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 Rozhovor s prorektorem naší univerzity
Jméno a příjmení:
doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Vzdělání: Ing. na VUT v Brně, obor elektronické počítače, CSc. na VŠB Ostrava
Rodinný stav: ženatý, dvě dcery
Zájmy: hory, knihy, elektronika
Odborné zaměřeni: informatika

opravit zásuvku, televizor, ledničku. A ten
mě vedl k elektronice, sestavování různých
elektronických přístrojů. Ve svých 6 letech
jsem si postavil „krystalku“, tj. radiopřijímač
na sluchátka. V tom jsem se chytil a elektronika se stala mým koníčkem. Absolvoval jsem
elektrotechnickou průmyslovku v Brně a na

roce jsem založil soukromou společnost
OASA Computers, která byla nejen dodavatelem výpočetní techniky, ale hlavně řešitelem informačních systémů pro mnoho firem.
Po 10 letech soukromého podnikání jsem se
vrátil do pedagogické a výzkumné činnosti
na vysokou školu, kde se snažím uplatnit
všechny své zkušenosti z předchozích praxí.
Jak se vaše všestranné zkušenosti ze státní i komerční sféry odrážejí ve vaší současné práci?
Zkušenosti, které jsem získal v OKD a v OASE,
jsou pro mne hodně důležité jak při řízení katedry informatiky a počítačů, tak především
při realizaci projektů, které mám na naší
univerzitě na starosti. V oblasti informatiky
je potřebné mít nejen dobré teoretické znalosti, ale především zkušenosti s aplikacemi
v různých oblastech. Obdobně pro řízení
projektů nestačí mít jen teoretické znalosti
z projektového řízení, ale mít i zkušenosti
s řízením lidí, ekonomikou, financemi, právními aspekty řešení složitých projektů.

Doc. Cyril Klimeš je vedoucím katedry infor
matiky a počítačů Přírodovědecké fakulty
(PřF) a prorektor pro rozvoj a informatizaci
naší univerzity. Celý svůj dosavadní život za
světil informatice.
Je nositelem tří patentů v oblasti pokročilých
technologií řídicích systémů vzniklých při výzkumu technologií pro hlubinné dobývání
uhlí bez přítomnosti lidí, autorem mnoha
analýz a návrhů informačních systémů pro
firmy, které byly realizovány v praxi, a v neposlední řadě autorem řady vědeckých, odborných a pedagogických prací.
Jak se stalo, že člověk z vinařského kraje našel zalíbení v odboru tak vzdáleném jako jsou počítače?
Celý ten zárodek byl u tatínka, který byl
elektrikář, takový ten klasický, který uměl

VUT v Brně jsem se stal jedním z prvních absolventů oboru Elektronické počítače, a to
v období sálových počítačů, kdy se teprve začínalo hovořit o mikroprocesorech.
Souviselo to nějak s vaší prací na VŠB?
Ano, v té době mě zajímal hardware počítačů,
proto jsem po absolvování VŠ nastoupil na VŠB
jako asistent katedry ASŘ. Tam jsem se začal zabývat robotikou a kandidátská disertační práce
se zabývala robotizací hlubinného dobývání.
A jak jste se dostal k informatice?
K samotné informatice i té aplikované jsem
se dostal až v osmdesátých letech, kdy jsem
dělal ředitele podniku Automatizace řízení
v OKD. V roce 1991 jsem podal a obhájil habilitační práci, která byla spojením informatiky
a její aplikace v uhelném hornictví. V tomto

Netajíte se s tím, že rád děláte věci jinak…
Ano, to je pravda. Když jsem nastoupil v roce
2001 na základě konkurzu na katedru informatiky a počítačů PřF naší univerzity,
uvědomil jsem si, že tato katedra musí být
jiná. Jenže v čem jiná? Informatika se učí
všude stejně. Tehdy se zrodila myšlenka nabídnout studium i lidem, kteří jsou nějakým
způsobem znevýhodněni. Řešením se stala
distanční forma studia.
Aplikovaná informatika a distančně…?
V době, kdy jsme žádali o akreditaci distanční formy, existoval jen jediný obor,
a to ekonomický, který měl tuto akreditaci. V současnosti jsme zřejmě již jediná
univerzita v ČR, která má akreditovaný
obor Aplikovaná informatika v distanční
formě studia. O tuto formu studia je obrovský zájem. Následně se nám podařilo
akreditovat navazující magisterské studium informatiky v oboru Informační
systémy, a to jak v prezenční, tak i kombinované formě studia. Konečně v roce
2004 jsme získali akreditaci doktorského
studijního oboru Informační systémy.
(pokračování na straně 2)

 Náš rozhovor…
(pokračování ze strany 1)

Má naše univerzita dostatek odborných
učeben?
Za dobu působení ve funkci vedoucího katedry se podařilo vybudovat řadu nových
učeben a laboratoří, které nám může kdejaká
univerzita závidět. Jedná se především o laboratoř 3D grafiky, laboratoř aplikací soft computingu, laboratoř počítačových sítí, mobilní
učebnu projektování informačních systémů
a v současnosti budujeme virtualizovaný přístup k veškerým softwarovým aplikacím,
předně pro studenty distanční formy studia.
Z pozice prorektora pro rozvoj a informatizaci se mi za dobu mého působení v této
funkci podařilo získat na OU projekty EU
VaVpI za téměř 500 mil. Kč a za více než 500
mil. Kč projekty VpK.
Jako prorektor máte na starosti i oblast
informatizace. Podařilo se vám zavést
na naši univerzitu nějaké unikátní informační technologie?
Informatizace na naší univerzitě je na
velmi dobré úrovni. V oblasti provozu informačních systémů jsou pokryty všechny
základní oblasti hlavních činností. V roce
2010 se podařilo vybudovat z projektových financí unikátní videokonferenční
technologii, umožňující realizovat videokonferenční přenosy nejen v rámci pracovních jednání, ale i pro výukové účely,
předně distančních studentů. Do technologie je zabudováno i nahrávací zařízení,
umožňující vytvářet multimediální výukové materiály. V minulém roce byla tato
technologie rozšířena i v nově otevřené
budově M na Hladnově a v letošním roce
na rektorátě. Tato technologie usnadňuje
nejen komunikaci pracovníků se vzdálenými pracovišti, ale hlavně interaktivní
komunikaci studentů s vyučujícími např.
z domova.
Jak se díváte na možnou integraci naší univerzity s VŠB-TUO?
Integrací můžeme získat velkou příležitost
být univerzitou napříč s technickými, přírodovědnými, humanitními, uměleckými
a medicínskými obory. Je to také příležitost
více provázat projekty vědy a výzkumu. Možnost integrace mezi naší univerzitou a VŠBTUO však záleží na vnějších podmínkách.
Rozumím tím podmínky související např.

s financováním vysokých škol, postavením
velkých univerzit apod. Proto OU a VŠB-TUO
podaly na MŠMT žádost o projekt s názvem
„Podpora vytváření podmínek pro sdílení
kapacit Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity v Ostravě“, který má za cíl výrazně posílit vztahy
mezi OU a VŠB-TUO prostřednictvím jejich
spolupráce a vytvořit podmínky a předpoklady pro možnou integraci.
Jaký je stav ke konci dubna 2012)?
V současnosti probíhají analýzy vzdělávacích,
vědecko-výzkumných, rozvojových, ekonomických a dalších procesů obou univerzit,
analýzy veškerých předpisů a směrnic a jsou
ohodnocovány případné rozdíly. Teprve
na základě těchto analýz lze upřesnit další
postup v případné integraci a samozřejmě
za jasnějších vnějších pravidel, která jsou
vyjádřena zákonem o vysokých školách, zásadami a pravidly financování veřejných VŠ.
V současnosti není ještě jasné znění nového
vysokoškolského zákona, nejsou jasná pravidla financování, a proto nelze jednoznačně
říci, zda integrace bude výhodná, či nikoliv.
Nicméně je zde vůle obou univerzit zahájit
tyto integrační procesy, které mohou vést
k zefektivnění a diverzifikaci výukové činnosti, ke společnému využívání výzkumných
a vývojových kapacit.
Co je cílem projektu integrace?
Jeho cílem je podpořit prohlubování mezioborové spolupráce s důrazem na vyšší
kvalitu vzdělávání studentů a na širší využití
mezioborových předmětů v rámci univerzit,
umožnit sdílenou výuku předmětů mezi jednotlivými fakultami univerzit. Projekt by měl
podpořit společné projekty vědy a výzkumu,
společné využívání informačních systémů
a sítí a infrastruktury obou univerzit.
Jsou odlišnosti naší univerzity a VŠB značné?
Ze současných analýz vyplývá, že řada procesů je na obou univerzitách shodná, u některých jsou jen malé odlišnosti, ale je i řada
procesů a předpisů, které jsou naprosto odlišné. Proces integrace je právě v nalezení
shody tak, aby nebyla poškozena žádná z integrujících univerzit.
V loňském roce jste v Gradě společně s J. Procházkou vydal knihu „Provozujte IT jinak:
agilní a štíhlý provoz, podpora a údržba informačních systémů a IT služeb“ postavenou na
zkušenostech z denní praxe. Píšete učebnice
a skripta pro OU i VŠB-TU. Které ze svých publikací si vy osobně nejvíce ceníte a proč?
Za dobu své pedagogické a výzkumné činnosti jsem autorem nebo spoluautorem
5 monografií, více než 60 skript, několika
desítek příspěvků na konferencích a článků
v časopisech. V době, kdy jsem se zabýval robotikou v oblasti hlubinného dobývání uhlí
a zpracovával kandidátskou disertační práci,
mi byly přijaty 3 patenty v oblasti řídicích
systémů robotických strojů. V době mého
ředitelování na OKD a následně na OASE
jsem zpracoval řadu projektů na provoz
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informačních systémů ve velkých společnostech (OKD, Moravskoslezské teplárny, Válcovny plechu, Dopravní stavby, Statutární
město Ostrava a další). A právě kniha „Provozujte IT jinak“ je vyústěním mých poznatků
a poznatků spoluautora v principy, praktiky
a doporučení k tvorbě, provozu a údržbě IT
služeb.
Jste prorektorem pro rozvoj a informatizaci,
členem vědeckých rad, vedoucím katedry
informatiky a počítačů PřF, vedoucím oddělení veřejných zakázek, VŠ pedagogem,
a tento výčet vašich funkcí jistě není úplný.
Máte vůbec nějaký volný čas?
Času mám opravdu málo. Kromě vyjmenovaných funkcí jsem také členem expertní
skupiny Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, členem předsednictva Rady vysokých škol, členem rady programů MŠMT.
Přesto se snažím udržovat i znalosti v oblasti
moderní elektroniky a výpočetní techniky.
Vy jste si údajně vyrobil počítač i HIFI radiopřijímač sám…
Ano, v době, kdy v ČR bylo jediným dodavatelem počítačů JZD Slušovice (v letech
1985–1989), jsem se rozhodl, že si svůj počítač vyrobím sám. Nejprve to byl 8bitový
počítač, programovaný ve strojovém kódu,
a následně již šestnáctibitový s operačním
systémem CPM a konečně na úrovni tehdejšího IBM PC XT. Proto se i v současnosti elektronikou ještě občas zabývám. Když mám čas
a trpělivost, něco vyrábím. Z dob mých studií
mám také stále HIFI radiopřijímač, co jsem
vyrobil, a ten, světe, div se, je ještě pořád
funkční.
Co děláte ve volném čase?
V zimě si rád zalyžuji, v létě rád jezdím na
kole a projdu se po horách. Mám dvě vnučky
a vnuka a s nimi rád trávím volné chvilky, ale
těch je poslední dobou čím dál méně.
Jaká je vaše oblíbená značka vína?
Protože pocházím z jižní Moravy, z oblasti výroby kvalitních vín, mými oblíbenými značkami
jsou právě vína z této oblasti. Z bílých vín Chardonnay nebo Sauvignon a z červených Merlot.
Text a fota 1, 2: Bc. Hana Jenčová,
newsletter@osu.cz,
tel.: 774 642 229
Foto 3: Ing. Beáta Sklářová

Lékařská fakulta

 Druhé vydání Patologie prof. J. Mačáka a kol.
Pro laika překvapivě velmi čtivou publikaci pokřtil děkan fakulty doc. MUDr. Arnošt Martí
nek, CSc., 17. května 2012 na půdě Lékařské fakulty naší univerzity (LF OU) za přítomnosti
autora a zástupkyně nakladatelství Grada Mgr. Vlasty Wirthové.
Autory odborné učebnice Patologie jsou
vedoucí katedry patologické anatomie
a soudního lékařství Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU) prof. MUDr. Jirka
Mačák, CSc., a proděkanky téže fakulty
prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc.,
a MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.

Probíraná látka nepostihuje (a svým
rozsahem ani nemůže postihnout) celou
problematiku oboru. Jejím úkolem je seznámit studenty se základními pojmy obecné
patologie, novějšími vyšetřovacími metodami, novým zařazením patologických
procesů, současnými klasifikacemi a nejdůležitějšími nozologickými jednotkami speciální patologie.“
http://www.grada.cz/patologie_6388/kniha/katalog/
Text a fota: Bc. Hana Jenčová,
newsletter@osu.cz,
tel.: 774 642 229

 Vlasatobuněčná leukemie
Vlasatobuněčná leukémie (tricholeukémie, hairy-cell leucaemia) postihuje
pacienty středního věku. Je charakterizována buňkami v periferní krvi, které
mají na povrchu výběžky („vlásky“).
Leukemické buňky jsou o něco větší než
buňky CLL a mají obsáhlejší cytoplazmu.
Také jádra buněk jsou poněkud větší
než u CLL a mají oválný nebo kulatý tvar.
Někdy jsou přítomny zářezy na povrchu
jader. Typické pro tuto leukémii je výrazné zvětšení sleziny, která je infiltrována leukemickými buňkami, avšak asi
u čtvrtiny pacientů může splenomegalie
chybět.

Prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc., vedoucí katedry
patologické anatomie a soudního lékařství
Lékařské fakulty, při křtu 2. vydání své (a kol.)
knihy Patologie.

Krátká anotace publikace: „Jde o druhé,
upravené vydání úspěšné odborné učebnice.
Kniha je určena studentům magisterského
a bakalářského studia na lékařských fakultách
a rozsah se řídí současnými osnovami výuky
patologie tohoto typu studia na vysokých školách. Je vhodná pro studenty zubního lékařství a všeobecného lékařství v celém rozsahu.
V omezeném rozsahu pak pro studenty nelékařských zdravotnických oborů.
Předkládané texty s obrazovou dokumentací mohou sloužit studentům především v získávání přehledu o jednotlivých
patologických lézích, rychlé orientaci v názvosloví a k opakování. S určitým omezením
rozsahu jednotlivých kapitol mohou text
využít i studenti na vyšších zdravotnických
školách a lyceích.



Zleva: Prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc., vedoucí katedry patologické anatomie a soudního lékařství
Lékařské fakulty, Mgr. Vlasta Wirthová z nakladatelství Grada a děkan Lékařské Fakulty OU
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.

Věda, nebo učebnice pro studenty?

 Patolog prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc.
Katedra patologické anatomie a soudního lé
kařství Lékařské fakulty naší univerzity.
Lékař FN Ostrava, Ústav patologie.
Bývalý přednosta Ústavu patologie LF MU
a FN Brno.
Pane profesore, právě vyšla nová učebnice patologie, jíž jste prvním autorem. V čem se odlišuje od
vašich předešlých publikací?
Tak především nejde o zcela novou učebnici, ale jak je na titulní straně uvedeno, jde
o druhé, doplněné vydání. Většina věcí je
stejná nebo podobná předcházející učebnici,
která vyšla v r. 2004. Od té doby se objevily
nové klasifikace, nové názory a nové teorie,
které jsme se snažili byť v omezené míře zachytit a předložit našim studentům. Vývoj v medicíně jde tak rychle kupředu, že se každých pět

let objevuje velké množství nových poznatků
a zcela zásadních nových směrů v oboru.
Vznikají nová slova a slovní spojení, takže je
dosti náročné všechno sledovat. V letošním
roce vyšla Obecná patologie jako celostátně
akceptovaná oficiální učebnice pro LF, a přesto již nezachytila např. novou klasifikaci neuroendokrinních nádorů. Příprava učebnice od
jejího napsání do vydání je značně zdlouhavá
a může trvat i několik roků. Tím se může stát,
že doba ji předběhne.
Mohou ji ve svém studiu využít i studenti
Ostravské univerzity? Jen lékařské fakulty?
Učebnici jsme napsali a vydali především pro
studenty Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Pro studenty studijního oboru Vše
obecné lékařství je to doplňková učebnice. Ti
budou muset zvládnout více informací, než
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Prof. MUDr. Jirka Mačák v Ústavu patologie FN
Ostrava při analýze lidské tkáně.

je v této relativně tenké učebnici. Nutno však
říci, že předcházející učebnici si kupovali i na
jiných lékařských fakultách. To byl také důvod, proč vydavatelství souhlasilo s druhým,
doplněným vydáním. Jsme bohužel malý stát
s omezeným množstvím potenciálních kupců
(pokračování na straně 4)

Lékařská fakulta

 Náš rozhovor…
(pokračování ze strany 3)

a každé vydavatelství tiskne hlavně knihy,
které se prodávají. My jsme opět požadovali,
aby byla zachována barevná příloha, která je
sice drahá, ale bez barevných obrázků by byla
bezesporu výrazně ochuzena. A navíc, proč by
naši studenti měli mít horší učebnice než je
tomu v cizině? Možná, že není daleko doba,
kdy studenti na lékařských fakultách budou
natolik jazykově vybaveni, že sáhnou raději

Ale ne vždy jsou výsledky rozboru obarvené
tkáně ze „sklíček“ stejně příznivé.

po anglicky psané učebnici. Nutno přiznat, že
ty jsou sice většinou nádherně vybavené barevnými obrázky, schématy a grafy, ale objemově jsou také podstatně větší.

Vybral jste si patologii už jako student
medicíny?
Musím přiznat, že vůbec ne. Chtěl jsem zůstat
v Olomouci. V místě svého bydliště a v době
těsně po promoci se do Fakultní nemocnice přijímali pouze zkušenější lékaři, kteří měli třeba
už atestaci z příslušného oboru nebo se na atestaci v blízké době chystali. Jediné místo bylo na
Ústavu patologie. Tak jsem si řekl, chvíli se rozkoukám a ono se na klinice brzy něco uvolní. No
a vidíte, dopadlo to tak, že v patologii pracují
doteď. Podle mého názoru není nejdůležitější
samotný medicinský obor, kde zakotvíte, ale
lidé, kteří na příslušném ústavu či klinice pracují, kteří vytvářejí podmínky, jsou chytří, pracovití a jejich práce dává smysl, přinášejí nové
zajímavé metody do oboru a dovedou vlastním
příkladem mladé stimulovat. V každém kolektivu je takových lidí málo, ale stačí jeden nebo
dva a mladý člověk vidí, že i patologie může být
zajímavým oborem pro celý život.
Jakou jste měl motivaci pro sepsání tak časově náročného textu, jako je učebnice?
Musím říci, že v dnešní době se hodnotí spíše
výzkumná a vědecká práce. Za to je kladně
hodnocený autor, pracoviště, na kterém působí, a nakonec i univerzita. Za pedagogické
učebnice a příručky žádné kladné body ne-

V americkém seriálu Kriminálka Las Vegas, je
patolog jedním z nejdůležitějších v týmu…
Tak toto zrovna není ten nejlepší příklad
práce patologa. Přesněji řečeno tuto práci
patolog u nás vůbec nedělá a jsem přesvědčen, že není ani součástí týmu kriminalistů
v USA. V týmu kriminalistů může být pouze
lékař z Ústavu soudního lékařství a to je něco
jiného než patologie. Patolog pracuje v nemocnicích a jeho práce spočívá v hodnocení
patologických změn ve tkáních a orgánech,
které se zde odebírají při operacích a dalších
zákrocích. A také samozřejmě pitvá zemřelé
nemocné v nemocnicích.
Jak vypadá výuka patologie na naší LF v současnosti a co plánujete na nejbližší dobu?
Výuka patologie pro studenty všeobecného
lékařství začne na našem ústavu od září tohoto roku. Bohužel Ostrava nemá žádný studentský kampus, který v současné době již
existuje v Brně. Výukové kapacity jsou v bývalé
nemocnici v Zábřehu a další ústavy a kliniky
jsou ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě.
To značně komplikuje situaci včetně sestavení
rozvrhu. Také prostorové možnosti Ústavu patologie ve FN nejsou na výuku dimenzované.
Bude to vyžadovat čas a také peníze, aby se
vše přivedlo do vyhovujícího stavu.

Na co byste chtěl v souvislosti s touto publikací upozornit?
Snažili jsme se velmi pečlivě posoudit, co je
nutné, aby studenti znali, co je důležité, aby
věděli, a co je užitečné a zajímavé pro jejich
další studium a jejich vlastní odbornou praxi.
Já sám i moje spoluautorky máme dostatečné
množství pedagogických zkušeností, abychom
to posoudili. Přesto jsme některé novější věci
pojali rozsáhleji, než by si možná zasloužily.
Také hrozí, že sousední medicínské obory se
vzájemně málo sledují a některá témata se pak
oborově překrývají. To by snad nemuselo být
na závadu, důležité je, aby se nemísily starší
a novější nomeklatury a názvy. Začínající lékařská fakulta, jako je ta ostravská, má šanci se
těmto rizikům vyhnout nebo je minimalizovat.
Dříve jste vydal i další publikace z oblasti
patologie; jaká je vazba mezi dřívějšími
a touto, nejnovější publikací?
Současná učebnice prakticky navazuje na
všechny moje předcházející učebnice. Ono jich
zase tolik nebylo. Samozřejmě, že se snažím, aby
ta nová byla lepší než ta předchozí. Podle mého
názoru je důležité, aby obor brali studenti jako
jeden ze základních medicínských oborů a nikoliv jako patologii, které se nechtějí a nebudou
po ukončení studia věnovat. Vždyť v každé
dobré učebnici např. Vnitřního lékařství, Chirurgie, Porodnictví a gynekologie jsou v úvodu
i poznatky a nomeklatura, které učí obor Patologie. A musím říci, že naši kliničtí kolegové se
o naše bioptické diagnózy, nové názvy a nové
markery, které používáme v diagnostice, velmi
živě zajímají a jsou v patologii mnohem více orientovaní, než tomu bylo před lety.

Pro tentokrát je verdikt patologa prof. J. Mačáka pro pacienta právě operovaného ostravskými
chirurgy ve FN Ostrava pozitivní, mohou dokončit operaci bez dalšího rozsáhlejšího úkonu.

jsou. A tak se všichni snaží, aby měli co nejvíce vědeckých publikací. To je jistě správné,
ale nezapomínáme trochu na to, že učíme
a vychováváme studenty (?) a že ti by měli
mít učitele, kteří se jim plně věnují, píší pro
ně nové texty a vylepšují výukové metody.
V zemích, kde se za studium platí, se i rodiče
studentů zajímají o tyto věci a samozřejmě
zaplatí své ratolesti tu školu, o které si myslí,
že je v tomto směru lepší. O metodách výuky se pořádají i mezinárodní konference.
Možná, že tyto trendy se brzy objeví i u nás.
Takže zpět k vaší otázce. Motivací byla snaha,
aby studenti dostali pokud možno co nejnovější a nejkvalitnější informace v oboru.
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Jaký je váš názor na možné sloučení naší
univerzity s VŠB-TUO?
Je to jistě po všech stránkách velmi náročné
spojit takto velké organizace. Byl bych velmi
rád, kdyby se tento projekt uskutečnil.
Čemu se věnujete ve volném čase? Máte nějaké koníčky?
Bohužel volného času mnoho nemám, ale
snažím se kondičně sportovat, jezdím na
kole, pěstuji pěší turistiku a také s manželkou rádi cestujeme. Jinak rád čtu, občas
chodíme na zajímavé výstavy, věnujeme se
i trochu rodině.
Text a fota: Bc. Hana Jenčová

Lékařská fakulta



Katedra biomedicínských oborů

Katedra biomedicínských oborů (KBO) se zaměřuje na činnost pe
dagogického i vědeckovýzkumného charakteru. Katedra zajišťuje
výuku odborných předmětů jak studentů všeobecného lékařství, tak
i pro Bc. nelékařské zdravotnické obory a garantuje Bc. studijní obor
Zdravotní laborant.
KBO je jednou z nejstarších kateder Lékařské fakulty naší univerzity. Vznikla společně
se vznikem Zdravotně sociální fakulty v roce
1993 pod názvem katedra vyšetřovacích metod. Současný název katedra biomedicínských
oborů byl oficiálně schválen k 1. lednu 2010
spolu se změnou názvu fakulty.
Z hlediska organizačně administrativního
katedra zahrnuje: Ústav chemie a biochemie,
Ústav mikrobiologie a imunologie, Ústav lékařské biologie a genetiky, Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky, Ústav laboratorní
hematologie a transfúziologie a Oddělení lékařské genetiky. Tyto ústavy v současné době
jsou zatím spíše zárodky příslušných oborů na
LF. V budoucnu je třeba řešit zapojení ústavů
a center FN Ostrava, ZÚ Ostrava a dalších spolupracujících pracovišť do KBO.
Tříletý Bc. obor Zdravotní laborant je
akreditovaným oborem MZČR a MŠMT, patří
pod studijní program Specializace ve zdravotnictví a opravňuje k výkonu nelékařského
zdravotnického povolání bez odborného
dohledu. Byl dlouhá léta hlavním studijním
programem katedry. Jeho posluchači jsou vybaveni odpovídajícími teoretickými i praktickými znalostmi s přihlédnutím k jejich pokud
možno co nejširšímu uplatnění při provádění
zdravotnických úkonů v jednotlivých laboratorních oborech.
Katedra zajišťuje, částečně ve spolupráci
s katedrou chemie PřF naší univerzity, pro
všechny lékařské i nelékařské zdravotnické
obory výuku chemie a biochemie, dále pak
hematologie a transfúzního lékařství, informatiky a biofyziky, biologie, genetiky a genetické toxikologie, mikrobiologie a imunologie.
Katedra má v současnosti 24 interních členů
a 14 členů externích. Je zastoupena 2 profesory, 2 docenty, 8 odbornými asistenty s vědeckou hodností a 7 vědecko-výzkumnými
pracovníky, kteří se převážně podílejí na výzkumné a publikační činnosti katedry.
V současnosti se vedení katedry zaměřuje také na zajištění výuky teoretických pre
klinických oborů zejména pro lékařský směr,
který postupně nastupuje do jednotlivých
ročníků studia. Aktivity v jednotlivých oborech jsou zaměřeny na inovace stávající výuky
a přípravu a realizaci nové výuky pro studenty
všeobecného lékařství.
V rámci projektu OPVK Inovace profesních
zdravotnických programů na naší univerzitě
(IPZP) probíhá inovace výuky biofyziky pro nelékařské zdravotnické obory, příprava nového
učebního textu a e-learningového kurzu.
V oboru informačních technologií se
katedra zapojila do projektu „Inovace výuky
informatických předmětů ve studijních programech Ostravské univerzity“, v rámci kterého budou v roce 2012 připraveny dva nové
texty a tři e-learningové kurzy pro podporu

výuky. E-learning ve
výuce umožňuje vést
výuku
interaktivně,
studenty maximálně zapojit do samostatných
činností a v souladu s podmínkami hodnocení
kurzu průběžně sledovat práce studentů,
efektivně je ohodnotit a korigovat.
V oboru biofyziky se pracovníci katedry
aktivně účastní odborných seminářů pořádaných v rámci projektu „Prohloubení odborné
spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v ČR“, garantovaného Lékařskou fakultou UP v Olomouci
(seminář k zobrazování ultrazvukem, ke kryo
terapii atd.). V rámci výuky biofyziky byly
efektivně využity nové technologie při hodnocení studentů všech studijních oborů.
Byly vydány a připravují se výukové ma
teriály z oblasti hematologie a transfúzního
lékařství, mikrobiologie a genetiky. Inovace
výuky byla již několikrát podpořena v rámci
projektů Fondu rozvoje vysokých škol jak
v oblasti informatiky, tak v oblasti výuky
biochemie.
Katedra biomedicínských oborů od ledna
2011 spolupracuje úzce s kolegy z Lékařské
fakulty v Plzni a LF MU v Brně jako partner,
a to konkrétně ve 2 projektech podporovaných finančně Evropským sociálním rozvojovým fondem a MŠMT ČR – „Nové pojetí
výuky imunoanalytických metod“ a „Klinická
biochemie – inovovaná, interaktivní výuka
e-learningem“. Od září 2011 se spolupráce
rozšířila i v oblasti molekulární genetiky. KBO
je aktivně zapojena do akcí celoživotního
vzdělávání v rámci nelékařských zdravotnických i lékařských profesí (projekty Jesenius),
a to jak stávajících, tak nových.
Od roku 2012 se členové katedry rovněž
podílejí na projektu MODin (Modernizace-Diverzifikace-Inovace), kde by výstupem mimo
jiné měla být i kombinovaná forma studijního oboru Zdravotní laborant.
V roce 2010 zahájila svou činnost na KBO
Národní referenční laboratoř pro anaerobní
bakterie. Je zaměřena jak na identifikaci již
izolovaných anaerobních patogenních bakterií a stanovování jejich citlivosti na antibiotika,
tak i na izolaci a identifikaci těchto bakterií
přímo ze vzorků humánních i veterinárních
klinických materiálů a ze vzorků poživatin,
krmiv a jiných biologických materiálů.
V rámci Ústavu lékařské biologie a ge
netiky LF OU se také řeší problematika genetické toxikologie. Sledují se genotoxické
látky, které jsou nebezpečné pro genetickou
výbavu člověka, a to pomocí cytogenetických metod. Do výzkumu jsou zapojeni také
studenti pracující na bakalářských a diplomových pracích. Pracovníci Oddělení klinické
genetiky FNO spolupracují na projektu IGA
NT12246-5/2011 (IGA MZ ČR) Epidemiologická
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a genetická studie frekvence sluchových vad,
řešitel MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.
Komplikovaná je situace v oblasti vědy a výzkumu, vzhledem k minimálnímu personálnímu
obsazení jednotlivých ústavů. Přesto například
pracovníci Ústavu lékařské mikrobilologie
podali ve spolupráci s kolegy z LF Univerzity
v Bratislavě žádost o projekt GAČR pod názvem
„Znovu se objevující nozokomiální patogen
Clostridium difficile; jeho faktory patogenity
a rezistence na antimikrobiální látky“. Pro rok
2012 byla podána žádost o projekt v rámci studentské grantové soutěže specifického vysokoškolského výzkumu (SGS) a byl přijat.
Pracovníci Ústavu laboratorní hemato
logie a transfúziologie a Oddělení klinické
hematologie ÚLD FNO v současné době spolupracují v rámci grantu IGA č.NT12193-5/2011
(IGA MZ ČR) s dalšími centry FN a Lékařských
fakult: UK v Praze, UK v Hradci Králové, MU
v Brně a UP Olomouci na výzkumu diagnostiky a léčby pokročilých stadií difúzních velkobuněčných B lymfomů. Spoluřešitelem
grantu za FN Ostrava je MUDr. Milan Matuška, Ph.D. Grant je postaven na těsném
provázání laboratorní, klinické a vědeckovýzkumné spolupráce.
Krevní centrum FN Ostrava poskytuje
laboratorní zázemí rutinních i specializovaných laboratoří, v nichž se studenti seznamují s možnostmi laboratorní diagnostiky na
úrovni serologických i molekulárně-biologických technik. Je zároveň největším zařízením
transfuzní služby v Moravskoslezském regionu
a patří mezi největší specializovaná pracoviště
transfuzního lékařství v ČR.
Na Oddělení klinické biochemie, jejíž
pracovníci jsou rovněž členy Ústavu lékařské
chemie a biochemie KBO, jsou řešeny v současné době granty: Epidemiologická studie
významu proteinů tukové tkáně ve vztahu
k inzulínové rezistenci. IGA 2010–2015, řešitel
MUDr. Dagmar Horáková, a Elektroforetická
detekce oligoklonálních protilátek v biologických tekutinách a její klinický význam, využití
přístroje Multiphor II. pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje (01725/2010/RRC). Řešitel MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D.
Na Oddělení klinické biochemie ÚLD
probíhá náročná výuka a praktická cvičení
obecné a klinické biochemie.
Před katedrou stojí celá řada úkolů,
zejména zajištění výuky teoretických předmětů studia medicíny, a to už v současnosti,
jak postupně nastupují studenti medicíny do
jednotlivých ročníků, dále pak rozvoj jednotlivých ústavů, a to jak po stránce personální (od
září 2011 byl tým posílen o prof. biochemie,
od ledna 2012 je katedra posílena o prof. mikrobiologie, od září 2012 o postdoktoranda
pro obor lékařská mikrobiologie a od ledna
2013 o doc. imunologie), tak po stránce rozvoje v oblasti rozvoje výzkumných a vědeckých aktivit.
Doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.,
pověřen vedením
katedry biomedicínských oborů,
Lékařská fakulta OU
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Nový portál pro vědce spuštěn

V závěru března letošního roku byl po
ukončení pilotního provozu a testování
spuštěn nový portál pro vědeckovýzkumné
pracovníky Lékařské fakulty naší univerzity
(www.projekty.osu.cz/promote).
Vědečtí pracovníci tím získali inovativní
zdroj informací o připravovaných výzvách
národních a mezinárodních poskytovatelů
podpory, přehled o vědeckovýzkumných
aktivitách Lékařské fakulty (LF), ale také aktuality v oblasti připravovaných kurzů, seminářů, či konferencí.
Redakční systém, který tvoří srdce portálu,
obhospodařují pracovníci oddělení VaV na LF,
kteří pravidelně aktualizují informace o dění ve
sféře VaV. Nové informace pak mohou návštěvníci odebírat prostřednictvím svého e-mailu,
RSS kanálu či zadat konkrétní dotazy a požadavky prostřednictvím kontaktního formuláře.
V průběhu prvního měsíce provozu
prohlíželo stránky portálu téměř 100
návštěvníků, z nichž polovina navštívila portál opakovaně. Lze tedy konstatovat, že se
pomalu dostává do povědomí a zcela jistě
nalezne své využití.
Byli bychom rádi, kdyby se portál do budoucna stal standardním nástrojem pro vyhledávání informací o připravovaných akcích,
výzvách, ale také vědeckovýzkumných aktivitách všech vědců.



„Naším cílem je sdružovat informace
z nejrůznějších zdrojů na jednom místě
v maximálně přehledné a srozumitelné podobě a zjednodušit tak vědeckovýzkumným
pracovníkům jejich práci,“ uvedl manažer
projektu Lukáš Straňák.

Vznik portálu vědy LF OU byl podpořen
prostřednictvím projektu Podpora zapojení
pracovníků VaV do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce, registrační číslo
CZ.1.07/2.3.00/09.0131 (akronym PROMOTE).
Zdroj: projekt PROMOTE (RŠ); VaV LF OU (LS)

Trenažéry terénních situací

Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů Lékařské fakulty naší univerzity zahájil v roce
2009 realizaci projektu OPVK „Inovace didaktických postupů a podpora distančního vzdě
lávání ve studijních kurzech akreditovaného oboru Společenská patologie a logistika te
rénních rizikových situací“, CZ.1.07/2.2.00/07.0323.
Cílem projektu byla modernizace didaktických postupů při výuce studentů oboru
Společenská patologie a logistika terénních
rizikových situací a oboru Zdravotnický záchranář. Jedním ze stěžejních úkolů bylo
vybudování trenažérů terénních situací –
specializovaných učeben, které jsou lokalizovány v suterénu budovy Ústavu soudního
lékařství FN Ostrava.
Tři trenažéry terénních situací umožňují
výuku 15–20 osob, simulují např. dopravní
havárii, při které se studenti učí vyprošťovat osoby zaklíněné ve vozidle, nebo situaci trestného činu, která umožňuje nácvik
dovedností nezbytných pro ohledání místa
činu, zajištění mechanoskopických, chemických, daktyloskopických stop nebo nácvik
komunikace s obětí na místě trestného činu.
Trenažéry jsou doplněny monitorovacím
systémem, který umožňuje v instruktážní
výukové místnosti modelovou situaci analyzovat. Osvědčila se výuka ve dvou malých

skupinách, kdy jedna pracuje jako profesionální tým v praxi a druhá její činnost vyhodnocuje na monitorech.
Na podporu distančního vzdělávání bylo
vytvořeno 29 distančních opor a zpracováno
145 kazuistik, které ilustrují
především neobvyklé případy.
Cennými pomůckami jsou také
3 výukové a 27 instruktážních
filmů, které jsou využívány
v předmětech soudní lékařství,
viktimologie, kriminalistika, kriminalistická technika, kriminalistická metodika. Z prostředků
projektu bylo spolufinancováno
6 odborných konferencí s mezinárodní účastí. Partnery projektu byla FN Ostrava, Krajské
ředitelství Policie ČR Moravskoslezského kraje (MSK) a Městská policie Ostrava. Na projektu
participovalo celkem 122 osob.
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Závěrečná konference projektu se uskutečnila 11. dubna 2012 v hotelu Imperial
Ostrava, byly na ní prezentovány ukázky z výstupů projektu. Zúčastnil se jí doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., děkan Lékařské fakulty
(LF) naší univerzity, a zástupci partnerů projektu – MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel FN Ostrava, plk. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý,
ředitel Policie ČR MSK. V závěru konference
byly projednány konkrétní možnosti další
spolupráce LF s aplikační sférou, která by byla
přínosem pro studenty i odborníky z praxe.
PhDr. Ivana Fialová,
výkonná manažerka projektu,
ivana.fialova@osu.cz
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Globální problémy veřejného zdravotnictví 2012

Ve dnech 16. a 17. května 2012 proběhl na
Lékařské fakultě (LF) naší univerzity 5. ročník
konference s mezinárodní účastí „Globální
problémy veřejného zdravotnictví 2012“.
Konference je již tradičně pořádána pracovníky Ústavu epidemiologie a ochrany
veřejného zdraví LF. Byla spolufinancována
z projektu Jesenius – centrum pro celoživotní vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
Fakulty zdravotnických studií, CZ.1.07/3.2
.07/02.0053. Projekt spolufinancuje ESF
a státní rozpočet ČR.
Záštitu převzali rektor OU prof. RNDr. Jiří
Močkoř, DrSc., děkan LF OU doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., hejtman MSK Ing. Jaroslav Palas, primátor města Ostravy Ing. Petr
Kajnar a ředitel FNO MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako
akce kontinuálního vzdělávání. Kredity jsou
uděleny i KVVOPZ a ČAS.
Program konference byl rozdělen do
čtyř sekcí, každá sekce byla uvedena dvěma
vyžádanými přednáškami od významných
českých a zahraničních odborníků. První
den zahájila sekce Epidemiologie infekčních nemocí. V úvodní přednášce děkan
LF UP v Olomouci prof. MUDr. Milan Kolář,
Ph.D., upozornil na významný zdravotnický



problém rezistentních mikroorganismů,
kterými se zabývají odborníci nejen v naší
republice.
MUDr. Danica Maslenová z Regionálného
úradu verejného zdravotnictva v Liptovském
Mikuláši seznámila posluchače se závažným
infekčním onemocněním s infaustní prognózou, a to s genetickou formou Creutzfeldt
Jacobovy choroby.
Sekci Epidemiologie neinfekčních nemoci uvedl prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc.,
přední odborník z Institutu zdraví v Hradci
Králové, který se zabýval řadou mylných
představ a názorů na obezitu a správnou
životosprávu. Doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.,
z PřF MU v Brně seznámil posluchače s pokroky v molekulární psychiatrii.
Na úvod sekce Epidemiologie životního
a pracovního prostředí se doc. MUDr. Eleo
nora Fabiánová, Ph.D., z Regionálného úradu
verejného zdravotníctva v Banské Bystrici věnovala ve svém příspěvku pracovním rizikům
nádorových onemocnění. RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D., z Ústavu epidemiologie a ochrany
veřejného zdraví LF OU v Ostravě přednesl
zajímavé informace týkající se bezpečnosti
a zdravotní nezávadnosti nových technologií, především nanotechnologií.
V závěrečné sekci Rizikové faktory životního stylu doc. MUDr. Miroslav Stránský

z Curychu ve Švýcarsku přednesl přednášku
na téma „Pitný režim pod lupou“, ve které
prezentoval základní principy správného
pitného režimu, vhodných a nevhodných
tekutin důležitých pro zdravý organismus.
Doc. Mgr. Andrea Madarasová Gecková,
Ph.D., z Univerzity PJŠ v Košicích se zabývala
psychosociálními aspekty kouření.
Na tato úvodní zajímavá, a pro veřejné
zdravotnictví velmi zásadní témata navázaly příspěvky ostatních aktivních účastníků
konference. Diskuse k jednotlivým tématům
byla bohatá a velmi přínosná. Součástí konference byla i posterová sekce, která přinesla
řadu zajímavých informací z různých oblastí
veřejného zdravotnictví.
Na konferenci zaznělo celkem 31 přednášek, z toho 8 vyžádaných, a bylo prezentováno 14 posterů. Akce se zúčastnilo kolem
100 účastníků z ČR i ze zahraničí, zvláště početná byla skupina přednášejících ze Slovenska. Účastníci konference byli spokojeni jak
s odborným programem, tak s doprovodným
společenským večerem, který se konal první
den konference.
Organizátoři děkují všem partnerům, aktivním přednášejícím i ostatním účastníkům
za podporu a přízeň a srdečně zvou všechny
zájemce o problematiku věřejného zdravotnictví na další ročník, který se bude konat
v roce 2013.
Ústav epidemiologie
a ochrany veřejného zdraví LF OU
MUDr. Jana Povová,
jana.povova@osu.cz;
Ing. Hana Tomášková, Ph.D.,
hana.tomaskova@osu.cz

Zájem o konferenci vzrůstá

Se vznikem Lékařské fakulty naší univerzity souvisí pořádání studentské vědecké konfe
rence (SVK). 25. dubna 2012 se uskutečnila v pořadí druhá konference určená studentům
bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů lékařských a zdravotnic
kých fakult z celé České i Slovenské republiky.

V uplynulém roce přijalo pozvání k účasti
a podmínky k prezentaci soutěžního příspěvku splnilo 38 studentů. Druhý ročník
SVK zaznamenal nárůst zájemců o prezentaci soutěžního příspěvku, kdy podmínky
splnilo již 50 přihlášených studentů.
Prezentace byly rozděleny do pěti sekcí:
Všeobecné lékařství a doktorské studijní
programy (1), Bakalářské studium (2), Ošetřovatelství NMgr. (3), Ochrana veřejného
zdraví (4) a Zdravotnický laborant a ostatní
(5) a ke každé z nich byla stanovena hodnoticí komise.
(pokračování na straně 8)
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Lékařská fakulta

 Zájem o…
(pokračování ze strany 7)

Druhou SVK Lékařské fakulty (LF) naší
univerzity zahájil prorektor pro řízení vědy
a vnějších vztahů OU profesor MUDr. Jan
Lata, CSc., spolu s proděkankou pro vědu
a výzkum LF OU MUDr. Janou Dvořáčkovou, Ph.D. Přivítali jak studenty, vědecké a pedagogické pracovníky fakulty, tak i vzácné
hosty. K nim rozhodně patřil MUDr. Radan
Volnohradský, lékařský ředitel skupiny AGEL,
a náměstek ředitele FNO pro léčebnou péči
MUDr. Josef Srovnal.
Hodnoticí kritéria byla stanovena tak, aby
hlediska posuzování byla ve všech komisích
jednotná a do určité míry usnadnila náročnost
vyhodnocení nejlépe zpracované a přednesené prezentace. Díky velkorysosti sponzorů
akce, firmy společnosti Martek Medical a Agel,
bylo možno ocenit tři nejlepší práce v každé ze
sekcí, kdy 1. cenou byla finanční odměna 5 000
korun, 2. cenou finanční odměna 3 000 korun
a 3. cenou finanční odměna 2 000 korun.
Jsme velice rádi, že se druhý ročník Studentské vědecké konference LF OU setkal



TU Liberec, UP Olomouc a JU v Českých
Budějovicích.
MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.,
proděkanka pro vědu a výzkum
Lékařské fakulty OU

Vzpomínka na MUDr. Milenu Menzlovou, CSc.

Vážení kolegyně a kolegové,
17. dubna 2012 zemřela naše kolegyně
a blízký člověk MUDr. Milena Menzlová, CSc.
Vzpomeňme na chvíli na tuto zajímavou ženu plnou energie a velkých plánů do poslední chvíle svého
života.
Paní doktorka dlouhá léta pracovala
v oboru hygiena práce a pracovní lékařství, kde svým přístupem významně
přispěla ke snížení výskytu uhlokopské
pneumokoniózy u ostravských horníků.
Intenzivně se věnovala především fyzikálním
rizikovým faktorům pracovního prostředí.
V roce 2000 začala působit na naší univerzitě. Od roku 2002 až 2009, kdy odešla



s tak velkým ohlasem v rámci celé České
a Slovenské republiky a mohli jsme přivítat
soutěžící studenty také z Univerzity obrany
Brno, Univerzity Pardubice, Trnavské univerzity v Trnavě, Masarykovy univerzity Brno,

do důchodu, pracovala
jako vedoucí Ústavu
ochrany
veřejného
zdraví na Zdravotně sociální fakultě, později
Fakultě zdravotnických
studií. Svým podílem
významně přispěla ke
vzniku fakulty, ze které
vznikla nynější Lékařská
fakulta.
Ústav ochrany veřejného zdraví vybudovala
od základu. Přesněji
z jedné malé kanceláře vzniklo pracoviště
v samostatné budově, vybavené kvalitním
zázemím. Velká posluchárna patří dodnes
k nejlépe vybaveným učebnám na Lékařské

fakultě. Podílela se na řadě projektů a grantových aktivit.
Za svého působení na naší univerzitě významně ovlivnila životy řady studentů i spolupracovníků. Byla přísná na studenty i kolegy,
ale především na sebe. Na druhou stranu měla
pro všechny dveře své kanceláře otevřené.
Měla radost ze všech pracovních i osobních
úspěchů každého kolegy i studenta.
Poslední dny svého života strávila se svou
rodinou doma, přesto stále zůstávala v kontaktu s ústavem i bývalými studenty.
Bylo nám ctí s paní doktorkou pracovat.
Většina z nás na tuto výjimečnou ženu nikdy
nezapomene.
Za kolegy z Ústavu epidemiologie
a ochrany veřejného zdraví LF OU
MUDr. Jana Povová

Studenti cvičí s handicapovanými dětmi

Katedra rehabilitace Lékařské fakulty naší univerzity připravuje své absolventy pro vý
kon nelékařského zdravotnického povolání v oborech fyzioterapie, ergoterapie a ortotikprotetik. Studenti prvních dvou oborů jsou již několik let zapojeni do zajímavých aktivit
s handicapovanými dětmi.
Jednou z nich je spolupráce s Centrem pro
rodinu a sociální péči v Ostravě, která se
datuje od roku 2007, kdy jsme se zapojili
do projektu Výzva, spolufinancovaného
ze zdrojů ESF. Cílem tohoto projektu bylo
poskytnout individuálně možnost rehabilitačního cvičení dětí s handicapem v jejich
domácím prostředí.
Do této aktivity se tehdy zapojilo asi 15
studentů oboru fyzioterapie a ergoterapie,
kteří pod vedením odborných garantů –
fyzioterapeutů nafotili a zpracovali pro
každé dítě jeho vlastní manuál cvičení tak,

aby odpovídal aktuálnímu zdravotnímu
stavu dětí.
Rehabilitační cvičení pak probíhalo
doma, za asistence některého z rodičů a jednoho z garantů, tak dlouho, až si „rehabilitační asistent“ – student zvykl na dítě a dítě
na něj a dokázal pracovat sám. Setkání a rehabilitační cvičení probíhalo jednou až dvakrát týdně.
Projekt trval dva roky a měl obrovskou
odezvu u rodičů dětí, kteří oslovili Centrum
pro rodinu a sociální péči s požadavkem pokračování této prospěšné činnosti. Společně
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s garantem z katedry rehabilitace, PhDr. Jarmilou Kristiníkovou, Ph.D., která je zároveň
i odborným garantem, byly vytvořeny podmínky pro pokračování aktivity, už ne formou projektu, ale formou dlouhodobější
spolupráce.
Studenti, kteří mají zájem pracovat s handicapovanými dětmi, projdou psychologickými
testy a po nezbytném zaškolení jsou seznámeni
s rodinou, kde budou působit. Vcelku mohou
v konkrétní rodině pracovat dva roky.
Během své práce jsou pod nepřímou kontrolou odborných garantů – musí se zúčastnit
pravidelných konzultací s garanty, které jsou
jak individuální, pouze rehabilitační asistent,
nebo jsou také konzultace i s konkrétním
dítětem.

Lékařská fakulta
Cílem těchto konzultací je možnost diskutovat o cvičení a pohybových projevech dítěte
a stále tak bezprostředně reagovat na možné
změny zdravotního stavu dítěte. V průběhu
práce v rodinách musí student absolvovat také
další odborná školení, která jsou zajišťována jak
pracovníky Centra a cílí na sociální práci, tak odborníky z fyzioterapie a jsou zaměřena ryze odborně. Velmi zajímavým a přínosným seminářem

pro studenty je seminář o dětském Bobath konceptu, který přednáší v současné době jediná
lektorka v ČR Danuška Červenková.
Dvouletá práce v rodinách bývá často
završena zpracováním tématu neuromuskulárního handicapu v bakalářské práci.
To samozřejmě není největším benefitem.
Jak říkají studenti, kteří s působením v rodinách s handicapovaným dítětem skončili,

největším přínosem pro ně je, že se naučili
pracovat s lidmi s tímto postižením v jiném
než nemocničním prostředí. Mnoho studentů má i osobní vazby na rodiny a děti
a navštěvují se i po skončení studia na naší
univerzitě.
PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.,
katedra rehabilitace Lékařské fakulty,
jarmila.kristinikova@osu.cz

Přírodovědecká fakulta

 22. ročník Mezinárodní matematické soutěže V. Jarníka
Třicátého března 2012 se na katedře mate
matiky Přírodovědecké fakulty (PřF) naší uni
verzity uskutečnil už 22. ročník Mezinárodní
matematické soutěže Vojtěcha Jarníka.
Soutěž je pořádána každoročně, dělí se do
dvou kategorií. První kategorie je pro studenty 1. a 2. ročníku VŠ, druhá kategorie je
pro studenty 3., 4. a 5. ročníku VŠ. Letošního
ročníku se zúčastnili nejlepší studenti matematiky ze 41 univerzity 17 států Evropy.

univerzit, která vybrala čtyři příklady do
každé kategorie. Každá univerzita navrhla
několik příkladů do všech kategorií. Výběr
příkladů není jednoduchou záležitostí, musí
se brát ohled jak na kvalitu příkladů, tak i na
jejich vyváženost, aby se třeba nestalo, že
všechny příklady by byly z algebry.
Dále se zvolil předseda mezinárodní poroty, profesor Géza Kós z Budapešťské univerzity, který celou tuto soutěž řídil. Kós řídil
porotu několikrát i v minulých letech. Oficiální zahájení soutěže proběhlo 30. března
2012 v aule naší univerzity. Vlastní soutěž začala vzápětí na katedře matematiky naší PřF.
Každý student za jednotlivý příklad získal určitý počet bodů, tyto body se sečetly
a vytvořil se pořadník. Úlohy opravovali členové mezinárodní poroty. Jednotlivá úloha
každého studenta je opravena minimálně
třikrát. Aby se zaručila nestrannost členů
poroty, zůstávají řešitelé při vyhodnocování
v anonymitě.

Vyhlášení oficiálních výsledků proběhlo
31. března 2012. V první kategorii (1. a 2. ročník VŠ) zvítězili Damian Orlef (Varšava) a Lisa
Sauermann (Bonn), 2. místo nebylo uděleno
a na 3. místě skončil Felix Dräxler (Cambridge). Ve druhé kategorii (3.–5. ročník VŠ)
zvítězili Jakub Konieczny (Krakov) a Ievgen
Makedonskyi (Kyjev), 2. místo opět nebylo
uděleno a na 3. místě skončili Pavel Galashin
a Vladislav Volkov (oba Petrohrad).
Mgr. Lukáš Novotný,
katedra matematiky PřF

Před soutěží se na každé univerzitě konala jednotlivá předkola. Jedná se tedy
o evropskou elitu a většina těchto studentů
jsou obvykle bývalí vítězové matematických
olympiád v jednotlivých státech, respektive
ti, kteří se umístili na předních místech.
Letos poprvé přijeli i studenti z univerzity v Cambridge. Mezi univerzity s vysoce
kvalitním obsazením musíme zmínit Prahu,
Bratislavu, Varšavu, Krakov, Budapešť, Vídeň, Moskvu, Petrohrad a další.
Celkem se soutěže zúčastnilo 9 zlatých medailistů z mezinárodních matematických olympiád. Bez nadsázky se dá říci, že to byla jedna
z nejkvalitnějších soutěží všech dob v Ostravě.
Zúčastnili se jí 153 studenti, z toho 84 studenti
v 1. kategorii a 69 studentů ve 2. kategorii. Naše
soutěž V. Jarníka je nejstarší a nejprestižnější
matematickou soutěží v EU. Její organizace je
velmi náročná, vyžaduje práci po celý rok.
29. března 2012 zasedala mezinárodní
porota složená ze zástupců jednotlivých



Naše trio zazářilo i rozesmálo

Trio našich studentů chemie bavilo vě
dou publikum na mezinárodní soutěži pro
mladé vědce a vědkyně.
Jana Štefelová, Petra Veselá a Tomáš Zelenka jsou studenty navazujícího Mgr. studia
oboru analytická chemie na katedře chemie

Přírodovědecké fakulty naší univerzity a v sobotu 31. března 2012 soupeřili s dalšími mladými vědci v oblastním kole mezinárodní
soutěže FameLab 2012, které se konalo ve
vile Tomáše Bati ve Zlíně.
Právem vzbudili nejvíce pozornosti, když
dokázali zlínské publikum pobavit ze všech
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soutěžících nejvíce. Rozhodnutí jít do této
soutěže přijali počátkem roku a poslední
tři týdny před oblastním kolem se všichni
tři intenzivně připravovali nejen slovem, ale
i výrobou potřebných rekvizit. „Manažerský
(pokračování na straně 10)

Přírodovědecká fakulta

 Naše trio…
(pokračování ze strany 9)

Janino soutěžní vystoupení mělo název
„Vakuem a mrazem vysuším to rázem!“.

dohled“ nad jejich účastí v soutěži měl
doc. Václav Slovák z katedry chemie PřF.
Jejich prezentace oboru uhlíkaté aero
gely byla atraktivní. Jana v počmáraném sexy
tričku. Petra „začmouděná“ od černých sazí
po celé tváři, z níž svítily jen její pěkné bílé
zuby. A Tomáš s baterkou na čele a podivuhodným útvarem pod bílým pláštěm v oblasti
břicha, z nějž se pak vyklubala mikrovlnná
trouba.

Jana s Petrou postoupily do celostátního
kola do Prahy a Tomáš sice nepostoupil dál,
ale bude manažersky pomáhat s přípravou
pro další kolo (třeba příští rok bude zkušeně
soutěžit zas a tentokrát to vyjde).



Jana Štefelová, Petra Veselá a Tomáš Zelenka,
studenti navazujícího Mgr. studia oboru
analytická chemie PřF. Fota: V. Slovák a -prfa-

První kolo soutěže shrnula Jana jediným
slovem: „Čupr!“ Petra si získala nejen porotu,
ale i diváky svým vystoupením s názvem „Pohádka o sorpci aneb zkrocení zlého olova.“
Petra má podle svých slov ze soutěže v hlavě
směs pozitivních a příjemných zážitků. Atmosféra byla podle ní úplně jiná, než by se na
soutěži čekalo, pohoda a radost ze zaujetí
diváků i poroty.
Tomáš se svým vystoupením „O sušení
nesuše“ taky pobavil, byl klidný stejně jako
kolegyně a velmi spokojený s příjemnou atmosférou. Jako perličku prozradil, že Petře
kolegiálně půjčil svůj pásek, aby si mohla
přímo na své „holé“ tělo připevnit krabičku
portu od mikrofonu, protože měla takové
oblečení, že krabičku nebylo kam umístit.
Kalhoty mu naštěstí držely i bez pásku.
Doc. Václav Slovák si tiše přeříkával s nimi
jejich texty během vystoupení, bedlivě je pozoroval a taky je fotil. Zajistil jim skvělý servis,
odvoz do Zlína s přestávkou v Rožnově na domácí buchty u rodičů Jany Štefelové (buchty
pekla Jana) a dovoz zpět až domů, jídlo, pití
a veškerou péči, kterou potřebovali.
Všichni se navíc shodují v tom, že je to
bezvadná zkušenost, jak prezentovat vědu
i sebe, takže doporučují i dalším studentům,
aby si to vyzkoušeli a příští rok šli do toho
taky!
-bes, haj-

Profesor Madani na katedře informatiky

Profesor Kurosh Madani navštívil ve
dnech 2. a 3. dubna 2012 v rámci pro
gramu Erasmus katedru informatiky
a počítačů Přírodovědecké fakulty (PřF)
naší univerzity.
Madani na PřF přednesl přednášky věnované umělé inteligenci, zejména kognitivním schopnostem robotů a možnostem
použití bio-inspirovaných technik při řešení

problémů reálného světa. První přednáška
byla uskutečněna v rámci pravidelných seminářů katedry informatiky a počítačů a druhá
byla určena studentům.
Profesor Madani je profesorem na univerzitě PARIS-EST Creteil (UPEC) a vedoucím
vědeckého týmu Intelligent Machines & Systems, který byl ustanoven v rámci Signals
Images & Intelligent Systems Laboratory
(LISSI).

Jeho současný výzkum je orientován na
modelování a implementaci samoorganizujících, modulárních a hybridních systémů pracujících na bázi umělých neuronových sítí.
Dalšími oblastmi výzkumu vědeckého týmu
pod jeho vedením jsou humanoidní robotika, robotika na bázi kolektivní inteligence,
různé aplikace neuro-controlu se zaměřením
na detekci chyb a diagnostiku systémů v reálném čase apod.
Profesor Madani je autorem více než 70
odborných publikací indexovaných v Thomson Reuters Web of Knowledge. Řešitelem
mnoha mezinárodních vědeckých projektů.
Garantem významných mezinárodních konferencí z oblasti soft-computingu a školitelem doktorandů, v jehož mezinárodním týmu
je i náš absolvent oboru informační systémy
Mgr. Dominik Ramík.
Pracovní návštěva profesora Madaniho
byla významným přínosem pro rozvoj vzájemných vztahů a spolupráce mezi Ostrav
skou univerzitou v Ostravě a University
PARIS-EST Creteil, a to jak v oblasti studentských mobilit Erasmus, kde předpokládáme
společné zadávání diplomových prací, tak
v oblasti společných výzkumných projektů.
Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.,
eva.volna@osu.cz
a RNDr. Tomáš Sochor, CSc.,
tomas.sochor@osu.cz

Profesor Kurosh Madani z PARIS-EST Creteil
přednášel na PřF naší univerzity. Foto: -prfa-
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Londesboroughovo tajemství energie

Jeden z nejúspěšnějších popularizátorů
vědy Michael Londesborough v rámci
projektu „Generace Y“ realizoval svoji
vědeckou show pro středoškoláky s ná
zvem „Tajemství energie“ ve dnech
23. a 24. dubna 2012 na Přírodovědecké
fakultě naší univerzity.
Hlavním tématem této show je způsob současného využívání energetických zdrojů
člověkem a možnosti alternativního a ekologicky šetrného přístupu k energiím. Poutavým způsobem ukazuje, že věda nemusí
být zdaleka nudná, boří tradičně vnímané
hranice mezi přírodovědnými předměty a na
vědeckém příběhu ukazuje, že přírodu i život
je nutné vnímat v souvislostech.
Londesborough své vystoupení doprovázel experimenty s výrazným akustickým i vizuálním efektem. Používal chemikálie, které
v běžné školní laboratoři neuvidíte. Show
byla nabitá energií i vtipem a diváci byli zcela
vtaženi do vědeckého příběhu. Odvážným
dobrovolníkům zaručil zvýšenou hladinu
adrenalinu v krvi. Všichni účastníci tohoto
vědeckého koktejlu byli naprosto nadšení.
Londýňan Michael Londesborough, britský vědec, pracuje v Ústavu anorganické
chemie (ÚACH) Akademie věd ČR. Roku
1999 absolvoval chemii na University of Leeds ve Velké Británii, v roce 2002 tady obhájil Ph.D. Posledních pět let provádí výzkum



v ÚACH AV ČR v Řeži, zaměřuje se na borany,
karborany a metalakarborany.
Třikrát vyhrál cenu pro české/slovenské
mladé anorganické chemiky, spolupracuje
na řadě popularizačních projektů. Zaměřuje
se zejména na zpřístupňování vědy široké veřejnosti, vyučování mladých lidí a vytváření
vztahů mezi mladými vědci ve Velké Británii
a České republice.

Michael Londesborough o svém výzkumu 

Excelentní popularizátor vědy Michael Londesborough přednášel 23. března 2012 na
Přírodovědecké fakultě všem zájemcům z řad
studentů či akademiků o svém výzkumu,
který provádí posledních pět let v Ústavu
anorganické chemie AV ČR v Řeži a zaměřuje
se na borany, karborany a metalakarborany.
Úžasná přednáška, perfektní ukázka dokonalého spojení vědeckého výzkumu a popularizace vědy…
Text a fota: Ing. Beáta Sklářová
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Michael Londesborough má nepřehlédnutelný dar řeči a neúnavnou chuť vysvětlovat
přírodní zákony. Je spoluautorem a moderátorem pořadu PORT, kde předvádí experimenty
vysvětlující zákony fyziky a chemie takovým
způsobem, že i laik zatouží po bílém plášti.
V roce 2009 obdržel od Akademie věd ČR
Medaili Vojtěcha Náprstka za popularizaci
vědy.
-skla, jen-

fotoreportáž
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Studentská vědecká konference 2012

Studentská vědecká konference (SVK) Pří
rodovědecké fakulty (PřF) naší univerzity,
konaná pod záštitou její děkanky doc. Dany
Kričfaluši, se uskutečnila 10. května 2012
v prostorách budovy ve Slezské Ostravě.
Letošní ročník konference byl organizován
v 8 sekcích: Biologie a ekologie, Didaktika
přírodních věd, Fyzická geografie a geoekologie, Fyzika, Chemie a příbuzné obory, Informatika, Matematika a Sociální geografie
a regionální rozvoj.

Děkanka PřF OU na slavnostním zahájení SVK 2012 ocenila za dlouholetý přínos
doc. RNDr. Jiřího Kalinu, Ph.D., který na PřF
OU tradici studentských vědeckých konferencí založil již před patnácti lety.
Partnery SVK PřF OU 2012 byly Magistrát
města Ostravy, který daroval drobné dárky
pro všechny účastníky konference, dále Moravskoslezský krajský úřad, který věnoval
účastníkům propagační informační materiály o našem kraji. V jednotlivých sekcích
byly partnery společnosti: Alchimica (Chemie
v jednotlivých sekcích a také studentům dobrovolníkům, kteří v jednotlivých sekcích organizačně pomáhali.
Letošní konference v nových prostorách
měla úspěch, spokojenost účastníků byla
vidět, takže jsme rádi, že se letošní ročník
vydařil, a těšíme se na ten příští! Podrobná
reportáž z SVK 2012 je na webu Přírodovědecké fakulty na stránkách http://prf.osu.cz/
Text a fota: Ing. Beáta Sklářová,
Přírodovědecká fakulta,
beata.sklarova@osu.cz

V každé sekci byly dvě osvědčené kategorie: „Věda je zábava“ a „Věda má budoucnost“. Již tradičně byl zájem o účast na této
konferenci velký jak z řad studentů PřF naší
univerzity, tak i posluchačů jiných VŠ České
republiky i Slovenska. Příspěvky z obou kategorií SVK PřF OU 2012 jsou k dispozici nově
v podobě interaktivního sborníku:
http://konference.osu.cz/svk/sbornik2012/



a příbuzné obory), Arnika (Biologie a ekologie), Bruker (Chemie a příbuzné obory),
Chromservis (Chemie a příbuzné obory),
Olympus (Biologie a ekologie), Schoeller (Fyzika), Tieto (Informatika) a Vitrum (Chemie
a příbuzné obory). Sponzorům děkujeme!
Děkujeme taktéž všem zúčastněným
studentům, vedoucím prací, členům organizačního a vědeckého výboru i členům komisí

Hydrologický seminář a udělení Ceny A. R. Harlachera

Katedra fyzické geografie a geoekologie
Přírodovědecké fakulty (PřF) naší univerzity
uspořádala 29. března 2012 ve spolupráci
s Českým hydrometeorologickým ústavem
(ČHMÚ) odborný hydrologický seminář.
Seminář byl uspořádán u příležitosti významného životního jubilea dvou významných
hydrologů s úzkým vztahem k naší univerzitě i kraji – prof. RNDr. Ing. Vladislava Kříže,
DrSc., a Ing. Rostislava Sochorce. Profesor
V. Kříž je zakladatelem KFG naší PřF OU, byl
i zakladatelem a dlouholetým ředitelem pobočky ČHMÚ v Ostravě a spolu s Ing. R. Sochorcem se zasloužili o rozvoj hydrologie
a hydrometrie.
Oba jubilanti nedávno oslavili 80. let a při
této příležitosti jim bylo uděleno významné
ocenění ČHMÚ, a to Cena Andrease Rudolfa
Harlachera. Cena je udělována za výjimečný

přínos k rozvoji hydrologie a hydrologické
služby v českých zemích.
Seminář zahájil vedoucí katedry fyzické
geografie a geoekologie doc. Jan Hradecký
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a ředitel ostravské pobočky ČHMÚ Ing. Dušan Židek. Mezi vzácnými hosty semináře
nechyběla děkanka PřF OU doc. Dana Kričfaluši, ředitel ČHMÚ Ing. Václav Dvořák, děkan
Prírodovedecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě (PrF UK) doc. Milan Trizna,
proděkan PřF UK v Praze doc. Jakub Langhammer, náměstek ČHMÚ Dr. Jan Daňhelka
a technický ředitel Povodí Odry, s. p., Ing. Petr
Březina.
Po přivítání zazněly medailony obou
oslavenců a následovalo předání Ceny A. R.
Harlachera z rukou ředitele ČHMÚ Václava
Dvořáka a náměstka Jan Daňhelky. Zásadním přínosem obou laureátů byl rozvoj hydrologické služby, zavádění moderních metod
hydrologického výzkumu, založení první
pobočky v rámci ČHMÚ a významná pedagogická činnost zaměřená na výchovu specialistů pro hydrometeorologickou praxi.

Přírodovědecká fakulta
katedře fyzické geografie a geoekologie PřF
Univerzity Karlovy v Praze představil prof. Bohumír Janský a doc. Jakub Langhammer.
Příspěvek o souvislostech výzkumů
v oblasti historické klimatologie a historické hydrologie přednesl prof. Rudolf Brázdil z Geografického ústavu PřF MU v Brně.
Doc. Jan Unucka představil hydrologický výzkum na domácí katedře fyzické geografie
a geoekologie PřF OU. Po ukončení odborné
části semináře následovala společenská akce
v prostorech respiria Přírodovědecké fakulty.
Slavnostní atmosféra a přátelské setkání hydrologů, klimatologů a fyzických
geografů z celé republiky a ze Slovenska
umocnily významný celoživotní přínos
obou oslavenců, kteří založili respektovanou hydrologickou školu a vychovali celou
řadu svých následovníků.
Kromě výše uvedeného ocenění převzal
V. Kříž z rukou děkana doc. Milana Trizny pamětní medaili PrF UK a z rukou prof. Rudolfa
Brázdila pamětní medaili PřF Masarykovy
univerzity v Brně. Doc. Arnošt Grmela pozdravil oba oslavence jménem děkana Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO a předal
jim jeho dopis. Po oficiálních gratulacích proběhla krátká filmová projekce s komentářem
Ing. Sochorce o počátcích hydrometeorologické služby v Ostravě. První část semináře
uzavřely proslovy obou laureátů a osobní
gratulace všech přítomných.



Odpolední část semináře se nesla v duchu retrospektiv, současného a budoucího
hydrologického výzkumu. Ing. Libor Elleder
představil dosavadní znalosti o životě a výzkumných aktivitách A. R. Harlachera. Ing. Josef Hladný přednesl retrospektivní příspěvek
o hydrologické službě. Současnost a priority
budoucího fungování hydrologické služby
představil Dr. Jan Daňhelka.
Historii ostravského pracoviště ČHMÚ přiblížil Ing. Arnošt Hošek. Současný stav slovenské hydrologie komentoval ve svém příspěvku
doc. Milan Trizna. Hydrologický výzkum na

Za organizátory
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.,
katedra fyzické geografie a geoekologie PřF

Matematické tornádo s příměsí fyziky

To, co se dělo dne 29. března 2012 na Pří
rodovědecké fakultě (PřF) naší univerzity,
se dá opravdu nazvat „tornádem“, pro
tože se budovou fakulty ve velmi rychlém
sledu pohybovalo 120 žáků základních škol,
kteří byli rozdělení do skupin po 15 žácích
a proháněli se učebnami i studovnou naší
fakulty nepřetržitě od osmi ráno až do půl
dvanácté.
Toto „víření“ žáků základních škol v budově univerzity způsobila matematicko-fyzikální soutěž,
která byla zároveň obohacená o populárně naučné aktivity z oblasti matematiky, kdy si všichni
účastníci této akce tak mohli kromě soutěžení

hrát se vším, co s matematikou souvisí (například hlavolamy, origami, tangramy) a obohatit
si svoje znalosti například i o teorii zlatého řezu,
proniknout do historie počítaček a do jiných tajů
matematiky – „královny věd“. Na katedře fyziky
si zase vyzkoušeli pokusy z oblasti magnetismu
a elektromagnetického vlnění.
Celou akci připravili společně pedagogové a studenti naší PřF, Wichterlova gymnázia a Gymnázia Hladnov. Soutěž probíhala
v rámci oslav 150. výročí založení Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF).
Souběžně probíhal, až do odpoledních hodin, na Masarykově náměstí happening, v jehož
průběhu byla ostravská veřejnost seznamována
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s posláním, významem a akcemi Jednoty českých matematiků a fyziků. Studenti PřF spolu
se studenty Wichterlova gymnázia a Gymnázia
Hladnov rozdávali občanům letáčky s informacemi o JČMF, její historii i současnosti. Kolemjdoucí si také mohli vyzkoušet, kolik si toho
zapamatovali ze školské matematiky.
Soutěže se zúčastnilo 19 týmů kategorie
Junior (6. třída) a 18 týmů kategorie Senior
(8. třída). V obou kategoriích zvítězily týmy ze
ZŠ Hornická, Hlučín. Gratulujeme!
Akce proběhla pod záštitou Magistrátu
města Ostravy a MS kraje.
Text a fota: Ing. Beáta Sklářová,
beata.sklarova@osu.cz

Přírodovědecká fakulta



Kouzelná kronika studijního oddělení

„Já bych potřebovala mluvit s paní Placko
vou. Ona už tady nepracuje? Tak to je mi
líto.“ Tato slova jsou v poslední době často
slyšet na studijním oddělení Přírodově
decké fakulty (PřF) naší univerzity. Marie
Placková, legenda studijního oddělení PřF,
totiž v dubnu 2012 odešla do důchodu…
Tímto článkem bychom rádi poděkovali paní
Marii Plackové za dlouholetý přínos nejen
naší univerzitě, a to jak na Přírodovědecké
fakultě, tak dříve i na Pedagogické fakultě.
Marie Placková pracovala na studijním oddělení tehdejší Pedagogické fakulty a pak, od
zrodu Přírodovědecké fakulty v roce 1992, na
jejím oddělení PřF až do konce března 2012.
Marie Placková byla doslova živoucí kronikou. „Byla nepřekonatelným zdrojem informací o studentech (až 40 let nazpět do
historie OU), zaměstnancích, studijních oborech a vůbec o všem“, řekl David Kožušník ze
studijního oddělení PřF. A dodal, za souhlasu
ostatních kolegů ze „studijního“: „Maruška
nám na studijním vždycky dodávala optimismus, pohodu a skoro ´ domácí prostředí´.“
A ještě jeden pohled, tentokrát z pozice
bývalé studentky a donedávna současné
spolupracovnice, RNDr. Petry Konečné,
Ph.D., proděkanky pro studium a celoživotní
vzdělávání PřF: „Příjemnější a milejší studijní



referentku bychom těžko hledali, studenty
vždy vnímala skoro jako vlastní děti (kolikrát
za ně ,orodovala´). Svědčí o tom i evaluace –
studenti častěji kritizují, než chválí, ale Maruška byla nejednou výslovně chválena. A to
bylo na Marušce kouzelné.“

Text a foto: Ing. Beáta Sklářová,
Přírodovědecká fakulta,
beata.sklarova@osu.cz

Marie Placková, legenda studijního oddělení Přírodovědecké fakulty naší univerzity.

Vzpomínka na bývalého kolegu

Profesor RNDr. Jaroslav Ašmera, CSc.
(19. 4. 1932–11. 3. 2000)
Prof. RNDr. Jaroslav Ašmera, CSc., by
19. dubna 2012 oslavil osmdesátiny. Významný vědecký pracovník, ochránce přírody, zkušený a oblíbený pedagog, pracoval
dlouhá léta na Krajské hygienické stanici
v Ostravě, vykonával funkci ředitele Ústavu
ekologie průmyslové krajiny ČSAV v Ostravě.
Od roku 1989, až do své smrti v roce
2000, působil jako vedoucí katedry biologie
a ekologie na Přírodovědecké fakultě naší
univerzity, přednášel na PřF MU v Brně a UP
v Olomouci.
Zabýval se studiem klíšťat a klíšťové encefalitidy, přírodní ohniskovostí nákaz a skladištními škůdci, byl lektorem a mysliveckým
komisařem pro obor myslivecké zoologie.
Širší veřejnosti byl znám z častých vystoupení



Majko, moc děkujeme za všechno. Užívej
si novou dimenzi života seniorů!

ve sdělovacích prostředcích, především
v populárním televizním pořadu Lovy beze
zbraní.
Na naší univerzitě byl oblíbený pro svou
kamarádskou povahu. Studenty upoutával
živým a zasvěceným výkladem zoologických
disciplín v širším kontextu se zdůrazňováním

nutnosti ochrany jednotlivých složek živé
přírody.
K ochraně přírody měl vždy vřelý až bytostný vztah. Zásadám ochrany přírody, jež mu
byly vlastní, se nikdy nezpronevěřil. Aktivně
působil v Českém svazu ochrany přírody
a jako vedoucí redaktor Zpravodaje ochrany
přírody města Ostravy garantoval vysokou
obsahovou kvalitu tohoto pro regionální
ochranu přírody významného časopisu.
Odbornost zoologa uplatňoval i v několika konkrétních ochranářských akcích,
jako např. ve spolupráci při realizaci několika naučných stezek nebo v úspěšné reintrodukci kriticky ohroženého druhu motýla
jasoně červenookého (Parnassius apollo) ve
Štramberku.
Za katedru biologie a ekologie PřF
RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.,
a RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.

Táhni! 2012

Již 5. ročník šachového turnaje „Táhni!“
tradičně pořádaný Přírodovědeckou fakul
tou (PřF) naší univerzity (OU) pod zášti
tou děkanky doc. Dany Kričfaluši se konal
30. března 2012 ve VŠ kolejích OU ve Slez
ské Ostravě.
Letošní ročník měl mnohem vyšší účast než
ty minulé, zúčastnilo se jej celkem 25 hráčů
a jediná žena, účastnice minulého ročníku

turnaje Veronika Janošťáková. Na průběh
turnaje dohlížel jako každý rok Mgr. Igor Mačejovský ze šachového oddílu TJ VOKD
Ostrava-Poruba.
Co řekli hráči po turnaji? Robin Olšar: „V prvé řadě bych chtěl poděkovat
všem organizátorům, byl to super turnaj!
Zúčastnil jsem se už potřetí a musím říct,
že je to čím dál lepší. Každý rok se navíc
přihlašují stále silnější hráči a tím se zvedá
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úroveň turnaje. Čeho si ale na tomto turnaji cením nejvíce, je přátelská a bezkonfliktní atmosféra.“
Olšar dále řekl: „Škoda, že se turnaje zúčastnilo velice málo děvčat. Kdybych jich bylo
více, určitě by to vedlo k oživení turnaje. Já
osobně jsem zjistil, že Veronika Janošťáková
hraje výborně a navíc je to sympatická mladá
slečna. Každopádně člověk tu vždycky narazí na zajímavé lidi a o přestávkách je vždy

Přírodovědecká fakulta
čas si trochu popovídat… Doufám, že se
uskuteční i další ročníky.“
Veronika Janošťáková přiznala: „Na turnaj jsem se těšila... Před zahájením jsem byla
mírně nervózní, což podle mého na takové
akce patří a je to něco jako přidaná hodnota.
Soupeři byli skvělí a dost jsem se od nich naučila. Čas běžel až neuvěřitelně rychle.“
Zbyněk Tuček se nám svěřil: „S turnajem jsem spokojený, myslím, že o kvalitě
mluví už jen to, že každý rok přichází více
a více lidí a počet ,kvalitních‘ hráčů stoupl
rapidně, takže jsem si zahrál dobře.“ Jozef
Valenčík dodal: „Turnaj proběhl v přátelské,
ale přesto velmi bojovné náladě… Rád bych

také vyzdvihl organizaci, která byla na výborné úrovni.“ Milan Matonoha se přidal:
„Turnaj se povedl, oceňují jeho připravenost, zajištění občerstvení apod. Možná by
jen stálo za úvahu, zda např. nevyhlašovat
i vítěze neregistrovaných šachistů – amatérů
(tedy nečleny šachových oddílů)...“ Dobrý
nápad, zkusíme to tak udělat, aby byla
větší motivace pro všechny hráče na různých úrovních.
Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo za
přítomnosti proděkana pro vědu a vnější
vztahy PřF OU doc. Romana Maršálka, který
výhercům předal diplomy. Vítězem se stal
Radim Ovesný, 2. místo obsadil Martin Sieber

a 3. místo získal Dominik Kondula. Všichni
hráči dostali drobné dárky a účastnické listy.
O hodnotné ceny pro první tři místa se postarala jak naše PřF, tak Dům kultury Akord
Ostrava-Zábřeh a Magistrát města Ostravy,
kterým tímto ještě jednou děkujeme.
Poděkování patří také společnosti Redbull, která v polovině turnaje zajistila všem
hráčům ona pověstná „křídla“, aby byli svěží
až do jeho konce. Děkuji také všem účastníkům turnaje za to, že si přišli zahrát a že se jim
turnaj líbil. Příští rok se těším na shledanou!
Text a fota: Ing. Beáta Sklářová,
Přírodovědecká fakulta,
beata.sklarova@osu.cz
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 Učíme nadané žáky
První stejnojmenný pracovní seminář s mezinárodní účastí se uskutečnil 14. března 2012
na Pedagogické fakultě (PdF) naší univerzity. Pod záštitou děkana PdF doc. PhDr. Jo
sefa Malacha, CSc., a proděkana pro vědu, výzkum a umění doc. PaedDr. Petra Fra
nioka, Ph.D., byl seminář pořádán katedrami pedagogiky a andragogiky, speciální
pedagogiky.
Za hojnou účastí řady odborníků z ČR, Slovenska a Polska stojí vzrůstající zájem o práci s talentovanými žáky u nás i ve světě. Odborníci
se ve svých příspěvcích zaměřili na tyto oblasti

spjaté s nadáním žáků: obecnou problematiku, práci a zkušenosti pedagogů, oblast
pedagogicko-psychologickou, preprimární
a primární problematiku i oblasti vybraných

témat práce s nadanými žáky v jednotlivých
vyučovacích předmětech.
Semináře se z významných hostí kromě
děkana Malacha a proděkana Franioka
účastnili i Mgr. Věra Palková, náměstkyně
hejtmana Moravskoslezského kraje (MSK),
PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně Společnosti pro talent a nadání (StaN) se sídlem
v Praze; ing. Tomáš Blumenstein, předseda
Mensy ČR a Mgr. Pavel Mrva, ředitel Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci. Školy, která
se v našem regionu orientuje na výuku přírodovědně nadaných středoškoláků. U příležitosti semináře byl vydán bohatý a inspirativní
sborník s 289 stranami.
Věříme, že akce položila základní kámen
tradice bienálních setkání na naší univerzitě.
Druhý mezinárodní pracovní seminář bychom
rádi uspořádali v roce 2014. Společný zájem
o identifikaci, vzdělávání, podporu a rozvoj
nadaných jedinců v naší společnosti by mohl
vyústit v úspěšnou spolupráci.
Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.,
katedra pedagogiky
a andragogiky PdF,
jana.skrabankova@osu.cz
PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.,
katedra speciální pedagogiky PdF,
renata.kovarova@osu.cz
Pohled do auditoria v dopoledním
plénu – děkan doc. J. Malach,
náměstkyně MSK Mgr. V. Palková,
PaedDr. Kovářová, Ph.D., PhDr. E. Vondráková
a prof. RNDr. E. Mechlová, CSc. Foto: -pdfa-
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Mezinárodní workshop o edukometrii

Ve dnech 28.–30. března 2012 se na Pe
dagogické fakultě (PdF) naší univerzity
uskutečnil 1. mezinárodní workshop IRT
Application in Education na téma Aplikace
teorie odpovědi na položku ve vzdělávání.
„Záštitu nad akcí převzal proděkan pro rozvoj Pedagogické fakulty Martin Malčík, jehož
výzkumná činnost se přímo dotýká tohoto
aktuálního tématu. Hlavním pořadatelem
byla ruská organizace CICED – Společnost
pro mezinárodní spolupráci ve vzdělávání
a rozvoji,“ uvedla Mgr. Marie Marek z projektového oddělení PdF. (Pozn. www odkaz:
http://ciced.org/).
Skupinu odborníků z ruského CICED
vedl ředitel Dr. Artěm Stěpaněnko a mezinárodně uznávaná odbornice v oblasti
edukometrie prof. Elena Kardanová, Ph.D.

Kardanová kromě vědecké činnosti v CICED
i v Center for monitoring education quality
of the Higher School of Economics v Moskvě
pracuje na pozici profesorky na Novgorod
State University v Rusku.
Tato odbornice, která publikovala více
než 50 odborných článků o teorii testování,
modelování, měření latentních proměnných
v různých oblastech ve vzdělávání, tento třídenní workshop úspěšně řídila. „Zaznělo na
něm 13 přednášek na různá témata, jejichž
společným bodem byla moderní teorie testování. Ke klíčovým patřila ta o počítačovém
testování, počítačovém adaptivním testování
a technologii e-learningu,“ uvedl proděkan
Martin Malčík.
Z PdF OU se produktivního workshopu
aktivně účastnili jak pedagogičtí pracovníci
zabývající se pedagogickou diagnostikou,

Produktivní workshop řídila prof. Elena
Kardanová, Ph.D., uznávaná odbornice
v oblasti edukonometrie. Fota: -pdfa-

tak studenti doktorského studia katedry
informatiky a komunikačních technologií i partneři fakulty z organizace pro diagnostiku ve vzdělávání -NÚCEM v Bratislavě
(Národní ústav certifikovaných měření vzdělávání) a pedagogičtí pracovníci z PdF Trnavské univerzity.
Tento odborný workshop se zabýval náročnými teoretickými otázkami týkajícími
se přípravy a zpracování testů tak, jak se
připravují a zpracovávají ve velkých národních a mezinárodních šetřeních – např. PISA,
TIMMS apod. Dále byly na semináři řešeny
teoretické i praktické otázky adaptivního
testování – Computer Adaptive Testing.
„Účastníci workshopu označili toto set
kání za velmi přínosné pro další vědecký
rozvoj v oboru edukometrie ve vzdělávání.
Současně se nám podařilo navázat úzkou
spolupráci mezi výzkumnými a realizačními organizacemi v Rusku, České republice
a na Slovensku,“ uzavřel proděkan Martin
Malčík.
Mgr. Marie Marek,
projektové oddělení PdF,
marie.marek@osu.cz

Skupina odborníků ruského CICED vedená ředitelem Dr. A. Stěpaněnkem
a prof. E. Kardanovou, Ph.D., společně s proděkanem PdF RNDr. M. Malčíkem, Ph.D.



Co se hraje na Mlýnské

Na Pedagogické fakultě naší univerzity na
Mlýnské ulici proběhla prezentace divadelních
pohádkových, ba i baladických představení
studentů 2. ročníků učitelství 1. stupně ZŠ.
 Perníková chaloupka – známý příběh bez
překvapivé změny. Jeníček v podání studentky oblečený v ukázkových teplácích se
zastrčenou flanelkou byl zcela přesvědčivý.
Ježibaba nebazírovala na textu, s nakřápnutým hlasem si postěžovala, když si jí patrně
neplánovaně ulomil ukázkově zahnutý nos.
Oboustranně pomalovaný kartón (kulisy) byl
jednou vnější, poté vnitřní stranou chaloupky.
Protagonisté se poprali i s nečekanými situacemi a zapomenutým textem se ctí.
 Panna Mahulena – nás zavedla do poeticky laděné pohádky o poněkud nezdařilém

pokusu nesebevědomé princezny, podlehnuvší předsvatebním pochybám a posílající
za sebe k oltáři vlastní krásnou služebnou –
Mahulenu, která podle pohádkových regulí
žila s princem šťastně až do smrti. Diváci ocenili hru na kytaru, ač ucho některých napovídalo: Doladit!
 Zlatý kolovrat – oživující tíživost a drastičnost balady. Láska na první pohled
a rozhodnutí, akce střídající akci – kralevic vracející se do paláce, matka s dcerou
chystající se na mord, Dornička zbavena
končetin i očí… svatba, úkol příst a touha
po zlatě… Však už si dozajista vzpomenete. Krásná jevištní mluva protagonistek
představení. Detailní propracování scény
a kostýmů a opravdu se točící téměř zlatý
kolovrat.
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Pachole prodávající zlatý kolovrat maceše
Dorničky.

 Locika – jedinečné představení, které
rozesmálo, pobavilo i pohladilo na duši.
V konferenční místnosti studentky rozehrály
loutkový příběh. Loutkami bylo kuchyňské

Pedagogická fakulta
náčiní: princ Stěrka alias Vtěrka, sličná Locika – vařečka, a ještě například královna
matka – bledá, kovově bledá, velká nerezová
lžíce. Ztvárnění „loutkohereček“ bylo překvapivé, kostýmky z látky kouzelné, stromy
ze zelených větviček zabodnutých v hrudce
plastelíny vytvořily hned les jako další scénu.
A ten úvod! Hlas vypravěčky, přívětivý a hladivý, rozechvěl strunku vzpomínek na dětství, kdy nám babičky četly. Nakonec jsme
se rozcházeli s písní v uších na melodii Trpasličí svatby s tematicky upraveným textem…
JUCH! To se mi líbilo!
 Les zvířátek – poslední představení zapůsobilo atmosférou popravdě divadelní –
ztemnělý sál, velká osvětlená plocha, siluety
v nadživotní velikosti. Vše máte na dotek



a přece je vše kryto hávem tajemna – stínohra ozvláštněná efektem padajících listů na
stín paláce (kouzla s meotarem). Vhodně
vybraná hudba a zpracování situací udělaly
z méně známého příběhu H. Ch. Andersena
skutečnou podívanou. Hudba byla používána tam, kde za herce mluvily jen jejich pohyby a byla tak vytvořena divadelní zkratka.
Nemohla jsem se jí nabažit.
Mé přání na závěr? Ať se dělají podobná
představení častěji a pro více diváků. Aby se
studenti nestyděli za svou práci ani za to, že
je to baví. Ať to u nás žije…
Dcera pamatují na nakrmení zvířátek před svou
večeří. Fota: Mgr. Jan Karaffa, Ph.D.

Veronika Janošťáková
studentka 5. ročníku učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Pedagogická kinantropologie 2012

Ve dnech 11.–13. dubna 2012 uspořádala
katedra tělesné výchovy Pedagogické fa
kulty (PdF) naší univerzity ve Frýdlantu
nad Ostravicí 22. ročník Mezinárodního se
mináře Pedagogické kinantropologie.
Konferenci zahájil vedoucí katedry tělesné výchovy PdF naší univerzity Mgr. Igor Fojtík, Ph.D.

Jednání se zúčastnilo třicet zástupců z kateder tělesné výchovy České republiky (FTVS
Praha, FTK UP Olomouc, FSS Brno, PdF Brno,
Plzeň, Liberec, České Budějovice, Ústí n. L.)
a šest ze Slovenské republiky (FTVŠ Bratislava, UKF Nitra).
Hlavní referáty s názvem ,,Hodnocení vědy
a výzkumu v pedagogické kinantropologii“.

Co a jak dále v pedagogické kinantropologii“ přednesl prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.
Dále bylo prezentováno 12 příspěvků.

V rámci konference se konala schůzka
řešitelů výzkumného záměru Centra kinantropologického výzkumu v Olomouci MSM
6198959221 „Pohybová aktivita a inaktivita
obyvatel České republiky v kontextu behaviorálních změn.“
Kulatý stůl k aktuálním otázkám Pedagogické kinantropologie řídil prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc., z katedry pedagogiky,
psychologie a didaktiky tělesné výchovy
a sportu FTVS Praha.
PaedDr. Hana Klimtová,
katedra tělesné výchovy PdF,
hana.klimtova@osu.cz
Fota: Mgr. Roman Vala, Ph.D.



Board Iartem Mikea Horsleyho

O tom, že pracovníci Pedagogické fakulty naší univerzity patří mezi světově uznávané
odborníky, se mohli přesvědčit nejen studenti, ale i ostatní, kteří si přišli 5. března 2012 do
moderní, technikou nově vybavené místnosti S202 poslechnout přednášku Ass. Prof. Mi
kea Horsleyho.
Prof. Horsley přednášel na téma „Využití
technologie EEG pro sledování očních pohybů při měření efektivity výukových materiálů“. Přednášku uvedla a svými komentáři
doplňovala PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.,
z katedry pedagogiky a andragogiky naší
Pedagogické fakulty.
Mike Horsley, působící na Central Queensland University v Austrálii, představil

v anglickém jazyce jak výzkumnou metodu,
tak teoretické principy, na nichž je výzkum, realizovaný na australské univerzitě,
založen.
Ilustrativní bylo video, které demonstrovalo, jak lze přístroj pro měření mozkových vln využít při zkoumání učení se
z textu, zvláště při e-learningu. Přestože se
nepodařilo předvést funkci přístroje přímo,

17

Profesor Mike Horsley z Central Queensland
University v Austrálii navštívil Pedagogickou fakultu.
(pokračování na straně 18)
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 Board IARTEM…
(pokračování ze strany 17)

vystoupení neztratilo na atraktivitě – přednášku si se zájmem vyslechlo více než 90
studentů. Těm výklad zpestřoval nejen sám
Mike Horsley svými zvídavými dotazy, ale
také jeho malá dcerka, která mu po téměř
celou dobu vytrvale asistovala.
Tato přednáška však nebyla hlavním
důvodem návštěvy australského hosta.
18.–20. září 2013 se v Ostravě bude konat
12. konference organizace International
Association for Research on Textbooks and
Educational Media – IARTEM.
Pořadatelem konference je katedra pedagogiky a andragogiky, v jejímž čele od jejího vzniku stojí PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Právě ona je nejen vedoucí organizačního
výboru připravované konference, ale také
je jako světový odborník v oblasti výzkumu
učebnic členkou výkonného orgánu organizace – boardu IARTEM.

Profesor Mike Horsley představil výzkumnou
metodu měření efektivity výukových materiálů.

V tomtéž týdnu, kdy se konala výše zmíněná přednáška, proběhlo i jednání boardu,
a to právě na půdě Pedagogické fakulty. Zúčastnili se jej kromě dr. Z. Sikorové a prof. Horsleyho jako viceprezidenta také další členové



Členové výkonného orgánu IARTEM při jednání.

boardu – prezidentka IARTEM prof. Suzanne
V. Knudsen (Norsko), tajemník organizace
Dr. James McCall (Skotsko), prof. Eric Bruillard
(Francie), Ass. prof. Ommund C. Vareberg
(Norsko) a prof. Natalija Mažeikiené (Litva).
Členové boardu se kromě bohatého
polo- i neoficiálního programu a vlastního
jednání setkali také s děkanem Pedagogické
fakulty doc. PhDr. Josefem Malachem, CSc.
Ten je srdečně přivítal na půdě univerzity
i v Ostravě jako městě, které bude poctěno
konáním další konference IARTEM.
S proděkanem pro rozvoj RNDr. Martinem Malčíkem, PhD., byly prodiskutovány
možnosti budoucí výzkumné spolupráce,
board se setkal také s proděkanem pro
vědu, výzkum a umění doc. PaedDr. Petrem
Franiokem, Ph.D.
Hosté si prohlédli učebny v budově na
Mlýnské ulici, kde jsou plánována jednání

sekcí připravované konference, a zavítali
na Magistrát města Ostravy. Tam jim po
návštěvě prostor pro jednání pléna byla
Ing. Martou Szücsovou, vedoucí oddělení
školství, sportu a volnočasových aktivit,
předána záštita nad konferencí, jíž převzal
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora města Ostravy.
Hostit událost takového významu bylo
katedře pedagogiky a andragogiky velkou
ctí. Závazek uspořádat konferenci, jíž navštíví odborníci a vědečtí pracovníci z celého
světa, je mimořádnou výzvou nejen pro její
pracovníky, ale pro celou naši univerzitu. Popřejme tedy organizačnímu výboru, ať jeho
úsilí přinese očekávané ovoce.
Mgr. Bc. Martina Gúberová,
katedra pedagogiky a andragogiky PdF,
martina.guberova@osu.cz
Fota: dr. Z. Sikorová

Studentská konference na katedře hudební výchovy

Dvanáctého dubna 2012 se uskutečnila
studentská vědecká konference pořádaná
katedrou hudební výchovy a Centrem stu
dií regionální hudební kultury Pedagogické
fakulty (PdF) naší univerzity.
Na konferenci se podílel také grantový program
„Investice do rozvoje vzdělávání – Vytvoření
institucionální sítě mezi subjekty terciárního
vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem“, reg. č. CZ.01.07/2.4.00/17.0070.
Katedra hostila 18 aktivních účastníků
převážně z Univerzity Palackého v Olomouci
a univerzity naší, ale i několika dalších vysokých škol jak z České republiky, tak ze Slovenska, ale pak i dalších přítomných 15 zájemců,
vesměs „domácích“ studentů.
První části setkání mladých adeptů vědy
byl přítomen světově proslulý anglický muzikolog prof. John Tyrrell z Cardiffu, mj. autor

monumentální více než dvoutisícistránkové
monografie o Leoši Janáčkovi.
Konferenci zahájili vedoucí kateder hudební výchovy (KHV) ostravské PhDr. Inez
Kozelská, Ph.D., a té olomoucké prof. PaedDr.
Jiří Luska, CSc. Potom se už ujaly „domácí“
doktorandky z KHV PdF naší univerzity
funkce „chairmanů“ jednotlivých konferenčních částí.
Dvě tematicky odlišně zaměřené skupiny konferenčních
příspěvků („Hudební výchova
a současnost“ a „Z bakalářských, diplomových a disertačních prací“) zaručovaly
rozmanité spektrum referátů
a zároveň i různé stupně odbornosti studentů.
Letošnímu ročníku této již
tradiční konference dominovala

První části konference se zúčastnili i prof. John Tyrrell z Cardiffu (vlevo)
a prof. Jiří Luska z Olomouce (stojící vpravo). Foto: -ksa-
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zejména témata věnovaná hudební folkloristice a regionalistce. Všechny příspěvky budou
otištěny v recenzovaném sborníku. Ten umožní
uchovat jistě pozoruhodné hudebně-pedagogické postřehy budoucích mladých učitelů
hudby a hudební výchovy a poskytne fundovanou platformu pro další aplikaci prezentovaných impulsů do pedagogické praxe.
-ksa-
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Náš měsíc s Američanem prof. Hannou

Pedagogická fakulta naší univerzity zís
kala lektorské stipendium z programu
Fulbright – International Educational Ex
change Program pro prof. Donalda Eugene
Hannu z americké University of WisconsinMadison.
O toto stipendium, umožňující získat na své
pracoviště specialistu z americké univerzity, požádal proděkan pro rozvoj PdF OU
RNDr. Martin Malčík, Ph.D., ve spolupráci
s vedením katedry informačních a komunikačních technologií (KIK) Ing. Kateřinou
Kostolányovou, Ph.D., v září 2011.
Vybraný odborník se měl podle projektového záměru stát na měsíc jejich kolegou – odborným poradcem v oblasti rozvoje
fakulty se zaměřením na doktorské studium
„Informační a komunikační technologie ve
vzdělávání“. Počátkem roku 2012 byl projekt schválen. Uskutečnil se od 16. dubna
do14. května 2012, kdy PdF OU přivítala
na své půdě amerického profesora University of Wisconsin-Madison Donalda Eugene
Hannu.
Profesor D.E. Hanna je 65letým, vitálním
a sympatickým odborníkem na strategie organizačních změn v oblasti terciárního vzdělávání a disponuje bohatými zahraničními
pedagogickými zkušenostmi ze vzdělávacích institucí v USA, Asii, Africe a současně
i Evropě.
Hlavním předmětem pobytu prof.
Hanny na půdě PdF OU byla setkání s akademiky PdF OU, kde se Hanna zaměřil na
recenze univerzitních programových dokumentů, vztahujících se k hodnocení kvality, využívání a zlepšování komunikačních
a informačních technologií v procesu vzdělávání, zlepšení kvality výzkumu a výuky.
Profesor Hanna se podle projektového
programu postupně osobně setkal s 11



studenty Ph.D. studia katedry KIK PdF OU,
kteří měli výjimečnou možnost diskutovat
o svých výzkumných projektech, přičemž
řada z nich získala nové podněty pro svoji
disertační práci. Některým z nich Hanna

Environment for Higher Education 3. Models
for Assessing Programme Quality in Higher
Education: Inputs, Outcomes or Processes?
Prof. Hanna se během svého pracovního
pobytu v Ostravě věnoval cestování a navštívil

Profesor Hanna na výletě v Beskydech s (dr. Malčíkem) a dětmi. Foto: -pdfa-

nabídl dlouhotrvající spolupráci a pomoc formou on-line komunikace.
Profesor Hanna se s pedagogickou veřejností OU setkal na třech přednáškách
na zajímavá aktuální témata, jež se uskutečnily jen v užším kruhu posluchačů a byly
pojaty jako aktivní workshop.
Všichni zúčastnění získali možnost otevřeně s prof. Hannou diskutovat na tato
témata: 1. Research for 21st Century Learning: Opportunities and Topics for Exploration in Information and Communications
Technologies 2. The Changing International

architektonický skvost Rakouska – vysněnou
Vídeň. Ještě víc byl okouzlen Prahou a poznal i přírodní krásy Beskyd. Podle jeho slov
si Česká republika získala jeho obdiv, proto by
i v budoucnu byl rád nápomocen jejímu rozvoji v oblasti vzdělávání a nabídl pomoc či spoluúčast na případném výzkumném projektu.
Za hostující instituci PdF OU a akademické
pracovníky, kteří se zasloužili o oboustranně
přínosný pobyt prof. Hanny v Ostravě, vyjadřujeme dík za obohacení pedagogického
vzdělání o další rozměr.
Mgr. Marie Marek

Svět speciální pedagogiky očima studentů
První ročník odborné studentské konfe
rence s názvem Svět speciální pedagogiky
očima studentů se uskutečnil na katedře
speciální pedagogiky Pedagogické fakulty
naší univerzity 4. února 2012.
Konference byla určena studentům speciální
pedagogiky a jejím cílem byla výměna poznatků, zkušeností a dovedností získaných
v průběhu studia. Konference se zúčastnilo
12 aktivních a 58 pasivních účastníků.
PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D., konferenci zahájila, pak pokračovala PhDr. Jana
Swierkoszová. Ve svém příspěvku nastínila
historii katedry a sdělila účastníkům zajímavá
data o počtech absolventů. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., se ve svém příspěvku pod názvem
„Budování profesní kompetence speciálního
pedagoga“ zmínila o procesu vytváření profesních kompetencí speciálního pedagoga

Pohled na účastníky konference. Foto: -pdfa-

(pokračování na straně 20)
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 Svět speciální…
(pokračování ze strany 19)

a poukázala na potřebu celoživotního vzdělávání v souvislosti s touto náročnou profesí.
Téma nadání prezentovaly ve svých příspěvcích studentky Bc. Barbora Kučová – Dvojí
výjimečnost, Veronika Křížová – Nadané dítě
v mateřské škole a Bc. Alena Pokorná – Mateřská škola jako edukační prostředí pro nadané dítě.
Účastníci konference se mohli v dalších
příspěvcích studentek seznámit s neobvyklými
a vzácnými druhy postižení, např. poutavou



případovou studií zaměřenou na téma spinální
svalová atrofie prezentovanou Bc. Ivanou Skopalovou. Bc. Vendula Marková v příspěvku „Angelman“ představila dosud málo známý syndrom.
Mgr. Silvie Slavíková prezentovala zajímavý příspěvek „Alternativní tresty a jejich využití“.
Začínající studenty jistě inspiroval k většímu zájmu o studentské zahraniční mobility
příspěvek studentek Bc. Dany Kajzarové a Bc.
Martiny Sedlákové, které nás seznámily s organizací a vlastními zkušenostmi v oblasti
speciálního vzdělávání na Maltě.
O poznání exotičtější příspěvek Bc. Veroniky Kaštovské poukázal na alarmující

nutnost podpory osob se zdravotním postižením v rozvojových zemích. Mezi příspěvky
byl zařazen videozáznam dokumentu hluchoslepé holčičky „Eliška“ a také krátké
interaktivní cvičení připravené Bc. et Bc.
Eliškou Sentenskou, která celou konferenci
moderovala.
Za organizátorky i všechny účastníky se
těším na další studentskou konferenci spe
ciální pedagogiky a doufám v zachování této
vznikající tradice.
Za organizační výbor
Bc. et Bc. Eliška Sentenská,
studentka NMgr. studia speciální pedagogiky

Drama ve Vesničce soužití

V rámci získávání odborných zkušeností
a dovedností s výchovou a vyplněním
volného času dětí se rozhodli dva stu
denti oboru Vychovatelství Pedagogické
fakulty naší univerzity vést dramatický
kroužek v komunitním centru ve Vesničce
soužití.
Zmiňovaný dramatický kroužek probíhá pod
záštitou Ostravsko-opavské diecézní charity.
Tato volnočasová aktivita probíhá jednou

týdně v prostorách komunitního centra v Ostravě. Budoucí vychovatelé si tímto způsobem
zdokonalují a prohlubují teoretické znalosti
z oborů: pedagogiky, didaktiky, dramatické
výchovy a uvádějí je do praxe zábavnou formou cvičení a her.
Do dramatického kroužku pravidelně
dochází skupinka dětí ve věku deseti až patnácti let. Pomocí technik a metod dramatické
výchovy u dětí rozvíjí jejich tvořivost, fantazii, sebepoznání, vzájemnou spolupráci,

Skupina dětí dramatického kroužku spolu
s vychovateli Davidem Jančálkem a Markétou
Dostálkovou.

komunikativní dovednosti a také utužují
vztahy mezi dětmi navzájem.
„Je to aktivita, která nás baví a naplňuje,“ řekli oba studenti dramatického
kroužku. Tuto práci s dětmi si nemůžou
vynachválit.
Text a fota: Markéta Dostálková,
Pedagogická fakulta,
dostalkova.marketa@seznam.cz
Dramatická technika zrcadlo.



Žít s lehkostí

Jméno: PaedDr. Iva Obermanová
Co dělá: Zakladatelka a studijní ředitelka
kurzů Angličtina s úsměvem pro děti od 2 do
12 let, zároveň učitelka na základní škole.
Vystudovala: Absolventka Pedagogické fakulty naší univerzity (1985–1989), studijního
oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ.
Kdy vás poprvé napadlo zřídit si svou vlastní jazykovou školu?
Hodně jsem se zajímala o metodiku a formy
výuky dětí mladšího školního věku. Zanedlouho jsem nestačila všechny své nápady realizovat v rámci vyučovací hodiny na základní

rozhovor s absolventkou
škole. Svazuje vás tam učební plán, přeci jen
je třeba se držet učebnice, abyste splnili vše,
co je třeba za školní rok naučit. Proto jsem
se rozhodla dětem nabídnout něco navíc –
a sice lekce angličtiny v rámci jazykového
kurzu. Toto byl důvod založení jazykových
kurzů a začala jsem se výuce jazyka věnovat
i mimo školu. Letos je to už deset let.
Vaše škola je neobvyklá tím, že učí děti už
od dvou let. Jak taková výuka „capartů“
vlastně probíhá?
Výuce malých dětí jsem se začala věnovat,
až když se mi narodilo mé třetí dítě a já
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jsem se znovu ocitla mezi mladými maminkami a malými dětmi. Zaměřila jsem se na
koncepci výuky dětí předškolního a dokonce batolecího věku. Výuka pro batolata
je opravdu velmi specifická. Hlavně co se
týče výukového materiálu a metod práce.
Je třeba připravit lekci, která je velmi různorodá a metodicky „ barevná“, proto jsme
naši angličtinu pro batolata nazvali Rainbow English. Aktivity se v ní střídají i po
dvou minutách, zapojujeme všechny smysly
dítěte a snažíme se pomocí efektivních postupů zaujmout dětskou pozornost.
Je o ni zájem?
O tuto výuku je mezi rodiči zájem, a to nás
těší. Snažím se stavět naše kurzy hlavně na
kvalitě a spolehlivosti a řada rodičů toto
oceňuje. Většina našich zájemců je ale
mezi rodiči dětí od 3 let, tady je už přece
jen komunikace s dětmi zřetelnější a také
metodika už může být postavena trošku jinak. Střídání činností, přirozenost a hlavně
výuka postavena na prožitku, to jsou
hlavní zásady této práce s dětmi mladšího
předškolního věku. Používáme zajímavé
a moderní pomůcky, jako jsou např. mluvící
tužky, flanelografy, divadelní scény, knihy,
anglické hry aj. Snažíme se realitu přenášet
do výuky a nedílnou součástí našich kurzů
je výuka s prvky Montessori – přirozenost
je pro nás velmi důležitá.
Proč se vaše škola jmenuje „Angličtina
s úsměvem“?
Protože pokud se dítě cítí šťastné, je
schopno přijímat daleko větší množství
informací. Mám ráda úsměv nejen u dětí,
ale také u dospělých. Úsměv je i důvodem
k tomu, proč podporujeme sdružení Zdravotní klaun, tedy lidi, kteří jezdí po nemocnicích a snaží se přispět svými vystoupeními
k uzdravení i těžce nemocných dětí. Proto
pořádáme nadstandardní akce pro děti nejen našich kurzů a veškerý výtěžek z těchto
akcí zasíláme právě tomuto sdružení. Mám
radost, že takto zprostředkovaně můžeme
úsměv přinést i do nemocnic a že nás
v tomto úsilí podporuje řada příjemných
lidí a institucí.
Na webových stránkách své školy uvádíte,
že oba vaši rodiče byli učitelé. Vybrala jste si
učitelské povolání dobrovolně?
Ano, chtěla jsem být učitelkou už od
malička a mí rodiče, dle mého názoru
skvělí a nadčasoví pedagogové, mě velmi
ovlivnili.

protože opravdu to jsou ženy, které toho
umí spoustu a velmi dobře. Klobouk dolů
před tím, co všechno zvládají.
Bylo při studiu na PdF něco, co vám vadilo
a mělo by se podle vás změnit?
Studovala jsem v totalitní době a tehdy
toho bylo hodně, co by se mělo změnit,
hlavně co se týče některých předmětů politicky zaměřených. Nijak silně jsem to ale ani
tehdy nevnímala. Dnes nemohu posoudit.
Doporučila byste studium na Pedagogické
fakultě i svým přátelům a blízkým?
Ano, doporučuji ho momentálně své dceři,
která si právě vybírá vysokou školu. Myslím si, že pro ženu je to velmi hezká práce,
zůstávají za vámi stovky vámi ovlivněných dětí. Je proto velmi důležité, abyste
své životní hodnoty měla dobře srovnané
a abyste se na dětech nepodepsala špatně.
Ovšem, kdo rozhoduje, co je dobré a co ne?
Asi nejdůležitější tedy je, aby si děti uměly
udělat svůj názor. Je fakt, že jsem nijak netlačila na staršího syna, aby si vybral učitelství. Přeci jen si myslím, že je finančně toto
povolání podhodnocené.
Jak vám pomohlo studium na PdF ve vaší
kariéře?
Naučila jsem se dotahovat věci do konce,
ale to jsem asi uměla vždy. Byla jsem ctižádostivá i ve škole, možná proto jsem
dosáhla titulu PaedDr. Hodně mě pedagogicky formovaly a pomohly mi kurzy pro
učitele, které jsem absolvovala už v roli
učitelky a které pořádalo Krajské zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Byla to ale samozřejmě fakulta,
kdo mi dal punc odbornosti.
Umějí vaše vlastní děti anglicky? Odkdy jste
je začala učit?
Jsem pro přirozenost i ve své vlastní rodině.
Nemluvím na děti anglicky, protože nežijí
v bilingvní rodině. Ty starší (19 a 22 let) už
pod mým jazykovým vlivem určitě nejsou,
ten nejmenší (4 roky) částečně ano. Ale jen
tím, že vidí mé přípravy, občas si zahrajeme anglickou hru a chodím s ním jednou
týdně v roli matky na naše kurzy Angličtiny
s úsměvem.
A jak svého syna vlastně učíte anglicky?
Neberu si ho na lekce, kde lektoruji, protože
vím, že bych si je tak dobře neužila. Nikdy
ho nezkouším ze slovíček, toto považuji za
velkou chybu některých rodičů. V tomto
věku opravdu nejde o to, kolik slovíček děti

Co vás při studiu na PdF nejvíc zaujalo?
Studium mě bavilo, nejvíce asi výchovy, tam
jsem se dozvěděla spoustu věcí, které jsem do
té doby neznala. Vzpomínám ráda na našeho
profesora, který nás učil poznávat všechny
možné kytky. Dodnes si jich spoustu pamatuji. Líbila se mi rozmanitost studia – od tělocviku po matiku, jazyky, hudebku, výtvarku.
Toto asi zažijete jen u studia učitelství pro
1. stupeň, které zahrnuje vše a faktem je, že
se s obdivem dívám na mnohé své kolegyně,

PaedDr. Iva Obermanová. Foto: Jenčová

umí. Je nádherné to, že umí reagovat, že
je cizojazyčné prostředí nezaskočí. Proto
jsem byla velmi mile překvapena, když letos
v zimě na dovolené můj malý syn pohotově
reagoval na angličtinu, uměl odpovědět,
jak se jmenuje, uměl poděkovat a pochopil,
že si má zajít pro malý dárek. A hlavně, vůbec mu nedocházelo, že ten člověk s ním nemluví česky. To je obrovská výhoda dětí ve
věku do 7-8 let, kdy mohou jazyk vstřebávat
naprosto přirozeně. Pak už tato schopnost
končí. Je škoda ji nevyužít.
Jak to děláte, že se vám daří skloubit péči
o ně s náročnou prací ve vlastní jazykové
škole (s podnikáním) a s plným úvazkem na
základní škole?
Mám bezvadné zázemí ve svém manželovi,
starších dětech a svých rodičích. Je fakt,
že všechno chci zvládat na 100 procent
a občas únava přichází. Ale zatím se mi
daří nic nešidit, to mě těší. Umím si udělat
čas i na sebe a dobít baterky – jsem ráda,
že mi to rodina umožňuje. A pak – velmi
vás posouvá vpřed spokojenost dětí, které
učíme, a jejich rodičů. Když čtete nebo posloucháte ocenění své práce, je to balzám
a hnací motor.
Co byste řekla na závěr?
Snad jen to, že mám ráda, když je život
v pohybu, tak jako v přírodě mám ráda tekoucí vody a nemusím moc vody stojaté,
tak i v životě mám ráda, když sice jistoty
zůstávají, ale vše kolem je rozmanité. Ráda
poznávám nová místa, přírodu a toto si
s sebou nesu i do pedagogiky. Pořád mě
baví objevovat něco nového, nejsem ten
typ učitelky, která sáhne do připraveného
šanonu nasbíraných aktivit a učí. Nikdy
jsem si tyto sbírky neuměla udělat, baví mě
tvořit pořád něco nového, poznávat nové
trendy a uvádět je do praxe. A ze všeho
nejvíc mám ráda, pokud se to děje s lehkostí a není v tom cítit těžkopádnost.
Bc. Hana Jenčová
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Imielské zamykání času

Profesorka Univerzity umění v Poznani
Joanna Imielská vystavovala na přelomu
února a března 2012 v galerii Student naší
univerzity od roku 1986, v České republice
poprvé.
V Polsku a v zahraničí již připravila 46 autorských výstav a zúčastnila se 83 výstav kolektivních. Věnuje se kresbě a malbě. Výstavu
pro Ostravu pojmenovala názvem Obdary
času. Profesorka Imielská komponovala ostravskou expozici z obrazů z cyklů Čas, Labyrint a 24 hodiny.



Východiskem
vizuálního
uvažování
umělkyně se v roce 2001 stal fenomén času.
Tvorbu z tohoto období prezentuje šestidílná
barevná kresba tematizující formou květu
spirálu času.
Joanna Imielská k tomu sama říká: „Na
začátku se vynořila otázka, zdali je pro nás
minulost zátěží, jestli ovlivňuje naši současnost a podílí se na tvorbě naší budoucnosti.
… Vzpomínky na obrazy z mé minulosti mne
přivedly ke tkaným kresbám“.
Jak Imielská dále řekla: „Čas je dynamický, nedá se zastavit ani vrátit. A přece
umisťuji čas v uzavřeném prostoru papíru –
zamykám ho ve čtverci, v kruhu, v trojúhelníku … zdalipak je dosavadní směřování
k chaosu překonáno konstruováním organizovaného celku?“
Autorčino ztvárňování úvah o významu,
vlastnostech, podobách času je u ní provázeno časem tvoření, dobou, po kterou obraz
vzniká, hodiny, dny a týdny kresby. A také je
tu čas narůstání a rozpadání se listu rostliny,
čas, kterým člověk měří nebo setrvává.
Labyrint je pro Joannu Imielskou mnohoznačným pojmem: „Labyrinty byly nejprve
stezkami přírody v mikrokosmu, později se
proměnily v cesty měst v makrokosmu. Tyto
dva světy vypadají téměř stejně. Následně
Labyrinty souvisejí s prvky hry – volba cesty
znamená existující a ne strachu zbavené putování. Ve svých pracích se snažím ponechat

možnost výběru, je hodně cest, které vedou
do středu, a není nutný vždy jeden cíl.“
Vrstvením „plánů“ cest v labyrintech
vzniká obrazec různých časů. Zrcadlové
přetisky map, plánů, textů jsou dále organizovány kreslenými geometrickými konstelacemi, z nichž některé více či méně
připomínají uspořádání labyrintu.
Vedle této symbolistně poetické roviny
uplatnila umělkyně konceptuální přístup při
tvorbě prací z cyklu 24 hodiny. Cyklus tvoří
25 čtvercových obrazů, z toho 12 diptychů –
tedy pro každou hodinu jedna kresba a jeden sólo obraz s názvem „Nultá hodina“. Ve
dvanáctidílných „časových mandalách“ autorka používá přetisky obdržených dopisů,
negativy a pozitivy záznamů činnosti mozku
v povrchním i hlubokém spánku a záznamy
tlukotu vlastního srdce.
Společným rysem prezentovaných cyklů
je delikátní, subtilní a kultivované vyjadřování se k vzájemně na sebe navazujícím
i vnitřně propojeným konceptům času, pomíjivosti a trvání a uplatnění forem geometrie
(ve smyslu pojetí Petra Vopěnky). Na první
pohled klidné a harmonické formy odhalují až v dalších rovinách symbolické obsahy
a zneklidňují kontemplací individuálního
a obecného.
Mgr. Dáša Lasotová, Ph.D.,
katedra výtvarné výchovy
Pedagogické fakulty

Podpora studentů se specifickými potřebami
-

V současné době studuje na jednotlivých
fakultách naší univerzity (OU) celkem 28
studentů se specifickými vzdělávacími
potřebami.
Katedra speciální pedagogiky naší Pedagogické fakulty usiluje o vytváření rovných
příležitostí, proto od února letošního roku realizuje projekt ESF OP VK s názvem „Podpora

 Aby

terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské
univerzitě v Ostravě“, CZ.1.07/2.2.00/29.0006.
Projekt je realizován prostřednictvím následujících pěti klíčových aktivit:
- Inovace studijních programů, oborů
a předmětů.
- Zvyšování odborných kompetencí akademických i neakademických pracovníků OU.

Zavádění systému monitoringu potřeb
trhu práce pro budoucí absolventy OU.
- Architektonické
zpřístupnění
historické budovy B bezbariérovým výtahem
a plošinami.
- Webové inkluzivní rozhraní pro komunikaci studentů a vyučujících.
Projekt je celouniverzitní, participují
na něm všechny fakulty naší univerzity. Finanční dotace MŠMT ČR na realizaci projektu činí 49.168.000 korun. Projekt potrvá
do 31. ledna 2015.
PhDr. Mgr. Martin Kaleja, Ph.D.,
vedoucí manažer projektu,
martin.kaleja@osu.cz

přírodní vědy byly „in“

Pedagogická fakulta naší univerzity letos
v únoru zahájila projekt „Podpora inovativ
ních metod a forem výuky přírodovědných
předmětů na základních školách”, reg. č.
CZ.1.07/1.1.24/01.0138.

„Mezi cíle projektu patří zlepšení podmínek
pro výuku přírodovědných předmětů na ZŠ
Moravskoslezského kraje, podnícení zájmu
žáků o další vzdělávání v přírodních vědách,
rozvíjení jejich individuálního potencionálu
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a posílení jejich dynamického rozvoje, tvořivosti, schopnosti vyhledávat a pracovat s informacemi i s novými technologiemi,” řekl
vedoucí projektu RNDr. Martin Malčík, Ph.D.
Projekt se zaměřuje na zlepšování podmínek pro výuku přírodních věd na ZŠ a zvyšování jejich motivace ke vzdělávání v těchto
oborech.
„Projekt přispěje ke zvýšení motivace žáků
ke studiu přírodovědných předmětů na 15 ZŠ
v MSK prostřednictvím projektů (dlouhodobé

Pedagogická fakulta
měření a provádění experimentů) z oblasti přírodních věd – projekty budou tvořit žáci partnerských základních škol s pomocí pořízeného
vybavení. Součástí projektu bude také vyhodnocení toho nejlepšího projektu.” dodal Malčík.
Základní pozitivní dopad na žáky se
uskutečňuje
prostřednictvím
zavádění



inovativních metod výuky přírodovědných
předmětů, sekundárním dopadem je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků, kteří se žáky pracují na tvorbě školních
prací.
Projekt je součástí operačního programu
Vzdělávání a konkurenceschopnost, byla mu

přiznána finanční dotace více než 9 milionů
korun a bude ukončen v prosinci 2014. Výkonným manažerem projektu je Bc. Filip
Goszler, finanční manažerkou Bc. Michaela
Palová.
-haj-

Od září nové kurzy pro aktivní seniory

Po úspěšném začátku spustí Pedagogická
fakulta naší univerzity prostřednictvím
Centra dalšího vzdělávání další běh Uni
verzity třetího věku. Přihlásit se je možné
již nyní.

nová přátelství, vybočit z každodenního
stereotypu.
Kontaktujte nás co nejdříve, rádi vám
sdělíme bližší informace. Buď telefonicky:
597 094 017, 734 355 862; nebo písemně:
Centrum dalšího vzdělávání Pedagogická
fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě,
F. Šrámka 3, 709 00 Ostrava-Mariánské
Hory. Přihlásit se můžete také e-mailem:
filip.goszler@osu.cz.	
-jenFota: Bc. Filip Goszler

Přihlásit se již nyní může každý, kdo má chuť
zpestřit si život a současně rozšířit své obzory,
prožít celé dva semestry na přednáškách nabitých novými informacemi a zážitky. To vše
jen za osm set korun. Kurzy budou probíhat
od září v moderní budově Pedagogické fakulty naší univerzity v centru Ostravy na ulici
Mlýnské.
Neváhejte. Kurzy by se mohly rychle naplnit. Přihlaste sebe nebo o kurzu povězte
svým blízkým, přátelům a známým, které by
mohl zajímat. Dejte jim možnost studovat
na Univerzitě třetího věku jako hodnotný
dárek. Poskytněte jim příležitost navázat



Ohlédnutí za zahraničními pobyty – Anglie

Milí čtenáři těchto řádek, dovolte mi malé ohlédnutí za tím, jaké to bylo být studentkou
Ostravské univerzity, která strávila dva semestry na Erasmu studijním pobytu v Portugal
sku a čtyři měsíce na pracovní stáži v Anglii (dokončení z minulého čísla).

Michael Hall School. Foto: archiv autorky

Prostor v studijním plánu mě znovu vyzval
na zahraniční pláně. Po několikadenním distančním shánění kontaktů na pracovní stáž
v Portugalsku jsem nabývala dojmu, že tudy
mě to ke stáži nedovede. Tak jsem se rozhodla najít místo pro stáž v Anglii, kam jsem
se znovu rozjela.
Z jižního zázemí malého města Seaford
jsem hledala každý den. Nebylo to jednoduché. Brighton Steiner school stážistky nepřijímala a Michael Hall School (MHS) měla
studenty z jiných Steinerských škol. MHS mě
nadchla, když jsem odtud odcházela, viděla
jsem letět před sebou vážku a přála jsem si,
abych tu jednou mohla být.
Odcházela jsem odsud s nadějí, že slova
učitele Marka najdou odezvu u jeho sestry
Karen, která učí v další anglické Steiner
school a možná, že bych mohla jet stážovat
k ní. Tak jsem ještě chvíli měla být trpělivá
a světe, div se! Karen se ozývá, že pár dobrých rukou se jí vždycky hodí! Tak teď honem
(pokračování na straně 24)
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 Ohlédnutí…
(pokračování ze strany 23)

vyjednat dokumenty mezi Steiner Academy
Hereford a naší OU!
Jak šťastně jsem letěla domů do ČR vyjednat, co třeba, vidět paní Ivu Schmejkalovou a podělit se s ní! Už nebylo odkladu,
vyřídily jsme na katedře vše potřebné a stálo
přede mnou nové dějství začínající se v říjnu
roku 2009. Díky, Mgr. Ivano Schmejkalová, za
hladký průběh a podporu!
U Karen jsem stážovala až do února
2010. Tato škola byla pro mě tou nejvyšší co
do zkušenosti a nabrání životního směru.
Každodenními poznámkami jsem si střádala materiál pro vypracování kvalitativního
průzkumu, na kterém jsem zapracovala po
návratu.
V únoru jsem si chtěla i tuto stáž prodloužit do května, během ní se připravovat
na SZZ a obhajobu Bc. práce, ale finance již
tou dobou na stáž nebyly k dispozici, a přesto jsem ještě chtěla působit v zahraničí. Díky
pracovní stáži a těm, které mi přivedla do života, jsem poznala další směrodatné místo,
kam jsem nakonec po pracovní stáži zamířila
na vlastní pěst.
V únoru jsem zakotvila v Camphill Komunitě Grange village, kde jsem působila jako dobrovolnice v domě Hawthorn.

„Ukousla“ jsem si velké sousto, zvážím-li,
že jsem měla před státnicemi v květnovém
termínu, ale věřila jsem, že mohu zvládnout
jak přípravu na SZZ, ladění Bc práce, tak život v Camphillu.
I stalo se. SZZ jsem zvládla, však pro obhajobu Bc. práce jsem dostala srpnový termín. Napodruhé byla práce obhájena a já
se stala absolventkou OU v srpnu 2010. Tou
dobou jsem již měla pracovní nabídku do
Anglie; světe, div se ještě jednou, nabídka
přišla od milé Karen, která pro svého bratra
Marka hledala asistentku do waldorfské MŠ.
Nabídku jsem přijala a v září 2010 jsem stála
po Markově boku v Michael Hall School, nejstarší waldorfské škole v U.K., založené roku
1924.
Od prosince loňského roku působím
v Lesní školce Na Kozinci v Rožnově pod
Radhoštěm, kde tvoříme s dětmi světlem
srdce. Jsem vším, čím jsem prošla, a součástí
inovativního pojetí práce s dětmi, jakému je
přirozené býti dítětem a nazírat svět radostí
a údivem z vlastního poznání.
Co mi dala pracovní stáž? Nevím, jestli
mi změnila zcela život, ale vím, že jeho vůni
urychlila tímto steinerským místem. Myslím,
že bych si cestu k waldorfské pedagogice našla tak i tak, ale bez možnosti být vyslankyní
OU bych tuto cestu nepodnikla. A to je podstatná věc!

Ještě jednou děkuji i studijnímu oddělení,
které se mnou komunikovalo prostřednictvím
e-mailů pohotově a přirozeně se stávalo mou
oporou a zdrojem informací. Cením si toho,
že ač nás výjezdníků moc není, není na nás
nahlíženo jako na výjimky, co vyčnívají z řady
řadových prezenčních studentů, čehož jsem
se tehdy bála. Jak ráda se tohoto fenoménu
nemusím na studijním oddělení bát!
Končí se ohlédnutí za mými zahraničními
pobyty v hávu studentky OU. Přicházíme sem
studovat, studujeme tehdy, když přijímáme
zkušenost prostřednictvím sebe sama. Kroky
do neznáma a odvahu nás v hodinách neučí,
je to hlas, který volá za hranice sebe sama!
Tohle poznání jde do hloubky a poznáš jej,
když jsi otevřen novému poznání. Samo tě
chce oslovit, neboť je nám lidem vlastní podstatou. Nechej se vést a inspiruj se.
Napadne-li vás cokoliv k tomu, co zaznělo na těchto řádcích, podělte se o svůj
dojem, dotaz či poznámku. Ráda zodpovím
vaše otázky ohledně studijního pobytu Erasmus či pracovní stáže v zahraničí, popřípadě
i tematiky waldorfské pedagogiky. Přeji vám
v tomto novém roce 2012, ať objevíte studium ve studiu, sebe v sobě, v oboru, který
resonuje s vaší podstatou.
Dana Hradilová,
Rožnov pod Radhoštěm,
danca.hra@seznam.cz

Filozofická fakulta

 Pracovitá děvečka může být hubatá
Mgr. Jaroslav David, Ph.D., rodák z Havlíčkova
Brodu, absolvent české filologie–historie na
FF UP Olomouc (1998). Od října 1999 odborným asistentem na katedře českého jazyka
Filozofické fakulty naší univerzity. V červnu
2004 obhájil na FF UP Olomouc dizertační
práci. Bylo zahájeno jeho habilitačního řízení
na FF MU v Brně. David se profiluje v diachronních disciplínách (historická gramatika,
antroponomastika, toponomastika) a ve výuce češtiny pro cizince.

na prestiž časopisu v oboru, bodově hodnoceny
stejně. Rovněž je celá řada velmi dobrých časopisů – i recenzovaných, které bodované nejsou,
neboť jejich redakční rada z různých důvodů
tento systém neakceptuje. V mnoha případech
jsou to ovšem časopisy, které mají vysokou

Velmi rád! Kdybych neučil, nedělám vědu. Při
přípravě přednášek a seminářů si musím mnohé
věci nastudovat a při tom narazím na problém,
jehož výstupem jsou články a z nich plynoucí
mé publikační body. Výsledky bádání předávám studentům ve specializovaném semináři,
kde daný problém rozebíráme. Když se ohlédnu
zpět, na počátku své učitelské práce jsem zpravidla danou problematiku převyprávěl, nyní už
z větší části prezentuji vlastní poznatky, nebo
alespoň kritickou reflexi problému.
Jak nahlížíš na zapojování studentů do výzkumu
a týmových projektů?
To jsou velmi užitečné činnosti a práce se
studenty ve všech podobách mě obohacuje.
Týmové projekty obecně mě baví. Když se
sejde pracovitý tým, je to pro všechny velmi
inspirativní, a dobří studenti jsou bonusem.
V poslední době mám štěstí i na ně. Již třem
studentům byl výstup z jejich diplomové
práce otištěn v kvalitním časopise vydávaném
Ústavem pro jazyk český AV ČR, a to mě těší
nejvíce.

Jardo, po letošní překlápce RIV bodů jsi určitě
očekával, že podobně jako v uplynulých letech
zaujmeš v počtu dosažených bodů opět jedno
z čelných míst.
Pravdou je, že jsem to čekal, ale vzrušené
očekávání to již nebylo. Překvapení se konalo
přede dvěma roky, když mi Petr Kopecký SMS
zprávou do Bonnu oznámil, že jsem první.
Je o tobě známo, že se velmi dobře orientuješ
v problematice Rejstříku informací o výsledcích
(RIV). Jak tento systém hodnotíš?
Je to rozhodně dobrá cesta k tomu, abychom
mohli naši práci měřit, vážit. Nejsem zastáncem
většinou subjektivních hodnocení typu „jsem
dobrý učitel“, „jsem oblíbený“ apod. Zároveň
jsem si vědom toho, že systém je v řadě ohledů
problematický, počínaje časopisy, kterým chybí
parametry odborného periodika. Jakmile je časopis v seznamu, jsou všechny články, bez ohledu

rozhovor

úroveň, kvalitní redakční radu i velmi přísné
recenzní řízení. A navíc publikovat v nich patři
v daném oboru k dobrému tónu.
Kromě nadstandardního publikačního ohodnocení máš i vysoký pedagogický úvazek. Učíš rád?
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Máme kvalitní studenty?
Ano, ale není jich moc. Ale třeba je to tím, že
je nedokážeme dostatečně motivovat nebo
nalákat. Já si je vybírám většinou na základě
ročníkových nebo bakalářských prací. Není neobvyklé, že první verzi dané práce klasifikuji
jako „blábol“. Po tomto verdiktu začnou někteří
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pracovat, a ti pak dospějí k výborným výsledkům. Někteří bohužel zůstanou u blábolu.
Jardo, kromě bohaté publikační a pedagogické
činnosti jsi hlavním řešitelem dvou grantových projektů: „Historická sémantika“ (GA ČR)
a „Místní a pomístní názvy jako kulturní dědictví
a zdroj lokální, regionální a národní identity“
(MK ČR, NAKI). Spolu s dr. Hrtánkem se výrazně
podílíte na řešení projektu OPVK“ Svět vědy –
záhadný i zábavný“. Jak to vše stíháš?
Určitě je to díky mé tolerantní ženě, která je
hnacím motorem mojí práce, mojí inspirací
a rádkyní, a dokonce už i spolubadatelkou.
A stíhám i díky tomu, že vstávám brzo, zpravidla kolem půl páté, a od rána průběžně
pracuji. Ryzím skřivanem ovšem nejsem dobrovolně. Máme dva kocoury, Mikeše a Moulina, kteří s rozedněním začínají být velmi



aktivní. Takže, nakrmím je, pak sebe a manželku a vzhůru do dalšího dne. Za workholika
se ale rozhodně nepovažuji. Umím se i poflakovat a lenošit. A vždy si najdu čas na běžné
radosti života. (Autor rozhovoru s úsměvem
potvrzuje.)
Co bys závěrem rád sdělil našim čtenářům?
Někteří kolegové mě podezřívají, že mám
„oslíčku, otřes se“ na RIVovské body. Tak to
opravdu nemám! Ale myslím si, že velký počet
lidí stále netuší, co a za co vlastně RIV body jsou.
Přetrvává u nich názor, že je to dočasná záležitost, o kterou se není třeba zajímat, neboť za
pár let vyšumí. Ale tak tomu není. Tento systém
je předzvěstí velkých změn, které budou požadovat kvalitu a následně nám přinesou finance.
Takže pokud budou body, obecně dobrá kvalita vědy a výuky, pak budou i peníze.

Jsi znám jako diskutér, kterého nenechávají klidným jak problémy naší alma mater, tak i celková
situace naší společnosti. Odkud se v tobě bere
zájem o věci veřejné?
Je to dědictví po mém tatínkovi. Ale současně
se učím být i diplomatem, neboť tak se určitě dosáhne více. Proto mě taky potěší, když
mohu lidi, kteří mají o mně, pro mou mnohdy
až přílišnou přímočarost, špatné mínění, překvapit v dobrém. Můj tatínek vždy říkával:
„Pracovitá děvečka může být hubatá.“ Myslím si, že v mém případě se plně potvrzuje
platnost tohoto úsloví.
Děkuji za rozhovor. A nezapomeň, co říkal
Winston Churchill „Krev, pot a RIVy.“ (Listy Filozofické fakulty OU, č. 5/2012, str. 4, upr.)
Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.,
děkan Filozofické fakulty OU
Foto: -ffa-

Česko-německé kulturní dny podruhé v Ostravě

I v letošním roce se konal festival Českoněmecké kulturní dny (OstRau der Kul
turpunkt) opět pod taktovkou Vladimíra
Šmehlíka z Centra kultury a vzdělávání
Moravská Ostrava a Mathiase Beckera
z katedry germanistiky Filozofické fakulty
naší univerzity (KGE FF OU).
Akci podpořili Statutární město Ostrava,
městské části Moravská Ostrava a Ostrava
Přívoz, Goethovův Institut a Filozofická fakulta naší univerzity (FF OU), zvláště katedry
germanistiky..
Program byl zahájen 11. března 2012 výstavou plakátů německého výtvarníka Klause
Staecka a děkanem FF OU a úvodním slovem děkana fakulty prof. PhDr. Aleše Zářického a vedoucí katedry germanistiky FF OU
prof. Priv-Doz. PhDr. Lenkou Vaňkovou, Dr.
Druhý den se uskutečnila překladatelská
dílna u příležitosti tradiční fakultní akce, Dne
s překladem. Akce se zúčastnili také zástupci
Goethova Institutu, Ústavu translatologie FF
UK a Jednoty tlumočníků a překladatelů.
Ve středu 13. března se v Klubu Atlantik
konalo autorské čtení spisovatele Jana Faktora. Literatury ale nebylo dost. Pod vedením

PhDr. Ireny Šebestové, CSc., se konal literární
pochod Ostravou, kde studenti na netypických místech v centru města četli z básní
a povídek zejména současných autorů (Hugo
Ball, Erich Kästner, Elfriede Jellinek atd…).
Pozornost si zasloužilo také choreaografické
nastudování několika dadaistických básní, jež
zaujalo mnoho kolemjdoucích Ostravanů.
Týž den večer se v Klubu Atlantik konaly dvě literární přednášky. O spisovateli
německojazyčného Kravařska pojednal dr.
Friedrich Goedeking z organizace Prager
Literaturhaus a o německojazyčné Olomouci pak kolegové z katedry germanistiky
FF UP Olomouc, Mgr. Lukáš Motyčka, PhD.,
a Mgr. Katja Kernjak.
V rámci festivalu se konal výlet po stopách německé menšiny na Hlučínsku, kde
účastníci z řad studentů a pedagogů KGE FF
OU, jakož i pozvané veřejnosti zhlédli polské
město Ratiboř a měli možnost se zúčastnit
prohlídky městem a navštívit německé krajanské rádio Mittendrinn.
Pro ty, kteří neznali němčinu, tlumočili
veškerý výklad studenti Mgr. studia fakulty.
Pak pokračovala cesta do Lubovic, kde jsme
si prohlédli zříceninu zámku, v němž pobýval

známý básník Josef von Eichendorff. Exkurzi
uzavřelo město Hlučín opět s komentovanou
prohlídkou a s návštěvou Centra setkávání
tamní německé menšiny.
Jednou z posledních akcí festivalu byla
závěrečná diskotéka dne 16. března v Klubu
Rio na Stodolní ulici. Hráli DJs Steve Leopard
a Kristian Kelvin z Lipska. Hudba se návštěvníkům velmi líbila a tančilo se až do ranních
hodin. Některé rekordmanky z řad studentek
vydržely na parketu od devíti večer do druhé
hodiny ranní…
Celkové zakončení festivalu tvořil filmový maraton známého německého režiséra
s tureckými kořeny, Fatiha Akina. Filmy pojednávaly o životě migrantů v Německu.
Doufáme, že náš festival přispěl k tomu,
abychom Ostravu mohli plným právem označovat za město spjaté nejen s kulturou českou, ale také s kulturou německou a že tomu
tak bude i nadále. A zcela na závěr: Přijměte
všichni, kdož čtete tyto řádky, naše srdečné
pozvání na příští ročník festivalu v březnu
2013!
Mathias Becker, M.A.,
katedra germanistiky FF OU
a Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D.,
SLU Opava

Fota (1): prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan FF OU. (2): zleva: prof. PhDr. Priv.-Doz. Lenka Vaňková, Dr., Mgr. Eva Hrdinová, Ph.D., v rozhovoru
s děkanem FF OU. (3): Mathias Becker, M.A., v rozhovoru s novinářem.
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Fota (1, 3): Jan Faktor čtoucí ze svých děl. (2, 4): z autorského čtení spisovatele Jana Faktora.

Literární pochod Ostravou.

Fota (1) Mgr. Lukáš Motyčka, Ph.D., a Mgr. Katja Kernjak z FF UP Olomouc při přednášce. (2): Friedrich Goedeking, Dr. Theol., při přednášce o regionu
Kravařsko a jeho literárním významu. (3): nadšení studenti při přednášce.

Prohlídka krajanského rádia Mittendrin.
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Fota (1): němečtí lektoři z KGE FF OU: Františka Rauscher, M.A., a Mathias Becker, M.A. (2): prohlídka Ratiboře.

Závěrečná party aneb Tančilo se až do rána.



Fota na str. 25–27: Petr Kiška

Překladatelská dílna Dne s překladem

Dne 13. března 2012 se na katedře germa
nistiky Filozofické fakulty naší univerzity
(KGE FF OU) uskutečnila při příležitosti Dne
s překladem tzv. Překladatelská dílna, na
kterou byli kromě studentů OU přizváni
i studenti středních škol z Ostravy a okolí.

Úvodního slova se ujala vedoucí katedry germanistiky prof. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., která všechny přítomné přivítala
a předala ocenění vítězům překladatelské
soutěže. Poté předala slovo moderátorce
Mgr. Evě Hrdinové, Ph.D., a také jednotli-

Pedagogové KGE (zprava):
Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D., Mathias Becker,
M.A., Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., Mgr. Eva
Hrdinová, Ph.D., a dále referent překladatelské
dílny Mgr. Radim Sochorek.

vým hostům, kteří studentům přiblížili práci
překladatele a tlumočníka v praxi.
Mgr. Radim Sochorek představil práci
překladatele pro Evropskou unii. Studentům vysvětlil, proč se překládá do všech
úředních jazyků, jaké jsou požadavky, co je
třeba dodržovat a jaké zdroje má překladatel k dispozici.
Mgr. Eva Vondálová z Goethe-Institutu
v Praze studenty seznámila s prací této instituce a možnostmi finanční podpory pro překladatele a tlumočníky.
Účastníci Překladatelské dílny při KGE FF OU, v první řadě Mgr. Radim Sochorek.
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(pokračování na straně 28)
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 Překladatelská…
(pokračování ze strany 27)

Ing. Monika Martinková hovořila o činnosti Jednoty tlumočníků – co tlumočníkům
a překladatelům nabízí, jaké akce pořádá, co
vše lze nalézt na jejích internetových stránkách. Mgr. Silke Klein studenty poté informovala o Evropském kurzu konferenčního
tlumočení, který Ústav translatologie FF UK
pořádá co dva roky ve spolupráci s Evropskou
komisí a Evropským parlamentem EU.
Mgr. Petr Mentlík, který studenty obeznámil s právními předpisy upravujícími činnost
soudního tlumočníka, a Mgr. Marie Werbová
stručně představila praktickou stránku výkonu
tohoto povolání. Překladetelské dílny se zúčastnil Dr. Milan Hrdlička, nestor výuky translatologických disciplín za FF OU a duchovní
otec a zakladatel této překladatelské soutěže.
Ing. Monika Martinková,
Jednota tlumočníků a překladatelů,
martinkova@translation-service.cz
Fota: Petr Kiška



Mathias Becker, M.A., v rozhovoru s Mgr. Silke Klein z FF UK, vedle nich Ing. Monika Martinková
z Jednoty tlumočníků a překladatelů.

Mimořádná linka Praha – Tel Aviv

Zatímco naše domácí katedra germanistiky
žila horečnými přípravami a realizací Dru
hých kulturních česko- německých dnů, část
katedry startovala ve dnech 8.–15. března
2012 v Praze směr Tel Aviv.
Cestovala do Svaté země ke kořenům civilizace společně s celou Filozofickou fakultou.
Dnes mohu říci jen jedno, bylo to fascinující.
Jsem ráda, že jsem měla možnost se této
cesty zúčastnit.
Ihned po příletu jsme nepromarnili ani
minutu. Vystoupili jsme na Olivovou horu,
ubytovali se, povečeřeli a někteří odvážní
(tím myslím sebe), přestože byli varováni Dr.
Haslingerem, že není vhodné vycházet ve
večerních hodinách individuálně do ulic Betléma, zejména ženám, se vydali na obhlídku.
Odvážným štěstí přeje a já se nejen v pořádku vrátila, ale nepřipravila se ani o nádherný večerní Betlém.
Následujícího dne jsme navštívili Jeruzalém: památník JadVašem, Staré město se Lví
bránou,Via Dolorosa, nádrží Bethesda. Viděli
jsme podzemní kanály Jeruzaléma v Golgotě
chrám Božího hrobu, Chrámovou horu –
Skalní dóm, mešitu Al-Aksa – biblickou horu
Moria, horu Sion – Caenaculum – místo Poslední večeře, Davidův hrob, Židovskou čtvrť
Starého města – Cardo Maximus – vykopávky
římské hlavní třídy, zbytky hradeb z doby

Šalomounovy. V Jeruzalémě každý určitě nesl
psaníčko s přáním ke Zdi nářků. Měli jsme to
štěstí, že jsme viděli i přípravu na Šabat.
Dále jsme zhlédli: Betlém – místo narození Ježíše Krista, baziliku sv. Kateřiny
a tzv. Mléčnou jeskyni. Viděli jsme rovněž
Bét Šean, kde jsme obdivovali rozsáhlé vykopávky starověkého města, Kafarnaumpůsobiště Ježíše Krista, beduínskou osadu
Masada, Jericho, dále město jménem Cesarea Přímořská, kde na nás čekaly vykopávky
starověkého římského města z doby Heroda
Velikého. Obdivovali jsme Mrtvé moře, kde
jsme si pošlapali po bahně a načerpali zdraví
z moře. Nákup kosmetiky byl pro všechny
účastnice zájezdu nutností. Naštěstí měli
i muži velké pochopení.
Neméně zajímavé bylo moderní město
Modiin, dále kibuc Sde Eliahu – pozoruhodné
propojení ortodoxního judaismu s nejmodernějším vědeckým výzkumem v oblasti
biotechnologií, národní park Gan HaŠloša –
koupání v jezírcích s termální vodou, Chasor – vykopávky starověkého biblického
města, Tiberias. Čekala na nás ještě: návštěva
univerzity ve městě Harfa, prohlídka budovy
a přednáška místních studentů o studiu na
tamější univerzitě.
Viděli jsme dále také Golanské výšiny, tu
známou hranici mezi Izraelem, Libanonem
a Sýrií. Neméně zajímavou přírodní krásou
byla rozkvetlá Judská poušť, která kvete
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pouze jeden týden v roce po období dešťů.
Stanuli jsme u řeky Jordán.
Posledním jídlem byl závěrečný oběd
v Kineretu, ryba Sv. Petra, mňam! Poslední
den jsme strávili u Galilejského jezera. Plavba
na replice staré rybářské lodi, plavidle Ježíše a jeho družiny, byla důstojnou tečkou
za naším putováním. A na lodi jsme i tančili
a zpívali.
Navštívili jsme opravdu všechno. Fundovaný vedoucí zájezdu nás nenechal ani
minutu bez nějaké cenné informace. Úplně
nás vtáhl, i nás nehistoriky, do míst, kde se
tvořily dějiny lidstva.

Najednou jsme stáli my, Středoevropané,
kteří si myslíme, že jsme ,,pupkem světa“, na
rozhraní střetu tří náboženství: křesťanství,
judaismu a islámu. Stáli jsme na místech, kde
byl Alexandr Veliký, přehnaly se římské legie,
výbojní Řekové, a to nemluvím o starověkých
obyvatelích (Asyřané, Babyloňané, Peršané).
Neméně pohnutá je i novodobá historie
Izraele.
Když jsem stála na těchto úžasných místech, kudy kráčely dějiny, měla jsem v duši
obrovskou pokoru a úctu ke všemu, co jsem
viděla a slyšela. Ještě jednou bych si přála se
sem vrátit.
Text a fota: Jana Solaříková,
studentka 2. ročníku NMgr studia
německého jazyka a literatury
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Katedra germanistiky v pohybu aneb Akce stíhá akci

Ve čtvrtek 15. března 2012 ve čtyři odpoledne
dorazila FF z Tel Avivu do Ostravy, a tak jsem
se mohla již v šest připojit k domácí katedře
germanistiky na akci Druhé německo-české
kulturní dny.
Na přesun mám dvě hodiny. A teď by přišlo
vhod teplo domova a možná i teplá večeře od
maminky. No, ale není, bude muset postačit
něco ze supermarketu cestou do Atlantiku.
Tak, a teď se ještě přepnout z angličtiny do
němčiny a příval nových poznatků může začít. Na co že jsem to přiletěla? Aha, na Toulky
německou Olomoucí. Na setkání s velmi zajímavou a charismatickou osobou, a to s Friedrichem Goedekingem Dr. Theol.
Znáte ten pocit, kdy vás bolí u srdce, svírá
se vám žaludek, nemůžete spát a zdá se vám, že
stojíte jako nazí v trní? I tak se dá popsat láska.
Při poslechu přednášky pana Goedekinga na
téma ,,Romantická láska na Kravařsku“ si troufám říct, že nezůstal nikdo bez emocí a odnášel si
je z tohoto večera domů. Ach ta láska!



Poté jsme ještě shlédli sérii zajímavých dokumentárních filmů, mapujících stav současného Německa. Těch šest krátkých filmů o stavu
Německa nám nikomu nedovolilo usnout.
Ale na únavu není vůbec čas, následujícího
dne máme sraz v devět a jede se po stopách
německé minulosti a současnosti do Hlučína.
První zastávkou je polská Ratiboř, kde si spolužačka Mirka Kostelníková vyzkouší simultální
tlumočení do rozhlasu a sklidí velký potlesk.
Mirka zazářila pod vedením zkušeného průvodce jako profesionální tlumočnice.
My ostatní studenti jsme si vyzkoušeli, jak
vypadá bez přípravy a v terénu konsekutivní
tlumočení v turismu. Když to umíte, tak je to
brnkačka. Jenže cesta k úspěchu bývá trnitá
a klikatá, někdy i velmi bolestná. A to je to,
co nás baví, to jsou ty pravé životní výzvy. Ani
bych si nedovedla představit, že všechno jde
bez námahy. To by snad ani nikoho nebavilo.
Z Polska zpět do Česka. Zastavujeme
v Lubovicích, působiště německého slezského spisovatele Eichendorffa. A konečně

jsme dorazili do Hlučína, kde jsme si prohlédli
hlavní pamětihodnosti města. Příjemně unavení jsme se pak vydali zpět do Ostravy.
Nejen láska hory přenáší, ale i hudba smazává rozdíly mezi různými kulturami. V Rio
klubu jsme tancovali svorně až do ranních hodin. Češi i Němci naladěni na stejnou vlnovou
frekvenci. Na závěr nás ještě v sobotu čekal
filmový maratón. Film za filmem, jeden lepší
než druhý, a když pak najednou odbila půlnoc, my ještě nekončili. Byly to filmy Fatiha
Akima, které mnohé zdržely až do konce.
Byl to náročný a krásný týden (spíše 10
dní). Chtěla bych poděkovat všem, že nám
studentům umožňují zúčastňovat se tak úžasných akcí! A vím jedno, až budeme opouštět
školu a budeme si hledat to své místečko v životě, budeme určitě o něco chytřejší, vzdělanější, vyzrálejší. A jak se říká, že nejlepší
investice je investice do vzdělání, tak jen doufám, že toho budeme důkazem.
Jana Solaříková,
studentka 2. ročníku NMgr studia,
německého jazyka a literatury

Šlechtic v Horním Slezsku

Zatímco před listopadem 1989 byla spolupráce
mezi ostravským a katovickým historickým
pracovištěm samozřejmostí, po odeznění revo
lučního kvasu na obou březích Olše kooperace
obou měst, potažmo jejich vysokoškolských pra
covišť, značně upadla.
Nebyl to přirozeně trend nahodilý, nýbrž související s globální snahou vědecko-výzkumných
pracovišť v zemích rozpadajícího se sovětského
bloku etablovat se za každou cenu v rámci západoevropských, či snad dokonce transatlantických výzkumných struktur.
Tato skutečnost zdeformovala myšlení na
celé řadě středoevropských a východoevropských
historických vědeckých pracovištích natolik, až si
jejich čelní představitelé neuvědomili neoddiskutovatelný fakt, že historie byla, je a bude regionální vědou a že pravděpodobnost úspěšného
prosazení se jejich ústavů na mezinárodním fóru
roste s mírou jejich vzájemné spolupráce.
Slouží ke cti naší katedry historie, že
spolupráci se starými partnery vlastně nikdy

nepřerušila, což dokládá mj. ojedinělá bilaterální smlouva mezi naší fakultou a Fakultou
humanitných vied Univerzity M. Béla v Bánské
Bystrici iniciovaná právě historiky.
V případě Katovic dříve nadstandardní
spolupráce spojená zejména s výzkumem
průmyslových oblastí začala po revoluci stagnovat hned z několika důvodů, z nichž za
nejdůležitější lze považovat změnu struktury
preferovaných historických témat a generační
obměnu vědeckých pracovníků, k níž došlo
zejména na polské straně hranic.
K zásadnímu přelomu došlo až na počátku
3. tisíciletí, kdy prostřednictvím předního těšínského typografa Mgr. Kazimierza Gajdicy,
znovunavázala s katovickými historiky spolupráci nastupující generace.
Ovšem na počátku, ostatně jak na KHI jinak,
byl prof. Milan Myška, který „KaGu“ objevil,
když hledal nového, levnějšího nakladatele pro
„Biografický slovník Slezska a Severní Moravy“.
A pak šlo vše již takřka ráz na ráz. První
pivo(a) a vzájemné oťukávání se s doktory

Účastníci akce před stánkem Centra pro hospodářské a sociální dějiny na náměstí v Cieszyně.
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Prof. Aleš Zářický bilancuje spolupráci
s katovickým partnerem.

Januszem Spyrou a Wacławem Gojniczkem,
cesta do Katovic, další oťukávání, tentokrát
již s celým vedením Instytutu Historii, „prolomení bariér“, navázání smluvního vztahu,
další cesta do Katovic, etc.
Dnes lze bez nadsázky říci, že vztahy mezi
Instytutem Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwerzytetu Śłąskiego w Katowicach
a katedrou historie a Centrem pro hospodářské a sociální dějiny naší fakulty jsou nejen
vědecky, ale i lidsky nadstandardní.
Není možné nezmínit především ředitele
IH WNS UŚ prof. Ryszarda Kaczmarka a jeho
zástupce prof. UŚ Jerzyho Sperku, kteří se podílejí nejen na pedagogické a vědecké výměně,
ale také významně participovali na organizaci
konference „Šlechtic v Horním Slezsku“, která
proběhla na podzim roku 2009 v rytířském sále
těšínské radnice. Ne náhodou se po dvou letech
aktéři na „místo činu“ vrátili, aby společně oslavili vydání publikace, která shrnovala právě výsledky z výše zmíněného jednání.
Pátý svazek ediční řady Nobilitas in historia
moderna s názvem „Šlechtic v Horním Slezsku.
Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.–20. století)“,
který vznikl pod redakčním vedením Jiřího Brňovjáka, Wacława Gojniczka a Aleše Zářického,
byl veřejnosti slavnostně představen 11. května
2012 právě v reprezentativních prostorách zasedacího sálu radnice města Cieszyna.
(pokračování na straně 30)
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 Šlechtic…
(pokračování ze strany 29)

Moderování programu se ujal jeden
z editorů publikace dr. Wacław Gojniczek.
Všechny přítomné uvítal zástupce těšínské
radnice místostarosta Adam Swakoń. Následná laudatia, ve spojení se zhodnocením
a současně i načrtnutím dalšího pokračování
velmi zdařile započaté vědecké i pedagogické spolupráce mezi ostravskými a katovickými historiky, přednesl za naši fakultu
její děkan a současně vědecký ředitel Centra
pro hospodářské a sociální dějiny prof. Aleš



Zářický, za katovickou univerzitu již zmiňovaný prof. Ryszard Kaczmarek.
Následující řečníci prof. UŚ. Jerzy Sperka,
dr. Boźena Czwojdrak (oba z Uniwersytetu
Ślaskiego) a PhDr. Radim Jež z Muzea Těšínska
v Českém Těšíně, které bylo spoluorganizátorem celé akce, provedli přítomné obsahem
představované knihy.
Zatímco Sperka nastínil její obsah, další
zmiňovaní historikové a současně spoluautoři
si vybrali k prezentaci stručné výňatky z vybraných kapitol o slezsko-polských vztazích v pozdním středověku a o těšínském knížeti Adamu
Václavovi. Moderátor Wacław Gojniczek rovněž

nezapomněl připomenout značný podíl grafika
a typografa Kazimierze Gajdici, jenž dal prezentované publikaci finální podobu.
Všechny tři vědecké, resp. vlastivědné instituce využily příležitosti představení knihy
o hornoslezské nobilitě k prezentaci své další
knižní produkce, týkající se zejména historie
hornoslezského regionu. Tyto knihy si mohli
přítomní zakoupit přímo v zasedacím sále či
u stánku před budovou těšínské radnice. (Listy
Filozofické fakulty OU, č. 5/2012, První porevoluční
ostravsko-katovický publikační výstup konečně na
světě, str. 6, upr., krác.)
-zář, brnFota: Lenka Bichlerová

Hlaholice na katedře germanistiky

Ve dnech 16.–18. dubna 2012 navštívil ka
tedru germanistiky (KGE) naší Filozofické
fakulty (FF) v rámci programu Erasmus
prof. Dr. Holger Kusse z Institutu slavistiky
na Technické univerzitě v Drážďanech.

Možná se právě tento poslední zmiňovaný bod zdá být něčím více než kuriózním.
Jak ale drážďanský host na úvod svého výstupu podotkl, zahraniční germanista musí
představovat příslovečný most mezi kulturou

Kussel vystoupil s několika zajímavými přednáškami pro studenty KGE FF, případně pro zájemce
z jiných kateder. Výstupy se konaly za účasti
studentů z bakalářského a navazujícího magisterského studia a za přítomnosti pedagogů:
Mgr. Ivety Zlé, Ph.D., Mgr. Evy Hrdinové, Ph.D.,
a Mathiase Beckera, M.A., z KGE a Mgr. Vítězslava Vilímka, DiS. PhD., z katedry slavistiky.
Mezi témata přednášek hostujícího profesora patřila například lingvistika diskurzu,
náboženský jazyk coby lingvistický a translatologický problém, ale také i interkulturní
komunikace.
Asi největší pozornost publika si zasloužila
rovněž přednáška, kde se profesor Kusse věnoval mj. problematice kulturních dějin našeho
středoevropského prostoru a zmínil se rovněž
o Konstantinu a Metodějovi a jimi vytvořeném
hlaholském písmu (viz fotografie)…

Profesor Holger Kusse při přednášce. Foto: Mgr. Tomáš Rucki



německojazyčnou, ale také i kulturou svého
národa… A právě k českému národu jeho kulturní kořeny neoddělitelně patří.
Eva Maria Hrdinová, Ph.D.,
Eva.hrdinova@osu.cz

Hrabě Eduardo Lichnowsky křtil knihu

Ač region Hlučínska prošel po dobu několika
století specifickým historickým i národnost
ním vývojem, literatury o architektuře a vý
tvarném umění tohoto historického území na
knižních pultech moc nenajdeme.
V roce 1742, po rakousko-pruských válkách
a podepsání vratislavského míru se stalo Hlučínsko součástí Pruska. Po ukončení I. světové
války byla tato oblast rozhodnutím Pařížské
mírové konference přiznána Československu,
jehož součástí se stala v únoru 1920.
Na území pruského a rakouského Slezska
se už od 15. století rozkládalo panství Lichnowských z Voštic. Členové této knížecí rodiny,
řadící se k nejstarším slezským aristokratickým
rodům, se proslavili nejen svou láskou a podporou hudby a výtvarného umění, ale i vlastní
literární tvorbou, významným působením na
politické scéně i čilým zájmem o architekturu.
Dodnes o tom svědčí nejen budovy tří slezských rodových zámků, ale i dalších pozoruhodné stavby na bývalém knížecím panství.

Právě o kvalitní a nevšední architektuře,
která vznikala v pruském Slezsku na panství
Chuchelná knížete Lichnowského ve složitém
období I. světové války, pojednává publikace
„Julius Bühler, architekt knížete Karla Maxe
Lichnowského“. Jejím autorem je PhDr. Jiří
Jung, Ph.D., odborný asistent katedry dějin
umění a kulturního dědictví Filozofické fakulty
naší univerzity (FF OU) a současně člen Centra
pro hospodářské a sociální dějiny FF OU, jehož
sférou vědeckého zájmu jsou architektura,
umění a kulturní dějiny 19. a 20. století.

Příjezd na křest kočárem.
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Stěžejním tématem jeho díla nejsou
vznosné paláce, ale nevšední architektura
továrny na zpracování lnu, budov hospodářských dvorů, domků a vil pro knížecí zaměstnance. Stranou nezůstává ani zámecké sídlo
v Chuchelné či knížecí vila v Berlíně. Právě
tam Lichnowský objevil mladého architekta
švýcarského původu Julia Bühlera, který je
podepsán pod projekty všech zmíněných
staveb.
Kniha popisuje nejen Bühlerův život, uměleckou kariéru a tvorbu, ale stejně důsledně
se autor zaobírá i osobností stavebníka-investora-mecenáše Karla Maxe Lichnowského.
Ten je zde představen jako politik, hospodář
i milovník umění. Autor podrobuje architekturu staveb stylové analýze a následně seznamuje čtenáře se všemi známými realizacemi
i projekty. Díky jednotlivým heslům a mapce
lze knihu využít i jako nevšedního průvodce
do míst, kam Vás turistické ukazatele doposud nezavedou.

Filozofická fakulta
Dějištěm křtu publikace byl areál hřebčína Albertovec, dříve ústřední dvůr a sídlo
Centrální správy Lichnowského velkostatku
Chuchelná. Slavnostní akt, za účasti vzácného hosta, pravnuka knížete Lichnowského
hraběte Eduarda, proběhl ve vznosném
portiku klasicistního pavilónu, rekonstruovaného v roce 1915 dle návrhu architekta
Bühlera, kam byli jeho aktéři za doprovodu
fanfár přivezeni kočárem.
Prezentace se konala za velkého zájmu
osobností kulturního a společenského života Hlučínska, vedení a pedagogů FF OU,
zástupců Národního památkového ústavu
v Ostravě i Zemského archivu v Opavě. Na výjimečné kulturní události vystoupilo žesťové
kvinteto Fakulty umění naší univerzity, v jehož podání zazněly i oblíbené skladby knížete
K. M. Lichnowského. (Listy Filozofické fakulty
OU, č. 5/2012, str. 8, upr., krác.)
Mgr. Jana Bolková,
Filozofická fakulta OU,
jana.bolkova@osu.cz

Hrabě při autogramiádě. Fota: -ffa-



Studentské divadlo na katedře germanistiky

V průběhu letního semestru připravila
doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D., společně
se studenty katedry germanistiky (KGE) FF
OU v Ostravě, asistentkou lektora DAAD,
Franziskou Rauscher a rakouským lekto
rem KGE Mag. Marcusem Bittererem, B.A.,
divadelní přestavení Dürrenmattových
„Fyziků”.
Akce měla několik repríz a mohli ji zhlédnout
jak pedagogové a studenti na Filozofické
fakultě naší univerzity, tak zainteresovaná
veřejnost. Dne 26. dubna 2012 měli představení možnost vidět rovněž studenti gymnázia
a střední školy v Orlové-Lutyni.
Asi největšího zájmu veřejnosti si představení užilo 17. května 2012, kdy se konala
akce „Šprechtíme“ na podporu výuky německého jazyka. Tato akce se konala pod



závěrem pódiová diskuse, která se věnovala
němčině v profesním životě.
Z katedry germanistiky
Mgr. Iveta Zlá, Ph.D.,
iveta.zla@osu.cz;
Mgr. Eva Hrdinová, Ph.D.,
Eva.hrdinova@osu.cz
Fota : Mgr. Tomáš Rucki

záštitou pana Ing. Martina Štěpánka, Ph.D.,
náměstka primátora města Ostravy.
Kromě ostravských divadelníků z katedry
germanistiky FF OU tam vystoupili i mladí
němečtí básníci a performeři, jako například
Frank Viehweg, Lydia Daher nebo skupina
Mucrophone Mafia. Součástí akce byla pak

Stínová knihovna Bibliosu

Na konci loňského roku bylo v Ostravě
ustaveno nové bibliofilské sdružení, spo
lek knihomilů Biblios, který od března 2012
vydává ve spolupráci s Papírenskou manu
fakturou Velké Losiny bibliofilské tisky za
měřené na literaturu a umění.
V závěru března uskutečnil spolek Biblios
v ostravském Domě umění křest prvních
dvou svazků edice „Stínová knihovna“, kterou řídí anglista, esejista a překladatel Jakub
Guziur.
První svazek Stínové knihovny, nazvaný
„O Lásce“, obsahuje proslulou kanconu Dantova učitele a přítele Guida Cavalcantiho
„Ptala se paní“ a „Canto XXXVI“ amerického
modernistického básníka Ezry Pounda, které
z větší části představuje adaptaci italské
skladby. Oba texty jsou publikovány v českém
překladu Anny Kareninové i v originálním

znění. Výtvarně je doprovází grafika Pavla
Herynka.
Svazek druhý „Vortex“ shrnuje zásadní
manifesty britského avantgardního hnutí
„vorticismus“; texty básníka Ezry Pounda
a sochaře Henri Gaudiera-Brzesky přeložili
Jakub Guziur, Anna Kareninová a Eva Klapalová. Předmluvou je opatřil kunsthistorik

Ze křtu spolku knihomilů Biblios.
Foto: Mgr. Tomáš Rucki
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Gustav Erhart. Každý výtisk obsahuje originální tušovou „rotokaligrafickou“ kresbu
Pavla Herynka.
Oba svazky vycházejí v nákladu 100 číslovaných a signovaných výtisků; typograficky
je upravil Jan Herynek; tištěny jsou v sítotiskové dílně Jana Hrachoviny v Litovli; finalizaci, vazbu a ochranné přebaly realizuje
mistr knihař Jiří Fogl a Pavlína Rambová ze
Žamberka.
Slavnostního večera se zúčastnila řada
významných osobností z umělecké oblasti,
z křtěných knih předčítali překladatelé Jakub
Guziur, Martina Feltlová a herec Josef Kaluža. (Listy Filozofické fakulty OU, č. 4/2012,
str. 13)
Dle pozvánky klubu Fiducia zpracovala
Mgr. Jana Bolková,
Filozofická fakulta OU,
jana.bolkova@osu.cz

Fakulta umění

 Velikonoční koncert
V loňském roce mělo ostravské publikum
poprvé možnost navštívit Velikonoční kon
cert pořádaný Fakultou umění Ostravské
univerzity. V polovině dubna pak přišla
tato unikátní možnost podruhé.

v daleké Americe, i smutek nad ztrátou svých
přátel P. I. Čajkovského, Ch. Gounoda a nad
nemocí, která postihla Dvořákova otce. Toto
původně komorní dílo pro mužský hlas a klavír ještě sám Dvořák částečně instrumentoval

Pavla Tužinského, vznikly na základě Respighiho obdivu k renesanční a barokní kultuře Itálie. Jako vzor vybral tři známé obrazy
S. Botticelliho (Zrození Venuše, Klanění králů
a Jaro), podle nichž zformoval celou kompozici. Orchestr se v tomto díle předvedl jako
vyrovnané těleso, které dokáže pochopit
a ztvárnit mimohudební obsah skladby a na-

Unikátní proto, že posluchači mají možnost
pozorovat vývoj hudebních dovedností studentů, jejich profesionalizaci a připravenost
na koncertní sólovou i orchestrální činnost.
Jistou nepsanou tradicí se již stalo, že
orchestr Fakulty umění volí přitažlivá a zároveň zajímavá a nepříliš známá díla a dává
je do rovnice s nejoblíbenějšími „kusy“ hudebního světa. Letošního šestnáctého dubna
se Římskokatolickým farním kostelem Panny
Marie Královny v Ostravě-Mariánských Horách rozezněla dvě protichůdná díla – Biblické písně A. Dvořáka a Botticelliovský
triptych italského skladatele O. Respighiho.
Biblické písně op. 99 Antonín Dvořák
zkomponoval v průběhu pouhých tří týdnů
v březnu 1879. Vyjádřil v nich blížící se Velikonoce, stesk po domově, který zažíval



pro malý orchestr. Upravil 5 žalmů, zbývajících pět pak do instrumentálního hávu oděli
Jan Hanuš a Jarmil Burghauser.
Student bakalářského studijního programu Sólový zpěv a zároveň sólista Národního divadla Moravskoslezského Martin
Gurbaľ tak měl jedinečnou možnost svým
zpěvem přednést intimní náladu Dvořákovy
skladby a ohromit posluchače svou dokonalou výslovností a čistotou a pokorou projevu. Je velká škoda, že na několika místech
orchestr jeho vynikající přednes překryl svým
mohutnějším zvukem, než bylo v takové
skladbě nutné.
Vlastně v pořadí první skladbou večera však byl Botticelliovský triptych O. Respighiho. Tři skladby, které uvedl orchestr
Fakulty umění za řízení slovenského dirigenta

Prodaná Rusalka

V prostorách scény Cooltour na ostrav
ské Černé louce měli počátkem letošního
března diváci možnost spatřit studenty
Bc. i navazujícího Mgr. studia v nápaditých
a velmi barevných kostýmech, kteří umně
spojili příběh Rusalky i Prodané nevěsty do
surreálního příběhu z dnešní doby.
Bedřich Smetana a Antonín Dvořák bezesporu patří k nejvýznamnějším českým
skladatelům. Smetana je považován za
zakladatele české národní hudby, Dvořák
ji pak uvedl do světa. Z toho důvodu se
režisér PhDr. Tomáš Surý, ArtD., rozhodl
propojit oba skladatele a jejich nejznámější jevištní díla, opery Rusalka a Prodaná
nevěsta.
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vodit velmi příjemnou a snovou atmosféru.
Koncert byl již druhým v pořadí, čímž
se Fakulta umění snaží založit tradici takovýchto svátečních setkání. Hudebníkům byl
odměnou vřelý potlesk diváků a také koncertní cesta do polských Katovic, kde repertoár (navíc se Symfonií D dur op. 24 Jana
Václava Voříška) zopakovali v rámci III. mezinárodního festivalu akademických symfonických orchestrů.
Mgr. et Mgr. Markéta Koptová, Ph.D.,
katedra teorie a dějin umění,
Fakulta umění
Fota: Edmund Kijonka

Fakulta umění
Výsledkem pak byla Surreální pohádka
z prostředí prostonárodního svépomocného
cirkusu Prodaná Rusalka, kterou ve dnech
7. a 9. března 2012 provedli členové Operního
studia Fakulty umění Ostravské univerzity.
Operní studio Fakulty umění spolupracuje se všemi hudebními katedrami fakulty,
vzniklo již v roce 2009 s cílem uvést studenty
do divadelní praxe a umožnit jim, aby se

sami aktivně podíleli na přípravách operních
představení.
Každý rok se studenti prezentují jako
pěvci operních rolí a zároveň jako herci na divadelních prknech. Jejich specializací nejsou
jen „skutečné“ opery, ale také různá pasticcia nebo propojení několika operních děl



do jednoho zajímavého celku, což je i případ
Prodané Rusalky.
Jakýmsi leitmotivem celé produkce byl cirkus, v němž se setkali téměř všichni protagonisté
opery a jehož cílem bylo přenést dějovou linii
dále. Tomáš Surý citlivě vybral árie, které dohromady tvořily souvislý děj a komickým způsobem
řešily otázku lásky a nevěry, přitom nechyběla
ani instrumentální čísla vyplněná tancem.

Posluchači tak měli možnost vyslechnout
nejznámější árie, jako Měsíčku na nebi hlubokém, Znám jednu dívku nebo Proč bychom
se netěšili. Kromě toho však v opeře zazněly
i motivy z Dvořákovy opery Tvrdé palice,
z Mozartovy Figarovy svatby a také reminiscence na Giuseppe Verdiho.

Studenti katedry sólového zpěvu podali
velmi dobré výkony, a to nejen jako pěvci, ale
také jako herci. Jejich vyobrazení jednajících
postav bylo pojato přesně podle dané situace a např. Kuchtík nebo Babka (vodcamcaď)
právem vyvolávali veselé reakce publika.
Zaslouženého potlesku si užila i Veronika
Holbová jako Rusalka, Václav Čížek, tedy Jeník Princ, zaměstnanec „Státních drah“, Ariel

Zmuda jako Jaromír Kecal či Rudolf Medňanský, představující Vaška, klauna. Nesmíme
zapomenout ani na klavírní doprovod MgA.
Alexandra Starého a na MgA. Jakuba Žídka,
který se i jako dirigent představil v surreálním oblečení a krátce se objevil také jako
jednající herec.
Březnovými představeními Prodané Rusalky však činnost Operního studia a jeho
členů rozhodně nekončí. Studenti se začínají
připravovat na operu Ermanna Wolf-Ferrariho
Le donne curiose. Garant Operního studia
Mgr. art. Alexandr Vovk, ArtD., však plánuje
i další provádění Prodané Rusalky.
Mgr. et Mgr. Markéta Koptová, Ph.D.,
katedra teorie a dějin umění FU,
marketa.koptova@osu.cz
Fota: -afu-

Mistr Ženatý učil hře na housle

Již potřetí se uskutečnil na Fakultě umění
naší univerzity Mistrovský interpretační
kurz ve hře na housle, tentokrát ve dnech
6.–8. března 2012.

Odborného vedení kurzu se znovu ujal významný houslista a pedagog prof. Ivan
Ženatý, vyučující na Hochschule für Musik
„C. M. von Weber“ v Drážďanech a v současné

době patřící ke světově uznávaným odborníkům v interpretační i pedagogické činnosti.
Hlavní součástí tohoto kurzu bylo aktivní
předávání cenných zkušeností, postřehů
a odborných informací o aktuálním interpretačním dění formou individuální výuky.
Aktivně se interpretačních kurzů zúčastnilo
16 houslistů z Fakulty umění naší univerzity
v Ostravě, Janáčkovy akademie múzických
umění v Brně, Akademie muzyczne ve Wroclavi, Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia
v Ostravě, Konzervatoře v Brně, Gymnázia Jana Nerudy v Praze a Konzervatória
v Košicích.
Součástí houslového kurzu se stala také
prezentace nástrojů mistra houslaře Jaroslava Kohouta z Bakova nad Jizerou.
MgA. Alena Čechová, ArtD.,
katedra strunných nástrojů FU,
alena.cechova@osu.cz
Foto: -lpa-
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Fakulta sociálních studií

 Jak to vidím já?
Následující příspěvek je výjimečný. Napsal jej
pro vás nevidomý student studijního oboru
(SO) Sociální práce Fakulty sociálních studií.
Ponechali jsme jej v původním a úplném
znění. Děkujeme vám, Martine. A přejeme
vám hodně úspěchů ve studiu. 
-jenTímto článkem se vracím k úspěšně za
končenému prvnímu zimnímu semestru
studia a shrnu své dosavadní osobní zku
šenosti a pocity.
Přihláška na Fakultu sociálních studií naší
univerzity (OU) byla pro mě krokem do neznáma. Tím spíše, připočtu-li k tomu svůj
zrakový handicap. Jsem řadu let nevidomý,
a díky této zkušenosti jsem věděl, že postupně budou nastávat různorodé, větší či
menší komplikace, které bude nutné řešit
v závislosti na dané situaci.
Zájemcům se specifickými vzdělávacími
potřebami, jak se uchazečům se zdravotním
postižením v oficiálních dokumentech říká,
je v současné době studium na vysokých
školách již umožněno, v dosavadní historii
Ostravské univerzity jsem však prvním nevidomým studentem. Krokem do neznáma
tak mé přijetí ke studiu nebylo jen pro mě,
ale zřejmě i pro většinu mých vyučujících.
Všemu jsem proto nechal volný průběh, což
občas bývá tou nejrozumnější variantou.
Obavy mi zpočátku dělala hlavně
dostupnost studijních materiálů. Přístup
k literatuře mám dost limitovaný, jsem
odkázán v zásadě pouze na existující digitální knihovny studijních a jiných textů
Masarykovy univerzity v Brně a ČVUT
v Praze. Knihy v elektronické podobě tam
k dispozici ke stažení sice jsou, bohužel
však velmi málo těch, které jsou uváděny
jako povinná či doporučená literatura
v rámci mých předmětů.
Jen pro úplnost dodávám, že pro studijní práci používám počítač s programem,
který převádí veškeré texty do mluveného
slova. Díky tomu tak mohu s počítačem a řadou aplikací pracovat zcela plnohodnotně.



reflexe studia nevidomého studenta
Ale zpět k literatuře... V případě, že potřebný titul není k dispozici ani v digitálních
knihovnách, zbývá poslední řešení, a tím
je kopírování potřebného textu. Knihu
je potřebné nejprve vypůjčit (mnohdy je
problémem samotná primární dostupnost
publikace), a poté stránku po stránce oskenovat. Na tuto variantu však zatím naštěstí
nedošlo.
Většina vyučujících potřebnou studijní
oporu rozesílala e-mailem ve formě skript.
V těchto dokumentech bylo uvedeno to
nejpodstatnější a zpravidla se z nich dal čerpat základ také pro přípravu k písemným
testům.
Jiná situace však byla v případě seminárních prací. Tam se bez potřebné literatury
obejít nelze. Vyučující jsou však vstřícní,
mou situaci chápou a na titulech, které pro
mě prokazatelně nejsou z důvodu nepřístupného formátu publikací dostupné, netrvají. Ve dvou případech mi dokonce bylo
nabídnuto, že v případě dalších komplikací
s dostupností literatury lze seminární práci
provést ústní formou – rozpravou nad zadaným tématem. To však zatím nebylo třeba.
Další kapitolou jsou samotné testy. Většinou se jednalo o písemnou formu. V mém
případě by však opět pokaždé nastala nutnost externě zajistit počítač s hlasovým
výstupem. Vyučující mi proto nabídli ústní
alternativu, čímž byla situace v mnoha případech usnadněna.
Rozhodně to však neznamená, že bych
měl nějak jednodušší samotné testy. Jeden
z testů se vypracovával přímo v samotném
Moodlu. Na jeho vypracování byl stanoven
časový limit 10 minut. Práce s počítačem pomocí hlasového programu je však výrazně
pomalejší a v zadaném čase nebylo objektivně možné test vypracovat. Tuto situaci
vyučující plně akceptoval a časový limit mi
dostatečně navýšil.
Rád bych zmínil Centrum Pyramida OU,
které pomáhá studentům se specifickými
vzdělávacími potřebami při řešení různých
komplikací, které se občas mohou při studiu

vyskytnout. Služeb tohoto centra, stejně
jako řada dalších studentů se zdravotním
postižením na OU, samozřejmě taktéž
využívám.
Jelikož můj hlasový PC program příliš
nespolupracuje se soubory PPT anebo PDF,
v nichž jsou často zpracovány studijní texty,
pomáhal mi referent centra p. Petr Figala
s jejich převody do některého z pro mě čitelných formátů. Stejně tak mi pomáhá při
zápisu předmětů do jednotlivých semestrů
anebo při zápisu termínů ke zkouškám.
Zde je totiž zásadní problém s uživatelským prostředím na Portále naší univerzity.
Tyto stránky pro mě bohužel příliš přátelské
nejsou a orientace na nich je pouze pomocí
programu s hlasovým výstupem takřka nemožná. Bez „koukavé“ asistence tak příliš
informací na Portále OSU samostatně nenajdu, nemohu se tak sám zapsat ani na rozvrhové akce, na termín zkoušky či zápočtu,
či se z něj odhlásit. Je to dáno především
grafickým zpracováním těchto stránek, jimž
chybí prvky přístupného elektronického rozhraní (http://blindfriendly.cz/).
Pokud bych tedy měl shrnout své dosavadní studium, až na pro mě nepřístupný
Portál OU, není co vytknout – myslím tím
přístup ze strany univerzity. Vyučující jsou
vstřícní, zohledňují můj občas komplikovanější a zdlouhavější přístup k potřebným
studijním materiálům a stejně tak mám
jejich svolení k audiozáznamům jejich
přednášek.
Rozhodně jsem nechtěl, aby k mému
handicapu bylo přihlíženo víc, než je nutné.
Vše se snažím shánět z vlastních zdrojů a na
vyučující se většinou obracím teprve ve chvíli,
kdy jsou potřebné materiály pro mě nedostupné. A jak jsem již zmínil, jsou vstřícní
a v takovýchto případech mi nabízí náhradní
variantu. Jsem rád, že i přes svůj zrakový handicap se mi studium daří zvládat vcelku obstojně a snad tomu tak bude i nadále.

katedře sociálních věd FSS OU a prof. Jindřich
Štreit, fotograf a pedagog.
Účastníkům byly představeny základní
teze transformace sociálních služeb v ČR
a také již dosažené pokroky a konkrétní plány
pro další transformační kroky s akcentem na
moravskoslezský region. Lidé s postižením
díky transformaci budou přecházet z velkých
ústavů do bytů či rodinných domů v běžné
zástavbě a žít tak zcela běžným způsobem
života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky.
Po skončení tiskové konference zahájil
v sousedním Domě kultury města Ostravy
prof. Jindřich Štreit putovní výstavu tematických fotografií, jichž je sám autorem. Součástí vernisáže výstavy byl prodej výrobků

a uměleckých děl lidí s postižením, který se
těšil velkému zájmu účastníků.
Projektu Podpora transformace sociálních služeb se účastní celkem 32 ústavních
zařízení z celé ČR, proto mediální kampaň
spojená s výstavou fotografií postupně zavítá do všech 13 participujících krajů, vyjma
Prahy.
Projekt je financován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Bližší informace o projektu na webových stránkách www.mpsv.cz/cs/7058

Martin Adámek,
student SO Sociální práce FSS,
S11279@student.osu.cz

Život místo ústavu

Někteří studenti a vyučující Fakulty sociál
ních studií naší univerzity se zúčastnili
tiskové konference Ministerstva práce a so
ciálních věcí ČR pořádané 1. března 2012
v budově Krajského úřadu Moravskoslez
ského kraje k zahájení mediální kampaně
v rámci projektu „Podpora transformace
sociálních služeb v ČR“.
Se svými příspěvky vystoupili Ing. Jaroslav
Dembinný, zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Mgr. Daniel Rychlík, vedoucí
odboru sociálních věcí krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Mgr. Šárka Hlisnikovská, regionální pracovnice Národního centra
podpory sociálních služeb ČR a vyučující na
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Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.,
Fakulta sociálních studií,
marie.spilackova@osu.cz

Fakulta sociálních studií



Erasmus – názory zahraničních studentů

Poté, co na naší univerzitě úspěšně absolvovali studijní pobyt na
Fakultě sociálních studií, podařilo se nám od nich získat zpětnou
vazbu o tom, jak by OU mohla lépe naplňovat očekávání zahraničních studentů. Bylo jim položeno několik následujících otázek:
1. Jaký byl váš hlavní důvod, že jste si vybral
Ostravu, a co jste očekával od studijního pobytu v Ostravě?
2. Zažil jste během vašeho pobytu nějaký
kulturní nebo jiný šok?
3. Co vám studium na FSS přineslo, a co bychom mohli zlepšit?
4. Jaký vzkaz byste zanechal potenciálním
studentům programu Erasmus, kteří zvažují
studium na FSS?
 Johannes Schouten, Christelijke Hogeschool Ede, Nizozemí (09–12/2011)
1. Nevybral jsem si Ostravu ze žádného
zvláštního důvodu. Bylo to prostě proto, že
se jedná o zahraničí.

2. Povídali jsme
si o tom: co mě
překvapilo, byl
rozdíl,
který
jsem u českých
studentů pozoroval, když hovořili/vyjadřovali své názory.
3. Přimělo mě to podívat se na sociální práci
z úplně odlišné úrovně, naučil jsem se pohlížet na profesi sociální práce s větším nadhledem. Je teď pro mě přirozenější svou budoucí
práci analyzovat. Studium mi také přineslo
velkou svobodu a zodpovědnost vůči studentům. Tímto skvělým způsobem jsem si procvičil své schopnosti samostudia. Také jsem měl
mnoho příležitostí prozkoumat pomáhající

profese v praxi, například při četných návštěvách na pracovištích, souvisejících s mým
studiem.
Zlepšení: co se týče mé praktické výuky,
myslím, že spolupráce mezi FSS a praktickou výukou by měla být lepší. Tak, aby
bylo jasnější, co mohou studenti očekávat
a jaké budou jejich konkrétní úkoly. Nicméně si uvědomuji, že je to obtížné kvůli
jazykové bariéře, ale to je právě důvod navíc, proč by to mělo být připraveno velmi
dobře!
4. Můj vzkaz by byl: JEĎTE! Je to velmi dobrý
způsob, jak si vytvořit jiný pohled na sociální
práci. Je zde také mnoho příležitostí rozvíjet své osobní schopnosti. Ale na tom budete muset pracovat! Nečekejte, že to bude
snadné.
Připravila: Pavla Nemethová,
Fakulta sociálních studií,
pavla.nemethova@osu.cz

Redakce časopisu

 O vaší spokojenosti s Listy OU
S odstupem dvou let (2010 a 2012) se uskutečnila
dvě výzkumná kvantitativní dotazníková šetření
vaší spokojenosti s Listy Ostravské univerzity.
Dovolte mi nabídnout vám malou ochutnávku.
V pořadí druhé výzkumné šetření názorů vás,
členů akademické obce i neakademických
pracovníků naší univerzity, a vašich potřeb
směrem k LOU bylo uskutečněno technikou
základního souboru za využití vyčerpávajícího
šetření formou CAWI (elektronicky).
Toto druhé výzkumné šetření, jak víte, se
uskutečnilo 26. března – 1. dubna 2012, anonymně a zúčastnilo se jej celkem 713 respondentů. K propagaci šetření byl kromě e-mailu

využit i intranet OU, ale především sociální sítě
Facebook, Twitter a Google++.
S ohledem na problémy s financováním
VŠ je nutné si neustále klást otázky související s možnými úsporami. Cestou k úsporám by
možná, v případě zájmu vás, čtenářů, mohlo
být i vydávání Listů OU elektronicky. Na přímou otázku, zda vám vyhovují LOU v tištěné
podobě, odpovědělo 56,94 procent z vás, že
ano.
Při bližší specifikaci této otázky jste jako
respondenti dali jednoznačně najevo, že byste
si přáli, aby LOU vycházely tak jako dosud,
tj. tištěně, a současně byly umístěny na web
a portál OU (52 procenta z vás).

Ptali jsme se vás i na to, jak jste spokojeni s distribucí časopisu. Správnost dosavadního umístění na katedrách (kolejích, menze,
apod.) potvrdilo 61,89 procent z vás a 35,66
procent respondentů by Listy OU přivítalo i na
vrátnicích fakult.
Podrobněji se budeme výzkumným šetřením
věnovat v poprázdninovém čísle Listů OU. Závěrem mi dovolte poděkovat vám všem, kteří jste
se do nich zapojili. Ubezpečuji vás, že si vašich
názorů osobně velmi cením a udělám vše pro to,
aby vaše náměty nezapadly, ale našly své uplatnění na stránkách vašeho/našeho časopisu.
Bc. Hana Jenčová,
šéfredaktorka Listů OU, newsletter@osu.cz

Stavovská unie studentů Ostrava

 Ve znamení spojení
Stavovská unie studentů Ostrava (SUSO) má za
sebou největší studentskou akci roku – Majá
les. Přípravy probíhají takřka po celý rok, SUS
naší univerzity se v jeho průběhu sloučila se
SUS VŠB-TUO a vznikla SUSO, která uspořádala
řadu akcí. SUSO přivítala prvňáčky, uspořádala
tradičná Hladnovskou laťku či Kolejáles, stu
dentské plesy i již zmíněný Majáles.
 Majálesový měsíc
Se slovem majáles se obvykle pojí majálesový den, hudební festival se svými specifiky. Ostravský Majáles se od těch ostatních
odlišuje doprovodným programem probíhajícím měsíc před samotným na mnoha
místech Ostravy – od Masarykova náměstí,
přes areál VŠB až třeba po Hladnovské koleje. Široký výběr nabízel kulturně laděné
večery, koncerty i ryze vysokoškolské zápasy – fotbálkové turnaje či pivní Orientbier.

Doprovodný program pak vrcholil v samotný majálesový den velkým majálesovým
průvodem masek.
 „Ve dvou se to lépe táhne“
Průvody masek jsou neodmyslitelnou součástí
majálesových oslav. „Přestože samotný majáles
byl pro obě ostravské univerzity jeden, společný,
průvody masek probíhaly dva, aby každá univerzita zachovala svou tradici. První průvod vycházel
v devět hodin od kruhového objezdu v Ostravě-Porubě a šel směrem k univerzitě, kde byla vyhlášena
královna průvodu z řad pedagogů – paní děkanka
Fakulty stavební prof. Darja Kubečková Skulinová,“
uvedla prezidentka SUSO Jaroslava Kořená,
hlavní organizátorka majálesu.
Porubský průvod se pak před polednem
spojil před Novou radnicí s průvodem v centru
a pod heslem „Ve dvou se to lépe táhne“ vyrazily
společně na Slezskoostravský hrad. „Majálesovým
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kočárem se v průvodu projeli také rektor OU prof. Jiří
Močkoř, rektor VŠB-TUO prof. Ivo Vondrák a paní náměstkyně města Ostravy Ing. Simona Piperková,“ doplnila Kořená. Vstupem majálesového průvodu
do areálu hradu pak začal oficiálně doposud největší ostravský majáles – Majáles Ostrava 2012.
 Spojený majáles
Myšlenka jednoho, spojeného majálesu dvou
největších ostravských VŠ v sobě zahrnovala
pochopitelně také potřebu většího prostoru.
A tak letošní ročník nabídl návštěvníkům během první květnové středy hned tři hudební
pódia v areálu Slezskoostravského hradu
a také Černé louky.
Právě prostory Černé louky nabízely velmi
vyhraněný styl hudby – třetí, elektro stage
s desítkami DJ. „Náš záměr byl jasný – dát ostravskému publiku alternativu ke dvěma scénám
(pokračování na straně 36)

Stavovská unie studentů Ostrava

 Ve znamení…



Majáles 2012

(pokračování ze strany 35)

na ostravském hradě,“ vysvětlil hlavní motiv
vzniku této třetí scény František Vrána, který
měl hlavní podíl na výběru interpretů. „Mohli
jste slyšet vše od minimalu, přes dubstep, glitch,
elektro, breakbeat, funky, hiphop, raggajungle,
drummandbass a další kombinace těchto stylů,“
doplnil Vrána.
Na druhé scéně, která byla již v areálu Slezskoostravského hradu, se představila řada umělců
rozmanitých žánrů – například známý sbor Alfa
Gospel Praises, rockoví Rattle Bucket či Job Karma
z Polska. Prostor dostala také studentská kapela
Retro Jokers, která vyhrála soutěž pořádanou
Stavovskou unií – University Band Contest.
První scéna patřila hlavním hvězdám Majálesu. Zkraje si první návštěvníky získal Charlie
Straight, následovala skupina Fast Food Orchestra a pro milovníky něčeho tvrdšího The
Truth Is Out There. Druhou polovinu majálesového odpoledne otevřela skupina UDG a tisíce
lidí roztančil zahraniční host, který dorazil až
ze Sao Paula – kapela N.O.H.A.
Závěr majálesového večera v areálu hradu
pak patřil české popové star Chinaski. Stejně jako
u dalších dvou scén, i u té hlavní bylo cílem nabídnout velkou pestrost hudebních stylů. „Chtěla
jsem, aby na hlavní scéně každý návštěvník našel to
,něco‘ svého. Proto jsem volila multižánrovost“, vysvětlila Gabriela Kožušníková, které vděčíme za
letošní podobu line-upu hlavní scény.
 Spojený majáles nabídl řadu novinek
Poprvé mohli návštěvníci slyšet různorodou
hudbu na třech hudebních pódiích, premiérově mohly během dne představit svou činnost také ostravské studentské organizace
v tzv. studentském městečku.
Velkou novinkou byla také Klubová scéna,
která nabídla návštěvníkům zábavu až do ranních hodin a výběr hned pěti ostravských klubů,
kde kromě DJ zahrály také další kapely, například Sunshine, Evolution Dejavu či Apatheia.
Návštěvníci si mohli vyzkoušet skákací
boty, jízdu na elektrickém býku či horolezeckou stěnu. Netradiční zážitek sliboval i workshop hry na bubny nebo barmanského umění
míchaných nápojů a večer osvětlila prostor
před hlavním pódiem ohňová show.
„Za pořadatele jsme s prvním spojeným majálesem v Ostravě velmi spokojeni. Přišlo téměř
14 tisíc lidí a hlavně nám skvěle vyšlo počasí, což
je u takovéto akce velmi podstatné. Jsme taky
velmi rádi za podporu obou univerzit i samotného
města,“ uzavřela Kořená.
Majáles, stejně jako další akce, které
v tomto roce nově vzniklá SUS Ostrava pořádala, tak dokazují nejen to, že vzájemná spolupráce studentů OU a VŠB-TUO je možná, ale
především že nabízí celou řadu výhod a nových možností, které lze hledat i ve spojení
obou škol.
Agáta Vřeská
Fota: -susa-

Uzávěrka dalšího čísla je 17. září 2012.
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