VaV LF OU (LS)

 Ústav anatomie LF OU

 Otevíráme se vědě
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Rozhovory

Konference

Kdy a jak se zrodila idea překladatelské 
literární dílny v té podobě, v níž se na-
konec v Ostravě uskutečnila? Myšlenka 
se zrodila před třemi lety, při rozho-
voru s kolegyní z velvyslanectví Fran-
cie, která měla na starosti oddělení 
pro spolupráci v oblasti knižní tvorby. 
Ve stejnou dobu vznikla i představa, 
že by se dílna měla obohatit o kulturní 
akce, které nabídneme širokému pub-
liku. Festival se z nich vyvinul samo-
volně, v posledních měsících příprav.

Musela jsi bojovat s nějakými obtíže-
mi?(Osobnosti Arrabalova typu ne-
jezdí do Ostravy každý den.)A jak se 
ti tyto obtíže překonávaly? Když jsem 
Arrabalovi posílala e-mail s pozváním, 
byli jsme ohledně jeho příjezdu skep-
tičtí. On ale odpověděl hned násle-
dující den, že do Ostravy jede. Jistou 
obtíží pak bylo finanční krytí akce, 

které bylo nutné navýšit, ale i to se 
podařilo. 

Jak na celou akci reagovali studenti FF 
OU a jaká byla její celková atmosféra – 
spíše pozitivní tvůrčí chaos, nebo stu-
denti uctivě a tiše sedící tváří v tvář 
překladatelským osobnostem? Naším 
cílem bylo, aby atmosféra byla přá-
telská a uvolněná, a přitom aby se 
intenzivně pracovalo. Myslím, že se 
to povedlo, debaty z dílen často ne-
formálně pokračovaly o přestávkách. 
Velký dík za to patří překladatelům-
lektorům, kteří s účastníky jednali 
jako se sobě rovnými, ale také kole-
gům z katedry romanistiky a opera-
tivní logistické skupince studentů FF. 
Festivalových akcí se zúčastnilo dost 
našich studentů. Velmi příjemně mě 
překvapilo, že přišli i absolventi, kteří 
teď bydlí a studují v jiných městech. 

Jaký je tvůj nejzajíma-
vější postřeh z celé 
akce. Co upoutalo tvou 
pozornost (a imaginaci)… Naše přespolní 
účastníky a hosty opravdu zaujala Os-
trava. Jeden postřeh za všechny: když 
jsem se po akci loučila s Arrabalovým 
překladatelem, žijícím v Paříži, napůl 
žertem jsem prohodila cosi o městě 
kultury. Odpověď zněla: „Já jsem o tom 
slyšel. A teď jsem to i viděl.“

Co připravuješ a jak vidíš možnou budouc-
nost akce? Dílna a festival II, III, IV… 
S kolegy-lektory i přednášejícími jsme 
zajedno v tom, že akce by se měla stát 
tradicí a že by to mělo být bienále. Když 
už jsme začali, budeme pokračovat! 
Ráda bych také pozvala nějakou další 
zajímavou osobnost z divadelního světa. 

Rozhovor připravila: 
Mgr. Eva Hrdinová, Ph.D.,
katedra germanistiky FF,

eva.hrdinova@osu.cz

 O překladatelské dílně s Marianou Kunešovou

 Studentská vědecká konference PřF OU 2011

 Mgr. Mariana Kunešová.
Foto: -osua-

Ne vždy se podaří, aby se do Ostravy sjela celá řada překladatelských osobností, 
jako tomu bylo v letošním létě. O unikátní překladatelské dílně píše ve svém 
článku Mgr. Mariana Kunešová, které jsem položila pár otázek.

Letošní ročník konference byl orga-
nizován v sedmi sekcích (Biologie 
a ekologie, Didaktika přírodních věd, 
Fyzika, Chemie a příbuzné obory, In-
formatika, Matematika, Geografie) 
a ve dvou kategoriích (Věda je zábava 
a Věda má budoucnost). 

I letos byl zájem studentů o účast na 
této konferenci velký, a to nejen z řad 
studentů naší fakulty, ale i z jiných škol.

Novinkou oproti minulému roku 
byla sekce Didaktika přírodních věd. 
Setkala se s mimořádným ohlasem, 
proto bude pro příští ročník konfe-
rence tato multioborová sekce opět 
zařazena mezi ostatní sekce SVK.

Celkem se SVK zúčastnilo 108 stu-
dentů, z toho 29 studentů v kategorii 
Věda je zábava a 79 studentů v kate-
gorii Věda má budoucnost.

Partnery SVK PřF OU 2011 byly Ma-
gistrát města Ostravy, který daroval 
drobné dárky pro oceněné studenty, 
dále Moravskoslezský krajský úřad, 
který věnoval účastníkům propagační 
informační materiály o našem kraji.

 V jednotlivých sekcích byly part-
nerem Tieto (Informatika), Zlatý GOBE 
Píšť (Informatika), Arnika (Biologie 
a ekologie), Vitrum (Chemie a pří-
buzné obory), SHIMADZU (Chemie 
a příbuzné obory), ALCHIMICA (Che-
mie a příbuzné obory) a Schoeller (Fy-
zika). Sponzorům děkujeme!

Dále bych chtěla poděkovat všem 
zúčastněným studentům, vedoucím 
prací, členům organizačního a vědec-
kého výboru i členům komisí v jed-
notlivých sekcích a také studentům 
dobrovolníkům, kteří v jednotlivých 
sekcích organizačně pomáhali. Po-
drobnosti na: www.prf.osu.cz

Text a fota:
Ing. Beáta Sklářová, 

Přirodovědecká fakulta,
beata.sklarova@osu.cz

Pod záštitou děkanky doc. PaedDr. Dany Kričfaluši, CSc., se 12. května 2011 
uskutečnila Studentská vědecká konference Přírodovědecké fakulty naší univer-
zity (SVK). 
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Výstavy

 Ostrowscy

Pedagogové Instytutu Sztuki 
Pańswowej Wyźszej Szkoly Zawo-
dowej v Ratiboři (PWSZ), Polsko vy-
stavují v Galerii Student Ostravské 
univerzity v Ostravě.

Wieslava Ostrowska absolvovala Aka-
demii výtvarného umění v Poznani 
(1992), obor grafika (specializace lito-
grafie) a kresba. Od roku 2005 pracuje 
v PWSZ v Ratiboři, kde vede ateliér 
prostorové tvorby, mozaiky a tvůrčí 
ateliér. 

Ve své výtvarné činnosti se zabývá 
kresbou, grafikou, mozaikou a textilní 
tvorbou. V práci se studenty využívá 
různorodých materiálů a technik, 
které studentům umožňují individu-
ální tvůrčí výpovědi v rozličných pro-
storových formách.

 Její vystavenou výtvarnou tvorbu 
můžeme charakterizovat jako neu-
stálý záznam a hledání tvůrčích pod-
nětů, jako deník emocí, vzpomínek, 
s citlivým hledáním způsobu vyjádření 
v rozličných výtvarných technikách. 
Silné emoce patrné ve fragmentech 
těl, které jsou znovu přeskládány ve 
vrstvených liniích, tvoří základ velko-
plošné kompozice. 

Rychle nahozené body, intenzivní 
práce s matricemi a různé stopy na 
nich, vrypy, kapky spreje, které jsou 
často tvořeny kombinací několika 
nástrojů a technik, ohromná citlivost 
a sensibilita – to vše podřízeno hledá-
ním vnitřní jednoty a rovnováhy ob-
sahu a formy. 

Zároveň pozorujeme zvláštní na-
rušení tvarů a objemů, hluboké trh-
liny, formy krouží, víří, vynořují se 

z chaosu a v duchu neoplatonismu se 
postupně při realizaci vynořují nové 
emoce, nové vzpomínky. Ty dostá-
vající původní obsah mimo kontrolu, 
stanovený cíl a tím nabývají nových 
významů a asociací, dokazují tak bo-
hatý vnitřní život tvůrce. 

Dokonalé akademické zvládnutí 
použitých technik – kresba a grafika 
(litografie), řemeslná profesionalita, 
pečlivý výběr zvolených materiálů 
a technik – je často rozšířeno o prvky 
experimentu a originálních postupů, 
které jsou svébytné a osobité, a to ze 
záměrem a v závislosti na celkovém 
vyznění požadovaného výsledku vý-
tvarného díla.

Adj. II. st. Aleksander Ostrowski je 
absolventem katovické Slezské univer-
zity, katedry pedagogicko – umělecké, 
Filie v Polském Těšíně, oboru gra-
fiky v roce 1988. V roce 1997 obhájil 

doktorát ze sociologie umění na Slez-
ské univerzitě v Katovicích a v roce 
2001 obhájil svou prácí kvalifikaci 
2. stupně v oboru grafiky na Akademii 
výtvarných umění ve Varšavě. V roce 
2002 začal pracovat na Institutu Sztuki 
v PWSZ v Ratiboři, který v současné 
době vede jako ředitel institutu.

Svou uměleckou činnost rozděluje 
mezi kresbu, volnou a počítačovou 
grafiku, fotografii a typografický de-
sign. Vyučuje obor kresba, grafika 
a hlavně realizuje závěrečné tvůrčí 
ateliéry diplomových prací, ve kterých 
v praktické činnosti vyzdvihuje indivi-
duální výtvarné dovednosti, využívajíc 
znalostí a zkušeností nabyté z dílčích 
výtvarných oborů; v teoretické části 
pak sledování obsahu a formy umě-
lecké výpovědi, poměr mezí fantazií 
a vlastní realizací práce a analýzu vý-
tvarné činnosti se zřetelem na indivi-
dualitu tvůrce. 

Emoce a vzpomínky jsou základ-
ním syžetem představených kreseb 
Aleksandra Ostrowského. Zároveň 
intelektuální reflexe a uvážlivé umě-
lecké pojednání tématu realizuje s ne-
uvěřitelnou trpělivostí a precizností, 
ve velkých formátech, pomocí kresby 
v krátkých liniích a bodech. V této až 
pointilisticky vedené kresbě cítíme 
vibrující monochromní plochu, s jem-
nými valéry šedi, které díky vrstvení 
linií a uvážlivě kladených stop a bodů, 
až z matematickou promyšleností, 
zvýrazňují a prohlubují samotný ob-
sah práce. Monochromatické triptychy 
tvoří horizontální linie, jejich vnitřní 

 Grafika z cyklu Muszla muzyka glebin Wieslawy Ostrowské.

 Nowa droga, kresba tužkou Aleksandra 
Ostrowského. Fota: -afu-
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Výstavy

struktura je často řízena vertikál-
ním motivem, tvořícím kontrapunkt 
a konfrontaci k rytmickým prvkům 
horizontál. Zároveň dochází k naru-
šování symetrie nedokončením linií, 
tedy určitým chtěným a záměrným 
porušením samotného motivu, s cí-
lem zvýraznění dojmu nekonečnosti, 
až neexistence. Vertikální motivy 
pak odkazují ke starodávné prvotní 
ikonografii a výsledné práce se tak 
dostávají do sféry sakrálního umění. 
Sakrální téma dobře koresponduje 

s užitím kresby tužkou – kdy jemná, 
subtilní stopa tužky, téměř nehmotná, 
je v souladu s pomíjivou realitou. Také 
použitý, předem zvolený podklad pro 
kresbu (papír, dřevo), jako užitý mate-
riál k zachycení prchavých momentů, 
pomocí různorodých struktur, umoc-
ňuje celkové vyznění Ostrowského 
kreseb. Sensualita se zde snoubí s tran-
scedencí a autor v nich odkrývá svou 
vnitřní intimitu prožitků. Jde o osobní 
vyznání, přičemž jsou nám odkrývány 
nové dimenze existence a tím nás 

autor vyzývá k vlastnímu hledání od-
povědí na věčné otázky.

Proč vystavují společně – řekla 
Wieslava Ostrowská: „Práce se dostá-
vají do nových vztahů a kontextů, tichý 
dialog, dovoluje nám to lépe se navzá-
jem vnímat, slyšet, odhalovat odlišnosti 
druhého, znovuobjevování se navzájem, 
obohacuje nás to a dává křídla.“
(úvodní slovo k výstavě) 

PhDr. Ondřej Vorel,
katedra výtvarné výchovy PdF,

ondrej.vorel@osu.cz

 První výstava diplomek
Historicky první výstava diplomantů 
Fakulty umění naší univerzity se 
uskutečnila na přelomu června 
a července 2011 v Domě umění Mo-
ravské Ostravy a Nové síni Ostravy-
Poruby.

Zahájení výstavy doprovodil multime-
diálním vstupem Alexander Hemala. 
Expozice Diplomky představila repre-
zentativní formou výsledky studia 
třiceti posluchačů několika oborů ma-
gisterského studijního programu. 

„Prezentace ve veřejné insti-
tuci je důležitá nejen pro samotné 

absolventy, ale i pro náhled určitých 
tendencí a přiblížení výukových mo-
delů na Fakultě umění Ostravské 
univerzity,“ uvedl kurátor výstavy 
František Kowolowski. 

„Výstava by zároveň měla pouká-
zat na opodstatnění a porozumění in-
tenci díla začínajících umělců a jejich 
nárok na reflexi realizovaných arte-
faktů v galerijním prostředí. Jedná se 
o první krok na cestě k jejich profesio-
nalizaci,“ dodal kurátor.

Text a fota: 
Bc. Hana Jenčová,

newsletter@osu.cz

 Tajemný svět masožravých rostlin

K vidění byla sbírka severoamerických 
špirlic (rod Sarracenia), pro které byla 
připravena speciální kaskádová ex-
pozice z rašeliny. Tyto druhy vynikaly 
svými vysokými láčkami, vzniklými 
z přeměněných listů. 

Ve stejné expozici byly k vidění také 
Darlingtonia a Heliamphora. Jeden 
z nejvýznamnějších rodů, a to rod ros-
natka (Drosera), byl zastoupen více než 
50 různými druhy. Byli zde především zá-
stupci rosnatek rostoucí v Austrálii. Mezi 
ně lze zařadit trpasličí rosnatky, které 

patří k nejmenším zástupcům rodu, je-
jichž listová růžice mnohdy dorůstá prů-
měru pouze do 1 cm. Skupiny hlíznatých 
a tropických australských rosnatek byly 
rovněž zastoupeny několika druhy. 

Z domácích druhů byla k vidění 
rosnatka prostřední (Drosera interme-
dia). Na expozici rosnatek navazovala 
kolekce bublinatek (rod Utricularia), 
která zahrnovala jak vodní druhy, jako 
je naše domácí bublinatka jižní (Utri-
cularia australis), u které mohli ná-
vštěvníci spatřit její lapací měchýřky, 

tak druhy suchozemské, jejichž pasti 
se vyskytují v půdě (Utricularia livida). 

Zajímavým exponátem byla kve-
toucí epifytní bublinatka dlouholistá 
(Utricularia longifolia). 

(Pokračováni na straně 22)

Od 22. do 26. června 2011 proběhla v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty 
naší univerzity výstava masožravých rostlin. Návštěvníci si mohli prohlédnout 
více než 100 druhů těchto zajímavých rostlin z celého světa. 

Detail pasti Sarracenia flava var. cuprea.
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Byli pozváni na přednášku s názvem 
„Aktualizace výuky chemie“. S před-
náškou před absolventy tohoto oboru 
vystoupila doc. RNDr. Marie Solárová, 
Ph.D. Ukázala jim nejen nové trendy 
ve výuce chemie, ale i prezentovala 
tvůrčí nápady, kterými oplývají sou-
časní studenti navazujícího magister-
ského studia učitelství chemie v rámci 
předmětu Didaktika chemie i v rámci 
jiných, výběrových předmětů.

K nim patří Experiment ve výuce 
chemie, Možnosti posilování klíčových 
kompetencí ve výuce chemie, Moti-
vační prvky ve výuce chemie a jiné. 
Přednáška byla zaměřena především 
na domácí pokusy a ukázky pracov-
ních listů k těmto pokusům. 

Součástí setkání byla i domluva 
na vzájemné spolupráci mezi kated-
rou chemie PřF OU a učiteli zúčastně-
ných škol. I když se této novátorské 
akce zúčastnil napoprvé menší počet 

absolventů, ti, kteří přišli, byli nadšení 
a spolu s paní docentkou se dohodli, 
že chtějí absolvovat celý cyklus takto 
zaměřených přednášek. 

Příští přednáška je plánovaná na 
podzim tohoto roku a bude se týkat 
možnosti uplatnění mediální výchovy 
ve výuce chemie. Takže naši milí ab-
solventi studia učitelství chemie, ne-
váhejte a příště přijďte zase, protože 
to stálo za to!

-skla-

(Pokračování ze strany 21)

Dále byla vystavena sbírka tučnic (rod 
Pinguicula), ale také méně často vy-
skytující se druhy masožravých bro-
mélií rodu Brocchinia a Navia nebo 
láčkovice (Cephalotus follicularis). 

V tropickém skleníku byla k vi-
dění především kolekce láčkovek (rod 

Nepenthes), u kterých láčky rostou na 
koncích listů. Zajímavým druhem byla 
láčkovka Nepenthes rajah, která roste 
v horách Bornea. 

Návštěvníci si mohli kromě expo-
zice masožravých rostlin také prohléd-
nout celou botanickou zahradu, ve 
které v té době kvetly především nové 
odrůdy kosatců. I přes nepřízeň po-
časí na výstavu dorazilo 300 zájemců, 

které svět masožravých rostlin zajímá. 
Výstava byla realizována ve spolupráci 
s firmou CZ Plants s.r.o., která poskytla 
zajímavé exempláře k výstavě a takéž 
zajistila prodej rostlin.

Bc. Marie Opálková
Fota: Ing. Tomáš Tureček, PhD.

Setkání

 Setkání absolventů učitelství chemie
Dne 7. června 2011 se na katedře chemie Přírodovědecké fakulty (PřF) naší uni-
verzity uskutečnilo setkání absolventů studia učitelství chemie. Absolventi stu-
dia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater!

 Červené láčkovice Cephalotus follicularis.

Výstavy

 Tajemný…
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Reportáž

 25 let a 5 dní poté

Té noci se totiž obsluha čtvrtého 
bloku Černobylské jaderné elektrárny 
rozhodla, že udělá rutinní test. Čas 
ukázal, že to nebyl rutinní test, ani 
příliš dobrý nápad. O 25 let a 5 dní 
později čekají někteří doktorandi na 
KPP Ditjatki na asi nejzvláštnější ex-
kurzi v životě. 

KPP Ditjatki je kontrolním sta-
novištěm na hranici vnější uzavřené 
zóny kolem Černobylské elektrárny. 
První zastávka je v sídle ČernobylIn-
terInformu, oficiální vládní agentury 
starající se o náležitosti zóny. Zde si 
nás přebírá průvodce a angličtinou 

padouchů z bondovek nám vysvětluje 
sled událostí onoho dne. 

Poučí nás o nebezpečích číhají-
cích v zóně, podepíšeme prohlášení, 
že pokud umřeme, nebudeme ukra-
jinskou vládu žalovat, a vyrážíme na 
prohlídku obce Černobyl. Kolem pa-
mátníku vystěhovaných obcí se do-
stáváme na fotbalové hřiště, na němž 
jsou vystaveny ukázky vojenské tech-
niky, která byla použita při odstraňo-
vání následků havárie. Na tomto místě 
poprvé uslyšíme velice nepříjemný va-
rovný zvuk radiometrů. Ten nás bude 
provázet ve zvyšující a snižující se in-
tenzitě po celý den.

Z Černobylu odjíždíme kolem Le-
ninovy sochy (jinde na Ukrajině byly 
odstraněny, zde nikoliv) na další kon-
trolní stanoviště, tentokrát na vstupu 
do vnitřní zóny. Po několika kilomet-
rech zastavujeme u rozpadající se bu-
dovy. Na předzahrádce leží plechový 
autojeřáb a zubožená panenka. Tady 
si ještě den po katastrofě hráli naši 
vrstevníci. 

V budově byla dětská školka. V in-
terérech ještě stojí dětské postýlky, 
instruktážní nástěnky k výuce chození 
přes přechod, dětské papučky. Radio-
metr celou dobu zlověstně pípá. Nej-
vyšších hodnot nabývá radiace u ústí 
okapových rour. Tudy je po léta spla-
chován radioaktivní prach ze střech.

Po dalším kilometru poprvé spat-
říme proslulou siluetu odvětrávací 
šachty třetího a čtvrtého reaktoru. 
Ještě předtím ale zastavujeme u ro-
zestavěných chladicích věží pátého 
a šestého bloku. Odtud míříme přímo 
k sarkofágu čtvrtého bloku. 

Dostáváme se na vzdálenost asi 300 
metrů, protože blíže není příliš bez-
pečno a navíc se zde začal stavět sarko-
fág nový, jenž bude po zkompletování 

nasunut na stávající. Ten byl totiž pro-
jektován pouze na patnáct let a i přes 
veškerou údržbu do něj zatéká. Ukra-
jinská vláda údajně dává na vyřešení 
následků havárie přes 4 procenta stát-
ního rozpočtu. 

Další zastávkou je Pripjať. Město, 
jež bylo v roce 1970 postaveno pro ob-
sluhu elektrárny, sloužilo svému účelu 
pouhých 16 let. Pak bylo třetí den 
po havárii naráz vystěhováno. Místo 
něj bylo 50 km východně postaveno 
město Slavutič, odkud jezdili vlakem 
přes Bělorusko obyvatelé do elekt-
rárny pracovat až do jejího uzavření. 

Třetí blok, bezprostředně přiléha-
jící ke zničenému čtvrtému, byl v pro-
vozu až do roku 2000! Město Pripjať 
bylo ponecháno na pospas ekologické 
sukcesi. Původně byli obyvatelé in-
struováni, že odjíždí pouze na tři dny. 
O tom, že už se nikdy nevrátí, bylo 
rozhodnuto až později. 

Po několika týdnech byli do města 
nahnáni vojáci, aby veškeré vybavení 

(Pokračováni na straně 24)

Reportáž z Černobylu
Dne 26. dubna 1986 se většina doktorandů katedry fyzické geografie (KFG) Pří-
rodovědecké fakulty naší univerzity vozila v kočárku. Ti starší si hráli na písko-
višti. Nikdo z nich neměl tušení o tom, že se v noci o tisíc kilometrů východněji 
navždy změnil svět. 
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V nakladatelství Grada a.s. publishing 
Iva Kuzníková a kolektiv: Sociální 
práce ve zdravotnictví. 

Kniha je určena pracovníkům profese 
sociální práce, včetně sociální práce 
ve zdravotnictví, studentům sociální 
práce a zdravotnických oborů. Sou-
středí se na základní otázky sociální 
práce ve zdravotnictví, která má 
u nás mnohaletou tradici, přesto jí 
dosud nebyla věnována samostatná 
publikace. 

Kniha sdružuje obecné informace 
o sociální práci ve zdravotnických zaří-
zeních a nemocnicích, o klientele soci-
álních pracovníků, metodách sociální 
práce, sociálních důsledcích nemocí, 
které stručně charakterizuje. 

Věnuje se některým specifickým 
oblastem oboru, například sociální 
práci s osamocenými matkami v těho-
tenství a šestinedělí, psychologickým 
aspektům práce s klienty ve zdravot-
nických zařízeních, práci s lidmi se 
zdravotním postižením.

Na publikaci se spolu s hlavní au-
torkou Mgr. Ivou Kuzníkovou podílel 
kolektiv Fakulty sociálních studií naší 
univerzity: doc. PaedDr. Oldřich Chy-
til, Ph.D.; Mgr. Věra Holasová, Ph.D.; 
Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.; Mgr. 
Lenka Krhutová, Ph.D.; Mgr. Vendula 
Gojová, Mgr. Tomáš Šobáň, dále Mgr. 
Antonín Liška z Fakultní nemocnice 
Ostrava a MUDr. Zdeněk Novotný 
z Dětského centra Domeček, Ostrava. 

–nik-

Reportáž

Publikace

Studenti s pedagogy

 Právě vyšlo 

 Studenti kulturním památkám aneb Svíčková bába

(Pokračování ze strany 23)

bytů vyházeli ven a tyto věci byly zako-
pány do hlubokých jam. Město je tedy 
zcela prázdné a rozpadající se postupně 
zarůstá. Se stísněným pocitem se pro-
cházíme po podlaze plné střepů, knih 
nebo plynových masek opuštěnými 
školními jídelnami, tělocvičnami nebo 
kinosálem. Ze širokých ulic a bulvárů se 
staly úzké zelené tunely, z chodníků jsou 
stezky v bujícím lese. V Pripjati se dá na-
razit na vlky i divoké koně Převalského. 

Poslední zastávkou je kantýna ja-
derné elektrárny, kde procházíme rámy 

na měření radiace a jdeme na oběd. 
Odtud pak již přes kontrolní stanoviště 
opouštíme vnitřní zónu a odjíždíme 
zpět k hranici zóny vnější, kde se opět 
musíme podrobit další, tentokrát po-
drobnější kontrole radiace.

Za celou dobu exkurze se radiace 
ani zdaleka nepřiblížila nebezpečným 
hodnotám, ale zase mnohonásobně 
překračovala běžnou úroveň povo-
lenou ve stavbách v ČR. Při dodržo-
vání instrukcí průvodce a běžných 
bezpečnostních opatření (nechodit 
na prohnilé podlahy; dívat se, kde 
padá strop; nestoupnout na hřebík; 
mít dlouhé rukávy a nohavice, žádné 

sandály; nejíst a nekouřit) je návštěva 
zcela bezpečná. 

Jediný problém by mohl nastat, po-
kud by se člověk zatoulal do míst, kde 
jsou zakopány kusy radioaktvního šrotu 
z výbuchu či dopravních prostředků, po-
hybujících se poblíž reaktoru. Nejvyšší ra-
diace, kterou jsme naměřili, dosahovala 
podle průvodce dvojnásobku radiace, 
která je naměřitelná poblíž fukušimské 
elektrárny. Zde v zóně v dnešních dnech 
žije několik stovek navrátilců.

Jana Mičulková, Václav Stacke 
a Václav Škarpich, 

doktorandi KFG
Fota: -prfa-

Proč taková jsem? Protože pomáhám 
s opravou kostela. A pomáhat něja-
kým pánbíčkářům a černoprdelníkům 
se dnes už nenosí. Je to něco zpáteč-
nického, nemoderního, nedobrého. 
Hloupého.

A tak naši předkové, kteří kos-
tely stavěli, byli patrně také svíčkoví. 
A hloupí.

Přemýšlím ale, čím to je, že nej-
moudřejší lidé, které jsem kdy v ži-
votě nejen potkala, ale také se 

kterými jsem se setkala v učených 
knihách (jakéhokoliv oboru), byli 
lidé, věřící lidé. Nejen ti z minulosti, 
ale také ti současní. Lidé, před jejichž 
moudrostí se sklání celý svět. Že by 
všichni ti vědci byli hlupáci? A svíč-
koví k tomu?

Ale toto není zase až tak pod-
statné. Podstatné je, že my tady na 
Slezské máme kulturní památku, 
která je architektonickým skvostem. 
Je postavena podle skici Heinricha von 

Ferstela, jednoho z nejvýznamnějších 
architektů své doby. Jako dnes třeba 
Kaplický… 

Jméno tohoto architekta je dodnes 
pojmem, a to nejen ve Vídni, ale v celé 
Evropě. Nám dílo tohoto architekta 
stojí v téměř vybydleném Hrušově. 
O jeho záchranu se stará farář, který 
je zde cizincem. Našince to nezajímá. 
Získali jsme na něj dotace z magis-
trátu města, z biskupství, z minister-
stva kultury, z Nadace OKD; podpořila 
nás Marie Rottrová i pan starosta Slez-
ské Ostravy. 

Jinak ale nezajímá nikoho. Možní 
bohatí sponzoři nebo podnikatelé 
odpovídají na mé dopisy a žádosti, 

Jsem prý svíčková bába. Nejprve mne napadlo, že snad vypadám jako ta omáčka 
k dobrému masíčku, ale pak mi došlo, že to je míněno jinak. Tak nějak více 
pejorativně.
Tak tedy – svíčková. Ta, co svítí svíčkami. Nejen doma, ale hlavně v kostele. 

 25 let…
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 Zemřel profesor Marius Kotrba

Studenti s pedagogy

Naše rozloučení

že podporují tamto a ono, hlavně 
děti. Ale děti nepotřebují jen jed-
norázová dětská odpoledne se 
skákacími hrady. Nepotřebují jen 
materiální zázemí. Je zde také du-
chovní a kulturní bohatství, které je 
možné dětem uchovat a předávat. 
Třebaže v podobě vzácných archi-
tektonických staveb – v našem pří-
padě kostelů. 

A právě toto pochopili také stu-
denti z Ostravské univerzity. Moudří 

„dospělí“ ne. Dne 4. září 2011 zorga-
nizovali benefiční akci na podporu 
kostela svatého Františka a Viktora 
v Ostravě-Hrušově. Podařilo se získat 
asi 20 tisíc korun. 

Chtěla bych tedy výslovně podě-
kovat především Kateřině Mrázkové 
a jejím přátelům, kteří zajistili bo-
hatý program. Dále Magdě Vyora-
lové, která přišla s trombonovou 
skupinou Jamato, a Terce Obrové, 
jež mi byla po celou dobu velkou 

oporou. A všem ostatním, kteří 
přišli.

Ráda bych v této tradici – Nostra 
beata vita aneb Studenti kulturním 
památkám pokračovala i v dalších le-
tech. A vůbec mi nevadí, že se doví-
dám, že jsem svíčková bába.

Protože, věřte mi, raději budu svíč-
ková bába než kulturní barbar. 

Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D.,
katedra pedagogiky a andragogiky PdF,

mirim.prokesova@osu.cz

Dne 17. května 2011 nás náhle opustil 
profesor Marius Kotrba, akademický 
sochař, vedoucí katedry sochařství Fa-
kulty umění naší univerzity.

V jeho osobě odešel vynikající umělec, 
sochař, malíř, vysokoškolský pedagog 
a nám drahý kolega, jenž stál u zrodu 
uměleckých vysokoškolských studií na 
Ostravské univerzitě v Ostravě (OU). 
Rozhodujícím způsobem spoluvytvá-
řel tvůrčí klima a podílel se na umělec-
kém a organizačním diskurzu katedry 
výtvarné tvorby a později Fakulty 
umění (FU) naší univerzity. 

Vybudoval špičkové VŠ praco-
viště – ateliér sochařství a dovedl k ab-
solutoriu a vysokoškolskému diplomu 
řadu posluchačů, kteří dnes zaujímají 
v uměleckém provozu ČR výrazné 
postavení.

Marius Kotrba se narodil 30. září 
1959 v Čeladné. V letech 1974–1978 
vystudoval střední umělecko-prů-
myslovou školu, obor kamenosochař-
ství v Uherském Hradišti. V letech 
1981–1987 absolvoval Akademii 

výtvarných umění v Praze, obor mo-
numentální sochařství (prof. Sta-
nislav Hanzík). V letech 1990–1993 
pracoval jako odborný asistent 
na AVU Praha u profesora Huga 

Demartiniho. V roce 1993 působil 
pedagogicky na akademii Minerva 
v holandském Groeningenu. 

V pozdějších letech pak na katedře 
výtvarné tvorby Pedagogické fakulty 
naší univerzity, kde byl od roku 1997 
vedoucím oboru sochařství. Nejdříve 
na stejnojmenné katedře a později se 
stal vedoucím katedry sochařství FU 
OU.

Od roku 1997 uskutečnil řadu sa-
mostatných výstav a stejně tak se spo-
lupodílel na řadě výstav společných. 
Od roku 1995 realizoval ve veřejném 
prostoru nejen v ČR, ale i v zahraničí 
řadu instalací a realizací. Významná je 
i jeho účast na sympoziích a tvůrčích 
dílnách v tuzemsku i zahraničí. 

Od dob VŠ studií byl Kotrba neza-
stupitelnou a výjimečnou postavou 
českého sochařství. Jeho tvorba je za-
stoupena v řadě veřejných a soukro-
mých sbírek v tuzemsku i v zahraničí. 

Mária Šolonková,
Fakulta umění,

maria.solonkova@osu.cz

MF Dnes 25. května 2011: Akademický 
sochař, umělec a profesor Ostrav-
ské univerzity Marius Kotrba zemřel 
ve věku necelých 52 let při autone-
hodě na Slovensku 17. května. „Byl 
to skromný a přitom velmi vzdělaný 

člověk,“ vzpomíná na něj Lenka Vi-
čarová, ředitelka rožnovské kulturní 
agentury, která Kotrbu osobně znala.

„Nemám rád silná slova, ale byl jsem 
zdrcený. Marius byl na vrcholu tvůrčí 
i umělecké kariéry. Život je nespra-
vedlivý a absurdní. Najednou vznikne 
prázdné místo a uvědomíte si, jak byl 
nenahraditelný, bude pusto a prázdno 
ve škole i v ateliéru,“ uvedl Zbyněk Ja-
náček, děkan Fakulty umění Ostravské 
univerzity. 

Profesor Marius Kotrba, akade-
mický sochař, byl na této škole ve-
doucím katedry sochařství Fakulty 
umění. Za patnáct let svého působení 

vybudoval špičkové vysokoškolské 
pracoviště v ateliéru sochařství. „Byli 
jsme přátelé, patřil k několika mým nej-
bližším spolupracovníkům. Celou dobu, 
co jsem ho znal, byl pořád stejný s jas-
nými názory,“ podotkl Janáček.

 Profesor Marius Kotrba, akademický sochař. 
Foto: -radiocyp.cz-

 Foto: -zdeneksebesta.net-  Foto: -artalk.cz-



26

Pantone 285 černá

Pantone 285 černá2626

 Vzpomínka na Ladislava Kolasu
Koloběh našeho života je v podstatě 
neměnný, lidé přicházejí, pracují a po-
sléze odcházejí na zasloužený odpo-
činek. Tak tomu je i na naší Ostravské 
univerzitě. 

Pracuji zde více než 14 roků a chci spo-
lečně s Vámi touto cestou vzpomenout 
na spolupracovníka, se kterým jsem se 
každodenně setkával v zaměstnání. 
Určitě si zejména ti, kteří se zde svou 
délkou zaměstnání řadí k tzv. pamět-
níkům, vzpomenou na pracovníka 
technicko-provozního útvaru (TPÚ) 
Ladislava Kolasu.

Pan L. Kolasa se narodil 27. června 
1934 v Ostravě-Zábřehu, po absolvo-
vání ZŠ se vyučil řemeslu jako zámeč-
ník a řadu let v této profesi pracoval 
na tehdejší Nové huti v Kunčicích. 
V polovině května 1973 přišel na PdF 
v Ostravě, kde byl zařazen na TPÚ jako 
zámečník. 

Pana L. Kolasu jsem poznal po 
svém nástupu do obdobné funkce do 

Univerzitní knihovny OU jako dobrého 
řemeslníka, odborníka a solidního člo-
věka. Jezdili jsme spolu na nejrůznější 
opravy po většině budov jednotlivých 
fakult, které jsou dislokovány od Zá-
břehu po Hladnov a Hranečník. 

Vždy jsem obdivoval jeho řemesl-
nou zručnost i pracovní fortel a na-
sazení. Uměl si poradit i v situacích, 
kdy se jednalo o opravu vážnějšího 
charakteru. Někteří z nás znali našeho 
„Láďu“ i jako řidiče multikáry, se kte-
rou převážel nejrůznější materiál. I zde 
svůj úkol plnil dobře a bezezbytku. 

U Ladislava Kolasy jsem se rovněž 
zaučoval v pedelském řemesle. Tuto 
čestnou funkci L. Kolasa úspěšně 

vykonával po dlouhé období, kdy do-
provázel na slavnostních shromáždě-
ních děkany i rektora naší univerzity. 
Živě si jej pamatuji, jak v barevném ta-
láru a s univerzitní insignií důstojně re-
prezentoval akademické funkcionáře 
i celou OU. Funkci vysokoškolského 
pedela jsem posléze po L. Kolasovi 
převzal.

V době, kdy jsem měl možnost 
s L. Kolasou pracovat, byl on osobně 
a celá jeho rodina postižen v roce 1997 
velkou záplavou, při níž přišel o ro-
dinný dům v Hrušově. Ale ani tehdy, 
v pro něj tak složité životní zkoušce, 
neztrácel svůj životní optimismus 
a dokázal se vyrovnat i s touto mimo-
řádnou situací.

Pan Kolasa byl dlouholetým ak-
tivním členem naší vysokoškolské 
odborové organizace, rád a s elá-
nem jemu vlastním se účastnil všech 
pořádaných akcí, ať se jednalo o kul-
turní akce ke Dni učitelů, na nichž se 
prezentoval jako výtečný tanečník, 

nebo o různé tematické zájezdy aj. 
akce. Aktivně se účastnil i akcí kul-
turně-sportovního charakteru pořá-
daných TPÚ.

Tak plynula léta a L. Kolasa se stal 
dnem 27. června 1994 důchodcem. 
Ale ani tato událost nebyla důvodem 
k zanechání jeho pracovní činnosti na 
naší univerzitě, na níž pracoval s elá-
nem jemu vlastním až do 31. 12. 2001, 
kdy zde ukončil pracovní poměr. Ještě 
v době před jeho odchodem předal 
pomyslnou pracovní štafetu svému 
synovi, kdy Mgr. Aleš Kolasa nastoupil 
na OU rovněž jako pracovník TPÚ ve 
funkci řidiče. 

Jeho prostřednictvím jsme se do-
zvídali, jak L. Kolasa tráví svůj zaslou-
žený odpočinek, a po něm vzkazovali 
otci naše pozdravy. Proto byla pro nás 
nedobrá zpráva, že L. Kolasa vážně 
onemocněl a jeho zdravotní stav se 
postupně zhoršoval. Svůj boj se zákeř-
nou chorobou ukončil 18. června 2011 
v nedožitých 77 letech.

Budeme na Ladislava Kolasu vzpo-
mínat jako na bývalého spolupracov-
níka a dobrého člověka. Čest jeho 
památce.

Ladislav Vlček

Naše rozloučení
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Naši absolventi 

Absolventi naší univerzity jsou uspěšní. Svědčí o tom i tento výběr z monitoringu multimédií. Pokud by vás zajímalo víc 
doporučujeme vám sledovat na hlavním webu část /Média /Média o našich absolventech. Uveřujňujeme tady to nejzají-
mavější, co publikovala vybraná média ČR a našich absolventech. 

 JIŘÍ FIALA  
vystavuje v KIC své olejomalby

Desítka pestrých obrazů z dílny vsetínského výtvarníka Jiřího Fialy je v současné 
době k vidění v Koordinačním a informačním centru ve Vsetíně. 

Součástí výstavy je také řada prací spadajících do kategorie užité grafiky. Jedná 
se o loga, plakáty na nejrůznější kulturní akce a podobně. Čtyřiatřicetiletý Jiří 
Fiala vystudoval obor výtvarná a technická výchova na Pedagogické fakultě Os-
travské univerzity. Nyní vyučuje v Základní škole ve Valašské Polance. Na svém 
kontě má několik společných výstav a také výstavy samostatné převážně v gale-
riích ve Vsetíně. Obrazy a grafiky Jiřího Fialy budou v Koordinačním a informač-
ním centru k vidění do konce října. 

(krác.,Valašský deník, 17. září 2011, mib) 

Jiří Fiala vystavuje v Koordinačním 
a informačním centru ve Vsetíně. Foto: DENIK/
Michal Burda

 JAKUB ŽÍDEK  
hudebním ředitelem souboru opereta/muzikál NDM

Novým hudebním ředitelem souboru opereta/muzikál Národního divadla mo-
ravskoslezského (NDM) byl jmenován Jakub Žídek. 

Jakub Žídek studoval hru na varhany na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, 
navštěvoval Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor sbormistrování, 
ve třídě profesora Lumíra Pivovarského. V roce 2008 ukončil magisterské stu-
dium, obor dirigování orchestru, na JAMU ve třídě Rostislava Hališky. V sezoně 
2007/2008 pracoval jako sbormistr operního sboru ve Slezském divadle Opava, 
kde v současné době působí jako korepetitor. Vyučuje na Církevní konzervatoři 
v Opavě a na Fakultě umění Ostravské univerzity působí jako dirigent a korepe-
titor Operního studia. 

(krác., Moravskoslezský deník, 19. září 2011, bře)

Jakub Žídek. Foto: http://www.musical-
opereta.cz/

 LUKáŠ VONDRáČEK

Lukáš Vondráček se narodil roku 1986. Je někdejším zázračným dítětem. 

Poprvé veřejně vystoupil již ve čtyřech letech. V jedenácti letech vydal první CD 
a dnes má za sebou více než tisíc koncertů na šesti kontinentech. Díky jeho na-
dání ho přijali již ve dvanácti letech na Ostravskou univerzitu. Školil se ve Vídni 
a polských Katovicích. Jeho přítelem a příležitostným pedagogem je slavný ruský 
klavírista a dirigent Vladimír Ashkenazy. V září 2011 sklidil další ovace na svém 
pražském vystoupení s Královskou liverpoolskou filharmonií. 

(upr., krác., novinky.cz, 20. září 2011, sad)

 ROZŠLáPNUTý MOZEK ŠIŠKOVI NEPROŠEL

Je hrdým Třinečanem, který se prosadil ve světě showbyznysu. Úspěšný muzi-
kant, textař, televizní moderátor a producent Petr Šiška má pověst neskuteč-
ného workoholika.

Petr Šiška se narodil 4. května 1965 v Třinci. Jak shrnul svá školní léta? „Gympl – 
super parta, nejlepší roky ve škole. První začátky v kapelách Rozšlápnutý mozek – 
tu zakázali před prvním koncertem, Exem, Druhá garnitura, Klubíčko – to byl jediný 
název, který režimu nevadil. A pak super každodenní škola v barových kapelách,“ 
naznačil. Šiška, jenž vystudoval Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. „Na 
výšku mě vzali až napotřetí, takže původní povolání „s maturou na samé“ bylo 
pomocný dělník nádvorní čety, pak mechanik elektronického zařízení, závozník, 
topič na zimním stadionu a správce tenisových kurtů. Pak přišlo studium „pajdáku“ 
a velká úcta k manuální práci a penězům. Dík za to, jinak bych zblbnul,“ soudí 
Šiška. 

(upr. krác., Týdeník Frýdecko-Místecko, 20.září 2011, Marek Cholewa) 

Lukáš Vondráček. Foto: -http://www.
lukasvondracek.com/-

Petr Šiška. Foto: -ceskatelevize.cz-

Celý rozhovor najdete na na hlavním 
webu v části /Média /Média o našich 
absolventech. 
Stranu připravila: Hana Jenčová
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Pozvánky

Uzávěrka dalšího čísla je 10. listopadu 2011.
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