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 Jaké jsou návrhy nových VŠ zákonů?
Setkání akademické obce naší univerzity 
k problematice věcného záměru obou 
zákonů se uskutečnilo v aule univerzity 
7. února 2012. 

Cílem setkání svolaného rektorem prof. rnDr. 
Jiřím Močkořem, DrSc., ve spolupráci s před-
sedou akademického univerzity Mgr. Pavlem 
Drozdem, Ph.D., byla co nejobjektivnější infor-
movanost pedagogů, studentů i zaměstnanců 
naší univerzity. reagovali tak na intenzivní 

debatu o připravovaných dvou zákonech tý-
kajících se vysokých škol a školného. 

Tyto návrhy vyvolaly nejen bouřlivé ode-
zvy v akademických obcích některých VŠ, 
ale také značnou pozornost médií, spojenou 
s ne vždy přesným informováním o možných 
dopadech těchto záměrů na akademické 
prostředí. Setkáním byla vytvořena příleži-
tost vzájemně si ujasnit celou situaci.

rektor ve své prezentaci seznámil s hlav-
ními rozpory zákona, možnými základními 
pozitivy návrhu, jeho potenciálními základ-
ními negativy, nejasnými (neurčitými) do-
pady návrhu a základním stanoviskem České 
konfederace rektorů. Stát by měl podle rek-
tora vytvořit svým VŠ podmínky nejen legis-
lativní, ale zajistit i jejich financování, což 
považuje za prioritní. 

Prorektorka doc. PaedDr. Iva Málková, 
Ph.D., se kriticky vyjádřila k postupu MŠMT. 

Studentská komora rady VŠ považuje tuto verzi 
věcného záměru zákona dokonce za zásadní se-
lhání ministra MŠMT (podrobněji na s. 3). 

Zazněly i výzvy vyjít do ulic a demonstro-
vat proti těmto zákonům. Bc. Adam Soustruž-
ník, předseda studentské komory (SK) AS oU, 
informoval o tom, že se SK AS oU i VŠB-TUo 
nesouhlasí s navrhovanou reformou VŠ, ale že pří-
padných protestů se studenti zřejmě nezúčastní. 

(Po uzávěrce: v rámci podpory celostát-
ních akcí vysokých škol proti devastujícím 
dopadům připravovaných reforem včetně 
plánovaného snižování financování VŠ připra-
voval koordinační výbor dvě akce: Noc uni-
verzit v Ostravě a Protestní pochod Ostravou: 
http://akce.osu.cz/tydenneklidu/ SK AS 
obou univerzit vyhlásili těmto akcím svou 
podporu a avizovaly svou účast na nich.)

Text a fota: Bc. Hana Jenčová 
newsletter@osu.cz,

Jsou časy, kdy se v zásadě nic neděje. Nuda, 
řekla by má dcera. Jsou ale také chvíle, kdy se 
běh věcí od základů mění a kdy se rozhoduje 
o otázkách, které na dlouhou dobu ovlivní 
chod celé společnosti. Ta chvíle právě nastala.

 Historická příležitost
nejedná se o nic méně a o nic více než o bu-
doucí postavení a roli vysokých škol (VŠ) 

v české společnosti. Anebo pragmaticky 
vzato – v jakém prostředí budeme jako aka-
demičtí pracovníci a studenti v dalších dva-
ceti třiceti letech pracovat a studovat. Pokud 
se to někomu zdá málo na to, aby se součas-
nou diskuzí kolem tzv. reformy vysokých škol 
zabýval, a domnívá se, že „nějak bylo a ně-
jak bude“, čeká jej asi velké překvapení a ne-
bude jistě příjemné. 

Předložené návrhy zákonů o vysokých ško-
lách a finanční pomoci studentů totiž skutečně 
od základů a téměř na zelené louce vytvářejí 
zcela nové vysokoškolské prostředí, které s tím 
současným nemá příliš společného. To by sa-
mozřejmě nemuselo být nutně špatně. 

Čekat a doufat, že to dobře dopadne, 
ale zřejmě stačit nebude. otevírá se totiž 

 Tzv. reforma vysokých škol

(pokračování na straně 2)
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historická příležitost pokusit se pro vysoké 
školy vyjednat důstojné místo ve společ-
nosti a podpořit vznik takového prostředí, 
které bude odpovídat zásadnímu významu 
VŠ a které vytvoří prostor pro kvalitní peda-
gogickou a vědeckou práci. Jsem přesvědčen, 
že naskytnutou příležitost máme jako čle-
nové akademické obce povinnost využít. ne 
za rok, ne až se staneme doktory, docenty, 
profesory nebo emeritními. Teď.

 Kategorizace vysokých škol
oč se vlastně jedná? Sporných otázek souvi-
sejících s návrhy věcných záměrů zákonů je 
několik a nelze je v jednom článku všechny 
podrobně rozebrat. rád bych tedy zmínil ale-
spoň několik nejzásadnějších. 

První významnou změnou je kategori-
zace vysokých škol na VŠ neuniverzitního 
typu, které by zajišťovaly jen bakalářské 
a některé magisterské programy, dále VŠ 
univerzitní typu, které by nabízely bakalář-
ské, magisterské i doktorské studium, a tzv. 
výzkumné univerzity, jež věcný návrh ovšem 
pouze zmiňuje, aniž by jakkoliv upřesnil je-
jich statut a konkrétní podobu. 

Bohužel, věcný návrh nikde neuvádí kri-
téria, podle kterých by se VŠ do jednotlivých 
kategorií třídily, není tedy jasné, jaký by byl 
dopad této změny, koho všeho by se dotkla 
a zda by její zavedení odsoudilo některé 
školy do trvale méněcenného postavení bez 
ohledu na jejich budoucí výsledky.

 Kontraktové financování
V souvislosti s kategorizací univerzit přichá-
zejí další dvě důležité změny. Tou první je 
kontraktové financování, tedy financování 
založené na středně – či dlouhodobé smlouvě 
mezi vysokou školou a MŠMT, v níž se VŠ za-
váže plnit po stanovené období jistá kritéria 
a MŠMT se naopak zaváže poskytovat stálou 
platbu, pokud tato kritéria budou plněna. 

na jednu stranu by takové financování 
mohlo vytvořit předvídatelnější prostředí 
pro řízení univerzity, na druhou stranu se 
však objevuje otázka, zda by tento způsob 
financování nevydal VŠ všanc přímé kont-
role MŠMT, která by přidělení prostředků 
podmiňovala kritérii pro VŠ nepřijatelnými 
a výrazně svazujícími ruce jejím představi-
telům. rovněž by se oslabila vyjednávací 
pozice VŠ, které by nadále vyjednávaly 
už individuálně, nikoliv kolektivně pro-
střednictvím rVŠ a ČKr, jako je tomu 
v současnosti.

 Institucionální akreditace
Další související změnou je zavedení institu-
cionální akreditace, která by nahradila sou-
časnou akreditaci oborovou. nadále by už 
měla být akreditována jen VŠ jako celek 
a bude zřejmě zcela v její kompetenci (v me-
zích institucionální akreditace), jaké obory 
bude nabízet. 

Tuto institucionální akreditaci založenou 
na zatím blíže nespecifikovaném vnitřním 

a vnějším hodnocení bude udělovat nově vy-
tvořená profesionální Národní akreditační 
agentura v čele s Akreditační komisí. 

návrh zákona ovšem připouští, že si tato 
agentura může posouzení některé VŠ ob-
jednat u soukromých agentur s patřičnou 
certifikací, což opět vyvolává pochybnosti 
o případné objektivitě budoucích akreditač-
ních procesů (kdo platí, ten určuje).

 Rada vysoké školy
V médiích zřejmě nejvíce diskutovanou změ-
nou je zřízení rady VŠ, která by přejala, popř. 
dublovala některé pravomoci svěřené dosud 
akademickému senátu (volba rektora, schva-
lování rozpočtu a dlouhodobého záměru aj.). 

Členové rady mají být z jedné třetiny 
jmenováni akademickým senátem, z jedné 
třetiny rektorem a z jedné třetiny ministrem. 
Právě v této souvislosti se objevují obavy 
o ovládnutí univerzit politiky, potažmo 
přímo soukromými podnikateli. 

Zejména v reakci na tuto změnu vznikla 
kampaň Za svobodné vysoké školy. 

Zda by zřízení rady VŠ a způsob výběru 
jejích členů skutečně mohly ohrozit aka-
demické svobody, nelze na základě velmi 
obecného věcného návrhu zákona s jistotou 
tvrdit. Bez pevných záruk, že se tak nestane, 
jsou na místě obavy, že by se VŠ mohly stát 
další trofejí politických stran, které již dnes 
s velkou oblibou odměňují své věrné místy ve 
správních a dozorčích radách různých (polo)
státních firem.

 Statut vysoké školy
Další významnou změnou je vnitřní uspořá-
dání VŠ, které by nadále upravoval z valné 
části už jen statut VŠ, nikoliv zákon samotný. 
Znamená to, že současná zaběhnutá struk-
tura fakultní samosprávy by v transformova-
ných VŠ vůbec nemusela existovat. 

Centralisticky řízená univerzita by 
v kombinaci s případným ovládnutím rady 
VŠ politiky měla nepochybně k jakémukoliv 
ideálu daleko. A opět není jasné, jakým způ-
sobem se bude statut tvořit, kdo o něm bude 
vlastně rozhodovat a zda bude muset splnit 
nějaké minimální podmínky.

 Způsob ustanovování docentů a profesorů
Poslední velkou změnou v organizaci škol, 
kterou přináší věcný návrh zákona o VŠ, je 
způsob ustanovování docentů a profesorů. 
nadále by to už neměly být doživotní tituly, 
ale pracovní zařazení obsazované na základě 
výběrového řízení. 

někteří kritici této změny se obávají po-
klesu kvality docentů a profesorů a následně 
i kvality výuky. Jiní naopak tuto změnu vítají 
jako posun ke zvyklostem v západním světě, 
kde je nejvyšším dosažitelným vědeckým 
titulem Ph.D. a kde pak za každého hovoří 
už jen kvalita vědecké a pedagogické práce. 

Ani tímto směrem se však ve skutečnosti 
tak úplně nevydáme, jelikož se některým uni-
verzitám podařilo do věcného návrhu prosa-
dit podmínku, aby pro výběr do docentských 
a profesorských míst byla nezbytná před-
chozí habilitace na VŠ univerzitního typu. 

 Privatizace vysokého školství
Každý, kdo si pozorně přečte návrh zákona, 
zjistí, že je podezřele vágní či tajnůstkář-
ský ve vztahu k postavení soukromých 
VŠ, kterých je dnes mnohem více než škol 
veřejných. 

Mezi veřejnými a soukromými školami 
nerozlišuje a vzniká odůvodněná obava, že 
ani rozlišovat nebude. To by znamenalo, že 
si po zavedení školného mohou soukromé 
školy nárokovat státní příspěvek ve stejné 
výši jako školy veřejné, stejně jako je tomu 
nyní u středního školství. 

Demografický pokles už nyní vede ke 
slučování či rušení státních (krajských) střed-
ních škol, aniž by se dotkl škol soukromých, 
což nutně vede k růstu podílu soukromých 
škol na celkovém středním školství. De facto 
se tedy privatizuje střední školství. Je velmi 
pravděpodobné, že bez důsledného rozlišení 
veřejných a soukromých VŠ by došlo k po-
dobné plíživé privatizaci i vysokého školství 
veřejného.

 Zavedení školného
Z pohledů studentů jsou zde ještě další dva 
významné návrhy. Tím prvním je v rámci věc-
ného záměru zákona o VŠ zavedení školného 
a tím druhým je v rámci věcného záměru zá-
kona o finanční pomoci studentům způsob 
jeho financování. 

Pokud studenty nezvedají ze židle otázky 
týkající se fungování VŠ, rozhodně by je 
školné a způsob jeho hrazení nemělo nechat 
chladnými. Žádná konkrétní výše školného 
není v návrhu stanovena, ale hovoří se o cca 
10 000 Kč za jeden semestr. 

Zavedení školného a absence jasného 
stropu pak zavdává příčiny k obavám z růstu 
výše školného v budoucích letech. Způsoby 
hrazení školného jsou velmi špatně připra-
veny a zatím není vůbec jasné, kdy, jak a za 
jakých podmínek budou studenti školné 
platit. V tuto chvíli se to zdá být prospěšné 
pouze pro banky, které nejen že dostanou 
poplatek od státu za zpracování žádosti, ale 
také utrží zisk na úrocích. 

Plošné zadlužení studentů a jejich rodičů 
související se zavedením školného není nijak 

 Tzv. reforma…
(pokračování ze strany 1)

PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D. Foto: -haj-
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věcně odůvodněno a s ohledem na klesající 
finance určené na vysoké školství se bude jed-
nat spíše o skrytou daň kompenzující výpadky 
rozpočtu VŠ než o nějaký motivační prvek pro 
studenty, aby studovali odpovědněji.

 Atmosféra nedůvěry a obav
Jak jsem zmínil v úvodu, jde o změny zá-

sadní a ne vždy nutně špatné. obecné for-
mulace v návrhu však umožňují příliš mnoho 
rozdílných interpretací a zákonitě vytvářejí 
atmosféru nedůvěry a obav. 

Věcné návrhy sice MŠMT předložilo k při-
pomínkování zástupcům vysokých škol, radě 
vysokých škol a České konferenci rektorů, ale 
z důvodů špatné připravenosti, absence sku-
tečně partnerské otevřené diskuze o podobě 
zákonů a neochotě ministra respektovat zá-
sadní připomínky VŠ návrhy svorně odmítly 
(byť často z velice odlišných důvodů). 

MŠMT věcný návrh zákona o VŠ pře-
sto předložilo vládě ke schválení, a to navíc 
ve verzi, do níž nebyly zapracovány téměř 
žádné připomínky VŠ. Je to tedy jak proble-
matický a nejasný obsah návrhů, tak způsob 
jejich přípravy, co vedlo reprezentaci VŠ k je-
jich odmítnutí, a my bychom nyní měli naše 
zástupce v jednáních s MŠMT a vládou jed-
noznačně podpořit, bez ohledu na to, co si 
myslíme o jednotlivých aspektech reformy. 
To poslední, co bychom totiž měli připustit, 
je rozhádat se mezi sebou.

 Trvalé snižování financí VŠ
Je tady ale ještě jeden rozměr, který je nutné 
zmínit. Celá diskuze se odehrává v kontextu se-
trvalého snižování prostředků určených pro VŠ. 
V přepočtu na studenta jsme někde na úrovni 

let 2002 či 2003 a návrhy rozpočtu kapitoly vy-
sokého školství počítají v dalších letech s další 
a mnohem výraznější redukcí prostředků, 
která nás dostane někam na úroveň počátku 
90. let. Tato skutečnost je pro budoucnost VŠ 
mnohem zásadnější než jakákoliv reforma. 

nejde zde už vůbec o to, jaké budou 
pravomoci senátu či rady VŠ či jestli budou 
docenti a profesoři funkčními místy. Jde zde 
o samotné bytí či nebytí značné části VŠ, 
popř. fakult a pracovišť.

 Navrhuji následující:
Jestliže političtí představitelé této země vidí 
skutečně kvalitní vysokoškolské vzdělání 
jako svou prioritu, jak se opakovaně nechá-
vají v předvolebních kampaních slyšet, nechť 
to dokážou skutky. 

Vyzývám vládu ČR k okamžitému zdvoj-
násobení finančních prostředků směřujících 
na VŠ ze státního rozpočtu. Teprve tehdy, až 
bude vyslán takový jasný signál upřímného 
zájmu o vybudování kvalitního vysokého 
školství s dobře placenými zaměstnanci a vy-
nikajícími podmínkami pro studium, můžeme 
v atmosféře oboustranné důvěry zasednout 
k jednacímu stolu a bavit se o „reformě“. 

Dokud bude vláda VŠ vydírat dlouhodo-
bým snižováním prostředků na vzdělávání 
a tím i nutit k zavedení školného, nezbývá 
nám než se bránit všemi zákonem zaruče-
nými prostředky – informačními a protest-
ními akcemi, stávkami či blokádami. 

odmítám přistoupit na řeči typu „je krize“ 
a „nejsou peníze, musíme šetřit“. Jak nám 
každodenně ukazují sdělovací prostředky, pe-
něz je v této zemi neuvěřitelně mnoho, jen 
bohužel končí jinde, než by měly, a vláda se 

tváří, že s tím nemůže nic dělat. rozdělování 
peněz ze státního rozpočtu je otázkou priorit; 
a co jiného by mělo být prioritou každé vlády, 
bez ohledu na její ideologické vymezení, než 
zdraví, bezpečnost a vzdělání? 

Vyzývám tedy členy akademické obce 
ostravské univerzity, aby se seznámili s před-
loženými návrhy a stanovisky k tzv. reformě, 
připojili se k připravovaným informačním 
a protestním akcím a dali tak vládě Čr jasně 
najevo, že s námi nemůže jednat dosavadním 
způsobem. Zároveň apeluji na studenty, aby 
v probíhající diskuzi zaujali aktivní postoj. 
Možná mají pravdu ti, kteří říkají, že součas-
ných studentů se případná reforma už týkat 
nebude. Možná ano, možná ne. V jaké spo-
lečnosti bychom to ale žili, kdybychom mys-
leli jen sami na sebe? V té české? 

 Základní informace 
Základní informace o reformě včetně kva-
litně zpracované prezentace rektora OU na-
leznete na stránkách oU (http://www.osu.cz/
index.php?kategorie=888&id=9330), nejvíce 
informací pak na stránkách Akademického 
senátu Technické univerzity v Liberci (http://
senat.tul.cz/prvs.html). Doporučuji rovněž 
seznámit se s materiály rady vysokých škol 
(http://www.radavs.cz/) a České konference 
rektorů (http://crc.muni.cz/). 

Stojí za to podívat se rovněž na stránky 
MŠMT (http://rtv.reformy-msmt.cz/), neče-
kejte však, že se tam něco dozvíte.

Za koordinátory ostravského Týdne neklidu 
a Noci univerzit 

PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D., 
Přírodovědecká fakulta oU, 

premysl.macha@osu.cz

V posledních měsících se co nejintenzivněji 
snažíme vést dialog s MŠMT na téma reforma 
vysokého školství (VŠ). Do našeho povědomí 

postupně vstupují věcné záměry zákona o VŠ 
a zákona o finanční pomoci studentů. Laicky 
řečeno, reforma prvně jmenovaného zákona 

se zabývá především změnou organizace, ří-
zení a vedení VŠ, druhý zákon zavádí školné. 

SK rVŠ si je vědoma nutnosti reformo-
vat VŠ, ale zásadně nesouhlasí se současnou 
podobou věcných záměrů zákonů, které se 
chystá ministr Mgr. Josef Dobeš předložit 
vládě. 

Verze věcných záměrů, které byly do 
vnějšího připomínkového řízení předloženy 
16. listopadu 2011, SK rVŠ má za nedopra-
cované za nedopracované, a považuje za 
nemožné vést další seriózní jednání, pokud 
ministr odmítá vytvořit prostor ke komu-
nikaci a vyslechnutí názoru mezi oběma 
stranami. 

K věcnému záměru zákona o VŠ jsme se 
usnesli, že opatření a zásahy do stávajícího 
systému, které předložený záměr navrhuje, 
nepovedou ke zvýšení kvality českých VŠ. ná-
vrh na snížení zastoupení studujících v aka-
demické samosprávě směřuje proti základním 
principům Boloňského procesu a návrh na 

 SK RVŠ: NE současné podobě reformy VŠ
Studentská komora Rady vysokých škol (dále jen SK RVŠ) zastupuje všechny studenty 
a studentky vysokých škol v ČR a klade si za cíl být jejich akceschopnou reprezentací na ná-
rodní i mezinárodní úrovni. Mj. usiluje o spolupráci mezi studujícími a vyučujícími, o dialog 
s vládou České republiky, s orgány veřejné správy, a o rozvoj akademické samosprávy. 

(pokračování na straně 4)
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zásadní omezení pravomocí akademické sa-
mosprávy v řízení VŠ představuje tendenci 
jdoucí přímo proti principům a hodnotám, 
na nichž se zakládá akademická obec. 

naše usnesení k věcnému záměru zákona 
o finanční pomoci studentům konstatuje, že 
předložený návrh neměl být vůbec předložen 
do vnějšího připomínkového řízení, a důrazně 
žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, 
aby zajistil jeho komplexní přepracování 
a řádné projednání s reprezentacemi VŠ. 

SK rVŠ analyzovala, že systém odlože-
ného školného a půjček příliš dobře nefun-
guje nikde na světě a vedl by k neúnosnému 

zadlužování mladých lidí, rodin a absolventů 
VŠ. 

„V aktuální podobě návrhu stojí, že 
školné by se mělo začít splácet už po do-
sažení dvojnásobku minimální mzdy (v sou-
časné době příjem o třetinu nižší než 
průměrná mzda), takže by museli splácet 
všichni bez ohledu na to, zda mají nadprů-
měrný příjem a profitují z vysokoškolského 
vzdělání,“ vysvětloval předseda SK rVŠ Mgr. 
Miroslav Jašurek.

Do připomínkového řízení zaslala rada 
vysokých škol 31 připomínek, ale ve vypo-
řádání připomínek a následně v současné 
verzi VZZ, kterou ministr Dobeš zveřejnil 
30. prosince 2011, nebyla většina z nich 
akceptována. 

 K aktuální situaci mohu uvést to, že sou-
časné záměry zákonů ministr odmítl stáh-
nout z jednání vlády. To znamená, že jsou 
„uzavřené“ možným změnám, a pokud je 
vláda schválí, budou představovat nepřekro-
čitelný rámec pro oba zákony, které by měly 
být připraveny a schváleny do června. 

Vláda by o VZZ měla jednat poslední týden 
v únoru. SK rVŠ už zahájila jednání s představi-
teli vládních stran, jehož cílem má být seznámit 
je s našimi argumenty a přesvědčit je, aby skrze 
své ministry nenechali VZZ projít. 

Studenti z celé republiky stojí za námi 
a neváhají kvůli tomu vyjít do ulic!

Daniel Kunz,
delegát naší univerzity ve SK rVŠ

Foto: SK RVŠ

 SK RVŠ…

Rozhovor s předsedou Akademického 
senátu naší univerzity.

Jméno a příjmení: 
Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. (nar. 1971)
Vzdělání: 
absolvent naší univerzity, učitelství matema-
tiky a biologie (z 21 začínajících absolvovalo 
jen sedm studentů)
Rodinný stav: 
ženatý, dvě děti 

Zájmy: 
rodina („hraní si se dvěma malými syny“), za-
hrada, snowboard, turistika, kytara, počíta-
čové hry, kvalitní komiksy
Odborné zaměřeni: 
evoluční a kvantitativní ekologie, entomolo-
gie, biostatistika

Odkdy jste předsedou Akademického senátu 
univerzity?
Předsedou jsem dvě funkční období (šest let), 
ale v senátu oU jsem od roku 2003, před tím 
jsem působil krátce jako místopředseda. 
To je značná část vašeho působení na OU, že?
na univerzitě jsem od roku 1997. Krátce 
nato jsem odjel na roční výzkum na novou 
Guineu a poté jsem začal pracovat v senátu 
PřF. Takže celkově se dá říct, že jsem v senátu 
strávil většinu času. Chtěl jsem se vrátit na 

svou alma mater a pomáhat, i když mě lákali 
na Akademii věd. Tehdy tu bylo odborné stu-
dium biologie jen v bakalářské formě, neměli 
jsme navazující studium a o doktorském jsme 
mohli jen snít. Cítil jsem povinnost univerzitě 
splatit to, co mi dala, a pomoci jí pozved-
nout biologické pracoviště. V senátu jsem se 
ocitl poté, co jsem zjistil, že pouhé povídání 
si o problémech na katedře nemá patřičný 
efekt. Když jste přesvědčení, že máte racio-
nální argumenty a chcete ovlivnit běh věcí, 
je třeba se obrátit na senát. 
Je pro vás práce pro senát „kariérou”?
nikdy jsem senát nebral jako kariéru. Když 
sleduji dění kolem sebe, mám pocit, že mnozí 
akademici mají představu, že senátoři „dělají 
politiku”. Já nechci být politik. Mám nějaké 
zkušenosti ve vědě, v jednání s lidmi a sna-
žím se něco udělat pro univerzitu, ale „bytí 
v senátu“ není smysl mé kariéry. nesnažím se 
vyvolávat iracionální konflikty a možná za ty 
roky dokážu odhlédnout od svých osobních 
zájmů i zájmů fakulty nebo katedry. Snad je 
to důvod, proč mě volili senátoři do funkce 
předsedy. 
Jak hodnotíte ze své pozice komunikaci s pa-
nem rektorem Močkořem?
Pan rektor mě učil, když jsem ještě studo-
val, a stále ještě učí. Když u něj chcete něco 
prosadit, musíte diskutovat věcně, precizně 
a „být v obraze“. Jsem mu vděčný, že mě na-
učil racionálně argumentovat a držet se věci. 
Je velmi silným oponentem. Umí ale ustou-
pit a navrhnout nějaké kompromisní řešení. 
na některých univerzitách stojí senát a rek-
tor v opozici. Mám pocit, že u nás je senát 
partnerem rektora, i když se ve všem zcela 
neshodneme.
Co říkáte na celkovou aktivitu senátu, přede-
vším jeho pedagogické komory?
Jako statistik musím odlišit aktivitu absolutní 
a relativní. Z absolutního hlediska aktivita 
akademických pracovníků neustále roste, 
což je vidět na prezenční listině ze zasedání. 
Jestli ale někdo čeká bouřlivé diskuze, tak 
bude dost zklamán. Senát funguje nejaktiv-
něji v době, kdy jde do tuhého, když se např. 

řeší rozpočet, dávají připomínky k vnitřním 
normám univerzity. Viděli jsme to také při 
přípravách protestů v rámci Týdne neklidu 
za éry ministryně Buzkové nebo v době, když 
se rozjížděla evaluace oU. Také vznik nových 
fakult byl obdobím zvýšené aktivity sená-
torů.  Z relativního hlediska, což může být 
například srovnání s aktivitou SK, se opravdu 
může zdát, že zástupci komory akademic-
kých pracovníků jsou pasivnější. Studentská 
komora iniciovala řadu aktivit, výrazně pod-
poruje například TEP a v současnosti vytvo-
řila své oficiální webové stránky. Jsem rád, že 
je tomu tak, ale na druhou stranu je třeba si 
uvědomit, že tato aktivita může být pouze 
krátkodobá, protože se studenti v senátu 
často střídají.  Momentálně ale studentská 
komora funguje skvěle, a to je dobře. Stu-
denti se často na věci dívají ze zcela jiného 
úhlu a nemají dostatek zkušeností. Para-
doxně je to ale jejich výhodou, protože se na 
řadu věcí dokáží podívat úplně novým pohle-
dem než my z těch našich „vyjetých kolejí”. 
Je potřeba jejich názorům věnovat pozor-
nost a neznevažovat je, případně se snažit 
jim vysvětlit, proč s nimi nesouhlasíme. 
V čem vidíte hlavní problémy AS OU?
Co mi nejvíc vadí je, že ne všichni senátoři 
se vyjádří k věcem, které řešíme. někdy to-
tiž mívám pocit, že někteří kolegové nesou-
hlasí, ale přesto hlasují shodně s ostatními, 
aniž by se pokusili navrhnout alternativu. 
na druhou stranu chápu, že kritika má být 
konstruktivní, a když se mi něco nelíbí, ale 
nevím jak jinak věc řešit, tak celé věci moc 
nepomůžu. Ale může to být pouze můj pocit. 
 A druhá věc: Teď půjdu do sebe. některé 
vytyčené úkoly jsme stále nedotáhli do konce. 
Asi by bylo v budoucnu dobré, aby senát po-
věřil konkrétní senátory, kteří si tato témata 
„vezmou na starost” a budou iniciovat jejich 
projednávání. Jako příklad nedotažených 
úkolů můžeme uvést ujednocení některých 
řídících norem univerzity a fakulty.  Jediné, 
o co jsme se v tomto směru zasloužili, je vznik 
organizačního řádu oU. Také definování 
a zpracování jednotlivých procesů řízení je 
stále běh na dlouhou trať. Je ale jasné, že 
práce v senátu je práce navíc a tak úkoly, 

(pokračování ze strany 3)

 Do práce! Do práce!

Mgr. Pavel Drozd, Ph.D., se svými syny.
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které „nehoří” musí počkat, protože klono-
vat lidi zatím neumíme.
Co se pod vaším vedením povedlo?
V době mého působení v senátu došlo k dost 
zásadním změnám ve struktuře univerzity. 
Vznikla Fakulta umění, Fakulta sociálních 
studií a Lékařská fakulta. Myslím si, že senát, 
který vznik nových organizačních jednotek 
schvaloval, hrál velmi důležitou roli při pří-
pravách. Také studentská komora bodovala. 
Povedlo se již zmíněné zavedení vlastních 
webových stránek, kooperace se student-
skou komorou senátu TU-VŠB a spousta dal-
ších věcí. 
Co vidíte jako nejpalčivější problém věcných 
návrhů VŠ zákonů?
Já osobně vidím problém s finanční pomocí 
studentům, se školným. nevěřím ve školné. 
Školné může motivovat, ale i odradit.
Jak se díváte na plánovanou integraci OU 
a VŠB-TUO?
na integraci se dívám jako na příležitost 
vybudovat silnou univerzitu, která bude 
partnerem MŠMT při jednání o zásadních 
otázkách vysokého školství. Je důležité mít 
svoje zástupce v důležitých orgánech, kteří se 
prosadí na jednáních a mohou zasáhnout do 
dění. A ku prospěchu univerzity je, že nová 
univerzita bude všestranná a bude mít široký 
záběr. Integrace má však také řadu úskalí: 
kvalita nebude dána automaticky sloučením, 
ale skutečná práce teprve začne. nejdůleži-
tější bude vybudovat univerzitě jméno.
Letos byla zahájena příprava procesu integ-
race, skutečně podle vás k ní dojde a proč?
V případě, že MŠMT vytvoří podmínky, jak 
slibuje, tak myslím, že dojde.
Jak vidíte budoucnost časopisů naší univerzity 
a VŠB-TUO?
Za předpokladu, že vznikne nová, velká 
univerzita, pak může existovat i více ča-
sopisů než doposud (je to otázka financí) 
k popularizaci vědy či umění. Budou se stý-
kat obory technické a humanitní. Může 
existovat třeba časopis zaměřený na vědu, 
studentský časopis, všeobecný zpravodaj 

informující o dění na univerzitě. na tak 
velké univerzitě bude o čem informovat.
Angažoval jste se v iniciativě za vyhlášení Jese-
níků národním parkem...
Jsem členem České společnosti pro ekologii, 
která nevychází z ochranářských kruhů, ale 
z klasické ekologie. Jsou v ní lidé zabývající se 
ekologií jako vědou o vztahu organizmů a je-
jich prostředí. V Jeseníkách pracovali na se-
riózních výzkumech mí kolegové. Měli jsme 
racionální argumenty pro vyhlášení. Stejné 
argumenty jsme měli ohledně devastace Šu-
mavy. Dezinformace a nesmyslné kroky ze 
strany vedení parku mě opravdu rozčilovaly. 
Ve vašich odborných pracích se mj., zjednodu-
šeně řečeno, zabýváte hmyzem. Proč je hmyz 
důležitý?
Hmyz je druhově nejbohatší skupinou na 
Zemi. Dokázal během evoluce fantastické 
věci. Zajímavé je, že vůbec nevíme, kolik 
druhů hmyzu existuje. Pokud to ale odhad-
neme, pak dokážeme poměrně spolehlivě 
odhadnout, kolik druhů na Zemi vůbec je. 
A možná taky vysvětlíme, proč je jich někde 

hodně a jinde málo.  Perlička: Pan rektor 
rád zmiňuje „zelené brouky”. Tento jeho 
komentář vznikl, když jednou hovořil o ima-
ginárním vědci, který se zabývá tak bizarní 
věcí, jako jsou nějací „zelení brouci”. Je ale 
dobrý a publikuje články. Takže je jej třeba 
podpořit. Poté dodal, že se jedná o modelový 
příklad a samozřejmě předpokládá nějaký 
normální výzkum. Když jsem reagoval, že 
část brouků, kterými se zabývám, je zelených 
(protože jsou vázáni na rostliny a maskují se 
tak) a že na toto téma publikuji, vzbudil jsem 
všeobecné veselí, pan rektor se omluvil, že to 
tak nemyslel, a od té doby se model vědy na 
zelených broucích ujal.
Jste krátce vedoucím katedry biologie a ekolo-
gie, jaké máte vize?
nechci být tradičním “šéfem”. Když dáte li-
dem volnou ruku, tak sice riskujete, ale ně-
kdy to stojí za to. Společně s prorektorem 
Latou vytváříme výzkumný tým na pomezí 
biologických a lékařských věd. Považuji za 
obrovský úspěch, že jsme oslovili několik od-
borníků na prestižních univerzitách a ti zcela 
seriózně zvažují práci u nás. Jeden z nich 
z rockeffelerovy univerzity z new Yorku se 
přijel k nám na Přírodovědeckou fakultu po-
dívat a v případě, že zajistí zázemí rodině, 
chce u nás pracovat. 
Jaké je vaše motto?
Moje dnešní motto je: „Do práce! Do práce!” 
protože jdu zase do práce (pozn. po krátkém 
přerušení naším rozhovorem po celodenní vý-
uce). Dobře se mi to říká, pro mě je práce sou-
časně koníčkem. Mám ji moc rád. A současně 
si velice vážím toho, že můžu bádat, v čem 
chci, a že si mohu svobodně klást otázky.

rozhovor jsme museli ukončit, protože 
na P. Drozda již čekali jeho studenti. Ve zcela 
zaplněné posluchárně jim přednášel evo-
lučně biologické téma o tom, proč je život 
bez sexu skandální.

Bc. Hana Jenčová,
newsletter@osu.cz,

tel.: 774 642 229
Fota na této straně:  H. Jenčová

„Cítil jsem povinnost univerzitě splatit to, co mi dala.“



Rozhovor s předsedou Studentské komory 
Akademického senátu naší univerzity.

Jméno a příjmení:
Bc. Adam Soustružník
Absolvent:
Wichterlova gymnázia ostrava-Poruba
Student:
5. ročníku PřF, oboru politická a kulturní 
geografie
Zájmy:
sport (squash, badminton, tenis), hudba, 
především zpěv, turistika, zábava

Jak dlouho vedete studentskou komoru (SK) 
Akademického senátu (AS) naší univerzity?
V Akademickém senátu jsem tři 
roky, ale předsedou jsem nyní 
přesně rok.
Co považujete za své priority pro 
nejbližší období?
Především zvýšení zájmu stu-
dentů o dění na akademické půdě 
celkově, což považuji za napro-
stý základ; k tomu by měl sloužit 
i nově připravovaný web SK, který 
již několik měsíců pro studenty 
připravujeme, a doufám, že již 
brzy i spustíme.  Další prioritou 
je pravidelně se podílet na utvá-
ření hodnocení výuky, kterou po-
važuji za důležitou zpětnou vazbu 
pro pedagogy i celou univerzitu. 
 Mým cílem, kterého bych ko-
nečně rád dosáhl, je tisk diplomů 
na ruční papíry, aby se absolvent 
naší univerzity mohl prezentovat 
opravdu hezkým diplomem a ne 
jen diplomem na tuctovém tvrdém papíře. 
 no a takovou poslední významnou pri-
oritou je změna stravování na oU, které je 
podle mne, a ve srovnání s ostatními univer-
zitami, opravdu tristní. Jsem rád, že tohoto 
neuspokojivého stavu je si vědomo i vedení 
a věřím, že se zde brzy podaří docílit nějaké 
pozitivní změny. Vždycky říkám, že když to 
jde jinde, musí to jít i u nás!
Ještě donedávna jste byl prezidentem Stavov-
ské unie studentů OU. Jistě nebylo snadné 
skloubit studium, prezidentování, předsed-
nictví v AS OU, členství v AS PřF, prezidento-
vání pěveckého festivalu, organizaci Majálesu 
OU...
Snadné to nebylo. rád něco organizuji, pořá-
dám různé akce a nemám rád nicnedělání... 
Jsem rád, když věci fungují, jak si představuju, 
a když můžu přispět k nějakému zlepšení, 
právě například prostřednictvím Akademic-
kého senátu. Především ale rád pracuju v ko-
lektivu a s lidmi. Myslím, že se mi to dařilo 
nebo daří skloubit i díky tomu, že jsem měl 
štěstí na skvělé lidi, kamarády, kolegy, kteří 
mají nemalý podíl na chodu všech těch orga-
nizací a akcí! 
Jak vypadá váš obyčejný den?
Jsem člověk, který vyvíjí největší aktivitu 
především v noci, zato dvakrát nemusím 
ranní vstávání, přestože poslední dobou mě 

k tomu okolnosti často nutí. ráno se snažím 
zacvičit si a zajít na různé schůzky. Každý můj 
den je úplně jiný, ale plný práce, která mě 
baví. Do postele se dostávám v ranních hodi-
nách, ale to, jak jsem řekl, mi nevadí, protože 
nad ránem udělám nejvíce práce.  Snažím 
se najít trochu času pro sebe a přítelkyni, 
rodinu, přátele… Volné dny občas mám, ty 
člověk musí mít, aby vydržel. Snažím se od-
počívat o víkendu a vyrazit někam mimo 
ostravu, za odpočinkem a zábavou, tu mám 
opravdu rád.
Co byste poradil studentům, kteří uvažují 
o tom, že se vedle studia zapojí do dalších 
aktivit – třeba unie studentů nebo akademic-
kého senátu? 

Ať o tom ani minutu nepřemýšlejí a hned do 
toho jdou! Podle mě to každému dá strašně 
moc. Mně osobně senát a unie daly tolik 
zkušeností, kolik mi jich samotná škola nikdy 
nemohla dát, jsem za to velice vděčný. Je po-
třeba aktivních studentů.  Základem každé 
zdravé společnosti je občanská společnost 
a studenti jsou právě ti, kteří by se měli podí-
let na této všestranné, dobrovolné či charita-
tivní činnosti, přiložit ruku k dílu a pomáhat 
společnosti.  Znám jen naprosté minimum 
lidí, kteří by litovali, že vstoupili do SUS a po-
dobných organizací, ale těch s dobrými zku-
šenostmi je opravdu hodně, jsou nadšení, 
spokojení. Teď mi třeba kamarádka říkala, 
jak je moc vděčná, že mohla pracovat v unii, 
protože právě dostala perfektní místo pro-
dukční v TV, a to jen díky zkušenostem, které 
získala při organizování majálesu apod.
Jaký je Váš názor na to, že studenti, kteří se 
začnou intenzivně věnovat práci ve vedení 
akademických orgánů, často přestanou tak in-
tenzivně studovat? A jak je možné, že vy jste 
výjimkou?
(Smích) nevím, jestli jsem výjimkou a ideál-
ním příkladem, prospěchové stipendium jsem 
nikdy nedostal, ovšem je pravda, že jsem měl 
vždycky školu na prvním, maximálně druhém 
místě. na druhou stranu to chápu a myslím 
si, že je to nějakým způsobem obhájitelné. 

Pokud tito studenti věnují velké množství 
času těmto aktivitám, aby pomohli například 
zlepšit prostředí na univerzitě nebo uspořá-
dali pro veřejnost velkou akci typu majálesu, 
tak je jasné, že nemají tolik času věnovat se 
škole. Je však třeba zamyslet se nad tím, co 
jim víc přinese. Myslím si, že ideální je najít 
nějaký kompromis, aby šlo zvládat obojí.
Co vy osobně považujete za největší problém 
obou věcných návrhů VŠ zákonů? 
Za naprosto zásadní chybu považuji postup 
ministerstva (MŠMT), chování samotného 
ministra a celkově, jak jsou zákony dávány 
k diskuzi, předkládány přímo zástupcům 
akademických obcí. To bych očekával ně-
kde za Uralem, ale ne tady… Podrobnější 
diskuze nad jednotlivými problémy těchto 
návrhů zákonů by byla asi na celé Listy.

Letos byl zahájen proces integ-
race OU s VŠB-TUO. Skutečně 
dojde podle vašeho názoru ke 
sloučení obou univerzit a proč?
Podle mne určitě ano. Jsem 
o tom přesvědčen, a pokud nám 
ministerstvo nepřipraví nějaký 
další „klacek pod nohy“, tak si 
opravdu myslím, že dojde ke 
sloučení. Svědčí o tom i to, jak 
razantně se rektoři a vedení 
obou univerzit zasazují o reali-
zaci této myšlenky.
Jak vy osobně vidíte budoucnost 
časopisů VŠB-TU (Akademik) 
a naší univerzity (Listy OU) po plá-
novaném sloučení obou univer-
zit? Měly by fungovat vedle sebe, 
sloučit se, nebo jeden se stát 
suplementem toho druhého 
a proč?
Myslím si, že by mělo dojít ke 

sloučení těchto časopisů, případně by měly 
vycházet dva časopisy, jeden zaměřený do-
vnitř univerzity a druhý pro informování ši-
roké veřejnosti. SUS ostrava vydává časopis 
Underground, který bude již brzy slavit rok 
fungování a zabývá se děním na obou uni-
verzitách a myslím, že to funguje.
Ale vraťme se ještě k bývalé SUS, jste „duší“ 
Majálesu OU. Jak dlouho a s kolika lidmi jej 
připravujete a realizujete?
Velmi mi to lichotí, co říkáte, ale musím pře-
devším říct, že každá taková velká akce stojí 
na dobře pracujícím týmu lidí, a ten se za 
poslední tři roky podařilo vytvořit. Sešel se 
perfektní tým lidí, který uspořádal snad po-
vedené majálesy (pozn. Majáles 2011 navští-
vilo 8 500 lidí). Hlavní organizátorské jádro 
je složeno z cca pěti až sedmi lidí, kteří dále 
„distribuují“ dílčí úkoly. Celkově na majálesu 
pracuje celá organizace, tedy asi 20 až 30 
lidí.
Jaké máte plány po skončení magisterského 
studia?
Musím se přiznat, že to je otázka, kterou mi 
v poslední době pokládá hodně lidí a sám na 
ni hledám odpověď. Baví mne v životě hodně 
věcí i reálné nabídky nějaké jsou, ale uvi-
díme, uvidíme….

Text a foto: Bc. Hana Jenčová
newsletter@osu.cz
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Rozhovory

 „Uvidíme, uvidíme…“

„Rád něco organizuji, pořádám různé akce a nemám rád nicnedělání…“
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Fakulta sociálních studií

 Projekt „VEDTYM“ očima účastníků
V minulém čísle Listů jsme informovali 
o aktivitách v projektu „Rozšíření a rozvoj 
vědeckovýzkumného týmu Ostravské uni-
verzity, Fakulty sociálních studií“ (FSS OU), 
reg. číslo CZ.1.07/2.3.00/20.0080, jenž je 
spolufinancován ESF a státním rozpočtem 
ČR prostřednictvím OP Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost a byl zahájen 1. 6. 2011. 

Tyto aktivity, které jsou realizovány pro-
střednictvím tzv. „badatelských odpolední“, 
jsou určeny pro zaměstnance Fakulty sociál-
ních studií, členy „VEDTYMU“ a v neposlední 
řadě také pro nás, interní i externí studenty 
doktorského studia oboru Sociální práce. 

ráda bych vás seznámila s průběhem 
badatelských odpolední konaných v rámci 
tohoto projektu. Do dnešního dne proběhla 
celkem čtyři. V průběhu prvního, 5. října 2011, 
byly představeny vybrané aktuální oblasti vý-
zkumu v sociální práci za účasti zahraničního 

experta prof. Detlefa Bauma, které nám mů-
žou přispět do našich disertačních prací. 

Dále byli účastníci 26. října 2011 seznámeni 
s možnostmi využití softwaru ZoTEro především 
při práci s odbornou literaturou, např. genero-
vání citací. Se způsoby a možnostmi vyhledávání 
odborných textů v časopiseckých databázích se 
účastníci naučili pracovat během třetího bada-
telského odpoledne dne 21. 11. 2011. 

Druhé a třetí badatelské odpoledne 
byla velice přínosná z hlediska získání no-
vých poznatků o shromažďování literatury 
či jiných odborných zdrojů. Jak pro každého 
jednotlivého účastníka, tak sekundárně i pro 
studenty FSS, jimž tyto informace můžeme 
předat na svých přednáškách. 

Zatím na posledním badatelském odpo-
ledni, které se uskutečnilo 13. prosince 2011, 
byla posluchačům představena výzkumná 
paradigmata v sociálních vědách/v sociální 
práci a role teorie ve výzkumu. 

To vše formou erudované přednášky 
o teorii a metodologii sociálních věd apli-
kované na sociální práci a diskuze ve vztahu 
ke konkrétním dílčím projektům členů 
VEDTYM i ostatních doktorandů za účasti 
prof. Gerlindy Šmausové a již zmiňovaného 
prof. Bauma. 

Ceníme si také prostoru a ochoty prof. 
Šmausové k individuálním konzultacím na-
šich dizertačních prací, např. o vhodném uží-
vání každého slova, nebo metodologického 
ukotvení empirické části práce. 

Tyto aktivity mají v souhrnu podporovat 
zájem o vědeckobadatelskou činnost, pub-
likační činnost a přispět k rozvoji vědecko-
výzkumných kompetencí jak výzkumného 
týmu, tak i studentů FSS oU. Více na: 
http://projekty.osu.cz/vedtym/3_uvod.html 

Mgr. Kateřina Partiková,
Fakulta sociálních studií oU,

katerina.partikova@osu.cz

Na Fakultě sociálních studií (FSS) naší uni-
verzity (OU) se uskutečnil 19. ledna 2012 
veřejný seminář a workshop k řešení pro-
jektu Studentské grantové soutěže (SGS) 
OU 2011 „Autonomie v kontextu zdravot-
ního postižení“. 

Řešitelský tým projektu tvořily čtyři stu-
dentky doktorského a magisterského studia 
na FSS oU – Bc. Lenka Řehánková, Mgr. Eva 
nedomová, Aneta Kozáková, Mgr. Irena Kop-
ciuchová pod vedením Mgr. Lenky Krhutové, 
Ph.D. Výzkum se zabýval pojetím autonomie 
lidí se zdravotním postižením, konkrétně s po-
stižením sluchových, zrakových a motorických 
funkcí. Závěrečnou zprávu o řešení projektu je 
možné získat na adrese lenka.krhutova@osu.cz

Text a foto: Mgr. Irena Kopciuchová,
Fakulta sociálních studií

Spolupráce vysoké školy a organizací z praxe 
sociální práce je nutností pro vytváření 
podmínek kvalitního vzdělávání a dobrého 
uplatnění absolventů vysoké školy.

Každoroční akce se účastní zástupci státních 
i nestátních organizací (např. Charita os-
trava, renarkon, Jekethane, Kojenecký ústav, 
Fakultní nemocnice ostrava-Poruba aj.).

Setkání bylo zahájeno děkanem fakulty 
doc. PaedDr. oldřichem Chytilem, Ph.D., který 
přítomné informoval o současnosti fakulty. 

Poté přednesla příspěvek Mgr. Monika 
Chrenková, Ph.D., o možnostech celoživot-
ního vzdělávání pro sociální pracovníky. 
Posledním tématem byly odborné praxe 
studujících. Mgr. Věra Holasová, Ph.D., infor-
movala o změnách v administraci odborných 
praxí a diskutovalo se o zkušenostech se stu-
dujícími na praxích.

Zástupci organizací a naší univerzity se 
společně shodli na nezbytnosti spolupráce 
i v roce 2012, protože jen společným úsi-
lím lze překonat současné potíže v sociální 
i vzdělávací sféře. 

Text a foto: Mgr. Věra Holasová, Ph.D,
Fakulta sociálních studií,

vera.holasova@osu.cz 

 SGS 2011: Autonomie v kontextu zdravotního postižení

 FSS: Spolupracuje s praxí
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Výstava filmových plakátů studentů čes-
kých i zahraničních uměleckých škol se 
uskutečnila v galerii Koridor Fakulty umění 
naší univerzity od 20. prosince 2011 do 
11. ledna 2012 a pod názvem Různé po-
hledy od 19. 1. 2012–29. 2. 2012 v pražské 
Filmové galanterii Terryho ponožky.

Filmová galanterie Terryho ponožky v kině 
Světozor na Václavském náměstí předsta-
vila 62 plakátů studentů z České republiky, 
Polska a Slovenska na předem definované 

zadání, jež se vztahuje k filmům národních 
kinematografií zúčastněných zemí.

na začátku byla inspirace úspěšným pro-
jektem „Konfrontace”. „Pavlu Rajčanovi se 
tehdy podařilo vytvořit nejprve sérii zajíma-
vých výstav, a pak i kvalitní knižní publikaci, 
která na dvoustránkách vedle sebe před-
stavuje vždy dva filmové plakáty na jeden 
konkrétní film – přičemž jedna verze je od 
polského autora, druhá od českého,“ řekl 
autor a hlavní organizátor projektu různé 
pohledy Pavel noga.

 Počkejte za rok! Reportáž

Fakulta umění

Upoutávka na webu naší univerzity a zvě-
davost mne přivedly 13. prosince 2011 na 
Vánoční trh Fakulty umění.

Svou velikostí nápadný, ale barevně i obsa-
hově poměrně fádní baner vyvěšený z okna 
přízemí budovy Fakulty umění na Podlahově 
ulici 3 v ostravě-Mariánských Horách upo-
zorňoval, že Vánoční trh se koná právě tam.

Přímo na místo konání, do podzemí bu-
dovy, mne neomylně vedla vůně svařeného 
vína. V předsálí mne zaujala obrovská koule 
probodnutá jakousi trubičkou, nepochybně 
symbolizující správnou volbu či trefu do čer-
ného, když nakoupíte na Vánoce právě tady. 

Koule byla po obou stranách jako v zá-
meckých obrazárnách obklopena obrazy na 
stojanech. Ale to už jsem vcházela do další 
místnosti, v níž se konal samotný trh. oby-
čejný prostor byl po obvodu lemován stoly 
a různými stojany s uměleckými předměty, 
většinou drobnými. 

Hned vedle vstupu vpravo byla „občer-
stvovací stanice“. Kromě svařeného vína 
jste si tu za vlídné ceny mohli koupit párek 
v rohlíku, punč, různé nealko nápoje, bio 
jablečný mošt či pivo, a to vše od samotných 
studentů.

V pravé části uprostřed čekalo na ná-
vštěvníky další překvapení: stůl, na němž si 
mohli sami vyrobit svou placku, nebo chce-
te-li odznáček. Mezi návštěvníky byli hlavně 
mladí lidé, dívky, které si s rozzářenýma 

očima nejdříve prohlížely všechnu tu nád-
heru, aby ji vzápětí braly do rukou a prohlí-
žely si ji zblízka.

Každý nabízel své zboží, jak uměl. ně-
kdo spoléhal na působivou instalaci, jiný, že 
se zboží prodá samo. o nejlepší neúmyslnou 

reklamu se postaral malý chlapeček, který si 
hrál před jedním ze stánků se svým nakous-
nutým jablíčkem a kufříčkem. Když předtím 
odložil balíčky s náušnicemi, které mu přišly 
jaksi méně zábavné než neustálé otvírání, 
zavírání a obracení kufříčku, až po závěrečné 
uložení jablíčka do něj a vítěznou simulaci 
odchodu kamsi.

U jiných stánků jste pak mohli být 
svědky zajímavých rozhovorů. Přestože 
většina zboží byla vzhledem k originalitě 
a nesporné umělecké hodnotě doslova „za 
hubičku“ u jednoho stánku jsem vyslechla: 
Zákaznice: „Za kolik máte tu mikinu?… Tři 
sta, hm…“ Prodávající a tvůrce v jedné 
osobě: „Tři sta – to není nic! Teď nás ještě 
nikdo nezná, ale počkejte příští rok, to bude 
stát tisíc!“

I mně oči přecházely nad tou vystavenou 
nádherou, všemi těmi náramky, brožemi, 
prstýnky a náušnicemi z korálků, kovu, peří, 
nad všemi těmi čepicemi, šály, dokonce sve-
try, mikinami, ale i keramickými svícny, hr-
níčky, konvicemi, miskami či peněženkami, 
diáři, bloky, plackami, taškami, zkrátka art 
výrobky.

I já jsem si chtěla, jako každý z přícho-
zích, něco z té originální krásy přinést domů, 
vždyť jsou Vánoce! Ale když jsem otevřela 
peněženku, škodolibě se na mne zašklebilo 
jen pár platebních karet, jinak byla až na pár 
drobných prázdná. Proto mi dovolte na závěr 
parafrázovat známé úsloví: Bez peněz na Vá-
noční trh nelez!

Text a fota: Bc. Hana Jenčová,
newsletter@osu.cz,

tel.: 774 642 229 

 Filmové plakáty studentů cestovaly
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Fakulta umění

Filozofická fakulta

„Tato originální retrospektiva klasických 
tvůrců českého a polského filmového pla-
kátu mě přivedla na myšlenku zkusit něco 
podobného také se současnými studenty 
uměleckých škol,“ uzavřel noga. 

noga oslovil kolegy z krakovské akade-
mie a bratislavské VŠVU, společně vybrali 
vždy po čtyřech z českých, polských a sloven-
ských filmů (nebo filmů natočených režiséry 

českého a polského původu). Důležitým fak-
torem výběru byla dostupnost daného filmu 
také v jazykové verzi všech zúčastněných 
zemí, aby odpadly možné jazykové bariéry 
a studenti filmům dobře porozuměli. 

Kolekce studentských filmových plakátů 
bude ještě vystavena v březnu v ostravském 

klubu Coolture, v dubnu na filmovém festi-
valu „na hranicí” v Polském Těšíně a v říjnu 
v Bratislavě – v galerii Satelit jako oficiální 
součást programu trnavského Mezinárod-
ního trienále plakátu.

-lis-

Fota: Pavel Noga

V první polovině letošního února předsta-
vila zlínská Art&Books gallery serigrafické 
tisky Pavla Nogy.

na výstavě autor představil dvacet grafických 
listů, které vznikly v loňském roce a zatím je 
měli možnost zhlédnout pouze polští návštěv-
níci výstav v Lodži a Jastrzębie Zdróji. Zlínská 
výstava je tedy jejich českou premiérou. 

Pavel noga výstavu nazval „Topografie 
města“. název už trochu napovídá o tema-
tickém zaměření výstavy – autor totiž hledá 
poezii v zdánlivě neatraktivních zákoutích 
průmyslem poznamenaných měst, jako je 
Milán, Lodž nebo jeho rodná ostrava. 

na papíře pak znovu ožívají formou ja-
kýchsi rastrovaných zátiší. Pro autora, zdá 
se, důležitější než popisnost zobrazených 

„městských zátiší“, je důraz na rytmus a cel-
ková atmosféra grafik. 

o tom také při zahájení výstavy promlu-
vil Lubomír Jarcovják – pedagog zlínského 
detašovaného pracoviště Fakulty umění os-
travské univerzity. útulná Art&Books gallery 
nogovy grafiky hostila do 15. února 2012. 

-pav-

Fota: archiv Pavla Nogy

 Výstava Pavla Nogy ve Zlíně

 Mezinárodní studentská konference na katedře germanistiky
Již šestnáctá Studentská vědecká konference 
se konala 26. listopadu 2011 na katedře 
germanistiky (KGE) FF naší univerzity. Tra-
dičně byla spojena s udílením Ceny Františka 
Schwarze, jež se udílela již po čtrnácté. 

Konference se konala pod záštitou rnDr. 
Pavla Poce, poslance Evropského parla-
mentu, který akci osobně navštívil. Dalšími 
milými hosty byli studenti katedry germa-
nistiky partnerské Univerzity Erfurt, kteří 

se dostavili v hojném počtu pod vedením 
dr. Horsta Ehrhardta. 

Konference se dále zúčastnili vyučující 
a studenti z KGE naší univerzity, včetně studentů 

(pokračování na straně 10)

Studenti, autoři filmových plakátů na své výstavě v Praze.

Zdánlivě neatraktivní zákoutí průmyslem poznamenaných měst ovlivnila tematické zaměření výstavy Pavla Nogy ve Zlínské Art@Books.
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Filozofická fakulta

programu ErASMUS z německé Univerzity Zit-
tau a turecké Univerzity Sakarya, a dále prof. 
Gundolf Keil. Keil je historiolingvistou a rov-
něž profesorem dějin medicíny z Würzburgu 
a v daném týdnu navštívil naši katedru. 

Konferenční příspěvky představily širo-
kou tematickou paletu od literatury přes 
lingvistiku moderní a historickou. Zmiňme 
například příspěvek erfurtské studentky 
Hannah Thiel na téma emocí v milostných 
dopisech. o emocích ve filmových titulcích 
velmi poutavě pojednal student magister-
ského studia KGE FF oU Marek Gajda. 

Mezi literárněvědnými příspěvky zaujal 
výstup Mgr. Markéty Balcarové z pražské FF 
UK na téma fenoménu přírody v díle Adal-
berta Stiftera. V historiolingvistické sekci za-
ujal příspěvek Mgr. Šárky Unuckové, letošní 
laureátky Ceny Františka Schwarze a externí 
doktorandky na KGE FF naší univerzity, který 
velmi svěžím způsobem osvětlil analýzu textů 
věnujících se fenoménu moru. 

Konferenci uzavřel poslanec Evrop-
ského parlamentu rnDr. Pavel Poc předá-
ním diplomů a cen účastníkům konference. 
Při předání pronesl krátký projev týkající se 
významu německého jazyka ve sjednocené 

Evropě a v orgánech EU, významu, který je 
v současné době stále nedoceněný. 

Počet účastníků a hostů konference a na-
bídka zajímavých témat příspěvků se stále roz-
šiřuje a reflektuje tak odborný zájem studentů 
na KGE FF oU. Doufejme tedy, že si naše kon-
ference zachová svůj tradiční vysoký standard 
a její následující ročník bude ještě lepší!

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

eva.hrdinova@osu.cz
Fota: Milan Pišl, Tomáš Rucki

 Důležití jsou silní a velcí
Na shromáždění akademické obce Filozo-
fické fakulty 7. prosince 2011 rektor univer-
zity prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., hovořil 
o tom, proč se plánuje sloučení (integrace) 
naší univerzity s VŠB-TUO. Vznikla by třetí 
největší univerzita v ČR. 

Kromě poklesu počtu studentů univerzit 
i potenciálního omezení „menších” univerzit 
jen na bakalářské studium zmínil rektor i jiné 
vlivy, které na oblast vysokého školství pů-
sobí. Palčivou otázkou jsou finance. 

označil proces integrace za velkou pří-
ležitost získat něco, co žádná jiná univerzita 
nemá: propojení např. techniky, medicíny 
a uměleckých oborů. Integrace je podle něj 

také příležitostí nestandardním způsobem 
provázat výzkumné obory.„Sloučením se 
vzdáváme suverenity, ale můžeme se dostat 
do kategorie výzkumných univerzit,“ řekl 
rektor. 

Dále rektor hovořil např. o samotném pro-
cesu integrace. Velké senáty obou univerzit už 
před dvěma lety stanovily šest axiomů: „Zacho-

vání 13 fakult je jedním z nich. To, že zůstane za-
chován jejich počet a struktura,“ dodal rektor. 

Podrobnější informace o integraci jsou 
pro vás pravidelně aktualizovány na portále 
oU v části /úvod/ Integrace oU a VŠB-TU. na-
jdete tu /Aktuality, /Dokumenty (v členění /
Správní rada/ Výkonná rada/ obecné doku-
menty) a /Fórum k vašim diskuzím.

Text a fota: Bc. Hana Jenčová,
newsletter@osu.cz

 Mezinárodní…
(pokračování ze strany 9)

Rektor naší univerzity prof. Jiří Močkoř.

Děkan FF prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
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Titulek má upoutat. Nejlépe šokem, a třeba 
i rouháním. To se podařilo. A proto můžeme 
nyní čtenáři sdělit: Ne, docentka Kalnická ne-
byla prohlášena světicí, ale jmenována profe-
sorkou. Avšak s kánonem to přece jen souvisí, 
jak ještě uvidíme. Totiž uslyšíme. Řekne nám 
to sama novopečená paní profesorka.

Pocházíš od Českého Těšína, kraje svérázného ja-
zyka a rázovitých povah. Myslíš, že tě tento region 
na pomezí nějak životně poznamenal? 
Mám jej ráda a je mi blízký. A ostrava, to 
je teprve „region razovity“, jak zpívá J. no-
havica. I realizátoři projektu fotografování 
tváří Česka zjistili, že v ostravě našli nejvíce 
svérázných lidí. Asi bych se ráda mezi ty „své-
rázy“ počítala. Zdejší kraj nás naučil toleranci. 
Babička mluvila „po naszymu“. Proto rozu-
mím polsky, dokážu číst, a částečně i mluvit. 
 Polská filozofie mi dala hodně, nejen díky 
tomu, že diplomku jsem psala o filozofické 
a estetické koncepci r. Ingardena, polského 
fenomenologa. V době, kdy jsem ještě ne-
uměla dobře anglicky, jsem se s tehdy „zá-
padní“ filozofií seznamovala díky polským 
překladům. Se čtyřmi polskými filozofkami 
a estetičkami jsem napsala knihu „Estetika 
čtyř živlů: země, voda, oheň, vzduch“, vydala 
ji naše univerzita v edici Universum, zalo-
žené doc. Mrhačovou.  no a ke Slovensku 
mám blízko: předkové mého dědečka přišli 
od Čadce, můj manžel je Slovák, já jsem tam 
studovala a poté 20 let i působila. 
Studovala jsi estetiku. Proč v Bratislavě?
Lásku k estetice ve mně vzbudil můj učitel na 
konzervatoři v ostravě doc. M. navrátil. Stu-
dovala jsem klavír, ale více mne to táhlo k te-
orii. A k filozofii – pamatuji se na vzrušené 
debaty se spolužáky. nechtěla jsem studovat 
nic jiného. Když se v Praze na katedře estetiky 
UK, vedené tehdy významným českým esteti-
kem J. Volkem, kvůli normalizačním tlakům 
estetika studovat nedala, jedinou možností 
byla estetika na Komenského univerzitě (KU) 
v Bratislavě. neváhala jsem. 
A v Bratislavě jsi pak už zůstala (... a dotáhla to až 
na Hrad!)…
Ano, protože jsem se v průběhu studia 
vdala a měla dvě děti, zůstali jsme v Brati-
slavě – vždyť to tehdy byla jedna republika. 
Po krátké epizodě, kdy jsem pracovala v (ne)
kulturně-ministerské administrativě, jsem na-
stoupila na katedru estetiky a věd o umění FF 
KU jako odborná asistentka. několik let jsem 
tam pak působila i jako docentka a vedoucí 
katedry.  V roce 1995 jsem z fakulty odešla 
a o měsíc později nastoupila do ostravy. Ale 
protože jsem velkou část svého profesního ži-
vota strávila ve slovenské filozoficko-estetické 
komunitě, bylo jen logickým vyústěním mé 
odborné dráhy, že jsem inaugurovala na jed-
nom z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť 
v oblasti estetiky na Slovensku, na katedře 
umělecké a literární komunikace FF Univerzity 
Konštantína Filozofa v nitře. navíc mi je toto 
pracoviště velmi blízké vzhledem k mojí ori-
entaci na pragmatismus a hermeneutiku. no 

a odtud byl pak „jen krůček“ na Hrad, vlastně 
do Prezidentského paláce v Bratislavě. 
Jak ses dostala od estetiky k feminismu?
nikdy jsem nebyla čistou estetičkou – i aspi-
ranturu (dnes doktorské studium) jsem ab-
solvovala na katedře filozofie se specializací 
na filozofické otázky estetiky. A nikdy jsem 
s filozofy a filozofkami na KU kontakt ne-
ztratila. Je škoda, že estetika a filozofie se 
od sebe „oddělily“.  Takže moje cesta k fe-
minismu nevedla přímo z estetiky, ale okli-
kou přes vlastní zkušenost a přes filozofii. 
Konkrétněji: v mém životě nastávaly občas 

situace, kdy jsem nenacházela na své otázky 
odpověď. Když jsem se v roce 1990 při svém 
prvním pobytu v USA seznámila s existující 
feministickou literaturou, byla jsem ráda, že 
ony teoretické „nástroje“ existují.  K po-
dobnému závěru došly i další dvě filozofky 
z katedry filozofie KU, Z. Kiczková a E. Farka-
šová; daly jsme se dohromady a v tomto triu 
začaly profilovat nejprve semináře a poté 
i přednášky, nejprve na katedře filozofie 
a poté pro všechny studenty a studentky KU 
na téma feministické filozofie a teorie. Záhy 
jsme se vydaly každá jinou cestou; já jsem si 
začala víc a více uvědomovat význam gen-
derového (rodového) aspektu i v estetice.
Označila by ses za feministku?
Ano. Samozřejmě pokud nechápeme feminis-
mus jako něco, co se týká výlučně žen a čemu 
jde o získání nadřazeného postavení pro ženy; 
a pokud si jej nepředstavujeme jako těch ně-
kolik extrémních příkladů, které nám ukazují 
média.  Feminismus je o rodových vztazích, 
které mají mocenskou strukturu. Zjednodu-
šeně: feminismus chápu jako legitimní poukaz 
na skutečnost, že demokratizace není dokon-
čena, pokud se rovná práva nevztahují na 
všechny (tedy stejně na muže i ženy). Feminis-
mus pro mne znamená snahu odstranit dosud 
existující překážky, které brání ženám svo-
bodně se rozhodovat, tedy především rodové 

stereotypy. nejsem členkou žádného hnutí, 
nezapojuji se do praktických aktivit. Byla bych 
spokojená, kdyby studenti a studentky, které 
učím, začali o těchto problémech vážně pře-
mýšlet, a že jsem jim k tomu byla schopna po-
skytnout pojmy, teorie a argumenty. 
Jak jde dohromady filozofie, umění (estetika) a stu-
dium genderu? 
Z mého pohledu velmi dobře; „důkazem“ jsou 
názvy dvou mých knížek „obrazy ženy a vody. 
Filozoficko-estetické úvahy“ a „Třetí oko. Fi-
losofie, umění, feminismus.“  V první z nich 
jsem propojila koncepty ženskosti ve filozofii 

s uměleckým zobrazením asociací ženy a vody 
z perspektivy inspirované feminismem.  Ve 
druhé knize jsem pak propojila problematiku 
obraznosti a pojmovosti tak, že jsem ve filo-
zofických textech hledala metafory a naopak, 
na obrazy a jiná umělecká díla nahlížela opti-
kou filozofických konceptů, a to vše ve spojení 
s feministickými tématy.  Ve svých pracích 
se snažím ukázat, že koncept genderu (rodu) 
a genderová analýza je legitimním přístupem 
nejen v estetice, ale také ve filozofii. Uplatnění 
genderové optiky nám může odhalit nové 
a netušené stránky tradičních filozofických 
a estetických problémů; a to mne zajímá. 
Co ti odchod z Bratislavy a příchod do Ostravy 
„vzal“ a „dal“? 
Kromě toho, že jsem tam „zanechala“ man-
žela s dcerami, jsem z Bratislavy odcházela 
z katedry estetiky, kde jsem se specializo-
vala na estetiku 20. století. Tuto specializaci 
a odbornou komunitu jsem svým odchodem 
z Bratislavy ztratila.  Po příchodu na katedru 
filozofie do ostravy jsem svou specializaci 
nemohla uplatnit, protože zde jsou v rámci 
studia filozofie i základů společenských věd 
pouze dva semestry estetiky, na rozdíl od 
pětiletého studia estetiky v Bratislavě.  
Také na katedře tehdy nebyl nikdo, kdo by 
se estetikou zabýval. Cením si toho, že jsem 

Prof. Zdeňka Kalnická přebírá profesorský diplom z rukou slovenského 
prezidenta Ivana Gašparoviče  Foto: archiv Zdeňky Kalnické

(pokračování na straně 12)

 Kanonizace Zdeňky Kalnické
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v ostravě musela ze své poměrně úzké od-
borné specializace vystoupit a „vrátit se“ k fi-
lozofii, a v rámci estetiky pak pojmout tento 
předmět jako celek. Díky svobodě při profilaci 
předmětů vzala jsem tuto nutnost jako výzvu, 
která mne v konečném důsledku obohatila. 
 nejdůležitějším „nálezem“ na půdě naší 
univerzity byli vzácní kolegové a tolerantní 
atmosféra, která na této katedře vládla.
Za tvůj filozofický objev by se dal označit poukaz 
na to, že filozofický kánon je prost žen…
není to můj filozofický objev, poukázaly na 
to feministické filozofky a historičky filozo-
fie už přede mnou a já sama jsem si všimla 

této skutečnosti poměrně pozdě. Filozofický 
kánon, tj. soubor filozofických koncepcí 
a jejich autorů, který odevzdáváme dalším 
generacím adeptů filozofie jako to nejlepší, 
bez čeho se nemohou počítat mezi odbor-
níky, je skutečně v učebnicích podáván často 
jako zcela „mužský“.  Je samozřejmé, že 
„nedostatek“ filozofek v dějinách je zčásti 
způsoben dobovými kulturními a sociálními 
podmínkami života žen v minulosti.  Je ale 
také zřejmé, že v dějinách se vyskytovaly 
i výjimečné ženy, které se intelektuálně mu-
žům vyrovnaly. otázkou pak je, proč o nich 
dnešní studující nevědí.  Snažím se spíše 
o zmapování těch žen, které v oblasti filo-
zofie přece jen zanechaly výraznou stopu, 
a hledání příčin jejich opomíjení.  Za můj 

„objev“ považuji rozpracování archetypu 
vody a ženy, který zaujal tak, že mi bylo na-
bídnuto editování knihy „Water and Woman 
in Past, Present and Future“ (vyšla v USA), 
s příspěvky autorek celého světa. Analyzují 
toto spojení nejen jako symbolické (v myto-
logii a umění), ale i jako reálné (ženy jako 
„odpovědné“ za přísun vody pro rodinu 
a důsledky, které z toho pro ně vyplývají). 
Považuji to za důležité právě ve 21. století, 
v němž se voda podle prognóz stává strate-
gickou a nedostatkovou surovinou a kdy se 
vedou spory o „právo“ na pitnou vodu jako 
základní lidské právo

ThLic. Vladimír Šiler, Dr.,
katedra filozofie FF,

vladimir.siler@osu.cz

Filozofická fakulta

 Mládež na cestě do Evropy
Nás devět studentek a jeden student 
katedry germanistiky FF OU se v pátek 
4. listopadu 2011 vydalo na cestu směr 
Drážďany, do 30 km vzdáleného městečka 
Schmiedeberg. Čekala nás dlouhá cesta, 
která pro mnohé z nás začala již kolem 
čtvrté hodiny ranní. 

naším cílem byl dvoudenní seminář pořádaný 
Evropským hnutím Sasko s názvem „Mlá-
dež na cestě do Evropy“, debaty studentů 
z Česka, německa a Polska a návrhy pro zlep-
šení mezinárodních vztahů těchto zemí.

Drážďany nás přivítaly v odpoledních 
hodinách rušným a příjemným prostředím. 
obklopeni němčinou jsme se po krátké 
procházce městem vydali s novými kolegy 
z Drážďan do Schmiedebergu – do Martin-
Luther-King-Haus, ve kterém víkend s pro-
jektem probíhal.

Po ubytování jsme se vydali do zaseda-
cího sálu vybaveného konferenční technikou 
a tlumočnickými kabinami. Při oficiálním za-
hájení proběhla zdravice a uvedení do pro-
blematiky ze strany zástupců Evropského 
hnutí Sasko, Saského státního ministerstva 
vědy a umění, obce Schmiedebergu a Gene-
rálního konzulátu Čr v Drážďanech. 

Příspěvek Čr přednesl doc. PhDr. T. Krej-
čík, CSc., zástupce naší univerzity. Po bohaté 
večeři jsme vyslechli příspěvek prof. Dr. G. B. 

Szewczyk, ředitelky Germanistického insti-
tutu Slezské univerzity Katowice. Za spolko-
vou zemi Sasko vystoupil prof. Dr. W. Schmitz, 
ředitel Středoevropského centra pro státo-
vědu, hospodářství a kulturní vědy na Tech-
nické univerzitě Drážďany. Příspěvky nastínily 
mezinárodní vztahy zmíněných zemí.

Příští den jsme byli konfrontováni s té-
maty workshopů: kultura, média a vzdělání, 
která jsme měli pojmout ve spojení s němec-
ko-polsko-českými vztahy. Ve skupinkách po 
asi desíti studentech jsme se dali do diskuze. 

Práce tří skupin byla plodná. Ta naše se 
věnovala vzdělávání, navrhli jsme například: 
rozšíření výuky jazyků na saských a bran-
denburských školách o polštinu a češtinu, 
organizaci výměnných pobytů, společné 
workshopy, vzdělávání pedagogů interkul-
turních kompetencí vzbuzení zájmu kampa-
němi zaměřenými na regiony, či tematicky 
a regionálně zaměřené projektové víkendy 
ve školách.

Zástupci workshopu s tématem kultura 
např. navrhli: vytvoření povědomí vzájem-
nosti, popularizaci kultury sousedních zemí, 
podporu překládání, výměnné studijní po-
byty, využívání nových médií, hledání společ-
ných kořenů či financování pracovních míst 
pro mladé lidi v kultuře aj.

V oblasti médií se objevily zajímavé ná-
vrhy, např.: vytvoření konkrétní koncepce 

pro vícejazyčný kontakt, společná aplikací 
pro Smart phone v rámci podpory meziná-
rodního kontaktu nebo založení spolku pro 
podporu mezinárodního kontaktu.

Prezentaci výsledků diskuze jednotlivých 
skupin zhodnotil a uzavřel B. Dyrlich, spiso-
vatel, básník, politik a žurnalista, který nás 
celým programem s obdivuhodnou vervou 
a elánem provázel. Zúčastnění studenti pro-
bíraná témata v budoucnu jistě využijí jako 

podnět pro vlastní projekty, snad najdou 
podporu u příslušných institucí i jejich uplat-
nění v praxi. 

Večerní program byl zasvěcen poezii 
a hudbě. Studenti z Polska, německa a Česka 
společně předčítali ukázky z vícejazyčné 
tvorby B. Dyrlicha. Předčítání doprovázelo 
kytarové duo studentek místní umělecké 
školy.

Poslední den jsme se již se sbalenými 
kufry vydali v mezinárodním složení do 
Drážďan k památníku obětem nacismu „Ge-
denkstätte Münchner Platz“. nynější budova 
univerzity, ve které se památník nachází, na 
nás silně zapůsobila. V prostorách budovy na 
nás dýchla historie. Pak nás čekala prohlídka 
Drážďan, která byla zakončena u budovy 
nádherné barokní památky Frauenkirche.

Z Drážďan jsme odjížděli do svých do-
movů obohaceni o nové zkušenosti, nové 
podněty. Pevně věříme, že i další ročníky 
a generace studentů budou mít možnost zú-
častnit se podobné nevšední vzdělávací a zá-
žitkové cesty.

Simona Andělová, 
studentka navazujícího Mgr. studia 
němčina pro překladatelskou praxi

 Kanonizace…
(pokračování ze strany 11)
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 Václav Moravec na FF: Prezidenta? A žalovat… Reportáž
Posluchárna E 304 Filozofické fakulty naší 
univerzity, 13. prosince 2011, Setkání 
s osobností: beseda s PhDr. Václavem Mo-
ravcem pod názvem Vážně, nevážně o mé-
diích – Mediální a Moravcovy hlavolamy.

Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc., přerušuje 
šum radostného očekávání přeplněné poslu-
chárny: „Na minulém setkání jsem se ptala, 
koho vám mám pozvat jako vánoční dárek: 
Moravce! Takže zde je váš vánoční dárek.“

PhDr. Václav Moravec pobaveně přijímá 
fakt, že se stal vánočním dárkem, ale hned 
také začíná své strhující a populární one man 
show neodbytnými otázkami na aktuální té-
mata: „Kdo z vás si myslí, že žijeme v medio-
kracii (vláda médií)? Jak vnímáte to slovo?“ 
Studenti odpovídají, že slovo vnímají jako 
manipulační vládu.

Moravec upozorňuje, že současná média 
boří rozdíl mezi seriózní informací a fikcí. 
Jsou podle něj plná mystifikací, falešných 
informací. Módní vlna nových médií buduje 
podle něj na zranitelnějším mediálním ob-
sahu a průsečíku různých fám. 

„Jaká bude žurnalistika za 10, 15 let? 
Jak se bude proměňovat např. její teritoriální 

přístupy?,“ ptá se. Moravec věří v mediální 
výchovu na ZŠ a SŠ, která umožní ještě lépe 
přistupovat k mediálním obsahům.

Ale to už začínají „pršet“ otázky z pléna: 
„Slyšela jsem, že seriózní publicistika u nás upadá – 
třeba titulky a velké obrázky v Mladé frontě…“ 
Podle Moravce MŠMT není schopno reagovat na 
změny v postmoderní společnosti. Politici navíc 
považují veřejnost za stupidní stádo, ale jak říká 
„veřejnost je mnohem moudřejší než my“. 

Zdůrazňuje vzdělávací funkci médií, která 
je vinou novinářů a majitelů médií postupně 
vytlačována a vede čtenáře k utíkání se k in-
ternetu. „Někdy mi přijde, že MF je bulvárnější 
než Blesk, přesto jí čtenost klesá. Tradiční média 
mají podle mne jedinou šanci, státi se alterna-
tivním médiem, kterým se stala nová média,“ 
říká Moravec. 

„Jaký je podle vás vztah současných médií 
k menšinám?“ je jedna z dalších položených otá-
zek. A Moravec mluví o tom, že ČT má ve svých 
zásadách plnění veřejné služby k menšinám 
vytvářením speciálních pořadů, ale tato „getti-
zace“ je podle něj velmi špatná navenek. 

Zmiňuje i přímý přenos z návštěvy pa-
peže: „Když jsem s tou myšlenkou přišel, řekli 

mi: Přijede papež, no a co, koho to zajímá? 
A nakonec se dívalo 1,5 milionu lidí. V životě 
jsem nedostal tolik děkovných dopisů od křes-
ťanů.“ A to by podle něj měla veřejnoprávní 

média dělat. 
Pro Moravce je příkladem 

správného přístupu k menši-
nám BBC. „Ale stigmatizace 
je špatná, protože může po-
silovat vyloučenost,“ dodává. 
V tomto smyslu oceňuje novu, 
že jako první vzali černošského 
moderátora.

Doc. Mrhačová se ptá: 
„Pan prezident se vyjádřil ne-
vybíravým způsobem o vašem 
nedělním pořadu. Budete ho ža-
lovat?“ To výmluvného Moravce 

na okamžik zaskočí: „Prezidenta? A žalovat…“ 
Pak přiznává, že má rád nová média, protože 
mu vždycky volají jejich novináři, když něco 
řekne prezident. „Odpověděl jsem jim: že Vác-
lav Klaus je nejlepší reklamou na pořad Otázky 
Václava Moravce a že to dělá úplně zadarmo. 
Žalovat jej v žádném případě nebudu, baví mě 
to.“ Moravec ale hned také dodává, že Vác-
lava Klause považuje za jednoho z nejchytřej-
ších politiků v Čr. 

„Jakou používáte metodu na politiky, když 
říkají nesmysly?“ vystřelí směrem k Moravcovi 
další otázku jeden z posluchačů. A Moravec 
odpovídá, že je to věčný boj, a je proto velmi 
vděčný za názory, zpětnou vazbu od diváků, 
i na twitteru, kde se jim snaží věnovat hodně 
času… U politiků je podle něj zvyk skákání 
do řeči a dehonestace častější než u normál-
ních lidí. nejtěžší je podle něj donutit je od-
povídat. odhalil i několik svých tajných triků, 
jak je k tomu přimět.

Závěrem Moravec přiznává, že by si přál, 
aby se všichni začali chovat tak, že budeme 
odpovědnou veřejností. občanská společ-
nost, když začne fungovat, může být podle 
něj základním kultivačním prvkem politiky. 

To je také důvod, proč jej baví učit „na výšce“ 
(FSV UK), má podle svých slov šanci to jako 
kantor nějak ovlivnit. „Vy jste mou nadějí,“ 
říká přítomným studentům. A vysvětluje, že 
pro něj bude největší poctou, až mu bude 
třeba padesát, a oni sami na manažerských 
pozicích budou kultivovat prostředí firem.

„Doufám, že se vám vánoční dárek líbil, 
a kdybyste si třeba přáli takový velikonoční 
dárek…,“ uzavírá doc. E. Mrhačová besedu 
„filozofů“ s oblíbeným V. Moravcem. A do-
dává, že by Moravec třeba mohl přijet znovu, 
tentokrát s doprovodem. „Pokud se mi po-
daří Medu Mládkovou zlomit, tak vám ji sem 
přivezu,“ slibuje Moravec. 

Ale účastníci besedy „svého drahého“ 
Moravce po jejím skončení odmítají z poslu-
chárny pustit. Přicházejí za ním a dál se ptají 
se a ptají a on odpovídá a odpovídá, s úsmě-
vem a trpělivě…

Text a fota: Bc. Hana Jenčová,
newsletter@osu.cz

tel.: 774 642 229

Co si myslíte o plánované integraci Ost-
ravské univerzity s VŠB-TUO?
PhDr. Václav Moravec: Počet vysokých škol 
v Česku – a to jak veřejných, tak soukro-
mých – je bezesporu jedním z problémů 
terciárního vzdělávání, proto bude muset 
dojít k redukci jejich počtu. ostrava je 
jedním z významných center vzdělanosti 
v této zemi a považuji za dobré, že se na 
půdě obou výše zmiňovaných vysokých 
škol vede diskuse o jejich integraci. Z dvou 
poměrně silných entit se může stát nejvý-
znamější hráč v českém vysokém školství. 
Integrace by však neměla poškodit to 
nejlepší, co Vysoká škola báňská a ostrav-
ská univerzita nabízejí. Musí jít o citlivý 
proces sloučení, který předejde násilnou 
redukci, s níž dříve či později může přijít 
ministerstvo školství. 
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 Zpráva z Germersheimu 

 Šluknovem to nekončí

Filozofická fakulta

Sedmého prosince 2011 proběhla na Fi-
lozofické fakultě naší univerzity (FF OU) 
romská beseda s odborníky k aktuálnímu 
tématu s názvem „Šluknovem to nekončí: 
Sociálně vyloučené lokality a ghetta“. Be-
seda byla určena profesorům univerzity, 
jejich studentům a široké veřejnosti. 

Pozvání přijali významné osobnosti: Mgr. Sri 
Kumar Vishwanathan, prof. PhDr. nina Pavel-
číková, CSc., Miroslava Majovská, Mgr. Lucie 
Mastná s Jolanou Šmarhovyčovou. 

Besedu zrealizovala Šárka Kroščenová, 
studentka 2. ročníku FF oU, v rámci oboru Ma-
nagement v neziskovém sektoru a předmětu 

Projektového řízení. na projektu ještě spolu-
pracovala s občanským sdružením Vzájemné 
soužití o. s. a poradnou pro občanství, občan-
ská a lidská práva. 

Celou besedou provázel moderátor Mar-
tin Grinvalský, redaktor a moderátor rom-
ského magazínu ČT – romaňi Luma, který 
měl krátký úvod před zahájením besedy 
a promítl reportáž o sociálně vyloučených 
lokalitách a ghettech.

S prvním příspěvkem vystoupila his-
torička prof. PhDr. nina Pavelčíková, CSc., 
vedoucí katedry historie FF oU. Pohovořila 
o historii a gettizaci romů v 50. a 60. letech 
20. století až po vznik Chánova. 

Dalším odborníkem, který přijal pozvání, 
byl předseda a ředitel o. s. Vzájemné soužití 
Mgr. Sri Kumar Vishwanathan. Jeho příspě-
vek měl obecný úvod o problematice sociálně 
vyloučených lokalit z osobního a profesního 
pohledu.

Jako poslední vystoupila odbornice 
z oboru sociální terénní práce Miroslava 
Majovská, která nám předala své zkušenosti 
z práce v terénu v sociálně vyloučených lo-
kalitách na ostravsku. Po každém příspěvku 
besedujícího následovala diskuze. 

na besedě měly vystoupit ještě dvě od-
bornice: Mgr. Lucie Mastná, vedoucí sociální 
poradny o. s. Vzájemné soužití, a Jolana 
Šmarhovyčová, terénní sociální pracovnice 
Liščiny. Měly přichystanou prezentaci komu-
nitní práce Liščiny. Z časových důvodů se bo-
hužel na jejich příspěvek nedostalo, ale byly 
přítomny a aktivně se zapojovaly do diskuze. 

-kro-

Milí čtenáři, chtěl bych se s vámi podělit 
o pocity z prázdninového kurzu tlumočení 
a překladatelství v mezinárodní letní škole 
v Germersheimu v rámci programu DAAD, 
který byl pro mě nezapomenutelným zážit-
kem a zkušeností.

Po vyplnění nezbytných formulářů, obíhání 
vyučujících a konečně odeslání všech těch „pa-
pírů“ Akademické informační agentuře v Praze 
jsem mohl netrpělivě čekat na vyjádření cent-
rály DAAD z Bonnu. V květnu konečně přišla 
obálka z německa – vybrán a přijat!!! A už 
jsem bookoval letenku a 31. července 2011 při-
stával na letišti ve Frankfurtu.

Cesta z letiště do Germersheimu pak už 
byla jen maličkostí. na nádraží nás čekaly 
naše příjemné „patronky“, celou tu dobu se 
o nás staraly a pomáhaly s veškerou organi-
zací, která byla zapotřebí.

První školní den začal 1. srpna v 9.30 hod. 
rozdělili nás do několika skupin, na základě 
kterých byly vytvořeny čtyři skupiny platné 
po celou dobu kurzu – od těch s menšími zku-
šenostmi a znalostmi jazyka až po ty nejlepší. 

Univerzita v Germersheimu je zaměřena 
na studium překládání a tlumočení a je jed-
nou z nejprestižnějších v Evropě. V kurzu 
byli studenti ze všech koutů Evropy – z Itálie, 
Španělska, Anglie, Polska, ruska, Ukrajiny, 

Česka i Slovenska, Řecka, dokonce i z Egypta 
a rumunska.

Každý den měly jednotlivé národnostní 
skupiny hodiny překladatelství, kde jsme si 
osvojovali pravidla a praktiky překladu s rodi-
lým mluvčím. Šlo o překlady všech možných 
odvětví – beletrie, dokumenty, technické nebo 
právní texty; každý styl má svá pravidla a „fí-
gle“, které se při vytváření překladu používají. 

Hodinami tlumočení nás provázeli profe-
sionální tlumočníci, učili nás techniky tlumo-
čení jak konsekutivního, tak i simultánního či 
obchodního. V kabinách jsme byli prakticky 
každý den, na procvičování jsme měli jazy-
kové laboratoře s počítači, ve kterých byly 
stovky nahrávek různých obtížností.

Byla uspořádána i jedna tlumočnická 
konference, kdy přednášející mluvil ve 
svém rodném německém jazyce a studenti 

jej tlumočili do své mateřštiny pro ostatní 
účastníky. Tak se prostřídali všichni a každý 
poznal, jak opravdu náročná, ale zároveň ve-
lice zajímavá je práce tlumočníků.

nedílnou součástí celého studia byly i před-
nášky a semináře o tlumočnických zápisech, fraze-
ologismech, turismu, seznámení s nejznámějšími 
a nejrozšířenějšími počítačovými programy pou-
žívanými k překladům a mnoho dalšího.

Ale nebyl by to prázdninový kurz, kdyby 
člověk seděl jen ve škole. Bylo organizováno 
mnoho výletů, sportovních a zábavných akti-
vit, ale i naučných prohlídek a návštěv.

Byl to velice krásně, zajímavě a příjemně 
strávený měsíc a skoro nikdo se na konci při 
loučení nezdržel slz, protože bylo navázáno 
tolik hezkých přátelství a všichni si tyto zá-
žitky budou pamatovat určitě hodně dlouho, 
ne-li celý život.

Každý obdržel na konci kurzu certifikát 
o absolvování, který se rovná pěti bodům 
v hodnocení na vysokých školách, ale co je 
pro mnohé ještě cennější – vzpomínky, zá-
žitky, nabyté nové zkušenosti a písemný 
seznam všech kamarádů s jejich adresami 
a telefony, se kterými tak může zůstat v kon-
taktu, jak dlouho bude chtít.

Text a fota: Lukáš Fiala,
student 3. ročníku  

oboru němčina ve sféře podnikání
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Lékařská fakulta

 LF: Proměny areálu vstupují do závěrečné fáze

 Katedra chirurgických oborů 

 Lékařská fakulta informuje
Závěr starého roku a začátek nového bývá 
obdobím zamyšlení k rekapitulaci toho, 
čeho se podařilo dosáhnout a čemu je 
třeba nadále věnovat další úsilí. 

Závěry Akreditační komise Čr kladou jako 
jednu ze základních podmínek udržení akre-
ditace magisterského oboru všeobecného lé-
kařství na Lékařské fakultě naší univerzity (LF 
oU), a s tím související udržení statutu lékařské 
fakulty a fakultní (později univerzitní) nemoc-
nice postupné zkvalitňování personální struk-
tury a rozvoj vědecko-výzkumné činnosti. 

Ve srovnání s dobou bezprostředně před 
vznikem LF oU v roce 2010 se podařilo za 18 
měsíců do současnosti zvýšit počet kmeno-
vých docentů a profesorů, tzn. akademických 
pracovníků s hlavním pracovním poměrem 
v LF oU anebo ve Fn ostrava (vykazovaných 
v rEDoP na LF oU anebo společně na LF oU 
a Fn ostrava), z původního počtu patnácti na 
současných třiatřicet. 

Dosažené zkvalitnění personálního za-
bezpečení LF oU se týká zejména klinických 
a preklinických oborů, v současné době 
v úzké spolupráci vedení LF oU s vedením 

Fno se tento trend rozšiřuje i na obory 
klinické.

Při hodnocení vědecko-výzkumné ob-
lasti za publikační aktivity se podařilo zvýšit 
počet ohodnocených výsledků v rIV z 6,119 
(rok 2008) a 42,692 (rok 2009) na 79,63 v roce 
2010 a 120,276 v roce 2011. LF oU tak navý-
šila hladinu bodů z původních 37,423 v roce 
2008 na 1820,307 bodů uznaných v rIV 2011. 

Projektová činnost na LF oU je rozdělena 
mj. na projekty rozvojové a projekty VaV 
patřící do CEP. V obou těchto skupinách se 
zaměstnancům LF oU podařilo objem získa-
ných prostředků v oblasti rozvojových pro-
jektů navýšit z původních cca 700 tis. Kč (rok 
2005) až na cca 19 mil. korun v roce 2011.

V souvislosti s řešením projektů patří-
cích do CEP byly zvýšeny objemy finančních 
prostředků z původních cca 500 tis. Kč (léta 
2005–2008) až na cca 4000 tis. Kč v roce 2011. 

Je nutné si uvědomit dvě skutečnosti. Za 
prvé, že dosažené výsledky zatím nejsou srov-
natelné s výsledky historických kamenných 
univerzit (avšak při udržení dosavadního 
trendu bychom se mohli v časovém horizontu 
několika let jejich výsledkům přiblížit). 

Za druhé, že dosavadní příznivý trend 
a další rozvoj vědecko-výzkumné oblasti byl 
umožněn a bude reálný jen díky úzké a vzá-
jemné spolupráci mezi vedením LF oU a Fn 
ostrava.

Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.,
děkan Lékařské fakulty

V závěru listopadu 2011 obdržela naše 
univerzita (OU) Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace z Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. Účelem dotace je rekon-
strukce budovy OU v areálu Zábřeh, kde je 
dislokována naše Lékařská fakulta. 

Cílem stavební investice jsou stavební úpravy 
(nadstavby a přístavby) části gynekologic-
ko-porodnického pavilonu v areálu bývalé 
krajské nemocnice v ostravě-Zábřehu. rekon-
struovaná část je provozně propojená s vě-
decko-výzkumným centrem – koordinačním 
pracovištěm integrovaného zdravotně medi-
cínského výzkumu s širokým zaměřením. 

rekonstrukcí bývalého gynekologicko-po-
rodnického pavilonu bude zajištěna zvýšená 
potřeba výukových prostor pro nově akredito-
vaný magisterský studijní program Všeobecné 
lékařství. navíc se vytvoří i podmínky pro vybu-
dování koordinačního pracoviště s potřebným 

potenciálem pro integrovaný zdravotnický 
výzkum a tím i zvýšení možnosti zapojení stu-
dentů do výzkumných aktivit fakulty. 

Podmínky dotace:
Realizace projektu 1. 11.–31. 5. 2015
Realizace stavby 1. 7. 2012–31. 12. 2014
Rozpočet celkem 427,0 mil. Kč
Dotace na rekonstrukci 377,0 mil. Kč
Z rozpočtu Evropské unie 320,5 mil. Kč
Ze státního rozpočtu 56,5 mil. Kč
Spoluúčast OU 50,0 mil. Kč.

Hlavním dopadem vybudování infrastruk-
tury pro realizaci lékařských a souvisejících 
nelékařských zdravotních, sociálních, přírodo-
vědeckých oborů a výzkumu oU bude transfor-
mace stávajících doktorských studijních oborů 
Fuzzy modelování, Aplikovaná matematika, 
Informační systémy, Biofyzika a Sociální práce 
k orientaci na výzkum aplikací těchto oborů na 
medicínsko-sociální problematiku. 

nově koncipované specializace těchto 
doktorských studijních programů se tak 

budou zaměřovat na problematiku počítačo-
vého zpracování dat v lékařství, problematiku 
expertních systémů a využití exaktních metod 
při rozhodování v medicíně, problematikou 
modelování vlivu farmak a výzkumu sociál-
ních dopadů zdravotních problémů obyvatel-
stva apod. Tyto oblasti představují v současné 
době moderní trendy v aplikacích medicíny 
a o absolventy těchto oborů je obecně velký 
zájem v oblasti zdravotnictví, zejména v ne-
mocnicích vyššího typu, vysokoškolských pra-
covištích a farmakologických firmách. 

Dokončením rekonstrukce této budovy 
bude výstavba završena a pro potřeby LF 
bude v rámci pěti budov v tomto areálu pro 
výuku, vědu a výzkum k dispozici 57 učeben 
a praktikáren, 33 laboratoří, 127 pracoven 
pro pedagogy a výzkumné pracovníky. 

JUDr. Antonín Blahuta,
proděkan pro výstavbu a strategii 

Lékařské fakulty 

Vědecko-výzkumné oblasti  
za publikační aktivity
Rok vykazo-
vání výsledků

Počet ohodnoce-
ných výsledků

Body 
výsledků

2008 6,119 37,423

2009 42,692 402,716

2010 79,630 1506,257

2011 120,276 1820,307

Projektová činnost LF v tis. Kč

Rok Projekty rozvojové
Projekty VaV 
patřící do CEP

2005 702 545

2006 2 738 710

2007 2 938 575

2008 1 917 434

2009 1 005 984

2010 6 415 1 564

2011 18 864 4 178

Katedra chirurgických oborů historicky 
vznikla v roce 2001 rozdělením původní 
katedry klinických oborů Zdravotně soci-
ální fakulty naší univerzity.

Aktuální struktura a personální obsazení ka-
tedry je výsledkem úspěšné akreditace ma-
gisterského studijního oboru všeobecného 
lékařství v roce 2010. Tato akreditace umožnila 
přejmenování tehdejší Fakulty zdravotnických 

studií ostravské univerzity v ostravě (oU) na 
současnou Lékařskou fakultu oU. 

Základním současným pedagogickým 
úkolem katedry chirurgických oborů je 
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 LF: Učili jsme na SPŠei první pomoci

 Katedra zobrazovacích metod

Lékařská fakulta

Ve čtvrtek 26. ledna 2012 se uskutečnila na 
Střední průmyslové škole elektrotechniky 
a informatiky (SPŠei) v Ostravě výuka v první 
pomoci. 

V rámci rozšíření edukačních schopností, 
které budou studenti naší univerzity, LF 
ústavu ošetřovatelství a porodní asistence ve 
své budoucí profesi všeobecné sestry uplat-
ňovat, prezentovali pod vedením odborné 

asistentky PhDr. Ilony Plevové středoškol-
ským studentům 1. ročníků v rámci předmětu 
Edukace v péči o zdraví vlastní prezentace 
s názornou obrazovou dokumentací, zamě-
řenou na základy poskytování první pomoci. 

Prezentace se týkaly vybraných oblastí, 
např. významu první pomoci a kardiopulmo-
nální resuscitace, poranění elektrickým prou-
dem, první pomoci u specifických poranění 
a traumat včetně autonehod, první pomoci 
u srdečních a jiných onemocnění, u otrav al-
koholem, léky apod., a to s následným prak-
tickým nácvikem manuálních technik včetně 
kardiopulmonální resuscitace (KPr) na cvič-
ných modelech. 

Výuky se na výbornou zhostili studenti 
3. ročníku oboru Všeobecná sestra Marta Jelín-
ková, Lucie Laciaková, Josef Lhoťan, Michaela 
Šanderová a Eva rýznarová. Fotodokumentaci 
pořídila paní Bc. Markéta Babičová. Školy by 
v této spolupráci rády pokračovaly i nadále.

PhDr. Ilona Plevová,
ústav ošetřovatelství a porodní asistence, 

Lékařská fakulta

Katedra zobrazovacích metod vznikla na 
naší univerzitě (OU) v roce 2003. Garantem 
oboru je profesor MUDr. Josef Nekula, CSc., 
a mimo něj na katedře působí řada dalších 
vysoce erudovaných pracovníků, kteří 
se starají o to, aby vychovali tak žádané, 
avšak v současné době nedostatkové pra-
covníky – radiologické asistenty. 

Katedra „vytváří“ absolventy, kteří jsou schopni 
pružně komunikovat s lékařským i technickým 
prostředím. Absolventi oboru umí s využitím 
odborných znalostí a dovedností vyřešit kaž-
dodenní úkoly na pracovišti, umí si vyhledat, 
utřídit a interpretovat informace potřebné 
k provedení radiodiagnostických, radioterape-
utických a nukleárně medicínských úkonů. 

Dále také vědí, jak aplikovat základní vý-
zkumné postupy potřebné k provádění radiodi-
agnostických, radioterapeutických a nuk leárně 

medicínských postupů. Absolventi oboru jsou 
v neposlední řadě schopni v rámci svých odbor-
ných znalostí, dovedností a způsobilostí jednat 
alespoň v jednom cizím jazyce. 

Absolventi oboru radiologický asistent najdou 
uplatnění na odděleních radiodiagnostických, na 
onkologii, radioterapii či na nukleární medicíně.

V aktuálním akademickém roce studuje 
na katedře 41 studentů v prezenční formě 
studia a 23 studentů ve formě kombinované 
a 1 student CŽV. Katedra zajišťuje rovněž vý-
uku radiodiagnostiky v bakalářských oborech 
Všeobecná sestra, Zdravotnický záchranář, 
Fyzioterapie, Zdravotní laborant a v magis-
terském programu Všeobecné lékařství. 

Katedra také participuje na výuce studentů 
VŠB-TUo, konkrétně studentů v oboru Biome-
dicínský technik a Biomedicínský inženýr.

Katedra se podílí na dění na naší univer-
zitě. V minulých letech se podílela na organizaci 

bilaterálních sympozií v rožnově pod radhoš-
těm a studenti oboru se aktivně účastnili stu-
dentských vědeckých konferencí na oU. 

Výsledky své práce aktivně prezentují čle-
nové katedry na odborných akcích jak v Čr, tak 
i v zahraničí. V letošním roce se katedra spolupo-
dílela na organizaci zahraniční konference – First 
ESTro/AEA Course for radiotherapy Technolo-
gists (rTT), Basic Clinical radiobiology for radio-
therapy, která proběhla v březnu 2011. 

Spolupodílela se i na 3. celostátní konfe-
renci zdravotnických sester a radiologických 
asistentů katetrizačních sálů s mezinárodní 
účastí, která proběhla v říjnu 2011 v ostravě. 

někteří zaměstnanci katedry vystoupili 
se svými přednáškami před účastníky cyklu 
přednášek Akademie třetího věku. 

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, 
vedoucí katedry zobrazovacích metod 

Lékařské fakulty

zajišťovat potřebnou teoretickou i prak-
tickou výuku vybraných operačních oborů. 
Konkrétně se jedná o výuku všeobecné chi-
rurgie včetně hrudní, cévní, dětské chirurgie 
a traumatologie, o výuku gynekologie a po-
rodnictví, kardiochirurgie, neurochirurgie, 
otorinolaryngologie a stomatochirurgie pro 
lékařské i nelékařské studijní obory LF oU 
a pro obor biomedicínských technik Fakulty 
elektrotechniky a informatiky Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity v ostravě. 

Výuka je zajišťována pedagogy – odborně 
vzdělanými lékaři s domácími i zahraničními 
zkušenostmi včetně členství v řadě českých 
i zahraničních odborných organizací, členství 

v redakčních radách 
časopisů a ve specia-
lizačních zkušebních 
komisích. 

Vědecká a vý-
zkumná aktivita katedry 
chirurgických oborů je 
zaměřena přednostně 

na oblast miniinvazivní chirurgie, v níž katedra 
představuje národně i mezinárodně respektované 
pracoviště. Konkrétně se jedná zejména o proble-
matiku kolorektální chirurgie, bariatrické a meta-
bolické chirurgie, chirurgie jater a problematiku 
některých oblastí transplantační chirurgie. 

 Důkazem úspěšnosti je bohatá publikační 
činnost, grantová činnost, zapojení do post-
graduálního vzdělávání lékařů včetně organi-
zace mezinárodních školicích akcí a pravidelná 

organizace mezinárodních kongresů věnova-
ných problematice miniinvazivní chirurgie. 

Další oblastí vědecko-výzkumné aktivity je 
cévní chirurgie úzce propojená s angioinvaziv-
ními postupy, komplexní onkogynekologická 
problematika a perinatologické programy. 

Výhledem do budoucna katedry je udr-
žení stávajícího směru vývoje, zaměřeného 
zejména na výzkum a aplikaci progresiv-
ních operačních technik a zapojení se do 
perspektivních multioborových projektů 
a grantových aktivit včetně využití možností 
mezinárodní spolupráce. nezbytností je od-
borný růst členů katedry spojený s nárůstem 
publikačních aktivit. 

Doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc., 
vedoucí katedry chirurgických oborů 

Lékařské fakulty

 Katedra…

Vysvětlování zásad poskytování první pomoci 
u novorozence.  Fota: M. BabičováManuální nácvik KPR studenta střední školy. 

(pokračování ze strany 15)
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Lékařská fakulta

 Nový portál pro vědce LF před spuštěním

 Zahraniční spolupráce na dosah

 Word Aids day 2011 Tisková zpráva

V současné době probíhají intenzivní práce 
vedoucí ke spuštění nového informačního 
portálu určeného pro vědeckovýzkumné 
a akademické pracovníky. 

Hlavním posláním portálu Lékařské falulty je za-
bezpečení toku relevantních informací z oblasti 
VaV cílovým skupinám. na portálu budou k dis-
pozici zejména informace o vyhlášených výzvách 

k předkládání projekto-
vých návrhů jak národ-
ních, tak mezinárodních 
poskytovatelů podpory, 
informace o připravova-
ných kurzech, seminářích 
či konferencích, ale také 
přehled vědeckovýzkum-
ných aktivit jednotlivých 
pracovišť Lékařské fakulty. 

Portál bude umož-
ňovat odběr aktualit 
prostřednictvím rSS 

kanálu, registrovaného mailu a kontaktního 
formuláře. Do budoucna je plánována imple-
mentace konkrétních nabídek ke spolupráci 
se zahraničními institucemi v oblasti meziná-
rodního výzkumu. 

„Zkoušíme nové přístupy v oblasti spo-
lupráce s vědeckými pracovníky, věřím, že 
budou vítány a vše bude fungovat na obou 
stranách k plné spokojenosti,“ říká manažer 
projektu ProMoTE Lukáš Straňák.

Vznik portálu vědy LF oU byl podpořen 
prostřednictvím projektu „Podpora zapojení 
pracovníků VaV do projektů mezinárodní vě-
decko-výzkumné spolupráce“, registrační číslo 
CZ.1.07/2.3.00/09.0131 (akronym ProMoTE).

-lfa-

V souvislosti s aktivitami projektů PRO-
MOTE a LE11009 realizovanými za účelem 
podpory přípravy a realizace VaV aktivit na 
Lékařské fakultě naší univerzity proběhla 
na konci loňského roku v prostorách Fa-
kultní nemocnice Ostrava regionální akce 
zaměřená na problematiku realizace mezi-
národních stáží, odborných pobytů a spo-
lupráce v oblasti VaV. 

Hlavním cílem informačního semináře „Mo-
bility pracovníků VaV – mezinárodní stáže, 
pobyty, spolupráce“ bylo představení dotač-
ních příležitostí a možností získání podpory 
z veřejných zdrojů, určených pro rozvoj spo-
lupráce a realizaci společných vědeckový-
zkumných aktivit.

Jako hlavní přednášející vystoupila Ing. 
Anna Mittnerová z VŠCHT v Praze, dopro-
vázená Mgr. Martinou Šatinskou z Jihomo-
ravského centra pro mezinárodní mobilitu. 
V oblasti přípravy a realizace mezinárodních 
stáží a odborných aktivit byly prezentovány 

možnosti programu Marie Curie a asistentské 
služby portálu EUrAXESS. V oblasti navazo-
vání spolupráce se zahraničními institucemi 
byly prezentovány možnosti programů Kon-
TAKT a MoBILITY.

„Věřím, že informace a získané znalosti 
z našich akcí pomohou vědeckým pracov-
níkům zorientovat 
se v nepřeberném 
množství dotačních 
možností a zvýší 
pravděpodobnost 
financování jejich 
vědeckov ýzkum-
ných aktivit z veřej-
ných prostředků,“ 
řekl na závěr ma-
nažer projektu 
ProMoTE Lukáš 
Straňák.

I n f o r m a č n í 
den proběhl za 
podpory projektů 

ProMoTE (Podpora zapojení pracovníků VaV 
do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné 
spolupráce, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0131) 
a LE11009 – regionální kontaktní organizace 
pro 7. rP v Moravskoslezském kraji.

Zdroj: projekt PROMOTE (RŠ); VaV LF OU (LS)

Studentská organizace IFMSA CZ Ostrava  
(Mezinárodní asociace studentů medicíny) 
uskutečnila ve dnech 1. a 2.12 2011 ve spolu-
práci s Lékařskou fakultou v Ostravě, statu-
tárním městem Ostrava a společností Veolia 

Transport Word Aids day 2011, který byl 
zaměřen na osvětu a prevenci problematiky 
AIDS mezi studentskou i širokou veřejností, 
zejména na půdě Lékařské fakulty. 

Tato akce byla konána pod záštitou ná-
městkyně primátora Ing. Simony Piperkové. 
Součástí tohoto projektu byly přednášky 
odborníků k dané problematice, doplněné 
o osobní sdělení HIV pozitivních pacientů 
z organizace ČSAP. 

Mezi přednášejícími byli MUDr. Alena 
Zjevíková z AIDS centra Fakultní nemocnice 
ostrava, doc. MUDr. rastislav Maďar, Ph.D., 
specialista v oboru tropické medicíny, a Mgr. 
Monika Střelková z občanského sdružení 
rozkoš bez rizika. 

Další akcí v rámci tohoto projektu byl 
workshop zaměřený na komunikaci a stan-
dardy práce s HIV pozitivními pacienty v ne-
mocničním prostředí, ale i mimo něj. Členové 
organizace IFMSA CZ ostrava rovněž prodá-
vali ve čtvrtek 1. 12. 2011 v městě ostrava 

(pokračování na straně 18)
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stužky, které vyjadřují sounáležitost s HIV 
pozitivními pacienty na celém světě. 

rovněž se nám podařilo, ve spolupráci 
s autobusovým přepravcem společností Veo-
lia Transport Morava, vytvořit stužku, která 
byla sestavena z červených autobusů. Tento 
nápad, který se zrodil v našich hlavách, se 
svou originalitou vymyká i ve světovém 

měřítku. Součástí World AIDS Day byla také 
tematická Let´s party against AIDS.

na všech výše uvedených akcích jsme se 
setkali s velkým ohlasem ze strany studentů. 
Jednalo se o naši první akci pod hlavičkou 
nově vzniklé pobočky organizace IFMSA CZ. 
V tomto roce máme v plánu celou řadu zají-
mavých projektů.

Text a fota: Jakub Vysocký, 
lokální prezident 

IFMSA CZ ostrava

Pedagogická fakulta

 Soutěž o cenu Vlastimila Uhra

 Životní jubileum doc. Jaromíra Pavlíčka

Lékařská fakulta

 Autoportrét…

Mladí zaměstnanci Ostravské univerzity, 
zvláště její Pedagogické fakulty (PdF), 
je už neznají, ale ti starší si je jistě dobře 

pamatují. Oba učili více než čtyřicet let na 
Pedagogické fakultě v Ostravě.
Doc. PhDr. Vladimír Krejčí, CSc., disciplíny 
pedagogické, PhDr. Evelina Krejčová psycho-
logii. Snažili se vždy vštípit posluchačům po-
ctivost jak ve studiu, tak později i v učitelské 
profesi. 

Dodneška se k nim mnozí absolventi 
hlásí. Těší je to, ale zároveň vzpomínají, jak 
těžce se jim pracovalo v atmosféře strachu 
o zaměstnání, a to hlavně po roce 1969, kdy 
byla škola pod silným ideologickým tlakem.

naši osmdesátníci se dnes věnují přátelům 
a známým ve svém okolí, z nichž mnohé znají 
ze svého předešlého profesního působení. 

Kromě rodiny se věnují také aktivní činnosti 
v některých nevládních organizacích.

My, jejich bývalí kolegové, nacházíme u nich 
vždy vstřícný přístup. oba pomohou rádi nejen 
slovem a radou, ale i skutkem. Sama manželům 
Krejčím vděčím za mnohé; děkuji jim za vše a tě-
ším se, že naše spolupráce bude trvat i nadále.

Přejeme jim nejen my, kteří je známe 
delší dobu, ale také všichni ostatní z PdF, ať 
jim zdraví slouží v dalších letech a ať jim jejich 
zájmy vydrží co nejdéle!

 Doc. PhDr. Milena Kurelová, CSc.,
katedra pedagogiky a andragogiky PdF,

milena.kurelova@osu.cz
Fota: archiv manželů Krejčích

Soutěž byla vyhlášena při konání konfe-
rence k 55. výročí vzniku vysokoškolského 
vzdělávání učitelů základních škol v Mo-
ravskoslezském kraji v roce 2008.

Připomínáme, že institucionální vývoj dnešní 
Pedagogické fakulty (PdF) naší univerzity byl 
složitý a všechna čest zakladatelům v roce 1953 
v podobě Vyšší pedagogické školy v opavě.

Prof. PaedDr. Vlastimil Uher byl jejím 
prvním a jediným děkanem, neboť to byla 
již vysoká škola. netrvalo dlouho a byl násle-
dovně zřízen Pedagogický institut v ostravě, 
jenž byl však zřízen nikoliv jako jiné vysoké 
školy na popud ministerstva školství, ale zří-
dil jej tehdejší Krajský národní výbor v os-
travě. V čele stál ředitel, jímž byl opět prof. 
Uher, který měl autoritu učitelského sboru. 
Jeho zástupcem byl prof. PhDr. Alois Sivek, 
jenž měl již zkušenosti jako proděkan VPŠ. 

Vzniklo mnoho problémů s přestěho-
váním, neboť ostrava nebyla připravena na 
druhou vysokou školu po VŠB, přestěhované 
v roce1945 z Příbrami v Čechách. Bylo málo 

budov i bytů pro učitele a zaměstnance, ale 
i ubytovacích prostor pro zvyšující se počet 
studentů. Část výuky se musela nadále rea-
lizovat v opavě. 

Ani tato instituce netrvala dlouho 
a v roce 1964 vznikla samostatná Pedago-
gická fakulta. Do čela byl jmenován prof. Si-
vek a prof. Uher od této chvíle vedl katedru  
pedagogiky až do konce svého působení 
v roce 1971–72.

období konsolidace znamenalo pod-
statné zhoršení pracovních podmínek uči-
telů, kteří byli označeni jako zaměstnanci 
málo spolehliví politicky. rok 1989 a 1990 
znamenal přelom, který se odrazil v úsilí o re-
formu učitelského vzdělání. ostrava i opava 
usilovala o univerzitu. Vznikly univerzity dvě: 
ostravská a Slezská univerzita v opavě.

V ostravě získala Pedagogická fakulta 
záštitu celé univerzity, ale musela prodělat 
transformaci koncepční i personální. Tento 
proces není dokončen, ale Pedagogická fa-
kulta má přece jen některé pozitivní tradice 
ve zkoumání pedagogických a didaktických 

jevů v rámci společensko-kulturním a soci-
opolitickém vývoji.

Vyhlášená Soutěž o cenu V. Uhra smě-
řuje ke zdůraznění vědecké práce na Peda-
gogické fakultě. Ke konci minulého roku 
byl vyhodnocen první ročník této soutěže  
a byly uděleny tři Ceny prof. PaedDr. Vlas-
timila Uhra:
 1. cena v kategorii vědecká práce
za publikaci „Člověk a výchova – k humani-
zaci školy a edukace“ prof. PhDr. Lumíru rie-
sovi, CSc.;
 2. cena v kategorii vědecká práce 
za publikaci s názvem „role školy při identifi-
kaci a podpoře matematicky nadaných žáků“ 
PaedDr. renatě Kováčové, PhD.
 3. cena v kategorii závěrečná práce
za diplomovou práci s názvem „Komuni-
kační kompetence dětí 5–6letých“ Mgr. Emě 
Hýžové.

Práce byly vyhodnoceny komisí, jmeno-
vanou děkanem PdF naší univerzity. Vedení  
fakulty a všichni, kdo se na práci podíleli, bla-
hopřejí jmenovaným a vyzývají další účast-
níky k jejich následování.

Doc. PhDr.Vladimír Krejčí, CSc.

U příležitosti jubilea doc. PhDr. Jaromíra 
Pavlíčka, CSc., mu chtějí jeho kolegové 
poděkovat za dosavadní spolupráci a po-
přát. A činí takto malým metaforickým 
zamýšlením.

Martin Heidegger ve svém díle Věda, 
technika a zamyšlení řekl, že tázání buduje 
cestu a cestu zde chápeme jakožto meta-
foru života prodchnutého myšlením. Myš-
lením, které se nechce spokojit s pouhým 

dosaženým, jakožto něčím pro vždy daným; 
leč myšlením, které dále hledá, neboť v hle-
dání se děje ono typicky lidské. 

K životnímu jubileu člověka je vždy 
nutno ještě přidat ono něco, co vytvoří obraz 

(pokračování ze strany 17)

 Osmdesátiny manželů Krejčích
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 KTV spoluřešitelem projektu

 Ohlédnutí za zahraničními pobyty – Portugalsko

Od počátku kalendářního roku 2012 se ka-
tedra tělesné výchovy (KTV) Pedagogické 
fakulty (PdF) naší univerzity podílí na ře-
šení projektu v rámci ESF OPVK s názvem 
„Přestavba studia kinantropologických 
oborů vzhledem ke konkurenceschopnosti 
absolventů v EU“.

Pedagogická fakulta je zastoupena třemi 
pracovníky, odbornými garanty jsou Mgr. 
radim Kofránek a Mgr. Igor Fojtík, Ph.D, fi-
nanční manažerkou je ing. radka Lazarová. 

Do projektu jsou zapojeny čtyři další vy-
soké školy: Univerzita Palackého v olomouci 
(hlavní řešitel) a partneři Masarykova univer-
zita, Univerzita Hradec Králové a Univerzita 
Jana Evangelisty Purkyně v ústí nad Labem. 
na všech uvedených univerzitách jsou reali-
zovány studijní obory kinantropologického 

základu jak v bakalářských, tak v magister-
ských studijních programech.

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání 
na VŠ tak, aby absolventi akreditovaných 
studijních programů a oborů byli uplatnitelní 
na českém i evropském trhu práce. 

Cílem novelizace studijních oborů a or-
ganizace studia je vytvoření podmínek pro 
co nejširší uplatnění absolventů v praxi, a to 
zejména v oblastech, jako jsou školy, školská 
zařízení, volnočasová centra, lázeňská zaří-
zení, sportovní kluby, diagnostické ústavy, 
neziskové organizace, ozbrojené složky, zá-
chranáři apod. 

Příprava modulů odborných disciplín zvýší 
efektivitu výuky daných studijních oborů na 
základě celostátní kooperace všech zaintere-
sovaných fakult a povede i k obohacení na-
bídky volitelných studijních předmětů.

Výčet klíčových aktivit (výstupů) pro-
jektu: Komparace curricul FTK UP, part-
nerských pracovišť a vybraných pracovišť 
zahraničních; Tvorba přechodných curricul; 
Situační analýza zaměstnavatelských orga-
nizací, definice (profilu) absolventa; Kon-
strukce jednotlivých stupňů studia a tvorba 
curricul, restrukturace studia a inovace cur-
ricul; Tvorba nových studijních opor; Inovace 
metodiky práce se studenty a hodnocení vý-
sledků a Školení, instruktáže cílových skupin 
a pedagogů. 

Tento projekt je financován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky.

Mgr. Radim Kofránek, 
katedra tělesné výchovy PdF, 

radim.kofranek@osu.cz

o člověku. Tedy, zůstat 
pouze u dat osoby je 
depersonifikující. A to 
u společenskovědní 
katedry by byla při-
nejmenším ostuda. 
A tak jsme přemýšleli 
a ne nadarmo jsme po-
užili obraz cesty. Cesta 
je totiž s životem Jaro-
míra Pavlíčka svázána, 
a to hned několikrát. 

Předně, mezi záliby doc. Pavlíčka patří 
cestování. Cestování ve smyslu putování. 
Snad vyjma Antarktidy není kontinentu, 
který by nenavštívil. Je zde ale něco, co jej 
odlišuje od všech turistů, kteří po příjezdu do 
cíle své pouti rozestelou postel pětihvězdič-
kového hotelového pokoje. Jeho cílem totiž 
nebylo nikdy pouhé ubytování a setrvání na 
místě. Spíše pobývání na cestě a neustálé 
přesuny od jednoho místa k druhému. Cí-
lem tedy nebylo pobýt na místě. Ale poznat 
místo, lidi a atmosféru. 

Dalším způsobem cestování bylo při-
nejmenším velmi rychlé cestování. Doc. Pav-
líček je totiž automobilový závodník. A tak 
se znovu ocitl na cestě, a to mnohokrát za 
volantem různorodých značek automobilů, 
které zbožňuje. 

U silnic ještě zůstaneme. Ačkoli to na 
první pohled nemá nic společného se silnicí. 
Je aktivním členem Pěveckého sboru morav-
ských učitelů. Zpíváním v barytonu strávil 
mnoho času na cestách s tímto hudebním 
tělesem. 

A konečně, akademická cesta: absolvent 
Pedagogického institutu v ostravě, obor ja-
zyk český – dějepis – hudební výchova (1963), 
v letech 1963–1969 učitelská praxe na ZŠ 
a SŠ. Vědecká aspirantura ve Slezském ústavu 
ČSAV v opavě (nyní Slezský ústav Slezského 
zemského muzea) v letech 1969–1979, v roce 
1971 získal PhDr., v roce 1976 kandidáta věd 
(CSc.). 

od roku 1979 působil jako odborný asis-
tent na katedře historie Pedagogické fakulty 
(PdF) v ostravě, v roce 1988 získal docenturu. 
Do roku 1997 přednášel na katedře historie 

(KH) FF oU (v letech 1993–1997 pracoval na 
FF oU jako proděkan pro studium), externě 
přednášel rovněž na KH FF UP v olomouci 
a katedře evropských studií a politologie 
tamtéž. 

od roku 1998 do současnosti působí jako 
vedoucí katedry společenských věd PdF oU. 
Podílel se na řešení řady výzkumných úkolů 
a grantů GA Čr, MV Čr, MZV Čr. Vedle 
řady vystoupení na domácích i zahraničních 
konferencích se autorsky podílel na řadě 
studií i monografií a publikoval desítky stu-
dií a článků ve sbornících a v časopisech, je 
rovněž autorem několika skript a studijních 
textů odborně zaměřených na problematiku 
meziválečných československých dějin v kon-
textu s dějinami evropskými a světovými. 

Dovolte tedy nám, kolegům doc. J. Pav-
líčka, u příležitosti jeho životního jubilea 
poděkovat za cestu, kterou jsme společně 
v tázající atmosféře prošli. A také vyjádřit 
přání mnoha sil a entuziasmu na pouti, která, 
jak doufáme, bude poutí tázající. 

Kolektiv katedry společenských věd
Pedagogické fakulty oU 

Milí čtenáři těchto řádek, dovolte mi malé 
ohlédnutí za tím, jaké to bylo být student-
kou OU, která strávila dva semestry na 
Erasmu studijním pobytu v Portugalsku 
a čtyři měsíce na pracovní stáži v Anglii.

Studovala jsem obor Učitelství pro MŠ 
a hledala v něm jiný rozměr, který se mi na-
značoval již v lavicích na katedře primární 
a alternativní pedagogiky. na akademickou 
půdu, po které nyní kráčíte a sami ji svou 
působností utváříte, jsem nastoupila v roce 
2006. Svá vysokoškolská studia jsem začala 
později než mí vrstevníci, bylo mi 22 let.

Během prvního ročníku studia na oU jsem 
se rozkoukávala a čekala na prolnutí mého zá-
jmu o alternativní zaměření pedagogiky pro MŠ 
a těšila se na každou přednášku, kde se mohu 

zamyslet nad inovací systému a jak k tomu 
přispět. nevěděla jsem jak, ale tohle začínalo 
být silnoproudem mého studijního působení. 

Ve druhém ročníku přichází nesmělá 
nabídka na možnost studia v zahraničí jako 
Erasmus student. Jih prosluněné Evropy do-
stal přednost před skandinávským severem, 
jelo se do Portugalska. Zimní semestr třetího 
ročníku jsem tak já a dvě další studentky 
z Pedagogické fakulty jely odstartovat do 
kraje Alentejo, města Portalegre. 

Svéráz kraje, způsob života starousedlíků, 
směs tradice a jediného oživení města v po-
době studentů školské instituce ESEP tvořily 

Děti v akci při práci s Donatellou na Steiner 
Academy Hereford.  Foto: K. Fielding

(pokračování na straně 20)

Doc. J. Pavlíček.
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Ve dnech 14. prosince 2011 až 15. ledna 2012 
byla v galerii Student naší univerzity instalo-
vána výstava doc. Iva Chovance a jeho stu-
dentů s názvem ARTPERITIV IX. Úvodní slovo 
přednesl PhDr. Antonín Grůza (upr., krác.):

Vážení přátelé, milí studenti, na Artperitivu, 
který byl uspořádán letos již podeváté, vy-
stavuje vždy své nové sochařské práce doc. 
Ivo Chovanec a spolu s ním také studenti 
jeho ateliéru prostorové tvorby, modelování 
a sochařství. Studentské práce jsou prezento-
vány jen ve výběru. 

Důležitou složkou výuky budoucích uči-
telů výtvarné výchovy je kresba, nečekejme 
však, že to bude jen prostá kresba tužkou 
nebo uhlem podle předlohy. V tomto pří-
padě stanovil pan docent studentům 1. roč-
níku úkol označený jako nová významová 
spojení. 

Měli vybrat důležitý motiv z nějakého 
slavného obrazu a kompilovat jej s motivem 
z jiného obrazu, a to tak, aby vznikla v kre-
sebném podání studenta nová obrazová 
skladba významově polyvalentní. Výsledky 
mohou být docela vtipné, jak vidíme zde 
například na Prámu Medusy od Géricaulta, 
k němuž je přivtělen ústřední motiv z Botti-
celliho Zrození Venuše. 

I na této fakultě se nicméně požaduje 
relativní všestrannost. Učí se pracovat s al-
ternativními materiály, viz Kresby izolepou, 
Textilní objekty, Vyprávění o lesku apod. 
A žádají se po nich tematické práce, letos 
např. na motiv Smutek nebo Šestý smysl nebo 
Tvary lásky, Člověčina, Intimita, atd. Pracuje 
se zde také s hlínou, vytvářejí se například 
keramické nádoby, odvozené z klasických 

tvarů – Misky; barev-
nými glazurami se zdobí 
porcelánové talíře.

Artperitiv předsta-
vuje výsledky celoroční 
pedagogické práce doc. 
Chovance. Kdybychom 
je pečlivě dokumento-
vali ve všech předcho-
zích ročnících, důkladně 
porovnali a z několika 
aspektů důsledně ana-
lyzovali, asi bychom 
dospěli ke zjištění, že 
osobnost učitele tu zů-
stává jedinou stálicí, 
kolem níž je vše pro-
měnlivé: každý rok jiní 
studenti i jiný detailní program výuky. 

Jeví se tu nějaký trend k vyšší kvalitě? 
Často se mnozí z nás, kteří máme víceleté 
učitelské zkušenosti, trápí palčivější otázkou: 
zda překotná digitalizace a s ní spojená vi-
zualizace informací o světě kolem nás i v nás 
nesvádí mladší generace k jen pasivnímu, 
a tedy netvořivému vnímání reality. 

Zjednodušeně řečeno, imaginaci dítěte 
a mladého člověka vůbec podnítí daleko více 
sugestivní vyprávění, slovní vylíčení děje, la-
pidární popis věci nebo emotivní povídání 
než televizní film či jeho nahrávka na DVD. 

Je tu však ještě jedna historická okolnost. 
od konce 60. let se světem výtvarného umění 
šířila a u nás dosud přežívá tendence či směr 
tzv. konceptualismu, který chápe výtvarné 
dílo více jen jako myšlenkový koncept. ně-
kteří vyznavači konceptualismu mohou mít až 
negativní vliv na výuku výtvarné výchovy, jejíž 
základní smysl vidím v osvojování onoho ře-
meslného základu, který je nezbytný k tomu, 
aby se student naučil výtvarnému myšlení 
a cítění, aby co nejdokonaleji zvládl výtvarný 
jazyk tak, aby byl s to se jím suverénně vyjad-
řovat a vytvářet smyslově názorná díla. 

Vraťme se však k osobnosti učitele. Doc. 
Chovanec je sochař, který tvoří výlučně plas-
tiky keramické, odedávna nefigurativní. 
V této výstavní síni předkládá opět nový sou-
bor asi deseti svých plastik z letošního roku. 

Tři z plastik jsou si dosti podobné – při-
pomínají kouli na krychlovém soklíku. Koule 
jsou však „zdeformovány“ cílenými kompre-
semi a navíc se liší způsobem barevného gla-
zování. Jedna z nich nese název noční nebe, 
jiná Dračí oko a třetí Před bouří. U abstrakt-
ního uměleckého díla nemůžeme ani čekat 
konkrétnější označení. Podobá se v tomto 
směru spíše hudební skladbě, hudbě instru-
mentální, beze slov. 

Keramické plastiky Ivo Chovance nejsou 
artefakty pouze dekorativní, nýbrž naopak 
díla neobyčejně bohatého uměleckého ob-
sahu a velmi osobitého výrazu. Zůstává jen na 
nás, dokážeme-li se do nich vcítit tak, aby naše 
vnímání vyústilo v jedinečný estetický zážitek. 

-lis-

pro mne dosti zajímavou oblast, kde mi bylo 
dáno studovat, tvořit, poznávat, učit se. 

Zimní semestr se chýlil i v jinak pomalém 
tempu rychle ke konci, ladily jsme termíny zá-
počtů s harmonogramem na oU, vyjednávaly 
termíny pro zkoušky po příjezdu do Čr, aby 
vše bylo o.k. na konci zimního semestru jsem 
chtěla poznat i letní čas tohoto kraje a jeho 
specifického života, tak jsem se rozhodla být 
i nadále studentkou Erasmu letního semes-
tru v Portalegre. 

Dojmy a poznání sílily, nová místa si vyžá-
dala mou přítomnost, ať už vozem na jih Špa-
nělska (Fonteira, Cadiz) na pobřeží, odkud 

jsme v dálce načítali obrysy Gibraltaru, nebo 
do nedaleké Salamancy až po třídenní pouť 
do Fátimy s devítičlennou skupinou ze školy 
ESEP a to v době regenerace po zlomenině 
třetího metatarsu na pravé dolní končetině, 
Marvao, Coimbra, Lisboa. I ryby jsem se na-
učila chytat.

našla jsem si svá místa a ona zase mě. 
A našla si i Marii Jao reis a ona zase mě. naše 
rozpravy o waldorfské pedagogice, když 
jsme jako jediné čekaly na studenty ráno 
v tělocvičně, kde měl být předmět Art visual 
drama project, byly nádhernou inspirací pro 
mé zaměření. Učitelka dramatické výchovy 
a vzdělávání pro učitele Maria Jao reis je na-
dobro zapsána v mé duši. A díky, Portalegre, 
nejen za ni!

Vrátila jsem se do Čr, kde studentky 
mé třídy usedly do prvních řad zaplněného 
sálu DK Zábřeh. Bylo zvláštní tam být a ne-
mít talár, silná chvíle, radostná. A tak přede 
mnou stál ještě jeden volný rok. Doladit 
počty kreditů a pustit se do práce na závě-
rečné práci, příprava na SZZ se všemi jejími 
náležitostmi. 

Chtěla jsem pracovat na tématu r. Stei-
ner a waldorfská pedagogika se zaměřením 
na MŠ, zároveň jsem si přála přijít na to jak 
zpracovat praktickou část, její průzkum, kde 
a jak pozorovat waldorfskou pedagogiku 
používanou v praxi? ... (pokračování příště).

Dana Hradilová, 
rožnov pod radhoštěm, 

danca.hra@seznam.cz

 Ohlédnutí…

 Výstava doc. Chovance a jeho studentů

(pokračování ze strany 19)

Fota: archiv doc. Ivo Chovance
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Česká populace se dožívá čím dal vyššího 
věku. Aby byl i ve zralém věku život se-
niorů plnohodnotný, o to se snaží nové 
programy Univerzity třetího věku, které 
připravila Pedagogická fakulta naší uni-
verzity prostřednictvím Centra dalšího 
vzdělávání.

Ti všichni, jimž je víc než 60 let a chtějí se se-
tkávat se svými vrstevníky v ostravě na dva-
nácti tříhodinových přednáškových blocích 
vedených našimi odborníky, se mohou něco 
zajímavého dozvědět v jednom ze čtyř no-

vých samostatných programů (ale i více 
současně):
1)  Cestování po britských ostrovech napříč 

stoletími. 
2)  Literární skvosty a novinky v tvorbě čes-

kých a světových autorů. 
3)  Minulost a současnost češtiny. 
4)  Život s handicapem. Minulost a součas-

nost speciální pedagogiky.

Každý, kdo má chuť zpestřit si život 
a současně rozšířit své obzory, může prožít 
celé dva semestry na přednáškách nabitých 

novými informacemi 
a zážitky. To vše jen 
za osm set korun.

Ale váhat dlouho 
se nevyplácí. Kurz by 
se mohl rychle napl-
nit. Kontaktujte nás 
proto co nejdříve. 
Buď telefonicky na: 
597 094 017, 734 355 862, nebo písemně: 
Centrum dalšího vzdělávání, Pedagogická fa-
kulta, ostravská univerzita v ostravě, 709 00 
ostrava-Mariánské Hory. Přihlásit se můžete 
také e-mailem: filip.goszler@osu.cz

Ano, zní to neuvěřitelně, ale tento unikátní 
program pohybových aktivit nabízený stu-
dentům a zaměstnancům Ostravské univer-
zity (OU) nás provází již sedmým rokem. 

Hlavním důvodem vzniku byla snaha poskyt-
nout studentům a zaměstnancům univerzity 
možnost ovlivnit pravidelným pohybovým 
režimem své zdraví a životní styl. název 
programu TEP je tvořen zkratkou slov Tělo – 
Energie – Pohyb, která vyjadřuje rovnováhu 
vztahu mezi tělesnou schránkou člověka, 
formami jeho vnitřní energie a pohybem 
jako nezbytné součásti života.

Vlastní program se začal připravovat 
počátkem roku 2005 v úzké spolupráci mezi 
členy katedry tělesné výchovy (hlavním tvůr-
cem Mgr. Mičan) a pracovníky Centra infor-
mačních technologií (na vývoji systému se 
podílel zejména ing. Tomáš Václavek). 

Poprvé byl návrh realizace programu TEP 
(v té době s pracovním názvem Pohyb je ra-
dost) na oU projednáván Akademickým se-
nátem (AS) oU 21. února 2005. 

Akademický senát souhlasil s jeho 
realizací, a tak byl TEP poprvé spuštěn 
3. října 2005. Hned v prvních týdnech bylo 
možno sledovat obrovský zájem z řad 

studentů všech fakult, takřka všechny nabí-
zené aktivity byly plně obsazeny. 

Proto nebylo překvapením, že při prvním 
vyhodnocení programu na jednání AS oU 
19. prosince 2005 byla další realizaci vyslovena 
jednoznačná podpora. Tato podpora byla 
potvrzena senátem i v následujících letech. 

Změnila se ovšem forma financování. Do 
konce kalendářního roku 2010 byl provoz TEP 
plně hrazen z prostředků univerzity. Zájem-
cům tedy bylo umožněno zdarma se účastnit 
jakýchkoliv nabízených pohybových aktivit. 

V roce 2010, vzhledem k tíživé finanční situ-
aci českého vysokého školství a následným ne-
zbytným finančním úsporám, došlo k výrazné 
změně ve financování programu – k úpravě 
systému a následnému spolufinancování TEP 
účastníky ve výši cca 50-80 procent nákladů 
nabízených aktivit. Tento nutný krok se ovšem 
překvapivě nijak výrazně neprojevil ve snížení 
zájmu studentů o nabízené aktivity

V současné době je v nabídce takřka 30 
typů aktivit (zejména aerobního charakteru). 
Snažíme se nabídku rozšiřovat a zkvalitňovat  
jak ve smyslu počtu a atraktivity nabízených 
programů, tak ve smyslu časového rozsahu 
(TEP je nabízen po celý kalendářní rok od 
brzkých ranních hodin až do pozdního ve-
čera). Jsme rádi, že je program studenty a za-
městnanci intenzivně využíván a snad tedy 
plní poslání, pro které byl vytvořen. Více in-
formací na: https://tep.osu.cz/ Těšíme se na 
setkání s Vámi.

Mgr. Radim Kofránek, 
manažer programu TEP, 

radim.kofranek@osu.cz

 Čtyři nové programy pro seniory

 Program TEP začíná sedmou sezónu!

Přehled současných sportovišť 
a nabízených aktivit (v Ostravě): 
 Aerobic studio+ (ul. 28.října) 
Aerobic class, Bosu, Zumba.
 Bike studio (ul. 28.října) 
Indoor cycling, Spinning, Power Plate.
 Club Femm Perla (ul. Slavíkova) 
Power jóga, Speeding, Trampolínky, 
Walking in, Zumba. 
 Club Femm Poklad (ul. M. Kopeckého)  
Aerobic MIX, Bosu basic, Fitball, Spee-
ding, Tae-bo.
 Energy fit (ul. 28.října) 
Bosu, Fat burner, Pilates, KFT, Power 
jóga, Power Plate, Trampolínky, TRX. 
 Fitcentrum KTV (Varenská ul.) 
Posilování. 
 FIT & FUn studio (ul. Tovární) 
Balet pro dospělé, Body work, Bosu, 
Fat burner, Chi-toning, Pilates, Power 
jóga, Port de Bras, Spiderap, Step ae-
robic, Tae-bo, Vinyasa jóga, Zdravotní 
cvičení, Zumba, Zumba s chlapem.
 ozdravné centrum Ještěrka (ul. Za 
Ještěrkou) 
Aquaerobic, Pilates.
 Sportovní hala TJ Mittal (Varenská ul.) 
Badminton. 
 Sportovní a relaxační centrum S-line 
(ul. Velká) 
Indoor cycling, Jumping, Pilates, Zumba. 
 Tendon Blok (sad. J. Jabůrkové) 
– Bouldering.
 Vodní svět Sareza (Sokolská tř.) 
– Aquaerobic.
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 O pedagogice a výchově Fejeton

Pedagogická fakulta

 Lepší je držet koně za ocas

Vychovávat dnes umí úplně každý. Proč s tím 
ti pedagogové dělají pořád tolik cavyků? 
Přece každý, kdo má dítě, automaticky ví 
také to, jak ho vychovávat. 

Výchova není žádná věda. Ani učitelé o ní ne-
musí nic vědět, vždyť ti „jenom učí”. Co také 
byste chtěli nebo potřebovali o tak normální 
a běžné činnosti, jakou je výchova, vědět? 
nepotřebujeme znát, poznávat či zkoumat 
z hlediska výchovy vůbec nic. nepotřebu-
jeme pedagogy. 

V dnešním světě, kdy mnozí učitelé na zá-
kladních školách nejsou jen vyhořelí a vyhaslí, 
ale dětmi dá se říci přímo „převálcovaní”, 

pedagogiku nepotřebujeme. K čemu taková 
pavěda by mohla být dobrá?

V dnešních školách, ve kterých si děti vli-
vem liberální výchovy mohou dělat, co chtějí, 
ve kterých mohou útokem či útěkem volat 
o pomoc, ve kterých kvůli šikaně (jako ne-
moci dneška) je škola místem nejen fyzické, 
ale především psychické bolesti, nepotře-
bujeme pedagogy, nějaké ty odborníky na 
výchovu. Protože odborníkem na výchovu 
je každý z nás a o výchově víme všichni 
všechno. Proto to v dnešním světě možná 
i takto vypadá…

nemyslím si, že by pedagogové zvládli 
všechno a věděli jak vše vyřešit, a že pedagogika 

jako věda by mohla být samospasitelná. Ale 
už jen to vědomí pedagogů, že výchova není 
jen tak něco, co umíme každý (protože to ne-
umí téměř nikdo), již jen to vnímání problémů 
místo útěků od nich, již tento návrat k počát-
kům člověka může znamenat hodně. 

Současný vědecký svět matematických 
pozitivistikých konstrukcí považuje za kon-
strukci úplně všechno. I život. Pedagogika 
se do těchto konstruktů nevejde. A proto je 
zbytečná? Komenský by se dnes moudrosti 
moudrých asi hodně divil. A nebyl by sám.

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

miriam. prokesova@osu.cz

Jak to jen udělat, aby žáky bavily přírodní 
vědy? Nad tím se dlouhodobě zamýšlejí 
tvůrci projektů EU na Pedagogické fakultě 
naší univerzity. Při měření v rámci projektů 
žáci třeba zjistili, že pokud byste měli spad-
nout, je lepší držet se koně raději za ocas 
nežli za hřívu. 

o tom a mnohém dalším hovořili účastníci 
na závěrečné konferenci projektu „nové 
přístupy k využití ICT ve výuce přírodověd-
ných předmětů na základních školách“, reg. 
č. CZ.1.07/1.1.07/02.0047, a projektu „nové 
přístupy k využití ICT ve výuce přírodověd-
ných předmětů na středních školách“, reg. 
č. CZ.1.07/1.1.07/02.0049, v supermoderně 
vybavené učebně Pedagogické fakulty 
7. února 2012.

Konferenci zahájil proděkan Pedago-
gické fakulty rnDr. Martin Malčík, Ph.D., 
a prof. rnDr. Erika Mechlová, CSc., kteří po-
hovořili o nových směrech ve vývoji software 
a hardware pro počítačem podporovanou 
výuku. 

„Vzdálené laboratoře umožňují zkoušet 
online desítky různých pokusů na velkou 
vzdálenost, mohou se využít ve výuce pří-
rodních věd – třeba měření radioaktivity, 
měření počasí, virtuální laboratoře apod.,“ 
řekl Malčík. 

Klíčovou otázkou je podle něj, že žák 
žije v době rozporu techniky a technologií 

s tím, co se učí na školách. „Počet informací 
je obrovský, i kdybychom studenty naučili 
úplně vše, tak za pět let jsou stejně ztraceni, 
měli bychom je učit správné otázky,“ uzavřel 
Malčík. 

Podle prof. Mechlové plnil projekt ide-
ální roli: „Vy jste se učili od nás a my od vás. 
Vím, že jste sdělovali, co je dobré a co ne, 
jak vlastně k žákovi přistupovat.“ Prof. Mech-
lová vedla první projekt počítačem podporo-
vaných experimentů již v roce 1992. 

Malčík představil i vizi „kyberučebny“ 
s individualizovaným žákem sice stále do-
cházejícím do školy, ale trávícím tu více času. 
S efektivnější výukou, s učitelem k dispozici, 
činnosti usměrňující. Se skupinami žáků or-
ganizovanými podle zájmu, ne věku či byd-
liště aj. S počítači, internetem, interaktivními 
pomůckami a všemi multimédii. S manuál-
ním koutkem, na manuálni či experimentálni 
odzkoušení některých věcí.

o experimentálních úlohách pro PC 
podporované experimenty mluvil Ing. Petr 
ogrocki, Ph.D., a jeho žačka Daniela Ml-
čochová ze ZŠ Havířov-Šumbark. „Když si 
žáci ICT pomůcky osahají, mají prožitkové 
učení,“ řekl ogrocki. PhDr. Mgr. Aleš Pave-
lek se žákem a žákyní ze ZŠ Bílovec, Komen-
ského představili 3 D projekt auly a výsledky 
zkoumání teploty auly.

oživení v sále vyvolalo vystoupení Mgr. 
Jaroslava Latoně z Masarykovy SZŠ a VoŠ 
opava, seznámil např. s měřením pevnosti 
vlasu v tahu. „Když budete padat z koně, 
čeho je lepší se držet? Prokazatelně je po-
hodlnější sedět čelem k hlavě koně a držet 
se za hřívu, ale bezpečnější je sedět obrá-
ceně a držet se koně za ocas – ten je pev-
nější v tahu, jak prokazuje měření. Kdo by se 
koně bál, zvolil by raději krávu. Tak tady pro-
sím se držte jenom za ocas, protože kráva 
hřívu nemá.“

Projekty byly z 85 procent financovány 
ESF, z 15 procent státním rozpočtem Čr. Ak-
tivity projektů měli učitelé zdarma „Vybavili 
jsme 15 partnerských ZŠ a 15 ZŠ ICT po-
můckami, řídicími jednotkami a sadou čidel 
pro měření, proškolili 40 pedagogů,“ sdělila 
manažerka projektu pro ZŠ Mgr. Monika 
Halšková. Bylo vydáno pět studijních opor 
k výuce, pět dalších ke kurzům a vytvořena 
metodika ICT, sborník z workshopů. 

Manažer projektu pro SŠ Bc. Filip Goszler 
mj. sdělil: „Proběhlo celkem šest workshopů, 
navíc jsme pro učitele připravili víkendové mě-
ření. Cíle a aktivity projektu jsme prezentovali na 
veletrhu Electron 2011 v Praze a na 16. ročníku 
veletrhu nápadů učitelů fyziky v Olomouci.“

„Připravujeme žákovskou soutěž o nej-
lepší PC podporovaný experiment – nápad 
vzešel od samotných škol. Žáci natočí svůj 
experiment a ty nejlepší budou věcně od-
měněny,“ uzavřel Goszler. Více na: http://
projekty.osu.cz/ictzs/ a http://projekty.osu.
cz/ictss/ Text a fota: Bc. Hana Jenčová, 

 newsletter@osu.cz,
tel.: 774 642 229

Mgr. Jaroslav Latoň.
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 Akce pro studenty Ostravské univerzity

 Dva granty pracovníkům katedry biologie a ekologie

Několik let usilovné práce tří hlavních edi-
torů prof. Dénese Lóczyho (University of 
Pécs, Maďarsko), doc. Miloše Stankovian-
ského (Univerzita Komenského, Slovensko) 
a prof. Adama Kotarby (Polská akademie 
věd a umění, Polsko) a dalších 73 autorů 
z deseti zemí karpatsko-balkánsko-dinár-
ské oblasti slaví v těchto dnech úspěch. 

V prestižním nakladatelství Springer vychází 
téměř pětisetstránková monografie „recent 
Landform Evolution – The Carpatho-Balkan-
Dinaric region“, která shrnuje výsledky dlou-
holeté vědecké práce jednotlivců i týmů při 
výzkumu vývoje reliéfu této velmi zajímavé 
oblasti starého kontinentu. 

Publikace se orientuje přibližně na po-
sledních 1000 let vývoje reliéfu krajiny, která 
právem náleží ke klenotům evropské přírody. 
Krajina Karpat, Balkánu a Dinárských pohoří 
nese celou řadu velmi podobných znaků, ale 
také zde najdeme území s velmi specifickým 
vývojem.

na tvorbě této prestižní monografie se 
podíleli i tři pracovníci katedry fyzické geogra-
fie a geoekologie Přírodovědecké fakulty naší 
univerzity. Doc. Jan Hradecký a doc. Tomáš 
Pánek jsou spoluautoři kapitoly pokrývající 
recentní vývoj reliéfu v oblasti Vnějších Zá-
padních Karpat České republiky (s. 103–140). 

Prof. Jozef Minár se podílel na kapitole vě-
nované slovenské části Karpat (s. 141–176). Texto-
vou část doplňuje bohatá grafická dokumentace 
(125 obrazových, z toho 75 barevných), jedná se 
především o mapy, schémata a fotografie. 

recentní morfogeneze je velmi trendo-
vým směrem geomorfologického výzkumu, 
a to především v souvislosti s velmi dynamic-
kým vývojem reliéfu, který je ovlivněn půso-
bením člověka a také velmi citlivě reaguje na 
klimatické výkyvy posledních století. 

Práce je unikátním dílem, jež přináší vů-
bec poprvé ucelený pohled na vývoj reliéfu 
karpatsko-balkánsko-dinárské oblasti v nej-
mladším období holocénu. 

Velmi podstatnou částí monografie je 
problematika akcelerace celé řady geomorfo-

logických procesů, jež i v budoucnosti mohou 
představovat ohrožení pro lidskou společnost. 

nejen z čistě vědeckého důvodu, ale 
i pro rozvoj společnosti je tedy znalost in-
tenzity geomorfologických procesů velmi 
podstatnou informací. Vždyť se sesuvy nebo 
povodněmi a jejich důsledky se v běžném ži-
votě může setkat každý z nás. 

Za celý autorský kolektiv si nelze než 
přát, aby vycházející publikace byla kvalit-
ním studijním materiálem jak pro mladé 
zájemce o geomorfologii a fyzickou geogra-
fii, tak pro zkušenější geomorfology a další 
přírodovědce.

Text a fota: doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D., 
Přírodovědecká fakulta, 

jan.hradecky@osu.cu

 Prestižní geomorfologická novinka

Umíte pracovat s počítačem? Máte už „ev-
ropský řidičák na počítač – ECDL Certifikát“, 
který plní roli oficiálního dokladu o vaší 
aktivní znalosti informačních technolo-
gií? Význam certifikace ECDL roste. Věřte, 
že s vývojem požadavků na trhu práce bude 
„řidičák na počítač“ požadovat čím dál tím 
více zaměstnavatelů. 

Je dobré mít své znalosti objektivně potvr-
zené. neváhejte a absolvujte testy ECDL 
v našem akreditovaném testovacím stře-

disku na Přírodovědecké fakultě ostravské 
univerzity! 

Po úspěšném zvládnutí testů obdržíte me-
zinárodně uznávaný certifikát, který proka-
zuje úroveň znalosti práce na PC.

Výhody pro držitele certifikátu ECDL:
-  získáte konkurenční výhodu při hledání 

zaměstnání 
-  zvýšíte si svou kvalifikaci a pracovní výkonnost
-  zefektivníte využívání výpočetní techniky

-  platnost certifikátu je mezinárodní = mobi-
lita a širší možnosti uplatnění na trhu pra-
covních sil i mimo území Čr

-  na základě certifikátu vám uznáme zápo-
čet a zkoušku z předmětů absolvovaných 
v rámci testů ECDL 

Novinkou je nová softwarová platforma 
pro testování ECDL – od nynějška testu-
jeme také Windows 7 a office 2010. 

Zvýhodněná akce pro studenty Ostravské 
univerzity = až 7 testovacích modulů za 
cenu 3 modulů!

Více informací k testům ECDL a přípravným 
kurzům k ECDL naleznete na
http://prf-czv.osu.cz/ecdl/

V rámci projektu SYNTHESYS byl pro rok 
2012 udělen grant dvěma pracovníkům ka-
tedry biologie a ekologie Přírodovědecké 
fakulty OU: RNDr. Vítězslavu Pláškovi, 
Ph.D., a RNDr. Janu Ševčíkovi, Ph.D. 

Projekt SYnTHESYS (zkratka pro „Synthesis 
of systematic resources“) je součástí Sed-
mého rámcového programu Evropské unie 
a je zaměřen na zvýšení mobility vědec-
kých pracovníků a na vytvoření integrované 

evropské infrastruktury pro pracovníky v pří-
rodovědných oborech. 

První projekt, č. AT-TAF-2070, se zabývá 
studiem epifytických mechorostů rodu or-
thotrichum. Řešitelem projektu bude dr. 
Plášek, který navštíví v r. 2012 Přírodovědné 
muzeum ve Vídni, kde bude studovat a revi-
dovat herbářové položky mechů.

Druhý projekt, č. Fr-TAF-2254, je zamě-
řen na studium biodiverzity a fylogeneze 
dvoukřídlého hmyzu (Diptera). Řešitelem 

bude dr. Ševčík, který v roce 2012 navštíví 
národní přírodovědné muzeum v Paříži za 
účelem studia materiálu z jihovýchodní Asie.

Výsledky těchto projektů budou publi-
kovány v mezinárodních impaktovaných ča-
sopisech a budou zahrnovat nové poznatky 
o fylogenezi, taxonomii a rozšíření uvede-
ných skupin mechorostů a hmyzu. Získán 
bude také cenný materiál pro následné mo-
lekulárně-taxonomické studie.

-prf-
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Ve dnech 6. a 7. ledna 2012 se konaly na 
všech budovách Přírodovědecké fakulty 
(PřF) naší univerzity Dny otevřených dveří. 

Zájemci o studium na této fakultě absolvo-
vali nejen přednášky s prezentacemi jednot-
livých kateder PřF, ale prohlédli si také další 

prostory fakulty včetně učeben a laboratoří. 
Těšíme se, že je v září jako nové studenty 
uvítáme v našich řadách!  -bes-

V atriu nové budovy Přírodovědecké fa-
kulty na Chittussiho ulici je od konce ledna 
k vidění fotografická výstava doktoranda 
katedry fyzické geografie a geoekologie 
Jana Miklína, věnovaná krajině při soutoku 
Moravy a Dyje a zejména pak zdejším soli-
térním dubům.

Ty jsou výraznou dominantou břeclavského 
Pohanska – oblasti lužních lesů, luk a říčních 
meandrů u soutoku Dyje s Moravou. V jejich 
útrobách žijí například vzácní brouci včetně 
tesaříka obrovského nebo pestrobarevných 
krasců, k hnízdění je využívají dravci i desítky 
čápů. Hlavně ale utvářejí neopakovatelný ráz 
této krajiny. 

„Na Pohansko to mám z domu kousek, 
a to se tak logicky stalo cílem už mých prv-
ních fotografických procházek,“ uvedl au-
tor. na fotografiích, pořízených v uplynulých 
šesti letech, je zachycena atmosféra nejrůz-
nějších ročních i denních období. 

Samotné fotografie jsou doplněny 
odstavcovými popisky, které návštěvníky 

seznámí s přírodou, 
krajinou i historií 
této oblasti, jež je 
předmětem auto-
rova zájmu nejen 
fotografického, ale 
i odborného. 

„Soutoku a vý-
voji jeho krajiny se 
věnuji ve své dizer-
taci a právě díky 
starým leteckým 
snímkům, které vy-
užívám jako zdroje 
dat, jsem si uvědo-
mil, jak výrazně se 
soutok za poslední 
století proměnil. 
Z oblasti různě ote-
vřených lesů, mnohde připomínající spíše af-
rickou stromovou savanu, se stala stejnověká, 
zapojená lesní plantáž. Spolu s rozvolněnými 
lesy i dubovými velikány pomalu mizí množství 
druhů, vázaných na tyto podmínky – a nejsou 

to jen často zmiňovaní brouci, ale i spousta 
druhů ptáků, savců či rostlin,“ dodal Miklín. 

Další fotografie a informace o oblasti i vý-
stavě najdete na adrese: www.stromsoliter.cz

-jam-

Na přelomu roku byla v budovách Příro-
dovědecké fakulty (PřF) naší univerzity 
k vidění putovní výstava „Věda u nás 
(v Moravskoslezsku) pro Vás“. 

Do konce roku 2011 byla výstava umístěna 
v prostorách studovny PřF na ulici 30. dubna 
22 v Moravské ostravě a v novém roce 2012 
se výstava přestěhovala do atria nové bu-
dovy PřF na ulici Chittussiho 10 ve Slezské 
ostravě. 

Výstava byla oficiálně zahájena 8. pro-
since 2011 za přítomnosti paní děkanky PřF 
doc. PaedDr. Dany Kričfaluši, CSc., akade-
miků PřF a hostů – kolegů z ústavu geoniky 

Akademie věd Čr, kteří jsou spoluorganizá-
tory této putovní výstavy. 

Cílem výstavy bylo představit vědec-
kovýzkumný potenciál Moravskoslezského 
kraje (MSK), ukázat, čím se zabývají vě-
decké týmy na zdejších univerzitách a vě-
deckovýzkumných institucích. Seznamovala 
návštěvníky s nejvýznamnějšími vědecko-
výzkumnými projekty, jejichž nositeli jsou 
pracoviště vysokých škol a Akademie věd 
v Moravskoslezském kraji. 

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

beata.sklarova@osu.cz

 Miklínova výstava fotografií

 Dny otevřených dveří 

 Věda u nás – věda v Moravskoslezském kraji

Solitérní dub.  Foto: Jan Miklín
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„Ohně!“, „Perníčky…“, „To jak to lezlo 
z toho umyvadla!“ Toto se dětem nejvíce 
líbilo na tradiční Mikulášské besídce Pří-
rodovědecké fakulty (PřF) naší univerzity, 
která se konala 8. prosince 2011 v budově 
PřF (již osmý ročník této besídky). 

Pohádku plnou chemických pokusů a kouzel 
zde, jako každoročně, předvedli studenti 
druhého ročníku navazujícího magister-
ského studia učitelství chemie pod laskavým, 
nadšeným (a nezasahujícím) dohledem paní 
docentky Solárové. A tak zase jednou v roce 
chodby katedry chemie voněly perníkem 
místo destilačními výpary, zněly koledy místo 
chemických zákonů a učitelům tekly slzy smí-
chu místo slz nad studentskou nevědomostí.

A jak to tedy vlastně bylo? Mikuláš (robin 
olšar) se (po kotníky v umělé mlze, která se li-
nula z umyvadla) rozhodl usmířit věčné rivaly 
z nebe a pekla a oslavit s nimi svůj svátek. 
Jak všichni víme, rozpustilí čerti a namyšlení 
andělé se přece nesnesou! A tak se alespoň 
předháněli ve svých kouzlech a pokusech. 

Čerti (Karolína Maráková, Jana Štefe-
lová, Zdeňka Žitníková) prováděli čertoviny 
s barevnými pekelnými ohni, jiskry létaly na 
všechny strany a sem tam i něco vybouchlo. 
Andělé (Veronika Kunčická, Tomáš Havlas, 

Marie ručková) se samozřejmě nenechali 
zahanbit a Mikuláši k svátku snesli doslova 
modré z nebe, roztančili pro něj rozinky 
a tvořili obláčky. náladu Mikuláši zkazili až 
mlsouni z řad andělů i pekelníků, kteří pod 
rouškou tmy spořádali všechny jeho pracně 
napečené perníčky. Ale i ti byli brzy odhaleni 
Mikulášovými pokrokovými metodami a - jak 
už to tak v pohádkách bývá – jejich společná 
vina je spřátelila. 

A pak už vypravěč (Tomáš rejč) zavřel po-
hádkovou knihu, děti byly odměněny cukro-
vím a perníčky, docentka Solárová hodností 

CHAMU (Chemické akademie múzických 
umění) a za výkřiku „Jde se domů!“ se šlo 
domů. A scénáristky a režisérky Marcela Pic-
ková a Lenka novotná si mohly oddechnout, 
protože svůj studentský závazek almě mater 
splnily. Příští rok totiž štafetu Mikulášských 
besídek přebíráme my, současní prváci. 
A máme se co snažit, abychom se té letošní 
alespoň vyrovnali…

Marcela Pytlíková, 
studentka PřF 

Zájemci z řad „dospěláků“, kteří se sešli 
v sobotu 7. ledna 2012 v budově Přírodo-
vědecké fakulty (PřF) naší univerzity, po-
tvrdili, že na studium není nikdy pozdě. 

Přihlásili se ke studiu na katedře informatiky 
a počítačů na PřF, kde budou studovat vy-
brané předměty oboru aplikovaná infor-
matika v rámci pilotního projektu dalšího 
vzdělávání oP VK „Tvorba distančních vzdě-
lávacích modulů pro celoživotní vzdělávání 
dle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ na Pří-
rodovědecké fakultě ostravské univerzity“, 
který umožní účastníkům projektu absolvo-
váním vybraných modulů zvýšit své znalosti 
a dovednosti v oblasti informačních techno-
logií a zvýší jejich konkurenceschopnost na 
trhu práce. 

Studium je plně hrazeno z prostředků Ev-
ropského sociálního fondu a státního rozpočtu 
Čr. na úvodní informační schůzce k tomuto 
studiu, kterou vedla hlavní koordinátorka pro-
jektu Ing. Eva Burianová, Ph.D., všichni získali 
potřebné informace k zahájení studia, byli pro-
školeni v portálu LMS Moodle, který je hlavní 
studijní podporou tohoto typu studia. 

Současně byli seznámeni s celým systé-
mem studia, dalšími souvisejícími portály 
a aplikacemi. Poznali vyučující jednotlivých 
modulů a dále všechny členy týmu, kteří 
s nimi budou v rámci tohoto projektu spolu-
pracovat. V době uzávěrky časopisu stále při-
cházely další přihlášky, kapacita jednotlivých 
modulů je ale omezena.

Ať už tyto „středněvěké“ studenty 
vedlo ke studiu cokoliv, například potřebná 

pracovní kvalifikace, rozšíření si vědomostí 
nebo chuť změnit svůj život a začít prostě 
studovat vysokou školu jen tak, jsme rádi, že 
se do tohoto studia přihlásili, protože další 
vzdělávání má vždycky smysl, je to užitečná 
„záležitost“. 

Jak řekl všem účastníkům této informační 
schůzky prorektor pro rozvoj a informatizaci 
oU a zároveň garant předmětu Informační 
systémy na PřF doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.: 
„Je třeba si uvědomit, proč studujete. Stu-
dium je pro vás, není pro zážitek. Učíme se 
pro život, ne pro tu danou chvilku.“ Moudrá 
slova… Takže hodně štěstí a zdaru!

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

beata.sklarova@osu.cz

 Na studium není nikdy pozdě!

 Mikulášská besídka 2011  Reportáž

(pokračování na straně 26)

Prorektor pro rozvoj a informatizaci doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc., přednášel „dospělákům“.
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 18. ročník semináře matematiky
Dne 3. února 2012 se na katedře mate-
matiky Přírodovědecké fakulty (PřF) naší 
univerzity seminář matematiky pro stře-
doškolské profesory a učitele základních 
škol. 

Letošní 18. ročník se konal ve spolupráci 
s organizací Jednota českých matematiků 
a fyziků (JŠMF) z ostravské pobočky, která 

oslavila 55 let od svého založení. Celodenní 
akce byla nabitá velmi zajímavými před-
náškami z oblastí výuky matematiky, které 
prezentovali významní členové JČMF, rnDr. 
Josef Kubát a doc. rnDr. Eduard Fuchs, CSc.

Doktor Kubát se v prvním bloku zabý-
val tématem „Euklidovská a neeuklidovské 
geometrie“. Druhou polovinu semináře 
vedl docent Fuchs na téma „Co ještě nevíme 

o přirozených číslech“ a vše zakončila před-
náška „Chaos a kvadratické funkce“.

Poutavá forma, doplněna o velký počet 
názorných ukázek, pomůže posluchačům

při zatraktivňování výuky. úspěch celé 
akce stvrdila účast téměř stovky učitelů ze 
všech škol v moravskoslezském kraji.

Mgr. Věra Ferdiánová, 
katedra matematiky PřF

 

 Besídka i s Michaelem 
Londesboroughem
Pozorný návštěvník Mikulášské besídky si 
letos mohl mezi skupinou diváků povšim-
nout i známého popularizátora chemie 
a vědce Michaela Londesborougha. 

Michael nám svou návštěvu na katedře při-
slíbil již loni v červnu na akci Chemie na 
Slezskoostravském hradě a jak sám po před-
stavení říkal, byl rád, že k nám nakonec 
opravdu zavítal. 

Vystoupení studentů pozoroval s úsmě-
vem na rtech a následně hodnotil velice 
kladně. Po ukončení besídky jsme ho spo-
lečně s Lucií ruppenthalovou provedly pro-
storami katedry chemie, kde mu někteří 
naši akademičtí pracovníci (doktor Haluzík, 
docent Kalina, docent Slovák) ukázali pří-
strojové vybavení a odhalili něco z vědecké 
práce naší katedry. 

Budeme se těšit na další případné setkání 
či spolupráci s Michaelem.

Petra Veselá, 
studentka PřF 

 13. komnata Mikulášské besídky 
aneb Drby ze zákulisí
Mikulášská besídka proběhla na Ostravské 
univerzitě letos už poosmé, přesto byla 
opět netradiční a originální. Kdo přišel 
s tím nápadem? Co bylo pro účastníky nej-
těžší? A koho napadla ta scéna jako vystři-
žená ze seriálu Akta X?

Tvůrkyněmi základního skeletu besídky jsou 
Marcela Picková a Lenka novotná, pravdou ale 
je, že mnohé nápady a zlepšováky (např. snad 
nejoblíbenější scéna, při které málem přeskočí 
jiskra mezi čerticí a Mikulášem) vznikly až při 
zkoušení. Však při tom měsíci příprav bylo na 
změny času spousta. některé hlášky (zejména 
Mikulášovy poznámky k pokusům) jsou však 
plodem čisté improvizace. Se scénou Mikulá-
šova vyšetřování přišla Maruška ručková.

A co se dělo za oponou? Zatímco diváci 
už pomalu plnili hlediště, za scénou probí-
hala horečnatá kontrola surovin na pokusy, 
poslední opakování textů a o dvě patra výše 
míchala Andrea Balonová nový roztok zje-
vení, kterým andělé vyluští Mikulášův kou-
zelný dopis a který někdo pár minut před 
začátkem představení omylem vylil.

na tác se se slovy ‚neujídej, to máš sníst až 
během představení‘ se urovnávalo cukroví, které 
Zdeňka Žitníková pekla téměř tři dny (a spálila 
pouze dva plechy). Čerti si mazali tváře, andělé 
upravovali křídla a Mikuláš neposlušné vousy. 
A zatímco představitelé pekelníků i svatoušků byli 
nervózní, aby jim tak dlouho připravované a toli-
krát zkoušené pokusy vyšly, vypravěč Tomáš rejč 
a představitel Mikuláše robin olšar se těšili na 
lechtivou scénu s čerticí Karolínou Marákovou.

Ale nebyla to jen samá legrace. robin, 
který měl zdaleka nejvíce textu, měl problém 
s jeho zapamatováním a navíc paruky a ru-
kávy neustále hrozily možností vzplanutí. 
nakonec ale všechno dobře dopadlo a účin-
kující vzkazují následujícím generacím svých 
následovníků: nebojte se, jděte do toho. Je 
to skvělá zkušenost. Ale nezávidíme vám 
vaše postavení, těžko nás překonáte!

A na závěr šokující odhalení! Maruška 
ručková, anděl mlsoun, který se nemůže 
dočkat vanilkových rohlíčků, ve skutečnosti 
toto cukroví nijak zvlášť nemusí!

Marcela Pytlíková, 
studentka PřF  

Fota: Petra Veselá

 Mikulášská…

Na fotografiích zleva: RNDr. Josef Kubát při své přednášce a účastníci semináře. 

(pokračování ze strany 25)
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 Studentský Klub StudentOFF 

Se začátkem roku 2012 je již opět v plných 
přípravách jedna z největších studentských 
akcí a zároveň studentská oslava přicháze-
jícího léta – majáles. Majáles Ostrava 2012. 
Proběhne ve středu 2. května 2012 v areálu 
Slezskoostravského hradu a Černé louky 
a bude se jednat o první spojený a doposud 
největší majáles obou univerzit.

 Větší areál, více scén
Zatímco minulé roky pořádaly stavovské unie 
studentů (SUS) ostravských univerzit – naší 
univerzity (oU) a VŠB-TUo každá svůj majá-
les, letos čeká ostravu vzhledem ke spojení 
obou studentských organizací pod názvem 
Stavovská unie studentů ostrava majáles je-
den, o to větší. 

„Chceme studentům a samozřejmě nejen 
studentům nabídnout takové „malé Colours 
of Ostrava,“ komentovala spojený majáles 
hlavní organizátorka projektu a prezidentka 
SUS ostrava Jaroslava Kořená. „Areál bude 
v porovnání s minulým ročníkem majálesu dva-
krát tak velký a místo dvou scén se můžou ná-
vštěvníci těšit na tři,“ dodala.
 Čistě studentská akce
Majáles ostrava je jedním z posledních čistě 
studentských majálesů v republice, většinu 
velkých majálesů v krajských městech již 
pořádají soukromé agentury. „My chceme 
kolegy studenty zapojit co nejvíce, celý organi-
zační tým je tvořen vysokoškoláky,“ sdělila Ko-
řená, sama studentka druhého ročníku oU. 

na grafice prvního spojeného majálesu 
již dokončují práci studenti Fakulty umění 
oU, na programování majálesových stránek 
se budou pro změnu podílet studenti VŠB-
TUo. „Plánujeme také ve velkém zapojit ostrav-
ské studentské organizace,“ dodala Kořená. 
 Vystoupí známí interpreti  
i studentské kapely
na první scéně vystoupí největší „hvězdy“ 
celého majálesu v čele s oblíbenou českou 
kapelou Chinaski, dále návštěvníci uslyší me-
zinárodní seskupení n.o.H.A. a českou po-
prockovou skupinu UDG.

Druhá scéna bude tradičně věnována 
také regionálním umělcům a zahraje si na ní 
vítězná studentská kapela soutěže University 
Band Contest, kterou SUS ostrava pořádá 
v únoru právě pro studentské kapely.

„Soutěž pořádáme, abychom dali student-
ským kapelám možnost ukázat se na akci tohoto 
rozměru a posunout se tím dále,“ komentovala 

soutěž Gabriela Kožušníková, hlavní organi-
zátorka soutěže University Band Contest 
a zároveň viceprezidentka pro propagaci 
a Pr SUS ostrava. 

„Do soutěže se přihlásilo celkem 30 kapel, vy-
brali jsme jich 15. V prvním kole již vítěze máme, 
další kola budou probíhat v průběhu února a ab-
solutní vítěz vzejde z březnového finále,“ dodala 
Kožušníková. Podmínkou účasti v soutěži je 
člen kapely studující oU nebo VŠB-TUo.

na třetí majálesové scéně zazní elek-
tronika, d’n’b a jim příbuzné styly v podání 
DJů z České republiky i zahraničí. Právě tato 
scéna bude v areálu Černé louky, stejně jako 
„chill-out“ zóna studentského rádia Kolej 
určená k pohodovému posezení.
 Klubová „afterparty“
Další novinkou letošního majálesu bude klu-
bová scéna, na kterou se budou moct návštěv-
níci vydat po skončení hlavního majálesového 
programu. V areálu Slezskoostravského hradu 

bohužel není možné pokračovat s vystoupe-
ním kapel až do ranních hodin z důvodu rušení 
nočního klidu v centru města. „Tuto otázku po-
každé řešíme, ale bohužel se s tím nedá nic dělat.“

Z tohoto důvodu se před 23. hodinou 
veškerý program přesune do ostravských 
klubů v blízkosti majálesového areálu a také 
do areálu kolejí VŠB-TUo. Tyto kluby se bu-
dou lišit především žánry hudby, mezi kte-
rými nebude chybět „oldies“, rock nebo 
právě elektronika. Zahrají kapely zvučnějších 
jmen, jako Sunshine nebo Evolution Dejavu, 
i kapely studentské.
 Průvody masek zůstanou dva
Dopolední průvody masek se na rozdíl od 
majálesů spojovat nebudou, každá univer-
zita bude mít svůj vlastní. „Průvody bychom 
na sebe rádi napojili možností přejezdu masek 
do centra města zdarma majálesovými auto-
busy.“ Průvod by tak nenásilně pokračoval 

spolu s dalšími účastníky až do majálesového 
areálu, jak je zvykem. Majálesové autobusy 
poté budou jezdit mezi areálem VŠB-TUo 
a Slezskoostravským hradem po celý den. 
 Majáles u Globusu nebyl  
„tím pravým ořechovým“
Dalším důležitým důvodem spojení obou 
majálesů je také minulý, ne příliš úspěšný 
Majáles VŠB-TUo na parkovišti u Globusu 
v ostravě-Porubě. „Na tento majáles byly spíše 
negativní ohlasy hlavně z důvodu umístění,“ vy-
světlovala Kořená. 

V areálu VŠB-TUo již není možné majáles 
pořádat kvůli výstavbě nové budovy školy 
s moderní technologií. Proto se také již mi-
nulý Majáles VŠB-TUo musel přesunout do 
nového, ne příliš vhodného areálu.

„Spojením majálesů si všichni návštěvníci 
budou moct užít příjemnou atmosféru hrad-
ního areálu,“ doplnila Kořená.

Hana Moravcová

 První společný majáles v přípravách

Hlavní důvody  
spojení ostravských majálesů:
1. Uspořádání větší akce, která nabídne 

více kvalitních hudebních interpretů 
a větší areál s více aktivitami.

2. V areálu VŠB-TUo již není možné majá-
les pořádat (kvůli stavbě nové budovy, 
Majáles VŠB-TUo probíhal již minulý 
rok na parkovišti u Globusu).

3. Vytvoření jedné velké akce, ještě vý-
znamnější pro město ostravu i region.

4. Přispět k plánovanému sloučení univer-
zit tím, že se majálesu zúčastní a budou 
se na jeho přípravách aktivně podílet 
studenti oU i VŠB-TUo.

5. Zástupci studentských organizací i rek-
toři obou univerzit projevili na setkání 
studentských organizací s rektory 
v květnu 2011 souhlas s tímto krokem.

byl založen v únoru loňského roku 
a v těchto dnech tedy slaví své první na-
rozeniny. Klub vznikl z přání nabídnout 
studentům naší univerzity místo, kde si 
mohou odpočinout mezi přednáškami a za-
číst se do časopisů, které jsou v klubu volně 
k dostání, případně si vypůjčit jednu z knih. 

Základní filosofie, kterou se snaží vedení klubu 
dodržovat, je prostá. Chceme studentům, ale 

také širší veřejnosti nabídnout nejen oázu 
klidu uprostřed každodenního shonu, ale také 
možnost pro seberealizace studentů – umož-
nění prezentace vlastní tvorby, ať už je jakáko-
liv, spoluúčasti na dramaturgii klubu aj.

Programovou stálicí jsou diskuze na 
poutavá témata a večery deskových her. Stu-
dentoFF se vám ale stále snaží přinášet něco 
nového. V minulosti jste si například mohli 

(pokračování na straně 28)

Záběry z loňského majálesu.  Fota: SUS Ostrava
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Dopisy čtenářů

Pozvánky

zabubnovat se skupinou Afrikana a v ná-
sledné besedě zjistit, kolik předsudků panuje 
o Africe v „západní“ civilizaci. 

Zajamovat si s kytaristou Markusem Sta-
vrosem, který ve StudentoFFu vedl též velmi 
úspěšné kurzy kytary, které, jak věříme, bu-
dou v letním semestru pokračovat, nebo se 

seznámit ve Student Speed Datingu a rozšířit 
tak svůj okruh přátel. 

Také spolupracujeme s neziskovou organi-
zací Čisté nebe, jejíž besedy jste se mohli zú-
častnit v prosinci. V únoru máme na programu 
promítání z festivalu dokumentárních filmů 
Jeden svět, a to konkrétně film Krev v mobi-
lech, nesmí pochopitelně chybět deskovky, dis-
kuze na téma Sekty a pomyslnou třešničkou na 
dortu může být třeba pokerový turnaj, kterého 

se samozřejmě můžete zúčastnit! A v březnu 
budeme doufat, že nás poctí svou návštěvou 
charismatická zpěvačka Veronika Graylů.

A kde nás najdete? Sídlíme na dvoře Fi-
lozofické fakulty naší univerzity hned vedle 
občerstvení Voliéra. Kontakty, fotky, aktu-
ální program a další podrobnosti najdete na 
našich stránkách studentoff.osu.cz.

Za tým StudentoFF  
Vojtěch Glofák

 Studentský…

Naše škola společně s dalšími 11 základními 
a středními školami Moravskoslezského 
kraje je zapojena do projektu „Systém vyu-
žití počítačem podporovaných experimentů 
k posilování výzkumných kompetencí žáků 
základních a středních škol“. Hlavním part-
nerem projektu je Ostravská univerzita 
v Ostravě, na projektu participuje jako 
partner také MEC, o.p.s. Ostrava.  

Hlavním cílem 
projektu je podní-
tit zájem studentů 
o přírodní vědy.  
Prostřednic tvím 

kroužků lze využít přirozené hravosti stu-
dentů, což ve standardní vyučovací hodině 
(zejména z časových důvodů) nelze. 

Studenti mají k dispozici senzory, které 
komunikují s počítačem. Je možno měřit a 
efektivně zpracovávat fyzikální či chemické 
veličiny. Dále máme k dispozici programo-
vatelného robota a GPS navigaci pro pěší 
turistiku. 

Pod vedením zkušených učitelů absolvují 
66 hodin kroužku napříč přírodovědnými před-
měty (matematika, informatika, fyzika, chemie, 
biologie, environmentální výchova a geologie). 
V této „motivační fázi“ studenti navrhují vlastní 
úlohy a hledají témata pro své samostatné práce.  

Projekt je určen pro studenty, kteří byli 
vybráni testováním jako studenti s krea-
tivním a logickým myšlením. Studenti jsou 
v kroužku aktivní a diskutují na dané téma. 

Myslím, že hlavní cíl, tj. podnítit zájem stu-
dentů o přírodní vědy, bude u většiny studentů 
splněn. Třeba právě tento kroužek ovlivní je-
jich volbu vysoké školy či zaměstnání.

Mgr. Milan Nohel,  
Mendelova střední škola, nový Jičín 

 Přírodovědné kroužky na ZŠ a SŠ

Uzávěrka dalšího čísla je 10. května 2012.
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