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Po kolikáté jste již připravovala
prezentaci naší univerzity na
Gaudeamu v Brně?
Příprava prezentace univerzity na
veletrzích vzdělávání patří k povinnostem prorektora pro studium. Jsem
ve třetím funkčním období, a jestli
se nemýlím, tak je to už po deváté.
Výrazně se proměnila prestiž jednotlivých veletrhů (Bratislava, Ostrava,
Brno, Praha), jednotlivé univerzity
o studenty „bojují“ i na svých stáncích
a ve svých prezentacích, takže se
snažíme obstát.
Jak vznikala naše expozice? A jak
dlouho ji připravujete?
Před více jak osmi lety jsme se
(podnětem byl nápad kolegy Pavla
Nogy, pak se na tom šest let výrazně
podílel) na studijní komisi rozhodli
(tu tvoří proděkani jednotlivých fakult
a vedoucí jejich studijních oddělení),
že využijeme potenciálu Fakulty umění
a vyhlásíme studentskou soutěž na
podobu univerzitního stánku. Pak jsme

to ještě vylepšili a vždy jednou za dva
roky mají studenti celý semestr na to,
aby vytvořili návrh na podobu stánku,
graﬁckou prezentaci informačních
letáků, reklamních předmětů. Je to
jejich klauzurní práce. Pak sestavíme
odborně-laickou komisi, vybereme dva
tři návrhy a ty se během prázdnin
dopracovávají do ﬁnální podoby.
Setkání komise se opakuje a ta určí
vítězný návrh (velmi často jenom jeden
vybraný vytrvá a dotáhne celou škálu
požadavků do konce, ale je zvláštní,
že vždy to je ten, ke kterému se
kloníme již po prvním kole…).
A jak dlouho ji připravujete?
Takže příprava vlastně trvá jeden
rok, pak ve dvou cyklech vystavujeme stejný návrh, ale už začínáme
připravovat další.
Je to jistě práce velmi náročná.
Baví vás ještě?
Jestli mě to baví?! Baví mě invence
studentů, podnětné jsou debaty

a argumenty pro a proti (ty pokračují
vždy i po realizaci - což považuji za
znak, že jsme zaujali, protože nadšení
se sráží s nepochopením). Musím říct,
že ohlasy na veletrzích jsou velmi dobré. Zaujmeme originalitou, pobavíme
nápadem.
V čem byla letošní účast OU odlišná oproti těm předcházejícím?
Letos je zřejmé, že se zúčastníme
jenom tří veletrhů, vypouštíme účast
v Praze. Důvodem jsou nejen rostoucí
ﬁnanční požadavky, ale také výrazně
nízký zájem ze strany návštěvníků
v Praze o studium na severu Moravy.
Kdo je autorem naší „kelímkové“
expozice?
Letošní řešení, které je graﬁcky
kompaktní a „čisté“, připravila posluchačka ateliéru graﬁky, studentka
doc. Elišky Čabalové Alena Gratiasová.
→ str.2
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ALENA GRATIASOVÁ
studentka 3. ročníku oboru knižní
a obalový design katedry graﬁky
a kresby Fakulty umění. Autorka naší
expozice na Gaudeamu.
Chyběla vám v průběhu studia
napojení na praxi?
No to je úplně pravda, já vlastně
měla příležitost zrealizovat ten slovenský katalog, to jsem zjistila, že je
hodně náročné dohnat až k realizaci
ty svoje návrhy tady toho stánku.
To bylo pro mě určitě hodně důležité,
protože teď vím, jaké to bylo. Brzy
máme odevzdávat další práci a už vím,
že musí být co nejjednodušší, abych ji
dokázala sama v závěru zrealizovat.

ROZHOVOR S PROREKTORKOU
MÁLKOVOU O GAUDEAMU 2012
Kolik lidí tvoří váš organizační
a realizační tým?
Protože je to záležitost týkající se
studia, musím si vystačit s kolegy,
kteří musí být schopni zvládat vše,
co je se studiem na OU svázáno…
Studijní komise jako výrazný poradní
a kritický hlas, jako tým, který musí
všechno krásné a stánkem propagující
naplnit informacemi, mé referentky na
rektorátě a studijní referentky jednotlivých fakult, které musí kvaliﬁkovaně
a vytrvale na stáncích veletrhů odpovídat na dotazy zájemců o studium na
OU. Při přípravě a realizaci stánku leží
největší tíha na Fakultě umění,
o letošních „spolupachatelích“ jsem
už mluvila.

→ ze str.1
Letos jsme změnili postup a také
jsme hledali vlastní (levnější) realizaci,
takže se hodně zapojuje Fakulta
umění, zvláště bych se letos neobešla
bez Marka Sibinského. Stánek letos
nehýří fakultními barvami (poprvé jsme
se odvážili), je založen na obrazech
přírodnin, neinformujeme na plakátech
o jednotlivých programech a oborech,
snažíme se zaujmout proﬁlem fakulty
a studijními oblastmi. Informační
letáky mají jinou graﬁckou podobu,
a strukturou nabízejí tradičně celou
škálu studijních programů, oborů
a rámcových pokynů pro přijímací řízení.
Jak vlastně vznikala?
To se musíte zeptat designerky
i realizátorky. Rozhodli jsme se stánek
v souladu s návrhem ozvláštnit
„nebem“ z velkých plastových kelímků
(máme skrytá motta: najdi si ke vzdělání dobrý pramen; je potřeba mít
trvale nebe nad hlavou, ať je tvořeno
z kelímků, nebo ze snů).
Budou si letos návštěvníci stánku
opět odnášek „placky“?

Ptala se Mgr. Hana Jenčová,
tel.: 774 642 229,
newsletter@osu.cz
Ano, jako reklamní předměty jsme
letos zvolili „klasické placky“ - s barvami a názvy fakult vypadají jako velké
lentilky, plátěné tašky s nápisem jednotlivých fakult a poznámkové bločky.

↖
Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.,
na Gaudeamu při svém motivačním
vystoupení před zájemci o studium.

←
Jste autorkou jak návrhu
expozice, tak jeho realizátorkou,
co bylo nejtěžší?
Určitě komunikace se zadavateli.
Každá z fakult má vlastní požadavky
a představy, takže prosadit své ideje
a se všemi se domluvit stojí hodně
úsilí. Další náročnou částí je dodržení
termínů.
Musí to být veliká dřina navrhnout expozici, vytvořit ji
a pak v ní ještě fungovat jako
informátor.
Ano, je to náročné. V podstatě my
tady budeme na stánku do pátku. Potom se budu věnovat své bakalářské
práci, kterou zatím bohužel trošku
zanedbávám, teď v závěru to bude
opravdu hodně náročné.
Na jaké téma máte bakalářskou
práci?
No vlastně je to taková práce na
téma, které jsme si vybrali sami. Je to
takové téma, které se v závěru bude
realizovat. Takže moje bakalářská
práce bude realizovaná, jedná se
o kadeřnický salon, kde vlastně budu
vytvářet interiér. Je to graﬁcké řešení
celého salonu. Bude to asi opět
náročné na celou tu instalaci.
Ptala se Mgr. Hana Jenčová

U stánku naší univerzity bylo stále
plno. Jeho osazenstvo se mělo co
otáčet, aby zodpovědělo všechny
zvídavé otázky jeho návštěvníků.

↓
Originalita našeho "kelímkového"
stánku budila pozornost. Je důkazem, že i "za málo peněz se dá
udělat hodně muziky".
Fota: Hana Jenčová
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Již osmý Akademický den
uspořádala naše univerzita
8. října 2012 v Domě kultury
města Ostravy. Pamětní Listy
na něm obdrželo 17 studentů
a absolventů univerzity a bylo
představeno nové CD Fakulty
umění.
Nový akademický rok je na
Ostravské univerzitě (OU) již tradičně
příležitostí ke slavnostnímu setkání
pedagogů, studentů i významných
osobností české společnosti.
Pamětními listy bylo letos oceněno
17 studentů za vynikající studijní
výsledky a reprezentaci univerzity.
Z Fakulty sociálních studií, Filozoﬁcké

fakulty, Lékařské fakulty, Pedagogické
fakulty a Přírodovědecké fakulty bylo
oceněno z každé z nich celkem po
třech studentech či absolventech
studijních oborů bakalářských, navazujících magisterských nebo doktorských.
Z Fakulty umění (FU) byly oceněny
studentka a absolventka navazujícího
magisterského studia.
Na slavnostním shromáždění přednesl svůj projev rektor naší univerzity
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Ve svém projevu mj. řekl: „Vysoký
zájem studentů o studium na Ostravské univerzitě svědčí o úspěšnosti
univerzity v otevřeném prostoru vysokého školství. Z 18 000 přihlášených
studentů mohlo být letos přijato
pouze 3 500 studentů, z čehož plyne
vysoká atraktivnost našich studijních
oborů v konkurenci ostatních vysokých
škol.“
Děkan FU docent Zbyněk Janáček
představil nové CD Operního studia
fakulty. Operní studio bylo založeno
na FU OU v roce 2009. Každoročně
připraví inscenaci nového operního
představení. Na počátku letošního
roku nastudovalo jednoaktovou operu
Bohuslava Martinů Hlas lesa a Veselohra na mostě, která je zachycena
i na zmiňovaném novém CD.
Na slavnosti představilo deset
studentů z Operního studia FU úryvek
nově nastudované opery Gianni
Scicchi Giacoma Pucciniho. Jeden

ze sólistů pak po skončení krátké
ukázky z této jednoaktové komické
opery pozval na jeho premiéru, která
se uskuteční ve dnech 11. a 13. února
2013 v Domě kultury města Ostravy.
Text a fota Mgr. Hana Jenčová,
newsletter@osu.cz,
tel.: 774 642 229

↑
Rektor prof. Jiří Močkoř má důvod
k úsměvu. Slavnost určená především studentům se zdařila. Vpravo
od něj prorektorka doc. Iva Málková
a děkan FU doc. Zbyněk Janáček.

←
Sál Domu kultury města Ostravy
zaplnili do posledního místa
především studenti naší univerzity, kteří si tuto slavnost nemohli
nechat ujít.

ROZHOVORY S OCENĚNÝMI STUDENTY
1. Blahopřeji vám. Jak se dá
skloubit vědecká činnost se
studijními povinnostmi? Máte
ještě nějaký volný čas?
2. Jaký je váš životní sen/cíl
(co byste si ještě chtěl/a splnit)?
3. Prozradíte čtenářům své
životní krédo?
4. Co si myslíte o plánovaném
sloučení OU s VŠB-TUO?

FAKULTA SOCIÁLNÍCH
STUDIÍ
Bc. JANA GAJDOVÁ
- za vynikající studijní výsledky,
absolventka oboru Sociální práce
v kombinované formě studia
V průběhu studia dosahovala
vynikajících studijních výsledků.
Také její Bc. práce s názvem „Komunitní plánování sociálních služeb pro
seniory na Hlučínsku“ byla vysoce
hodnocena vedoucím i oponentem a je
přínosem pro praxi v oblasti komunitního plánování na Hlučínsku. Během
studia studentka využívala zkušeností
ze svého 13letého působení v oblasti
sociální práce na odboru sociálních

věcí a zdravotnictví Městského úřadu
v Hlučíně. V současné době pracuje
na Úřadu práce v Hlučíně, kde spravuje agendu příspěvků na péči.
1. Pracovní povinnosti jsem během
studia zanedbávat nemohla. Skloubit
je se studiem lze,vyžaduje to však
velkou píli, trpělivost, sebezapření
a odříkání… Nikdy jsem však během
studia nezanedbávala a nezapomínala
ani na své nejbližší a přátele, kteří
vždy byli a budou v mém životě prioritou. Volný čas na sebe a své zájmy
mi užale nezbýval. Studiu jsem věnovala každou volnou chvíli, převážně
však po večerech a v závěru studia
i nocích. Studium na Ostravské
univerzitě, Fakultě sociálních studií
bylo pro mne novou zkušeností
i velkým přínosem, a to nejen pro
plnění pracovních povinností.
2. Vysokoškolské vzdělání nebylo
nikdy mým životním snem, ani cílem.
Přesto jsem ráda, že jsem se ke studiu
odhodlala a přes velké pracovní vytížení je úspěšně zvládla a dokončila.
Ke studiu mne přivedlo několik
životních okolností, především
však povinnost splňovat podmínku

vysokoškolského vzdělání pro své
zaměstnání – povolání, které,
přestože je náročné, dělám ráda
a naplňuje mne. Do budoucna nemám
stanoven žádný výjimečný sen nebo
cíl. Mým snem v současné době je
vyšetřit si více prostoru pro sebe,
své zájmy a své nejbližší. Mým cílem
do budoucna je být aktivní a potřebná
pro druhé a zachovat si jejich přízeň.
3. Být smyslem života pro druhého.
4. K této otázce nemám odvahu
se vyjadřovat.Osobně nejsem moc
pro slučování,jsem spíš zastáncem
menších subjektů a organizací.
Bc. ŠÁRKA ULČÁKOVÁ
- za vynikající studijní výsledky
a úspěšnou reprezentaci univerzity,
studentka 1. ročníku navazujícího Mgr.
oboru Management organizací služeb
sociální práce v prezenční formě.
Dosahuje výborných studijních výsledků a aktivně přistupuje ke studiu.
Svůj pozitivní vztah ke studiu prokazovala již v Bc. stupni nejen studijními
výsledky, ale i absolvováním studijního
pobytu v holandském EDE. V současnosti se nad rámec studia vysoce
angažuje v projektu SGS 2012

s názvem „Sociální práce v kontextu
sociálního podnikání“. Zapojením do
projektu FSS OU úspěšně reprezentuje také na mezinárodní úrovni.
Výsledky výzkumu aktivně prezentovala na mezinárodních vědeckých
konferencích, v srpnu v rumunské
Bukurešti na konferenci TISSA 2012
a v říjnu ve ﬁnském Kuopiu na konferenci ERIS 2012.
1. Za poslední měsíce se mi
několikrát stalo, že jsem si musela
naplánovat aktivity na několik týdnů
dopředu, abych měla přehled o tom,
kolik budu muset věnovat času přípravě do výuky, na zkoušky a zápočty
a kolik času si vyhradit pro práci na
projektu SGS a kdy se můžu zabývat
svými koníčky a trávit volné chvíle
s přítelem, rodinou a přáteli. Nicméně
si myslím, že celkově mám volného
času stále dostatek.
2. Můj životní sen a cíl se od sebe
liší. Mým snem je, aby lidé trochu více
uvažovali nad tím, jak s ostatními
jednají, aby se tempo dnešního světa
zpomalilo a každý si více vážil svého
času a vnímal maličkosti, které už
dnes vnímá jen málokdo.
→ str.4
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Můj životní cíl je dosáhnout toho,
abych byla spokojená sama se sebou.
3. „Nelze vždy být hrdinou,
vždy však lze zůstat člověkem.“
– J. W. Goethe.
4. Na jedné straně chápu potřebu
sloučení univerzity za účelem získání
statusu výzkumně orientované
univerzity, na straně druhé si jako
studentka FSS jen velmi těžko dovedu
představit, do jaké míry bude možné
OU sloučit s univerzitou technickou.
Navíc si nejsem zcela jistá, že tento
krok do jisté míry nepoškodí pověst
OU a neodradí tak některé potenciální
uchazeče o studium na této vysoké
škole. Celkově mi novodobý trend
slučování různých institucí není příliš
sympatický a přála bych si, abychom
si jako Ostravská univerzita mohli
zachovat samostatnost a svoji vlastní
identitu.

FILOZOFICKÁ
FAKULTA

LÉKAŘSKÁ
FAKULTA

Mgr. ALEŠ MATERNA
- za vynikající studijní výsledky
a úspěšnou reprezentaci univerzity,
absolvent Mgr. oboru Historie.
Na celostátní studentské vědecké
konferenci Historie 2011, jíž se
zúčastnil rekordní počet posluchačů
historických oborů ze všech českých
univerzit, získal spolu s opavským
historikem Ondřejem Haničákem
nejvyšší počet bodů a dělené 1. místo
v tomto prestižním klání studentů
historie. Současně se stal laureátem
Ceny Josefa Šusty, kterou mu udělilo
Sdružení historiků České republiky
za písemnou podobu jeho soutěžního
příspěvku na téma „Lodní výroba
Vítkovických železáren pro rakouskouherské námořnictvo (1891-1914).“

Mgr. MICHAELA DIHLOVÁ
- za vynikající studijní výsledky,
studentka 1. ročníku doktorského
studijního programu Sociální politika
a sociální práce v prezenční formě
studia.
Studentka je absolventkou Mgr.
oboru Sociální práce se zdravotnickým
proﬁlem v prezenční formě studia
v akademickém roce 2011/2012.
V průběhu celého magisterského studia dosahovala vynikajících studijních
výsledků. Také její diplomová práce
s názvem „Metody sociální práce
užívané nestátními organizacemi
sociálních služeb“ přinesla zajímavé
a přínosné výsledky z výzkumného
šetření, ve kterém byla pozornost
zaměřena na zjištění, zda existuje
souvislost mezi typem vzdělání sociálních pracovníků působících v nestátních neziskových organizacích
a užíváním pojmů metoda v sociální
práci. Záměrem studentky v rámci
Ph.D. studia je zabývat se problematikou sociální práce v kontextu
společenských změn.

Bc. MICHAL MÍSTECKÝ
- za vynikající studijní výsledky,
absolvent dvouoborového Bc. studia
studijního oboru Francouzský jazyk
a literatura - Anglický jazyk a literatura, v současné době studuje
3. ročník oboru Francouzský jazyk
a literatura - Latinský jazyk a kultura.
V průběhu celého studia dosahoval
vynikajících studijních výsledků. Jako
studentský vědecký pracovník se
zapojil do výzkumné činnosti francouzského oddělení katedry romanistiky
v oblasti lingvistiky a srovnávací
lingvistiky včetně kulturně-vzdělávacích
aktivit katedry organizovaných pro
studenty. Výsledky své vědeckovýzkumné činnosti prezentoval v AR
2011/12 na Studentské vědecké
konferenci katedry romanistiky FF OU,
kde zvítězil se svým příspěvkem na
téma 3 p’tits points de suspicion: les
ponctuations dangereuses dans le
poe`me d’ Iva Frühlingová.

Mgr. HANA LUKŠOVÁ
- za vynikající studijní výsledky
a úspěšnou reprezentaci univerzity,
studentka 2. ročníku prezenční
formy doktorského studijního oboru
Ošetřovatelství Lékařské fakulty (LF).
Studentka prokázala během
prvního roku studia vysoké odborné
i lidské schopnosti nejen v oblasti
pedagogické, kde s pozitivním
ohlasem studentů působila v roli
pedagoga, ale i v oblasti vědecké.
Studentka se aktivně zúčastnila již
dvou odborných konferencí, podařilo
se jí prosadit publikaci do zahraničního
vědeckého časopisu. Zapojila se
také do ostatních činností Ústavu
ošetřovatelství a porodní asistence,
a to převážně do přednášek vedených
pro Univerzitu třetího věku LF.
Svým osobním zapálením pro obor
ošetřovatelství je velkým motivačním
vzorem pro ostatní studenty.

Bc. Jana Gajdová

Bc. Šárka Ulčáková

1. Moje vědecké působení je spíše
na začátku. V tuto chvíli se zaobírám
otázkou, jak toto všechno skloubit
ještě s povinnostmi pracovními. Na
druhou stranu si říkám, že všechno
jde, když se chce. A já chci. A čas na
rodinu, přátele a odpočinek si vždy
najdu.
2. Nad touto otázkou jsem dlouho
přemýšlela a snažila jsem se najít něco
zajímavého a velkolepého. Ale nic takového mě nenapadlo. Přála bych si dokončit studium. A taky bych chtěla být
dobrá v tom, co dělám a dělat budu.
3. Napadají mě dvě - jedno anglické
a jedno latinské. „You never know“
(Nikdy nevíš) ... a s tím související
„Ad omnia paratus“ (Připraven na vše).
4. S ohledem na současnou situaci
vysokého školství v ČR je to dle mého
názoru dobrý nápad, který by oběma
univerzitám mohl pomoci udržet
a zlepšit jejich postavení v systému
českých VŠ.

1. Nejsem příznivcem oddělování
práce a zábavy, neboť oboje se mi
zdá jako hra s jedněmi pravidly; tomu
se učím od lidského srdce.
2. „Chtěl bych mít radost z
nevědění a stát se podmnožinou
doktora Fausta.“
3. „Bořit můžu, ale stavět musím.“
Bc. MICHAELA STAŇOVÁ
- za vynikající studijní výsledky,
studentka 2. ročníku navazujícího
Mgr. studia oboru Anglický jazyk
a literatura.
Sférou jejího odborného zájmu jsou
dějiny a současnost americké literatury, kde v rámci projektu SGS 2012
vypracovala pod vedením
doc. Stanislava Koláře mimořádně
zdařilou výzkumnou práci. V současné
době dokončuje diplomovou práci na
téma „Transgenerační přenos traumatu v románu Jonathana Safrana
Foera Everything is Illuminated a Dary
Hornové e World to Come.“

Mgr. Michaela Dihlová

Mgr. Aleš Materna

Bc. Michal Místecký

Bc. Michaela Staňová

1. Děkuji Vám za blahopřání. Jelikož
má vědecká činnost úzce souvisí
s mými studijními povinnostmi, tak
se to skloubit dá. Získané poznatky
z vědecké činnosti rozvíjí mé znalosti,
které uplatním při studiu, a naopak.
Je ale pravda, že příliš volného času
mi nezbývá.
2. I nadále bych se chtěla rozvíjet
v oboru ošetřovatelství, a to především v péči zaměřené na seniory.
A vzhledem k tomu, že jsem teď
opravdu šťastná, že můžu působit
na Ústavu ošetřovatelství a porodní
asistence, přála bych si, aby tomu tak
mohlo být i v budoucnu.
3. S úsměvem jde všechno líp!
4. Obě vysoké školy si mohou být
navzájem prospěšné a jejich sloučením
může vzniknout kvalitní vysoká škola,
jejíž absolventi budou mít znalosti
srovnatelné s předními evropskými
univerzitami.
Mgr. KATEŘINA VAŘECHOVÁ
- za vynikající studijní výsledky
a úspěšnou reprezentaci univerzity,
studentka 2. ročníku prezenční formy
Ph.D. studijního oboru Ochrana
veřejného zdraví LF.
Během všech stupňů studia prokazovala výborné studijní výsledky.
Přistupuje ochotně a samostatně
k činnostem vědeckovýzkumného
charakteru na Ústavu epidemiologie
a ochrany veřejného zdraví i celé
fakulty. Svým přístupem, ochotou
a pílí si získala důvěru i uznání mnohých akademických pracovníků fakulty.
Velmi aktivně se zapojila do výuky.
Spolupracuje na výzkumných projektech ústavu, které zvyšují publikační
aktivitu ústavu i fakulty. Každoročně
se aktivně zapojuje do organizace konferencí s mezinárodní účastí Globální
problémy veřejného zdravotnictví. Její
zodpovědný přístup ke studiu, k práci,
ale i ke studentům a kolegům je více
než příkladný.
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1. Pokud se vám daří práce, do
které se pustíte, a vidíte výsledky, je
to potom určitý druh motivace. Někdy
je časově náročné skloubit povinnosti
a volný čas dohromady, ale je to
příjemný pocit být přínosem pro naši
společnost. Přes všechny povinnosti
je také potřeba odpočívat. Udělám
si čas pro sebe, vyrazím do města
s přáteli, nebo na výlet na hory, za
památkami, zkrátka přehodím „na
druhou kolej“ a relaxuji… Nestává se
mi, že bych se nudila.
2. Ráda bych úspěšně dostudovala
a našla si práci, která by mě těšila
a uspokojovala.
3. Berte život s úsměvem a zkuste
hledat vždy to pozitivní. Někdy nás
čekají těžké chvíle a kolikrát narazíme
na nepěkné věci, ale je třeba se
nějakým způsobem poprat se vším.
Také si myslím, že není lepší učitel
než zkušenost.
4. Výhodou by mohlo být silnější
postavení vznikem jedné z největších
univerzit v České republice. Pokud by
k tomuto sloučení došlo, je nutné vše
pořádně doladit a najít rovnováhu
mezi těmito silnými subjekty, aby to
bylo ku prospěchu všech.
Mgr. ROMAN VÉGH, DiS.
- za aktivní přístup k rozvoji
vzdělávacích a vědeckých aktivit
studentů,
student 3. ročníku magisterského
studijního programu Všeobecné
lékařství LF.
Student se od počátku svých studií
aktivnězúčastňuje výzkumných aktivit
katedry fyziologie a patofyziologie LF.
Podílí se na vědeckovýzkumné činnosti
v oblasti výzkumu a léčby obezity.
Konkrétně se podílí na studiu endokrinních změn metabolismu tukové
a kostní tkáně po chirurgické léčbě
vysoce obézních pacientů. Jeho přístup je velice svědomitý a obětavý.
Součástí výzkumného týmu je již od 1.
roku svého studia na LF. Je spoluautorem už dvou publikací vydaných v tomto roce, které jsou výstupem projektu
studentské grantové soutěže OU.
1. Děkuji, skloubit se dá prakticky
vše, pokud tedy toho není příliš...
Hlavní pak je, zda vás práce ve vědě
baví. Pracovat pod vedením Mgr. Marka
Bužgy, Ph.D., na ústavu fyziologie není
náročné, je to práce příjemná a obohacující. Výzkum mě baví a vědomí, že
získané informace pomohou druhým,
člověka žene stále dopředu. Volný čas
v tomto světě prakticky není; je však
potřeba si jej vždy udělat!
2. Babička mi vždy říkávala: „Hlavně
buď hodný, aby měl z tebe Pán Bůh
radost.“ Takže životní cíl číslo jedna
by byl. Co se týče profese, tak určitě
zdárně dostudovat medicínu a pak
se co nejdříve stát děkanem LF OU –
mám opravdu, již nyní, velké vize!
3. Těch mám více. Prozradím Vám
dvě: „Non scholae sed vitae discimus“,
tedy „Neučíme se pro školu, ale pro
život.“ Žel většina studentů si toto
vůbec neuvědomuje. A to druhé:

Mgr. Hana Lukšová

„Čeho se na nás dopustili druzí, s tím
už se nějak vyrovnáme. Horší je to
s tím, čeho jsme se na sobě dopustili
sami.“ Svatá pravda, že ano?
4. Sloučení obou škol má dvě
stránky. První je ekonomická - vyšší
dotace na vzdělávání a především pak
na výzkum. Má své odůvodnění a prakticky nelze proti ní namítat. Ovšem je
tady ta druhá stránka, která má podle
mě větší váhu, a je jí autonomie. OU
od svého založení v r. 1991 dokázala
až neuvěřitelné a její dynamika vpřed,
kterou projevují její fakulty, je známkou
toho, že by měla zůstat svá.

PEDAGOGICKÁ
FAKULTA
Mgr. Kateřina Vařechová

Mgr. Roman Végh, DiS.

Jakub Debrecenyi

Bc. Radovan Lokša

Bc. Marek Vančo

JAKUB DEBRECENYI
- za úspěšnou reprezentaci
univerzity,
student 3. ročníku oboru Tělesná
výchova – Občanská výchova
se zaměřením na vzdělávání.
Akademický mistr ČR 2012 v karate
– disciplína KATA. V roce 2012 se stal
juniorským mistrem Evropy. Je rovněž
reprezentantem České republiky.
1. Pro někoho možná paradoxně,
pro někoho naopak logicky se sportovní příprava s vysokoškolskými
povinnostmi dá skloubit poměrně
dobře. Karate není v drtivé většině
na území ČR profesionálním sportem,
a tak právě toto období nabízí největší
možnosti sportovního růstu. Pokud
bych na sebe měl prozradit, asi jsem
nikdy nebyl precizním studentem.
Mezi knihou a sportováním si vždy
raději vyberu to druhé. Je pravda,
že mnoho volného času
už potom ale nezbývá.
2. Mým snem je založit si jednou
své Dojo, chcete-li klub. Mít tělocvičnu
plnou dětí a prostřednictvím karate
v nich pěstovat všechny hodnoty,
které karatedó učí, hlavně po morální
stránce. Mým cílem je tento sen
realizovat.
3. Snažím se na věci nahlížet
pozitivně. Asi jsem optimistou. Velkou
část mého života tvoří sport. Kdybych
to měl vzít z této stránky, tak velmi
často si připomínám citát Svatopluka
Čecha: „Sláb jenom ten, kdo ztratil
v sebe víru, a malý ten, kdo zná jen
malý cíl.“
4. Chápu důvody, pro které se mají
obě univerzity v Ostravě sloučit. Podle
mě to může studentům spoustu pozitivního přinést. Nedívám se na to nijak
negativně. Jako silný institut bude mít
budoucí univerzita jistě silnější „slovo“
v akademických kruzích.
Bc. RADOVAN LOKŠA
- za úspěšnou reprezentaci
univerzity,
absolvent oboru Tělesná výchova
a sport – Učitelství výchovy ke zdraví
a student 1. ročníku navazujícího Mgr.
programu Tělesná výchova (TV)

a sport, studijního oboru TV a sport
– Učitelství výchovy ke zdraví
pro 2. st. ZŠ.
Kapitán a nejlepší střelec fotbalového týmu naší univerzity, se kterým
získal třetí místo na Českých akademických hrách v Brně 2012.
1. Je to velmi těžké skloubit,
obzvlášť v kolektivním sportu není
možné, aby se každému studentovi
přizpůsobily tréninky podle rozvrhu.
Záleží hodně na domluvě jak s profesory, tak s trenéry. Volný čas téměř
nemám, snad nějaký bude po skončení
fotbalové sezony.
2. Momentálně můj nejbližší cíl
je úspěšně dokončit magisterské
studium a snažit se být co nejvíce
úspěšný ve fotbale. V budoucnu bych
se chtěl stát učitelem nebo trenérem
a živit se tím, co mě baví. Hlavně bych
chtěl mít rodinu, která bude zdravá
a šťastná.
3. Já se řídím takovým heslem,
že to, co dělám dobře, se mi v dobrém
vrátí a naopak.
4. O sloučení vím málo, abych
se k tomu mohl vyjádřit, ale věřím,
že lidé, kteří se tímto zabývají, se
správně rozhodnou.
Bc. MAREK VANČO
- za úspěšnou reprezentaci
univerzity,
absolvent oboru Rekreologie
a student 1. ročníku navazujícího Mgr.
programu TV a sport, studijního oboru
TV a sport – Učitelství výchovy ke
zdraví pro 2. st. ZŠ.
Opora házenkářského týmu naší
univerzity, se kterým získal třetí místo
na Českých akademických hrách
v Brně 2012. Držitel zlaté medaile
z akademického mistrovství světa
v házené konaného v Brazílii (2012).
Je rovněž reprezentantem ČR.
1. Časově to je velice náročné,
ale skloubit to lze. Je k tomu
zapotřebí pochopení jak ze strany
školy, tak ze stránky sportovní. Mnoho
kantorů má pro mne pochopení
a snaží se mi pomoci individuálním
přístupem a já se naopak snažím
co nejlépe reprezentovat ostravskou
univerzitu. Těmto lidem za tento
přístup mnohokrát děkuji. Jsou však
i takoví, kteří pro mne pochopení
nemají, nebo spíše mít nechtějí, těm
samozřejmě poděkovat nemám za co.
2. Jelikož mám to štěstí a můj
„koníček“ je zároveň mým zaměstnáním, tak bych to takto chtěl provozovat pokud možno co nejdelší dobu.
Mým životním cílem je pořídit si
rodinný dům, najít životní partnerku
a mít zdravou rodinu.
3. „Nejde o to, jak inkasuješ, tady
jde o to, kolik ran uneseš, a přesto
se znovu zvedneš, kolik ran dokážeš
přijmout a nezastaví tě, jenom tak
se vítězí.“
4. Pokud to přinese studentům
lepší podmínky a možnosti
kvalitnějšího vzdělání, tak tuto
myšlenku přijímám pozitivně.
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FAKULTA
Mgr. VĚRA FERDIÁNOVÁ
- za úspěšnou reprezentaci
univerzity
studentka 4. ročníku doktorského
studijního oboru Aplikovaná algebra.
V rámci svého studia reprezentuje
PřF a naši univerzitu na poli vědy
(15 aktivních účastí na mezinárodních
konferencích a workshopech, 8 článků
v recenzovaných sbornících a 2 v recenzovaných časopisech). Má výborné
organizační schopnosti – spoluorganizovala doktorskou konferenci z teorie
čísel a workshop o diferenciální geometrii a jejích aplikacích. Významně se
podílí i na popularizaci matematických
a informatických oborů a na spolupráci fakulty s učiteli SŠ a ZŠ. Je zapojena do řešení vědeckých, rozvojových
i popularizačních projektů. Aktivně se
podílí na všech aktivitách katedry. Je
velice pozitivně hodnocena studenty
v rámci evaluace při realizaci své pedagogické činnosti v rámci Ph.D. studia.
1. Bohužel se to velmi těžko
skloubí. Velmi často vyjíždíte na
konference prezentovat dosažené
výsledky, takže nějaké pravidelné
aktivity opravdu nejsou možné.
A vědecká činnost je součástí našeho
studia.
2. Strašně ráda cestuji. Určitě bych
chtěla vidět Paříž a další zajímavá
místa. Bohužel na to není momentálně
čas.
3. Nic není zadarmo. Pokud chce
člověk něčeho dosáhnout, tak musí
dřít. Bohužel někdy i na úkor osobního
života.
4. Myslím si, že v některých věcech
se situace určitě zlepší. Na druhou
stranu si myslím, že pro některá
pracoviště to bude likvidační. Ale
možná budoucí realita bude úplně jiná,
je těžké teď něco předpokládat.

jsem byl pánem svého času a o co
intenzivněji jsem jeden týden nebo
měsíc pracoval (třeba i včetně víkendů), o to více jsem měl volna později.
Důležité je, že tě baví, co děláš.
2. Pokud pominu osobní život, tak
v rámci vědecké práce určitě přenést
námi získané poznatky do praxe.
Oproti vyspělejším státům máme
v problematice vodního hospodářství
co dohánět a v určitých věcech jsme
desítky let pozadu. Dále bych chtěl
přispět k posunutí našeho ﬂuviálněgeomorfologického týmu do celosvětového povědomí, třeba jednou
v rámci katedry fyzické geograﬁe
vznikne špičkové pracoviště věnující
se vodním tokům.
3. Myslím si, že se řídím přirozenými zásadami jako všichni slušní
lidé. Asi bych ale vyzdvihl jednu věc:
úsilí vynaložené nad rámec jakési
povinnosti se mi většinou nějakým
způsobem vrátilo. Od dobrého pocitu,
že jsem pomohl, přiučení se novým
věcem, které jsem později někde
aplikoval, až třeba po toto ocenění
pana rektora.
4. Pokud se celá akce povede,
tak věřím, že se sloučené vysoké
škole otevřou větší možnosti, než
má dosud. Stejně ale nakonec bude
záležet také na tom, jak se k tomu
postaví, řekněme, zaměstnanci budoucí školy. Zodpovědnost, pracovitost, férový přístup ke studentům
i spolupracujícím institucím. Pouze samotný akt sloučení prestiž nepřinese.

Mgr. TOMÁŠ GALIA, Ph.D.
- za vynikající studijní výsledky
a úspěšnou reprezentaci univerzity
absolvent Ph.D. studijního oboru
Environmentální geograﬁe.
Zabývá se problematikou geomorfologie vysokogradientových koryt
a jejich významem v oblasti ﬂyšových
Karpat. Aktivně se podílí na výzkumných aktivitách katedry fyzické geograﬁe a geoekologie v oblasti ﬂuviální
geomorfologie. Během svého studia
publikoval řadu prací, z toho tři jako
hlavní autor s IF.

Mgr. LUKÁŠ LAŠ
- za vynikající studijní výsledky
a úspěšnou reprezentaci univerzity
student 2. ročníku doktorského
studijního oboru Politická a kulturní
geograﬁe.
Velmi nadaný a aktivní student,
který se od počátku studia intenzivně
zapojil do výzkumné i pedagogické
činnosti katedry sociální geograﬁe
a regionálního rozvoje. V angličtině
přednáší o vybraných problémech
východoasijského regionu, participoval
na přípravě 5. ročníku mezinárodní
konference ke globalizaci na naší
univerzitě, aktivně se zúčastnil dvou
dalších mezinárodních konferencí ve
Finsku. Zde se mu podařilo navázat
kontakty s odborníky na asijskou problematiku v Japonsku, kde následně
v rámci projektu SGS „Strategická
orientace Japonska v geoekonomických procesech východní Asie“ pracoval na výzkumu dané problematiky na
prestižní Univerzitě Kjúšú (University
of Kyushu) ve Fukuoce.

1. Děkuji. Alespoň co se mě týká,
tak vědeckou činnost jsem měl
velmi propojenou se studijními povinnostmi jako student doktorandského
studia Environmentální geograﬁe.
Samozřejmě, že například práce
v terénu byla časově dost náročná,
ale na druhou stranu ji beru jako
příjemné zpestření. Nechtěl bych celé
dny trávit zavřený někde v kanceláři.
Shrnul bych to asi tak, že v podstatě

1. To, čo sa nestihnem naučiť
v záverečnom roku štúdia a „preklopiť“
do dizertačnej práce, sotva budem
stíhať neskôr, alebo v praxi. Beriem
to ako výzvu, samozrejme občas
i na úkor voľného času.
2. Momentálne je to ukončenie
doktorandského štúdia a vstup do
profesionálneho života. Napĺňala by
ma i spolupráca s čínskymi, japonskými a fínskymi priateľmi.

Mgr. Věra Ferdiánová

3. Nedržím sa určitého životného
kréda. Páčia sa mi zenové príbehy
a staré čínske múdrosti, napríklad
„kde je vôľa, tam je cesta“.
4. Myslím si, že ak budú pri
zlučovacom procese riadne dodržané
podmienky a "fair play", bude takáto
fúzia za podpory vlády ČR znamenať
výrazný kvalitatívny posun. Prinesie
to veľké možnosti rozvoja konkurencieschopnosti univerzity a Ostravska
ako regiónu na všetkých
úrovniach.

FAKULTA UMĚNÍ

Mgr. Tomáš Galia Ph.D.

MgA. HANA DOVINOVÁ
- za úspěšnou reprezentaci
univerzity,
absolventka ateliéru graﬁckého designu.
Vytvořila velmi kvalitní magisterskou
práci, která byla odbornou porotou
nominována na ocenění Národní cena
za studentský design. Naši univerzitu
letos úspěšně reprezentovala také na
mezinárodní soutěži Trienále plakátu
Trnava, kde získala čestné uznání.

Mgr. Lukáš Laš

1. Pre mňa bolo samotné štúdium
na fakulte umenia umeleckou
činnosťou. Takže som si mohla užívať
všetko, študovanie, tvorenie i kúsok
voľného času.
2. Chcela by som vydať svoju
zatiaľ poslednú knihu (Kniha o ruskej
azbuke). Je to môj sen v blízkej budúcnosti.
3. Byť v živote spokojná a šťastná.
4. K tejto téme sa nemôže vyjadriť,
pretože k nej nemám dostatok informácií.

MgA. Hana Dovinová

BcA. Martina Walterová

Ptaly se:
FSS - Pavla Nemethová,
FF - Mgr. E. M. Hrdinová, Ph.D.;
LF - Mgr. Hana Jenčová,
PdF - PhDr. H. Císovská, Ph.D.;
PřF - Ing. Beáta Sklářová,
FU - Leona Pavlíková.
Fota na str. 4-6: Hana Jenčová

BcA. MARTINA WALTEROVÁ
- za úspěšnou reprezentaci
univerzity,
studentka 2. ročníku navazujícího
Mgr. studia ateliéru malba.
Její práce vyjadřuje otevřený vztah
k lidem. V souboru ﬁgurálních obrazů
hovoří o blízkých i o sobě. Hledá svou
identitu ve zkoumání druhých
i v rekonstrukci materiálů ze svého
dětství. To vše s velikou zvídavostí,
pokorou a především citem pro barvu.
Kolorismus, jakož i svobodná faktura,
štětce jsou její nejsilnější stránkou.
1. Já asi studium neberu moc
jako povinnost. Chci tím říci, že to,
co dělám, mě baví a šla jsem to z toho
důvodu studovat. Takže i ve volném
čase přemýšlím nad tím, co bych
mohla, měla nebo chtěla namalovat.
Zvládat ostatní teoretické předměty
mi přijde obohacující. Navíc všechny
teoretické předměty jsou podstatné
pro další možný umělecký vývoj.
2. Chtěla bych se živit tím, co mě
naplňuje nejvíce. Žádný konkrétní cíl
nemám, možná jen, aby to, co dělám,
mělo vždycky smysl a bylo to odvedeno dle mého nejlepšího přesvědčení.
3. Nemám žádné životní krédo.
4. Přiznám se, že neznám podrobnosti, takže názor vám nepovím.
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DEN ABSOLVENTŮ
Absolventi Ostravské univerzity
v Ostravě se 9. listopadu 2012
po letech setkali se svými pedagogy a spolužáky v aule Gong
v Dolní oblasti Vítkovic. Za symbolické vstupné pro ně univerzita připravila bohatý program.
Kromě koncertů, v nichž vystoupili Jan Budař a Eliščin Band, Marie
Rottrová se skupinou Neřež, skupiny
Marow, ﬁHa i Buty, byli absolventi
svědky prezentace a spuštění inovovaného portálu Absolventi Ostravské
univerzity, který pokřtil originálním

způsobem – kalnou vodou z Ostravice
- rektor univerzity prof. Jiří Močkoř.
Absolventi si mohli poslechnout
i Vysokoškolský pěvecký sbor pod
vedením doc. Jana Spisara. Každých
třicet minut si po přihlášení k účasti
mohli prohlédnout vysokou pec č. 1.
Na dvou podlažích v prostorách vyhrazených jednotlivým fakultám se pak
dozvěděli to nejzajímavější právě
o té své.
Byl to večer plný zážitků, emocí
a vzpomínek. A všichni, kteří přišli,
byli obdarováni. I když ne všechny
dárky byly hmatatelné, ale o to
cennější a trvalejší. Ostravská univerzita děkuje touto cestou svým absolventům všech věkových kategorií
za projevenou přízeň, věří v další
spolupráci a těší se na další setkání.
Zachovejte nám přízeň.
Mgr. Hana Jenčová,
tel.: 776 498 294,
newsletter@osu.cz

Fota: Alexandra Bočková,
studentka Fakulty umění
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POCTA PROFESORU N. R. WOLFOVI
Při slavnostním zasedání Vědecké rady naší univerzity 28. listopadu
v aule OU byl Norbertu Richardu Wolfovi, emeritnímu profesorovi
Univerzity ve Würzburgu a hostujícímu profesorovi katedry germanistiky naší Filozoﬁcké fakulty, udělen titul doktor honoris causa.
Získal jej jak pro své význačné výsledky na poli germanistické lingvistiky, tak za aktivity, kterými napomáhá dobrému jménu katedry.
Sám profesor Wolf vždy s humorem
sobě vlastním říká, že se germanistou
stal jen proto, že „umí pouze německy“.
Skutečnost je ale o něco pestřejší
a připomíná spíše příslovečné střípky
krasohledu. Norbert Richard Wolf totiž
není „pouze“ germanistou. Vystudoval
kromě germanistiky ještě angličtinu,
a dokonce i ﬁlozoﬁi a psychologii.
Od roku 1977 působil na katedře
germanistiky na Univerzitě ve Würzburgu jako profesor, v letech 19811983 byl dokonce děkanem fakulty.
Je členem celé řady vědeckých grémií,
podílel se (zejména) v Německu na
četných vědeckých projektech, mezi
něž patří například tzv. Dolnofrancký
jazykový atlas.
Může vykázat enormní publikační
činnost, napsal asi 258 článků a studií
a vydal celkem sedm knižních monograﬁí. Jako hostující profesor navštívil

celou řadu zemí, mimo jiné i takové
destinace, jako Jižní Korea, USA, Čína,
Rusko či například i bosenské Sarajevo, kde se podílel na vzniku tamní
germanistiky.
Od roku 2004 se pak datuje spolupráce N. R. Wolfa s naší katedrou, kde
vyučuje, vzdělává doktorandy a mladé
kolegy, podílí se na projektech katedry
a také spolupracuje na vydávání
recenzovaného časopisu „Studia
Germanistica“.
Profesor Wolf ale není pouze
vážným a přísným panem profesorem
z Německa, který přijede, zadá úkoly
a zase odjede. Je člověkem nejen
vysoce erudovaným, ale také humorným, lidsky chápajícím a nepostrádajícím šarm. Je člověkem, se kterým
se zasmějeme v takové míře a časové
frekvenci jako s málokterým jiným.
Je člověkem, který se dokáže
s až šelmím temperamentem (nomen
omen) hádat o pravdu věci, ale také
uznat vlastní chybu, což umí málokdo
na rovině obecné a takřka nikdo na
jeho pozici. Norbert nebo Norbi,

jak mu u nás na katedře říkáme,
tak patří do naší katedrové rodiny
a má v ní své nezastupitelné místo.
V příštím roce oslaví profesor Wolf
své další kulaté narozeniny. Udělení
čestného doktorátu se tak stalo
prvním v řadě dárků, kterými mu jeho
katedrální rodina i jeho druhá „alma
mater“ chtějí pogratulovat k jeho
životnímu jubileu: ad multos annos!
Mgr. Eva Maria Hrdinová, Ph.D.,
katedra germanistiky FF,
eva.hrdinova@osu.cz

↑
Rektor univerzity prof. J. Močkoř
(vlevo) a doctor honoris causa
N. R. Wolf.

↖
Nový doctor honoris causa
prof. N. R. Wolf.
Fota: Hana Jenčová

MODERNÍ UNIVERZITA POTŘEBUJE
JAZYKOVĚDU
U příležitosti svého jmenování
doctorem honoris causa
28. listopadu 2012 v aule naší
univerzity přednesl prof. Norbert Richard Wolf projev, z nějž
jsme vybrali následující úryvky.
„Vaše Magniﬁcence, Spectabiles,
vážené kolegyně, vážení kolegové,
vážené slavnostní akademické shromáždění! Od známého fyzika Alberta
Einsteina pochází výrok: „Ne všechno
se počítá, co se dá spočítat, a ne vše-

chno, co se dá spočítat, se počítá!“
Když to slyšíme nebo čteme, pomyslíme bezděčně na moderní pseudovědecké disciplíny, jako ‚bibliometrie‘
nebo ‚scientometrie‘, které by chtěly
kvantiﬁkovat a posléze evaluovat
vědecké výkony (Srov. Wolf 2011).
Jakkoliv by mě v dané chvíli lákalo
rozebírat smysl a nesmysl bibliometrického sbírání bodů, chci zůstat
u skutečnosti, že Einstein ještě nemusel vypočítávat pro děkanát nebo pro
vedení univerzity každý rok své citace,

aby dosáhl aspoň na určité minimální
prostředky na výzkum.“
„Naproti tomu jsou věci tím
počitatelným, jež se ne vždy počítá.
Jinými slovy, jsou to nejen ony
materiální, nýbrž mnohem spíš ony
myšlenkové fenomény, které určují náš
sociální a individuální život a o něž se
nám jakožto vědcům přísluší starat.
Na světě neexistuje žádná společnost,
která by neměla kulturní paměť
a nepečovala o ni a která by svou
identitu neodvozovala z nejrůznějších

forem kulturní paměti, z historie
a z příběhů, z literatury a jiných
uměleckých projevů.
Z tohoto vhledu vyplývá zaprvé
nutnost, aby univerzita v souladu
se svým pojmenováním Universitas
litterarum et scientiarum měla ony
obory, jež se zabývají skutečnostmi
konstituujícími svět. Zde nemůže a nesmí jít pouze o fyziku, chemii, biologii,
techniku nebo hospodářství, nýbrž
o kulturní vědy v nejširším smyslu…“
-haj-
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ANGLISTICKÁ ODPOLEDNE
PRO STŘEDOŠKOLÁKY
Katedra anglistiky Filozoﬁcké
fakulty naší univerzity pořádala
15. listopadu 2012 již třetí anglistické odpoledne pro studenty
SŠ. Smyslem těchto setkání je
představit studentům, které
čeká rozhodnutí o dalším, specializovaném studiu, co anglická
ﬁlologie obnáší a jak se liší
od výuky jazyka na středních
či jazykových školách.

Vybraná témata z oblasti britských
a amerických studií, literatury,
překladu, ale i vývoje jazyka či interkulturní komunikace seznamují zájemce
s šíří a bohatostí ﬁlologického studia.
Ukazují, že jazyk a jeho užívání v běžné
komunikaci není jen nezbytným
nástrojem přenosu věcné informace,
ale především klíčem k poznávání
světa a porozumění mezi kulturami.
Motivací k založení této nové

tradice nám nebyl „nábor“ uchazečů
o studium – při více než 1 400
přihláškách roku 2011 a více než
1 500 v roce 2012 pro nás prostá
kvantita není cílem, ale zázemím pro
to, abychom se mohli soustředit na
kvalitu přijímacího procesu. Tu vidíme
především v získávání nejen kompetentních, ale také nadšených a pracovitých studentů se zájmem o obor.
Anglistickými odpoledni bychom chtěli

zájemcům o studium pomoci s rozhodnutím, zda je pro ně ﬁlologické
studium to pravé.
Mgr. Renáta Tomášková, Dr.,
kat. anglistiky a amerikanistiky FF,
renata.tomaskova@osu.cz

OSTRAVA – DONĚCK 1:1
(dokončení z minulého čísla)
UNIVERZITA S VLASTNÍM
MUZEEM
Hlavní úkol „mise“ spočíval
v navázání kontaktu s pracovištěm,
o kterém jsme měli zatím jen velmi
hrubé reference, ale které nás k cestě
přesvědčilo svým nadšeným přáním
obnovit výuku češtiny a nabídnout při
tom zajímavé protislužby.
Nový partner byl atraktivní i tím,
že Doněcká státní univerzita managementu je dnes jednou z největších
univerzit v Doněcku a studuje na ní
v bakalářském a magisterském studiu
okolo 9000 studentů.
Aby se s univerzitou naši představitelé seznámili co nejvíce, po krátkém
uvítání zástupcem rektora jim
hostitelé ukázali univerzitní muzeum.
Mezi exponáty spojenými se založením
školy, fotograﬁemi předních doněckých
vědců a oceněními z oblasti sportu
(ale také soutěží krásy) se zjistilo,
že se naše univerzity podobají svojí
historií: statut akademie totiž Doněcká
státní univerzita managementu získala až v roce 1992, kdy se transformovala ze samostatného institutu.
Zájem o Ostravu a Ostravskou
univerzitu byl opravdu upřímný.
Při přednášce našeho pana děkana,
ve které prezentoval fakultu i město,

byl sál plný nejen učitelů, ale především studentů, kteří kladli zajímavé
dotazy, ze kterých bylo zřejmé, že se
chtějí o novém partnerovi dozvědět
co nejvíce („Jakou oblastí ﬁlozoﬁe
se v Ostravě zabýváte?“… „Mají vaši
studenti možnosti vyjíždět na stáže
do zahraničí?“… „Jaké jsou skutečné
šance, že se tam dostanou?“…).
I pro jednání na katedrách byl typický
upřímný zájem, který schůzky změnil
téměř v maraton otázek na organizační, vědeckou a pedagogickou práci.
S potěšením jsme zjistili, že se
možnosti budoucí spolupráce neomezují jen na společné zájmy v oblasti
výuky a výzkumu v psychologii
a sociologii, ale slibují také možnost
výměny lektorů českého a ruského
jazyka. Ta umožní v Doněcku obnovit
výuku češtiny a díky ní by ostravská
slavistika mohla získat lektora ruštiny.
To byl také možná hlavní důvod,
proč nabídka na spolupráci z doněcké
univerzity zaujala vedení naší fakulty
a proč nakonec byla 18. května 2012
podepsána rámcová dohoda o spolupráci mezi Filozoﬁckou fakultou naší
univerzity a Doněckou státní univerzitou managementu, jejíž konkrétní
obsah bude formulován v návazných
plánech spolupráce. A proč byli naši
noví doněčtí přátelé pozváni na
podzim do Ostravy.

NESPLNĚNÉ NADĚJE
Vedle cílů pracovních měl každý
účastník cesty i cíle čistě osobní.
Téměř všichni vědí, že náš pan děkan
a proděkan Otisk mají velmi kladný
vztah ke sportu. Bývali aktivními
sportovci a dnes jsou velcí fandové
fotbalu. Proto se samozřejmě chtěli
na vlastní oči podívat na stadion,
kde hraje jeden z nejslavnějších
ukrajinských klubů Šachťor Doněck.
Ještě přitažlivější se Mekka ukrajinského fotbalu stala tím, že se stadion
připravoval k mistrovství Evropy
ve fotbalu.
Vnímaví hostitelé nejen že zajistili
i ubytování v hotelu, který byl blízko
stadionu, ale také slíbili jeho prohlídku.
Když se začal den prohlídky stadionu
přibližovat, zjistilo se, že ani přes
veškerou námahu a osobní kontakty
se není možné na stadion dostat.
Z bezpečnostních důvodů.
To ale Ostraváky neodradilo.
Chtěli si místo, které znali z televize
a z fotek, prohlédnout na vlastní oči
alespoň zvenku. Zběžný pohled z okna
nočního taxíku při příjezdu z letiště
jejich přání jenom umocnil, protože
v noci vypadala budova jako obří
modrý svítící létající talíř, který náhodou přistál přímo uprostřed města.
Proto odmítli nabídky na návštěvu
show s delfíny a jiných atrakcí a vydali
se v doprovodu pozorné hostitelky
na místo, o kterém snili už od doby,
kdy se začala celá cesta připravovat.
Stadion samozřejmě museli celý obejít, aby pocítili jeho skutečné rozměry.
Krásu čistých ryze funkčních tvarů,
průhlednou hmotu modravého skla,
jen místy přerušenou sloupy s obřími
obrazovkami, které se táhnou od paty
stavby až po její vrchol.
Dojem velikosti umocňovala zcela
prázdná obří parkoviště a parková
zóna obklopující stavbu. Za parkem
čekala menší moderní stavba, ve které
se skrývala galerie. Výstava moderního ukrajinského umění – obrazů,
skla, ale i panenek, která návštěvu

komplexu ukončila, zdůraznila, že roli
hostitelky ten den hrála přece jen žena.
Ale člověk nemusí fandit pouze
sportu. Jsou lidé, kteří mají rádi
třeba některé dopravní prostředky.
Například metro. Ti se pak musí
v každém městě, kam přicestují, projet
metrem a jízdenky si schovávají jako
třeba fanoušci fotbalu šály z významných zápasů. I takový člověk se našel
mezi ostravskými delegáty. Když zjistil,
že má být v Doněcku metro, začal se
těšit, že si do své sbírky trofejí přidá
další podzemní dráhu. Jaké bylo jeho
rozčarování, když až na místě zjistil,
že se metro od 90. let staví, ale že
ještě není v provozu, a že se neustále
vedou spory o tom, zda se má ve
stavbě pokračovat, nebo zda má být
zakonzervována!
Všichni ale byli nakonec rádi,
že nesplněny zůstaly jenom ty naděje,
které byly do jisté míry druhořadé.
Že pracovní program, kvůli kterému
celou náročnou cestu podnikli,
se podařilo naplnit a že Filozoﬁcká
fakulta našla nového partnera, který
má skutečný zájem o spolupráci, a že
navržené projekty slibují další rozvoj
naší fakulty v oblastech, kde je to
velmi potřebné.
Na závěr čtenářům ještě dlužíme
vysvětlení poněkud nemístného
nadpisu tohoto článku. Protože se
vlastně žádný zápas mezi Ostravou
a Doněckem nehrál. Fiktivní fotbalový
výsledek, který jsme si vzhledem
k době, kdy byl napsán tento článek
a kdy všichni sledovali fotbalové Euro,
vymysleli, by měl znamenat,
že Ostrava i Doněck našli každý jednoho slibného partnera.
Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS. PhD.,
katedra slavistiky Filozoﬁcké fakulty,
vitezslav.vilimek@osu.cz

←
Při podpisu smlouvy.
Foto: DonGUU
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TŘI HOSTÉ O NAŠEM DNEŠKU
VÁCLAV CÍLEK
Říkáte/píšete, že se řítíme dolů.
Lze tento neblahý směr zastavit?
Neříkám, že se řítíme dolů, ale že
se zásadně mění doba a nasouvá se
období větší skromnosti, či dokonce
chudoby. Stejně tak ale říkám, že
regenerace je nakonec, obvykle tak
během třiceti let, nevyhnutelná. V této
chvíli nemám po ruce žádné revoluční
řešení, ale právě jen evoluční, které
si shrnuji pod pojem emendatio.
Co to je? Emendatio: opravení,
zlepšení, doslova odchybnění. Používá
se například o práci editora, který
z rukopisu knihy odstraňuje chyby
a překlepy. Koncept „emendatio“ je
důležitý v tom, že autor nepíše nějaké
své nové knihy, netrhá na kusy ty
staré, ale má respekt k textu, tedy
ke světu, jenž před ním leží, a snaží
se jej drobnými, systematickými
zásahy vylepšit. Za Masaryka se
tomu říkalo „malé práce“.
Lidé mají tendenci zabývat se
velkými věcmi - kdo bude prezidentem,
jak rozdělit HDP, co dělat s globálním
oteplováním, ale obvykle zůstane jen
u řečí. Princip emendatio umožňuje,
aby se každý mohl tvořivým způsobem
účastnit života komunity. V malých,
tradičních komunitách býval běžný

a ještě dnes poznáte místa, kde se
víceméně nevysloveně používá - třeba
na švýcarské vesnici nebo v některých
malých amerických městech.

VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ
Často je slyšet váš kritický
hlas k současnému stavu naší
společnosti. Lze tento stav
zvrátit?
Tak zvaná „ﬁnanční krize“, která
dlouho bublala na mírném americkém
ohni, až nakonec přetekla do celého
světa, má svůj strategický cíl: rozvrátit
poválečný demokratický stát, založený
na hegemonii „inkluzivního univerzalismu“, který všem občanům zaručoval
možnost být „částí společnosti
s účastí a podílem v ní“.
Ideologie dluhu, redukující politiku
na škrtání veřejných výdajů, na systematické omezování sociálních práv ve
jménu „konkurenceschopnosti v boji
o přežití na trhu práce“, na pohrdání
kulturou pod heslem „dnes máme
problémy reálnější“, je nejúčinnějším
nástrojem rozvrácení demokracie.
Vznikají nové periferie, kam jsou
sestěhováni „homini debitori“, provinilci zbavení jako dlužníci „práva na svá
práva“. Ideologie dluhu škrtá sociální

předpoklady demokracie, občanskou
rovnost a přístup k veřejným statkům.
Nejdůležitějším z těch sociálních
předpokladů demokracie je ale reálná
svoboda, která je reálná proto, že
člověk není redukován na boj o „holé
živobytí“, ale klade si otázku smyslu
toho, co dělá, ptá se, proč dělá to,
co dělá, a jestli je to dobré.
Lidé, kteří chtějí být jen „konkurenceschopní“ v boji o živobytí, si takové
otázky nemohou klást, nejsou k tomu
dost svobodní od nedostatku. Podaříli se globální oligarchii, která nám
v současnosti vládne, znovu uzavřít
prostor pro otázku smyslu, který se
otevřel v postindustriální společnosti
hojnosti a solidarity, demokracie
nepřežije.
Lidé bojující mezi sebou o holé
živobytí jsou beznadějně manipulovatelní, nerozlišují mezi prací smysluplnou a nesmyslnou, ale jen mezi
různými způsoby přežití. Blížíme se
rychle k prahu rozvratu demokracie.
Myslím, že už nelze tento vývoj zvrátit,
musíme projít katastrofou a z ní se
poučit. Není to poprvé v dějinách, kdy
politické systémy tak zatuhly, že bylo
možné poučit se jen z katastrofy.
Důležité je alespoň nepromarnit
poučení z katastrofy kapitalismu,

když už jsme promarnili poučení
z katastrofy komunismu.(Převzato
z Listů Filozoﬁcké fakulty.)

DAVID ONDRÁČKA
V názvu vaší přednášky byla věta
„Kam se to řítíme?“ Jaký je váš recept na změnu tohoto neblahého
směru?
Doma je hlavní obnovit důvěru
v politiku jako řemeslo, které umí
řešit konﬂiktní zájmy ve společnosti
a nacházet přijatelné kompromisy.
Potřebujeme k tomu zdravý rozum,
otevřenou mysl, méně ideologických
předsudků a větší skepsi k „dobrým
radám“ expertů.
Na globální úrovni je nutná intenzivní koordinovaná spolupráce proti
globalizaci korupce a praní peněz,
ale i ekologickým dopadům, novodobé
kolonizaci nebo sociálním důsledkům
populační exploze.
Ptala se
doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.,
katedra slavistiky FF,
eva.mrhacova@osu.cz

PARÉMIE NÁRODŮ SLOVANSKÝCH VI
Ve dnech 9.–10. října 2012
uspořádala katedra slavistiky
naší Filozoﬁcké fakulty letos již
po šesté v pravidelném dvouletém cyklu mezinárodní vědeckou
konferenci Parémie národů
slovanských.
Konferenci zahájila vedoucí katedry
doc. PaedDr. Blažena Rudincová, CSc.,
uvítacím projevem. Poté vystoupila
doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.,která
před 10 lety, u příležitosti 150. výročí
úmrtí významného slavisty Františka
Ladislava Čelakovského a vydání jeho
„Mudrosloví národu slovanského ve
příslovích“, založila tradici vědeckých

setkávání slovanských frazeologů na
katedře slavistiky FF OU v Ostravě,
a krátce připomněla průběh všech
uplynulých ročníků.
Účastníky konference přišli také
pozdravit představitelé konzulátů
Ruské federace a Polské republiky;
Ing. Aleš Zedník, honorární konzul
Ruské federace v Ostravě, a Anna
Olszewska, generální konzulka Polské
republiky; v Ostravě, zdůraznili
význam tematického zaměření
konference pro studium etnické
sounáležitosti slovanských národů
a vyjádřili plnou podporu dalším
ročníkům konference.
O aktuálnosti studia parémií

v rámci frazeologie svědčí hojná účast
zahraničních badatelů, řada přínosných referátů i podnětné diskuse.
Konference se letos zúčastnilo 28
referentů ze slavistických pracovišť
v Polsku, na Ukrajině, z Ruské federace, Běloruska, Slovenska a České
republiky. Jednacími jazyky konference
byly jako tradičně všechny slovanské
jazyky.
Program obou dnů konference byl
sestaven tak, aby byla respektována
tematická příbuznost příspěvků.
S ohledem na studovanou problematiku bylo možné příspěvky rozdělit
do pěti tematických okruhů:
1. Obecně teoretické otázky terminologie a klasiﬁkace frazeologických jednotek, osobnosti polské paremiologie.
2. Jazyková konceptualizace
skutečností spojených s existencí
člověka ve frazeologizmech např.
frazeologizmy, s komponenty: práce,
lenivost, bohatství, peníze, bída, dluhy,
potíže, dopady činů, smutek, pohostinnost, hodování, rodinné zvyky,
mystika, příroda, autoobraz Polska
a Poláka.
3. Existence a funkce frazeologizmů
v textech různých stylů a v různých
komunikátech např. v textech biblických, publicistických, politických, internetových, v hovorovém jazyce, v profesním jazyce, v umělecké literatuře.

4. Strukturálně-sémantická analýza
a transformace frazeologizmů
v příslovích.
5. Funkce frazeologizmů v edukačním
procesu.
Účastníci konference obdrželi
sborník Parémie národů slovanských
VI, obsahující 32 příspěvků lingvistů
z Polska, Ázerbájdžánu, Běloruska,
Ukrajiny, Ruska, Slovenska a ČR v pěti
slovanských jazycích: polštině, ruštině,
ukrajinštině, slovenštině a češtině.
Zájemci o tuto tematiku v něm mohou
najít mnoho nových poznatků a podnětů pro svou badatelskou práci.
Účastníci konference získali
prostřednictvím prezentovaných
příspěvků nové informace o pragmatických, sémantických a kognitivních
bádáních, která jsou v současné paremiologii slovanských národů aktuální.
Mimo odbornou část bylo přínosem
také večerní společenské setkání
s kolegy z oboru, které proběhlo
ve velmi přátelské atmosféře.
PhDr. Ljuba Mrověcová, PhD.,
katedra slavistiky FF,
ljuba.mrovecova@osu.cz

←
Zahájení konference.
Foto: Tomáš Rucki
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STUDENTSKÁ KONFERENCE
NA KATEDŘE GERMANISTIKY
I v tomto roce se opět konala
Studentská konference 15. listopadu 2012. Zúčastnila se jí řada
studentů především magisterského a doktorského studia
katedry germanistiky.
Konference měla několik sekcí. Byla
zastoupena již tradičně synchronní
a diachronní lingvistika, ale také reálie,
literatura a translatologie. Hosté se
mohli dozvědět například o emocích
v textech německého rappera
Petera Foxe (příspěvek studentky

Miriamy Svítkové), o titulkování ﬁlmů
(příspěvek doktoranda Mgr. Marka
Gajdy), o německé kultuře obce Bravantice (studentka Věra Šustková),
o emocích v komiksu (studentka Jitka
Platovská), o krajových spisovatelích Hlučínska (příspěvek Michaely
Šrámkové), nebo o germanismech
ve valašských nářečích (Mgr. Tereza
Sucháčková, doktorandka katedry).
O kritice překladu románu Dobrý
proti severáku pohovořila studentka
Lucie Letáčková a o sedmi smrtelných
hříších, jako literárním motivu, studentka Katarína Kánová. Do tajů
starých textů zase posluchače uvedly
studentka navazujícího Mgr. studia
Německý jazyk a literatura Edita
Pelikánová a doktorandka katedry
Mgr. Monika Kocifajová.
Motivací pro studenty byly ceny,
které si mohli studenti ze soutěže
odnést. Vedle ceny děkana to byla
šestitýdenní pracovní stáž v Bruselu
a dvě exkurze do sídla EU ve
Štrasburku, které nabídl europoslanec
Dr. Pavel Poc. Stáž tentokrát vyhrála
studentka navazujícího Mgr. studia
Němčina pro překladatelskou praxi
Michaela Šrámková a na exkurze
pojedou studentka navazujícího Mgr.
studia Němčina pro překladatelskou
praxi Katarína Kánová a studentka
navazujícího Mgr. studia Německý

jazyk a literatura Miriama Svítková.
Součástí konference je již tradičně
také udílení ceny Františka Schwarze
za nejlepší práci z oblasti diachronní
lingvistiky. Hlavní cenu z rukou
docenta Jiřího Schwarze převzala
Mgr. Tereza Sucháčková, doktorandka
katedry germanistiky.
Od hostů konference a od poroty,
která určovala pořadí nejlepších,
jednohlasně zaznívalo, že všechny
přednesené příspěvky byly kvalitní,
příjemně se poslouchaly a poukazovaly na aktuální, především lingvistické
problémy. Bylo tak tedy těžké vybrat

skutečně ty nejlepší. Věřme tedy,
že tato vzestupná úroveň naší konferenci vydrží i nadále a že se příští rok
opět můžeme těšit na přednesené
příspěvky.

Ve svých studiích pokračovala
na Filozoﬁcké fakultě Univerzity
Komenského (UK) v Bratislavě, kde
se vytříbila její dokonalá znalost obou
těchto jazyků. Vzhledem k tomu,
že tehdejší doba nepřála studiu
románských jazyků, její vědecká
kariéra mohla začít až v r. 1991, kdy
se stala odbornou asistentkou na
katedře romanistiky UK v Bratislavě.
V roce 1995 pak přijala nabídku
Filozoﬁcké fakulty naší univerzity
a rozhodla se spojit svoji vědeckou
a pedagogickou činnost s nově vznikající katedrou romanistiky. Pod jejím
vedením se podařilo transformovat
tuto mladou katedru v moderní
vědecké pracoviště, které poskytuje
širokou nabídku bakalářských a magisterských studijních oborů. Nemělo
by zde smysl jmenovat desítky článků
a odborných studií o překladu, které
publikovala v Čechách i zahraničí.
Ostatně její významná publikační
činnost jistě přispěla k otevření nového studijního programu, o který katedra dlouho usilovala – Francouzský
jazyk pro překladatelskou praxi.

Nelze opomenout ani její pedagogickou činnost. Svou erudicí, entuziasmem a pedagogickým zápalem zcela
zásadně ovlivnila několik generací
studentů francouzštiny v Moravskoslezském kraji. Měl jsem to štěstí,
že i já jsem si jako začínající romanista
mohl vyslechnout její přednášky
z fonetiky, fonologie, historické mluvnice či překladu. A jistě není náhodou,
že po obhájení diplomové práce pod
jejím vedením jsem se rozhodl pro
profesní dráhu romanisty.
Vážená paní doktorko, vždy jste pro
mne byla nezměrným vědeckým,
ale i morálním příkladem. A za to vše
Vám jistě patří nejen ode mne, ale od
všech bývalých studentů a kolegů
un grand MERCI.

Mgr. Eva Maria Hrdinová, Ph.D.,
katedra germanistiky FF,
eva.hrdinova@osu.cz

↑
Konference proběhla za účasti
Ing. Mirka Topolánka.
Fota: Tomáš Rucki

GRAND MERCI
K prvnímu září 2012 se rozhodla
ukončit své působení na katedře
romanistiky Filozoﬁcké fakulty
naší univerzity (FF OU) její
dlouholetá vedoucí PhDr. Jitka
Smičeková, CSc. Rád bych vám
jako jeden z jejích žáků krátce
přiblížil osobnost této významné romanistky.

Jitka Smičeková se narodila ve
Velkých Losinách na Moravě a snad
právě zde se zrodil i její blízký vztah
k našemu „razovitemu“ regionu. Svá
gymnaziální léta pak prožila ve městě
Šumperk, kde pod vedením profesorky
Berčukové již od počátku studií prokazovala mimořádný zájem o jazyky,
a to zejména o latinu a francouzštinu.

Mgr. Jan Lazar, Ph.D.,
jan.lazar@osu.cz

←
PhDr. Jitka Smičeková, CSc.,
s děkanem Filozoﬁcké fakulty OU
prof. PhDr. Alešem Zářickým, Ph.D.
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SETKÁVÁNÍ VĚDY A FILOZOFIE
Ve dnech 12. a 13. listopadu
2012 se na katedře ﬁlozoﬁe
Filozoﬁcké fakulty naší univerzity uskutečnila v rámci projektu
Operačního projektu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost „Výzkumná síť teorie a dějin vědy“,
reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0108,
studentská vědecká konference
s názvem „Setkávání vědy
a ﬁlosoﬁe: jaká je dnes funkce
ﬁlosoﬁe vědy“.
První den byl zaměřen na téma
„Věda a rétorika“, posluchačům
je představil zejména prof. Václav
Bělohradský z univerzity v Terstu.
Podle dr. Martina Škabrahy přinesl
profesor Bělohradský do Ostravy
italské téma, konkrétně dopis Galilea
Galilei řádovému bratru Benedettovi
Castelli, mnichovi z Cassina, matematikovi v Pise, na jehož základě hovořil
zejména o využití rétoriky v diskusi
nejen o vědeckých, ale také politických
otázkách.
Jednou z často zmiňovaných rétorických ﬁgur byla metafora „Stát je
stroj“ omase Hobbese, která podle
profesora Bělohradského umožnila

ukončit krvavé a k žádným výsledkům
nevedoucí náboženské války v Evropě.
Dalšími důležitými metaforami bylo
Galileovo přesvědčení „O matematice
jako jazyku, jímž je psána kniha
přírody“ a jeho pojetí „Vědy jako
druhého Zjevení“.
Detailně byl představen dialog mezi
vědou a teologií, zápas mezi aristotelsko-ptolemaiovským pojetím vesmíru
hájícím centrální a nehybné postavení
planety Země uprostřed vesmíru
a silně se prosazujícím heliocentrickým
paradigmatem. Vlastní překlad
Galileova dopisu do češtiny profesor
Bělohradský dal účastníkům konference k dispozici.
Prof. Bělohradský ve svém vystoupení upozornil také na to, že empiricky
zdůvodněné vědecké pravdy jsou
mnohdy zpočátku vědeckou komunitou nejen odmítány, ale i zavrhovány.
Jejich zastánci pak často sklízejí místo
uznání pouze opovržení doprovázené

snížením společenské dignity dotčeného představitele nové vědecké
pravdy. Takový postup se však netýkal
pouze 17. století, ale platí také pro
dnešní dobu, kdy se na podobných
praktikách podílí příslušná vědecká
komunita.
Na tuto skutečnost upozornila
také témata druhého dne konference,
jejímiž referenty byli doktorandi kateder ﬁlozoﬁe z ostravské, olomoucké,
plzeňské a brněnské univerzity.
Hovořilo se např. o vědeckých anomáliích a jejich reﬂexi vědeckou komunitou (Martin Vondrášek), o příliš
brzkých myšlenkách, které vyvolávají
paradigmatické změny ve vědě (Marek
Havlík), o sociologii vědy jakožto
alternativě k tradičnímu pojetí ﬁlozoﬁe
vědy (Libor Benda), o možnostech
společenskovědních predikcí (Veronika
Ježková) nebo o korekcích Fregeho
systému z Grundgesetze der Aritmetik
(Jana Roztočilová).

Dvoudenní konferenci doprovázely
diskuse nad nastolenými tématy,
které prokázaly, že obor ﬁlozoﬁe vědy
není nutno pokládat za „prehistorický“
či nepotřebný, ale spíše jej lze pojímat
za velmi užitečný nástroj sloužící
k (sebe)reﬂexi současné vědy, a to
nejen v její rovině etické.
Jan Hefůrek,
Petr Hromek

↓
Václav Bělohradský během svého
vystoupení v Ostravě.
Foto: Petr Hromek

HOSTUJÍCÍ PROFESOR Z USA
Profesor Jeﬀ Smith v tomto akademickém roce, díky stipendiu
Fulbrightovy komise, hostuje na
katedře anglistiky a amerikanistiky Filozoﬁcké fakulty OU.

→ Profesor Smith je absolventem
doktorského studia amerikanistiky
a mediálních studií na Chicagské
univerzitě.
→ Od roku 1999 přednáší na Jihokalifornské univerzitě v Los
Angeles, kde se věnuje výuce
komunikačních strategií, veřejného
vystupování, komunikace s médii
a negociace.
→ V minulosti přispíval komentáři o
mezinárodní politice, médiích
a vzdělávání do předních amerických deníků včetně Los Angeles
Times a Chicago Tribune.
Je autorem dvou knih, jmenovitě
Unthinking the Unthinkable:
Nuclear Weapons and Western
Culture (1989) a e Presidents
We Imagine: Two Centuries of
White House Fictions on the Page,
on the Stage, Onscreen, and Online (2009), které vyšly v prestižních univerzitních vydavatelstvích.
→ V letech 1983-1999 se profesor Smith věnoval mimo jiné
režisérské, scénáristické a producentské činnosti.

Proč jste se rozhodl právě pro
Ostravu?
Česká republika je krásná země.
Navíc se o ni zajímám i po odborné
stránce. Zabývám se totiž studenou
válkou a způsobem, jakým vlny přistěhovalců ze střední a východní Evropy
ovlivnily Spojené státy. Jsem z Chicaga, kde žijí početné komunity Čechů,
Slováků, Němců a Poláků.
Když jsem se dotazoval české
pobočky Fulbrightovy komise na
stipendijní pobyt v ČR, byla mi doporučena Ostravská univerzita a její katedra anglistiky a amerikanistiky, protože
je z hlediska mého odborného zaměření příhodně geograﬁcky situovaná.
Mohu také nabídnout kurzy, které
s tímto regionem souvisejí. Za tuto
radu jsem velice vděčný, neboť všichni
jsou zde velmi laskaví, a je proto
poměrně snadné se rychle začlenit.
Jaké jsou vaše první dojmy
z Ostravy?
Ostrava je moc hezká. Zajímavým
způsobem se tady snoubí klasické
evropské město, co se vzhledu i atmosféry týče, s průmyslovým městem
našeho střihu, jak ho důvěrně znám
z amerického Středozápadu. V tomto
pohledu mi připomíná město Waukegan ve státě Illinois, kde jsem za
mlada pracoval jako novinář. Ostrava
je ale každopádně půvabnější než
Waukegan. Navíc je sesterským

městem pensylvánského Pittsburghu,
který také před lety závisel na těžkém
průmyslu a dnes patří k nejpříjemnějším městům k žití v rámci celé země.
Na evropských městech, především
relativně malé Ostravě, oceňuji také
skutečnost, že se v jejich centru dá
snadno všude dostat po svých. A když
ne, vypomůžete si slušně fungujícím
systémem veřejné dopravy. V tom
pociťuji zásadní rozdíl oproti městu,
v němž jsem žil před příjezdem do ČR.
Mám na mysli Los Angeles, v němž se
bez auta nikam nedostanete.
V čem spatřujete největší rozdíly
mezi českými a americkými
univerzitami?
Opět musím říct, že se teprve se
zdejším systémem seznamuji. Někteří
studenti i pracovníci Fulbrightovy
komise mě už upozornili, že můj styl
výkladu je na zdejší poměry poněkud
neformální, v dobrém smyslu slova.
To neplatí jen o mně, ale i o mých
amerických kolezích. Mí profesoři
a později kolegové zpravidla odrazovali od standardního způsobu výuky
a naopak podporovali dialogický
přístup, v němž studenti vyvíjejí různé
typy aktivit. Například jde o didaktické
hry založené na simulaci, které jsou
velmi interaktivní. Baví mě vytvářet
takové prostředí. V mé studentské
i učitelské praxi byly kurzy s více než
třiceti studenty raritou. Zatím jsem

tady přednášel více, než jsem byl dříve
zvyklý. Doufám, že se mi podaří skloubit tradiční přístup s méně formálním
způsobem výuky. Jak už jsem řekl,
jde mi o to, aby se studenti při učení
bavili, ne trápili.
Jak se vám jeví čeští studenti?
Teprve se s nimi seznamuji, ale už
teď mohu konstatovat, že mě práce
s nimi těší. Mé předměty berou vážně.
Chci po nich, aby se hodně učili, ale
také mi jde o to, aby se při učení bavili. Proto mě těší, že se mým ne vždy
povedeným vtipům, které používám při
výkladu, pokaždé zasmějí. To mě také
utvrzuje v přesvědčení, že mezi námi
nestojí žádná jazyková bariéra.
Cílem Fulbrightova programu je
posílit vzájemné porozumění.
Proč na tom podle vás záleží?
Pro Fulbrightova stipendia mám
jen slova chvály. Jsou výsledkem
několika neobvykle osvícených programů (je mezi nimi i Marshallův plán),
které Spojené státy uvedly v život po
druhé světové válce. Toto je již mé
třetí, bohužel poslední Fulbrightovo
stipendium. Premiéru jsem si odbyl ve
Velké Británii, druhý stipendijní pobyt
jsem strávil na Americké univerzitě
v Bulharsku. Všechna stipendia se
řadí k nejlepším zážitkům mého života.
Dozvěděl jsem se mnoho o hostitelských zemích a pravidelně je dodnes
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navštěvuji. Našel jsem si tam spoustu
dobrých přátel. Věřím, že kulturní
a vzdělávací výměnné pobyty jsou
velmi cenné při navazování dobrých
vztahů mezi národy. Také proto ponoukám všechny zdejší studenty, kteří mají
o podobnou zkušenost zájem, aby se
o Fulbrightovo stipendium ucházeli.
Pokud při tom mohu být nějak nápomocen studentům i kolegům z řad
učitelů, bude mi potěšením. Čeští
uchazeči o stipendium mají štěstí
v tom, že česká pobočka Fulbrightovy
komise funguje opravdu výborně.

Především jsem tady pro studenty,
univerzitu a pro katedru. Také ale
doufám, že mé působení tady mi
pomůže při mém vlastním výzkumu
a publikační činnosti. První stipendium
ve Velké Británii dalo vzniknout mé
první knize, která pojednává o závodech ve zbrojení během studené války.
Během stipendia v Bulharsku jsem učil
látku související s americkým uměním
a politikou, které tvoří jádro mé druhé
knihy. Nechci tento model opustit ani
nyní. Doufám proto, že výsledkem
bude třetí kniha, v níž zužitkuji své
zkušenosti s přednášením na univerzitě i pro veřejnost, díky nimž mohu
ověřovat a precizovat myšlenky, které

Jak osobně přistupujete k misi
stipendisty Fulbrightovy komise?

souvisejí s mým výzkumem. Ten zahrnuje také roli rasové, etnické a náboženské příslušnosti při formování
politické kultury národa. Přestože
Fulbrightova komise podporuje různé
činnosti, osobně mě těší, že naplňuji
misi programu nejen vykonáváním
předepsaných povinností, ale také
přemýšlením a psaním o záležitostech,
které přímo ovlivňují globální politickou
situaci a mezilidské vztahy.
Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.,
katedra anglistiky a amerikanistiky,
petr.kopecky@osu.cz

PROF. ŠABRŠULA O 17. LISTOPADU 1939
V předvečer výročí dramatických událostí 17.
listopadu 1939 měli studenti znovu možnost
vyslechnout si autentickou výpověď profesora
Jana Šabršuly, DrSc., očitého svědka této
tragické kapitoly naší novodobé historie.
Jan Šabršula začal v říjnu 1939
studovat na Filozoﬁcké fakultě
Univerzity Karlovy v Praze (FF UK)
francouzštinu a němčinu. 28. října se
zúčastnil zakázané manifestace proti
německým okupantům, kdy po střelbě
do davu demonstrantů byli smrtelně
zraněni dva mladí muži - dělník Václav
Sedláček a student medicíny Jan
Opletal.
Student Šabršula byl i na Opletalově pohřbu 15. listopadu 1939,
který se stal mohutným projevem
manifestačního odporu proti německému agresorovi. Reakce nacistů byla
okamžitá a tragická. Uzavřeli české
vysoké školy, zatkli a popravili deset
VŠ představitelů, 1 200 českých
studentů zbili a odvlekli do koncentračních táborů.
„Když německé složky začaly
shromáždění rozhánět, utekl jsem
na Karlovo náměstí, kde jsem si stihl
v autoškole vyzvednout svůj čerstvý
řidičský průkaz. 16. listopadu jsem byl
na koncertě a do Dejvic, na Masary-

kovu kolej, jsem se vrátil pozdě večer.
Nad ránem mne probudily výstřely
a záře světlometů z ulice. Myslel jsem,
že jde o nálet, ale když vtrhl do pokoje
esesák a vyhnal mne se spolubydlícím na chodbu, kde už stála řada
studentů obrácená čelem ke zdi se
zdviženýma rukama, věděl jsem, že je
zle. Klást odpor nemělo smysl, jeden
student se pokusil o útěk a byl
zastřelen. Poté jsme byli odvezeni
nákladními auty do Ruzyně. Moji
skupinu zavedli do jízdárny, kde jsme
museli téměř celý den stát bez možnosti si sednout, promluvit s ostatními
či si dojít na toaletu. Po celou dobu
na nás mířily dva těžké kulomety a my
museli přihlížet ponižujícím praktikám
esesáků, kterými degradovali naše
kolegy. Když nám pak konečně dovolili
si alespoň sednout na zem, raději
jsem zůstal stát, než bych se posadil
do pokálených pilin,“ vzpomínal prof.
Šabršula.
Po nekonečném čekání odvedli studenty na nádraží, odkud byli vlakem

3. třídy se zataženými záclonami
a za dohledu esesáků odvezeni do
koncentračního tábora Sachsenhausen nedaleko Berlína.
Po příjezdu do koncentráku
museli studenti ihned napsat dopis
rodičům v tomto znění: „Podávám
vám zprávu, že jsem zde. Jsem
zdravý a daří se mi dobře.“ (I když ve
většině případů tomu bylo naopak…)
Zároveň museli odevzdat veškeré
osobní věci, nafasovali pruhované
vězeňské oblečení, které bylo navíc
rozlišeno našitými různě barevnými
trojúhelníky. Jan Šabršula nosil
vězeňský oděv s našitým červeným
trojúhelníkem(politický vězeň), zelený
nosili běžní kriminálníci, ﬁalový byl
určen homosexuálům, hnědý pro
„práce se štítící“, Židé byli ještě navíc
označeni žlutým trojúhelníkem.
Vězni spali v dřevěných barácích,
jejichž stěny byly v zimě pokryté ledem
i zevnitř. Zimou sice netrpěli, neboť až
sto padesát lidí namačkaných v jedné
místnosti stačilo prostor vyhřát svým
dechem, zato se však mnozí ráno
probouzeli s hlavami ve vodě.
I když měli k dispozici splachovací
záchod a sprchy se studenou vodou,
začaly se mezi nimi záhy šířit nakažlivé
nemoci, které vyústily v časté epidemie. Příčinou byla těžká práce, špatná
hygiena a zejména nedostatečná
strava (celodenní příděl sestával
z vodové polévky a malého kousku
chleba). V období trvání epidemie
nemohli vězni z jednotlivých bloků
chodit s ostatními pracovat a krátili
si čas zpěvem, recitováním poezie
a vzájemným vyučováním, nazývaným
vězeňská univerzita.
Z hrůzných nacistických praktik se
prof. Šabršula obšírně zmínil o noci
z 18. na 19. ledna 1940: „Tu noc
jsme stáli ve třicetistupňovém mrazu
na apelplatzu bez rukavic a plášťů.

Nesměli jsme se hýbat ani dupat,
a abychom se zahřáli, tak jsme se
snažili ohýbat prsty v botách a rukama si chránit uši. Před jedním blokem
stáli nastoupení čeští starostové.
Viděl jsem, jak padesát z nich spadlo
na zem a zmrzlo. V průběhu této
noci zemřelo tři sta vězňů. To vše jen
z rozmaru lagerführera, který se prý
později chlubil, že našel nový způsob,
jak snížit počet vězňů.“
Prof. Šabršula prožil v koncentračním táboře 14 těžkých měsíců.
Po propuštění se vrátil za rodinou
do tehdejšího Německého (dnešního
Havlíčkova) Brodu. Záhy po jeho
návratu byl jeho otec, vážený občan
a náčelník místní sokolské župy,
zatčen gestapem a deportován do
Osvětimi, kde zemřel.
Po návratu ze Sachsenhausenu
pracoval jako úředník v Havlíčkově
Brodě a později ve strojnické pojišťovně v Praze. Po znovuotevření
vysokých škol pokračoval na FF UK
ve studiu na FF UK ﬁlozoﬁe, francouzštiny a angličtiny.
Závěrem svého emotivního
vyprávění zazpíval prof. Šaršula píseň
vězňů-helinků koncentračního tábora
v Sachsenhausenu. Zaplněné auditorium jej odměnilo dlouhotrvajícím
potleskem.
Mgr. Jana Bolková,
děkanát Filozoﬁcké fakulty,
jana.bolkova@osu.cz

←
Prof. J. Šabršula (uprostřed ve
světlém kabátě) u Hlávkovy koleje
17. listopadu 2012 spolu s prezidentem V. Klausem, předsedou
Senátu Parlamentu ČR M. Štěchem,
premiérem P. Nečasem a dalšími.
Foto: Petr Topič
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ŽEBŘÍČEK NEJPRESTIŽNĚJŠÍCH
UNIVERZIT SVĚTA
Poprvé bylo pořadí univerzit
světa zveřejněno v roce 2003.
Úkolu klasiﬁkovat univerzity
se iniciativně ujala Academia
Ranking of World Universities
(ARWU) z univerzity v Šanghaji,
jejíž hodnocení je také
nejrespektovanější.
Většina institucí vychází při klasiﬁkaci z počtu 2 000 předních univerzit
světa. (Na světě je asi 20 tisíc univerzit a celá čtvrtina z nich je v USA,
zdaleka ne všechny univerzity jsou
klasického evropského typu.)
Výsledky vyhlašuje ARWU od roku
2003 každoročně vždy pro předcházející rok.
Pro „šanghajské“ hodnocení
univerzit a určení jejich pořadí jsou
stanovena tato hlavní kritéria:
- Celková kvalita univerzity, která
je vyjádřena počtem Nobelových
i jiných význačných mezinárodních cen
udělených pracovníkům dané univerzity i jejich absolventům.
- Počty publikací zveřejněných
v prestižních vědeckých časopisech,
především v Nature a Science.
- Počty citací v respektovaném
odborném tisku.
- V úvahu se bere rovněž velikost
univerzity, počet fakult, mezinárodní
aktivity atd.
Tato kritéria se týkají zejména excelence ve výzkumu, neposkytují informace o konkrétní kvalitě výuky.
Po celá léta vévodí v tabulkách
nejkvalitnějších univerzit světa
na různých hodnotících žebříčcích
univerzity severoamerické.
První místo obsazovala po osm let
(2003–2011) americká Harvardova
univerzita. Na dalších místech se
stabilně objevují americké univerzity
Stanfordova, Massachusettský technologický institut, Kalifornská univerzita v Berkeley, univerzity Princeton,
Columbia, univerzita Yale, Pennsylvánská státní univerzita a v posledních
dvou letech zazářil na prvním místě
Kalifornský technologický institut
(CALTECH).
Z evropských univerzit se v první
desítce stabilně objevují dvě starobylé
britské univerzity – Cambridge
a Oxford. Zvláště jméno „Oxford“
nás naplňuje velkou radostí a pýchou:

s touto univerzitou patřící do světové
univerzitní špičky má naše fakulta
uzavřenu smlouvu o vědecké spolupráci. (Dík za iniciování a uzavření
smlouvy patří doc. Martinu Pilařovi
z katedry české literatury.)
Není bez zajímavosti, že mezi 200
nejkvalitnějšími univerzitami světa se
neobjevuje ani jediná italská, tedy ze
země, kde univerzity jako střediska
nejvyšší vzdělanosti vznikly. Pro nás
je velmi důležité, že z 2 000 hodnocených univerzit byla Univerzita Karlova
zařazena na 201.–300. místo (bez
bližšího umístění), a to jako jediná
česká vysoká škola v první pětistovce
světových univerzit.
Sestavitelé žebříčku pro rok 2011
se vyjádřili, že Univerzita Karlova
je velmi slibným kandidátem na získání
statusu světové třídy. Podle shodného
konstatování tisku získávají americké
univerzity první místa žebříčku
především díky výraznému vzestupu
ﬁnancí na výzkum. Každý větší pohyb/
škrt ve státních prostředcích na vědu
a výzkum se vzápětí projeví i na
výsledcích a posléze i na hodnocení
univerzity. Bylo by proto nanejvýš
žádoucí, aby se čeští politici konečně
začali zajímat o vzdělání, o možnosti
výzkumu, zejména výzkumu základního.
Z asijských univerzit zaujala na žebříčku nejvyšší místo univerzita tokijská
(27. místo) a univerzita pekingská
(46. místo). Univerzity africké na
žebříček 2 000 univerzit nedosáhly…
Nutno dodat, že existují i odpůrci
srovnávacích univerzitních žebříčků,
kteří zdůrazňují, že žebříčky zvýhodňují
školy z anglicky mluvících zemí, že se
zaměřují především na přírodní vědy
atd. Je to pravda. Do hodnocení VŠ
patří podle našeho názoru i zázemí
pro studenty (studovna, knihovna,
internet, koleje), možnost získat diplom při zaměstnání, počet učitelů na
studenta, možnost studovat u daného
oboru doktorské studium, kvalita
výuky hodnocená studenty, humanizace regionu atd.
Nevýhody žebříčku ARWU se snaží
eliminovat hodnocení britské
instituce QS (Quacquarelli Symonds
Limited). Ta zavádí jako důležitá
kritéria subjektivní hodnocení reputace
ze strany akademické veřejnosti
a pracovníků školy (peer-review),
proporční poměr učitelů a studentů,
zahraniční výměny učitelů a studentů
a komplexnější uplatnění různých
citačních indexů.
Žebříčky rázem vypadají jinak. Dají
se sestavit žebříčky v rámci kontinentů
i regionů, podle oborů i velikosti
škol. Ani tato kritéria však nejsou
zcela férová. Výběr do užšího kola se
i nadále provádí jen podle jednoho
citačního ukazatele, vzorek

hodnotitelů z jednotlivých zemí
zdaleka není reprezentativní, a stále
platí, že jeden či dva produktivní
badatelé výrazně změní proﬁlové
ukazatele školy.
Odborníci z Karlovy univerzity
Jan Koucký a Aleš Bartušek prokázali,
že férovějším nastavením pravidel by
se různé české vysoké školy umisťovaly na mnohem sympatičtějších
místech žebříčků. Týká se to kromě
Univerzity Karlovy také ČVUT, VUT,
Masarykovy univerzity i poměrně malé,
ale badatelsky významné Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze.
Domácí žebříček vysokých škol
vytvořil Josef Berger z Jihočeské
univerzity podle metodiky IREG
(International Ranking Expert Group).
Podle tohoto žebříčku se Jihočeská
univerzita umístila na čtvrtém místě,
předstihla ji jen Univerzita Karlova,
VŠCHT a Veterinární a farmaceutická
univerzita v Brně. Ostravská univerzita
se umístila na desátém a VŠB-TUO
na sedmnáctém místě.
Zcela jiné žebříčky pak vydává
třeba Ústav pro informace ve
vzdělávání (ÚIV) pro potřeby zájemců
o studium, v nichž ukazuje poměr mezi
přihlášenými a přijatými. Ten může
svědčit o míře prestiže žádané školy
v rámci české společnosti, ale také
o pomíjivých módách obliby určitých
studijních oborů.
Jak je vidět, vhodnou volbou ukazatelů a měřítek je možno vyšachovat
takové pořadí, jaké zadavateli nejvíce
vyhovuje. Proto vznikají další a další
nástroje hodnocení univerzit, které
pracují i s několika desítkami kritérií,
aby je nebylo možno snadno účelově
zmanipulovat.
Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.,
katedra slavistiky FF,
eva.mrhacova@osu.cz;
Lic. Vladimír Šiler, Dr.,
katedra ﬁlozoﬁe FF,
vladimir.siler@osu.cz

↑
Kings College britské univerzity
v Cambridgi.

↙
Massachusetts Institute of Technology v americkém městě Cambridge, nesoucím jméno britského
města, sídla staroslavné univerzity
architekta Franka Gehryho.
Fota: Google Panoramio

Podle jakých kriterií jsou
hodnocena jednotlivá česká
vysokoškolská pracoviště?
Děkan FF naší univerzity
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.:
V rámci ČR hodnotíme kvalitu
výzkumu až na úroveň fakult, resp.
ústavu v případě AV ČR, zejména
dle systému RIV (Rejstřík informací o výsledcích), v současné době
prochází řadou výrazných změn.
RIV v zásadě sleduje pouze
„relevantní“ publikační výstupy,
patenty, plemena, postupy,
provozy etc., kterým (zatím)
přiděluje předem známá bodová
ohodnocení. Po přepočtení bodů
per capita, podobně jako u ARWU,
získáme umístění na žebříčku.
Poněkud soﬁstikovaněji postupuje při hodnocení kvality vysokých
škol MŠMT, které pracuje s tzv.
koeﬁcientem „K“, který výrazně,
ať již přímo (asi 40 %), nebo nepřímo (asi 60 %), ovlivňuje přidělování ﬁnancí jednotlivým institucím.
Při určení koeﬁcientu „K“ sice také
využívá RIV jako nejdůležitější
složky výpočtu (60 %), ale stále
významnější roli začínají hrát také
mobility (20 %), sleduje se podíl
docentů a profesorů, zaměstnanost absolventů a některé další
ukazatele.
Hodnota a váha koeﬁcientu
„K“ bude známa na počátku roku
2013.
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PUBLIKACE O VÝVOJI FF (1991–2012)
Ačkoliv je datum 8. listopadu
v naší historii spjato s porážkou
na Bílé hoře a počátkem doby
temna, pro redakční radu
bilanční publikace „Facultas
Philosophica Universitatis
Ostraviensis" zůstane dnem
velkého úspěchu.
Již přes 10 let se vedení naší
fakulty snažilo prosadit myšlenku
vydání celouniverzitního historického
přehledu, který by mapoval nejen
vývoj naší univerzity, ale také jejích
předchůdců, Vyšší pedagogické školy
a Pedagogického institutu. Ideálním
okamžikem pro tento počin se jevil rok
2011, kdy Ostravská univerzita slavila
20. výročí svého vzniku. Bohužel
k realizaci nedošlo, nicméně na Filozoﬁcké fakultě (FF) tato myšlenka stále
zrála v hlavách několika nadšenců.
Když vedení univerzity přišlo
s iniciativou zahájení cyklu setkávání
absolventů, kolegium děkana FF se
rozhodlo u příležitosti tohoto setkání
vydat bilanční publikaci, mapující více
než dvacetiletou historii naší fakulty.
Redakční rada ve složení
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.,
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.,
Mgr. Petr Kadlec, Ph.D., Mgr. Jana

Bolková a Agáta Vřeská si byla
vědoma nejen velice krátkého času
a nevýhodného období pro zrod této
publikace (končilo náročné období
státních zkoušek, začínalo období
dovolených), nicméně snaha o vydání
se ukázala určující. Takže od počátku
se redakční rada snažila, aby i přes
nesčetné překážky byla kniha pokřtěna
dne 9. listopadu 2012 v Gongu.
Do poloviny července byly zpracovány přehledy historie jednotlivých
kateder, ústavů i pracovišť včetně
zaniklých, na jejichž základě zpracoval
dr. Kadlec resumé, kterých se v druhé
dekádě srpna ujal překladatelský
tým ve složení Mgr. Ch. Hopkinson,
Ph.D., Mgr. M. Pišl, Ph.D., PhDr. J.
Kupcevičová, PhDr. U. Kolberová,
Ph.D., Mgr. I. Dedková, Ph.D.,
Mgr. M. Kunešová, Mgr. I. Fialová, Ph.D.,
Mgr. K. Machová, Lic. B. G. Ferreira
a Mgr. J. Veselá, Ph.D.
Počátkem září byla již zpracována
obsáhlá historie vzniku fakulty
doc. PhDr. E. Mrhačovou, CSc.,
a neustále se aktualizovala podoba
nové publikace. Lví práci zde odvedla
studentka Agáta Vřeská, která do
elektronické podoby přepsala všechny
absolventy oborů FF od roku 1992
do roku 1999, do doby spuštění

informačního systému STAG.
Při tvorbě publikace jsme samozřejmě narazili na řadu problémů,
především na nedostatek některých
materiálů, které se nám podařilo
většinou vyřešit. Po mnoha probdělých nocích byla kniha odevzdána
s menším skluzem do tisku 17. října
2012 a nám nezbývalo než se obrnit
vírou, že se vše stihne. A to se podařilo. Když 8. listopadu v 18 hodin
zazvonil telefon, v němž oznamovali,
že zásilka naší publikace je z tiskárny
Printo na cestě, všechny útrapy byly
rázem zapomenuty.
Využívám této příležitosti, abych
poděkovala všem, kteří se na tvorbě
publikace podíleli: docentce Mrhačové,
vedoucím kateder, center, ústavů,
autorům článků o dalších aktivitách
na FF, dr. Černému a M. Šimákové
za pomoc při zpracování seznamu
absolventů studijních oborů na FF OU.
Děkuji všem sekretářkám za poskytnuté fotograﬁe a Mgr. Ruckému za jejich
skenování a další graﬁcké úpravy.
Velký dík patří rovněž paní personalistce I. Strungové a doc. PhDr. E.
Jandové, Ph.D., doc. Mrhačové
a Agátě Vřeské , které provedly jazykovou korekturu. Obrovské poděkování
patří editorovi panu doc. Otiskovi

za jeho nezměrnou trpělivost a práci
na struktuře a závěrečné redakční
a textové podobě publikace.
Nádherná graﬁcká podoba včetně
obálky je dílem paní Mgr. Lucie Otiskové. A výčet by nebyl úplný, kdybych
nepoděkovala strůjci myšlenky vydání
publikace děkanu Zářickému za
veškerou podporu.
Věřím, jak je uvedeno v redakční
poznámce, že tato kniha, která byla
připravována s velkým nadšením, oživí
vzpomínky absolventů a bývalých
i současných zaměstnanců a zároveň
bude základem pro další práci na
dějinách naší fakulty. Najdete v ní vše,
co by měl takovýto titul obsahovat:
historii a okolnosti vzniku fakulty,
přehled dějin jednotlivých pracovišť
a jejich personální obsazení, podrobné
informace o životě na fakultě a jeho
pravidelných akcích a cyklech
a v neposlední řadě seznam absolventů bakalářských, magisterských
a doktorských studijních oborů.
Mgr. Jana Bolková,
děkanát FF,
jana.bolkova@osu.cz

OSOBNOST, ŠTĚSTÍ, UMĚNÍ...
Setkání s doc. PhDr. Jiřím Kulkou, CSc., klinickým psychologem,
psychoterapeutem, grafologem,
muzikologem, teoretikem umění,
učitelem hudby, hudebníkem,
stoupencem pozitivní psychologie a autorem zatím jediné české
monograﬁe Psychologie umění
(Praha: Grada, 2008), se uskutečnilo v aule naší univerzity
(OU) 1. listopadu 2012.

Svým vystoupením na téma „Osobnost, štěstí, umění“ zahájil pozvaný
host cyklus akcí s názvem „Inspirativní
osobnosti současné psychologie“,
kterou začala pořádat katedra
psychologie a aplikovaných sociálních
věd Filozoﬁcké fakulty (FF) OU.
V průběhu setkání se studenty
doc. Kulka prezentoval svůj vlastní
integrativní model osobnosti, který
propojil se svou čtyřfaktorovou kon-

cepcí lidského štěstí. Štěstí vymezil
jako „stav radosti (pocit zdaru),
blaženosti (stav tělesné a duševní
rozkoše), naplněnosti (pocit seberalizace) a smysluplnosti (chápání
účelnosti života)“.
Jeho test, který případnému
zájemci umožňuje zjistit, v jaké míře je
ve svém životě šťastný, lze najít např.
na webových stránkách Společnosti
pro zdraví, krásu a duchovní rozvoj
www.arcana.cz.
V závěru své přednášky doc. Kulka
analyzoval z esteticko–psychologické
a semiopsychologické teoretické
perspektivy vybraný výtvarný artefakt
i hudební nahrávku ze svého autorského CD.
Zdánlivě nesourodou triádu pojmů
osobnost, štěstí a umění dokázal doc.
Kulka v přednášce propojit nečekanými
a originálními souvislostmi, které navíc
předkládal střídavě ve vědeckém
i poetickém komunikačním modu.
Doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.,
katedra psychologie a aplikovaných
věd FF,
zdenek.mlcak@osu.cz

↙
Účastníci besedy se zájmem
naslouchali doc. J. Kulkovi, podle
nějž je štěstí stavem radosti,
blaženosti, naplněnosti
a smysluplnosti.

↓
Doc. PhDr. Jiří Kulka.
Fota: Mgr. Tomáš Rucki
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DOPIS ABSOLVENTKY ZE SLAMU
Milí přátelé,
oslovuji vás tímto dopisem z Nairobi,
hlavního města Keni, kde pobývám na
tříměsíčním dobrovolnickém pobytu.
Pracuji pro projekt Kayole Educational Complex, školu ve slamu Mukuru,
v jižní části města. Do školy dochází
130 dětí, z nichž nejmladší má dva
roky a nejstarší jsou dvanáctiletí žáci.
Děti se učí ve čtyřech třídách. Podmínky jsou stísněné: druhý, třetí a čtvrtý
stupeň čítající přes 20 žáků se tísní
v učebně 2krát 2 metry čtvereční.
Učitelé vidí jako hlavní problém
chabou konstrukci učeben. Dlouze
jsem probírala situaci školy s ředitelkou školy, která ji vede už osmým
rokem. Momentálně má problém chod
školy ﬁnančně utáhnout, natož pak
koupit potřebné pomůcky, křídy,
základní učebnice, sešity pro žáky,
jejichž rodiče si ani nemůžou dovolit
platit školné.
Z původního plánu postavit stabilnější budovu (a tedy novou školu)
sešlo, protože slam Mukuru bude
v nejbližších letech revitalizován
městem, všechny příbytky, které
si místní stavěli po dobu osmi let
existence slamu, budou srovnány se
zemí a obyvatelé se budou muset
přestěhovat jinam. Do jiného slamu

nebo někam za město. Bylo by tedy
plýtvání penězi stavět ve slamu
Mukuru novou budovu. Po zvážení
všech podmínek plánujeme poopravit
tu stávající, jak jen to půjde.
Mým úkolem tady je pak sehnat
potřebné ﬁnanční prostředky. Nairobi
je hlavní město a obchodní uzel východní Afriky. Snažím se oslovovat místní
ﬁrmy a jejich manažery s žádostí
o podporu naší školy. Není to ale lehký
úkol i proto, že jsem tu jen krátkodobě. Současně jsem si tedy vzpomněla na vás všechny, kteří jste doma.
Chtěla bych vás požádat jménem svým, jménem ředitelky Joan,
jménem učitelů i všech 130 dětí o vaši
podporu. Moc prosím o modlitbu za
celou školu a za lidi, jejichž každodenní
životní podmínky jsou velmi složité,
a oni mají přesto sílu se dívat na život
pozitivně. A také prosím o ﬁnanční
podporu. Máte-li možnost a cítíte,
že byste chtěli pomoci, udělejte tak.
Každá padesátikoruna, každá stokoruna tu znamená moc. Za tři tisíce jsme
schopní celý měsíc všem 130 dětem
opatřit dvě základní jídla denně.
Vaše příspěvky bychom tedy použili
na opravu budovy, nákup základních
potravin a učebních pomůcek. Podaříli se nám vybrat více peněz, můžeme

pak koupit barel na pitnou vodu, které
je ve slamu opravdu nedostatek. Číslo
účtu, na který můžete své příspěvky
posílat, je 86-7036840257/0100.
Je to můj český účet, ale je mnohem
levnější použít právě ten než zakládat
tady nový účet na kenya shilings.
Ve slamu jsem pochopila a na
vlastní oči viděla, jak je vzdělání pro
místní děti důležité. Mají-li možnost
učit se novým věcem, rozšiřovat si
vědomosti je to jejich jediná šance,
jak vystoupit ze stínu chudoby, která
je pro Evropany nepředstavitelná.

Děkuji vám za jakoukoli pomoc,
myšlenku, modlitbu, kterou nám
věnujete. Máte-li jakoukoli otázku,
prosím, kontaktujte mě. Po svém
příjezdu vás s radostí budu informovat
o všem, co se nám společně povedlo.
Ještě jednou velké díky a mějte
hezký den.
Text a foto
Alžběta Suchánková,
tel.: 420723749111,
beta24@seznam.cz

NOC VENKU
V noci z 22. listopadu na 23. listopad 2012 proběhla fundraisingová aktivita Noc venku, která
byla realizována Fakultou
sociálních studií naší univerzity
(FSS OU) a Sdružením azylových
domů v ČR.
Smyslem akce bylo přiblížit široké
veřejnosti problematiku bezdomovectví zážitkovou formou a vybraným
vstupným podpořit organizace pracující s lidmi bez domova v Ostravě.
Účastníci mohli na akci strávit pouze
část večera nebo se stát spáči akce
a přespat jednu noc venku na ulici.

Tato aktivita byla inspirována
podobnou fundraisingovou aktivitou
z Velké Británie, kde má již dlouholetou tradici. V Ostravě se letos
uskutečnil historicky první ročník
v České republice.
Celá akce odstartovala v šest
večer. Vstupné bylo vybíráno ve
formě donesených potravin (instantní
polévky, cukr, čaj) v minimální hodnotě
50 korun.
Celá aktivita se odehrávala
v kostele sv. Václava a jeho okolí
v samotném centru Ostravy. Doprovázel ji bohatý kulturní program. Svůj
příspěvek na téma bydlení a bezdo-

movectví přednesli Jan Snopek z Agentury pro sociální začleňování a prof.
Jan Keller z Fakulty sociálních studií.
Formou hudebně tanečního vystoupení se představilo občanské sdružení
Prapos. K poslechu hrály kapely
Empty Pipen, Mamalör, Duben v Pešti,
Adobre, Posledné Decembrové Dni, či
písničkář Pavel Čaleta. Autorské čtení
zajistil časopis Protimluv. Ve 20 hodin
podávala vegetariánské občerstvení
před kostelem iniciativa Food Not
Bombs. Na akci prezentovaly svou
činnost také organizace pracující
s lidmi bez domova v Ostravě.
V průběhu večera probíhal výtvarný worskhop, na kterém účastníci
malovali tašky, které si mohli buď
zakoupit nebo postoupit dále na
prodej. Výtěžek workshopu půjde na
připravovanou fotograﬁckou výstavu
Noc venku. Celá akce se nesla
v příjemné, přátelské atmosféře.
Celkem ji navštívilo a lidi bez domova
z Ostravy podpořilo kolem 400 lidí.
Přespat se rozhodlo 40 spáčů. První
spáči ulehli na prostranství kolem kostela sv. Václava ve 21.33 hod. Nejnižší
noční teplota klesla na + 2 stupně
Celsia. Celá Noc venku byla ukončena
v šest ráno 23. listopadu 2012.
Výtěžek akce předčil očekávání
organizátorů, bylo vybráno 1028 kusů
instantních polévek, 111,5 kg cukru,

205 balení čaje a mnoho dalších
potravin. Všechny potraviny putovaly
druhý den ráno do vybraných zařízení
organizací pracujících s lidmi bez domova v Ostravě. Noc venku se těšila
zájmu médií a sklidila mnoho pozitivních ohlasů. Těšíme se na další ročník.
Za realizační tým
Mgr. Eliška Lindovská, Ph.D.,
studentka oboru Sociální práce
Fakulty sociálních studií OU
Fota: P. Zuchnický, H. Jenčová
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PROFESOR JAN KELLER K NOCI VENKU A BEZDOMOVECTVÍ
k připomenutí toho, že bezdomovectví
se stalo závažným problémem, se
kterým si naše společnost neví rady
a o němž si lidé myslí, že se jich vůbec
netýká, má smysl podporovat. Bezdomovectví je jen vrcholkem ledovce
sociální exkluze, a ta může potkat
každého.

Pane profesore, jak vznikla myšlenka FSS uspořádat společně
se sdružením azylových domů
v ČR charitativní akci Noc venku?
Byl to nápad studentů doktorského
studia. Udržují kontakty se svými spolužáky, absolventy fakulty, a ti zase
s dalšími lidmi z praxe. Díky tomu
nejsme uzavřeni do kabinetů
a učeben, ale máme informace o tom,
co se děje „v terénu“. A v terénu mimo
jiné prudce narůstají problémy lidí,kteří
žijí pod hranicí chudoby a z nichž
někteří nemají už ani střechu nad
hlavou. Pokud bychom byli omezeni
na oﬁciální zprávy o stavu společnosti,
o skutečných problémech bychom
toho mnoho nevěděli.
Čeho se týkalo vaše vystoupení
na této akci?
Já jsem byl pořádán, abych vystoupil k problematice bezdomovectví,
protože se jí zabývám v širším
kontextu. Dokončuji knížku, která se

bude jmenovat Posvícení bezdomovců.
Nebude to pochopitelně o lidech, kteří
spí na ulici, ale obecně o kategorii
domova jako zdroji bezpečí, stimulace
a identity. Našel jsem takové pojetí
v polozapomenuté knize jednoho
amerického antropologa a chci ji
použít jednak k diagnóze situace těch,
kteří si zatím myslí, že se jich bezdomovectví netýká, jednak ke kritickému
rozboru iluzí obsažených v tzv. postmoderním myšlení či ve směru sociálního konstruktivismu. Společenské
vědy už jsou dnes totiž tak daleko,
že jsou ochotny vám tvrdit, že skutečné fyzické bezdomovectví není žádný
problém, ale pouze umělá konstrukce,
kterou můžeme ve virtuální rovině
snadno dekonstruovat. S podobnými
nesmysly se pokusím čtivou formou
polemizovat.
Považujte vy osobně tyto akce za
důležité a proč?
Všechno, co může přispět

Jak se díváte na problém bezdomovectví vy osobně?
Kvalita společnosti se pozná podle
toho, jak se chová k těm nejslabším.
Bezdomovectví je indikátorem skutečného stavu naší společnosti. Může
nám o ní vypovědět mnohem více než
oﬁciálně publikované statistiky.
Rozsah bezdomovectví bohužel
vyvrací optimistické představy o tom,
že společnost je vždy schopna řešit
problémy, které sama působí.
Ze stovky bezdomovců jich na ulici žijí
rádi tři anebo čtyři. Zbytek je obětí
mechanismů a okolností, kterým
nerozumí a vůči kterým jsou z různých
důvodů bezbranní.
Existují nějaké opakující se
okolnosti, které k bezdomovectví
často vedou? Jaké?
Osud každého bezdomovce je
v něčem odlišný. Často jsou to lidé,
kteří přišli z výkonu trestu, nejednou
mladí lidé, kteří po dosažení 18 let
věku už nemohou být v zařízení,
ve kterém se o ně dosud starali.
Podle většiny studií na ulici nekončí
lidé proto, že by nadměrně pili alkohol.
Ten bývá až důsledkem způsobu jejich
přežívání. Hodně bezdomovců má psychické potíže, které se pochopitelně
životem na ulici prudce zhoršují.
Někoho dovede na ulici kritická životní
situace, se kterou se nedokázal

vyrovnat. Najdou se mezi nimi občas
i vysokoškoláci a lidé, kteří by ani ve
snu netušili, že je něco takového čeká.
Je možné podle vás bezdomovectví vymýtit a jak?
Máte bezdomovectví jako dlouhodobý stav a bezdomovectví přechodné. To přechodné nemusí být tragédií,
pokud se člověk zase chytne. Problém
je v tom, že nestačí bezdomovci dát
možnost někde se umýt a najíst. Bylo
by třeba poskytnout jim pomoc při
řešení jejich osobní situace, zdravotních problémů, vztahových problémů.
Přitom jsou to lidé, se kterými není
snadná práce. Nevědí si s tím rady
ani bohatší země. My v současné době
spíše chudneme (měřeno vývojem
HDP), takže na bezdomovce určitě
více prostředků nebude. Teoreticky
existují návody, jak se je pokusit
začleňovat zpět do života např.
formou komunitního soužití. V zemi,
kde nejsou peníze na nic, je to ovšem
jenom čiré teoretizování.
Co byste řekl závěrem?
I když ten problém vypadá neřešitelně, je třeba dávat dohromady lidi,
kteří se s ním budou snažit pohnout.
I kdyby to mělo být jenom pro jejich
čistější svědomí. Nezájem o osud
bezdomovců je koneckonců projevem
nezájmu o člověka.
Ptala se Mgr. Hana Jenčová
tel.: 774 642 229,
newsletter@osu.cz

↖
Profesor FSS Jan Keller.
Foto: Hana Jenčová

SPOLUPRÁCE S RAKOUSKÝM
PARTNEREM ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE
Katedra sociální práce Fakulty
sociálních studií naší univerzity
společně s partnerskou školou
Fachhochschule Wien uskutečnily ve dnech 5. až 16. listopadu
2012 společný vzdělávací program (Intercultural Project
Management).
Realizace akce byla ﬁnančně podpořena fondem AKTION Česká republika-Rakousko. Do Ostravy zavítala
skupina rakouských studentů, která
absolvovala odborné přednášky,
exkurze do sociálních organizací
a vytvořila inovativní projekt pro
vybranou českou organizaci (Renarkon
o.p.s.; Charita sv.Alexandra, Trigon).
Obdobný program absolvovala

skupina českých studentů Fakulty
sociálních studií ve Vídni. Studenti
si absolvováním mezinárodního
pobytu prohloubí znalosti o sociální
práci v navštívených zemích, získají
kompetence v projektovém managementu a interkulturních aspektech
(komunikace, jazyk, kooperace). V této
spolupráci chtějí obě školy pokračovat
i v příštím roce.
Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.,
koordinátorka programu,
vera.holasova@osu.cz

→
Studenti FSS na FH Campus Wien.
Foto: Brigitta Zierer
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CENA EDVARDA BENEŠE STUDENTCE
LUCII HRUBÉ
Již sedmnácté udílení cen
soutěže Cena Edvarda Beneše
určené studentům vysokých
škol, jejichž témata bakalářských, magisterských či dizertačních prací souvisí s oborem
historie a sociologie, se uskutečnilo v Sezimově Ústí
19. října 2012.
Cena Edvarda Beneše je od svého
založení v roce 1995 každoročně
udělována ve dvou sekcích - historie
20. století a sociologie. V obou sekcích bývají soutěžící odměňováni ve

třech stupních a výjimečně i v podobě
„Čestného uznání”.
Posledně jmenovanou podobu
ocenění, „Čestné uznání“,v letošním
ročníku soutěže získala také studentka Fakulty sociálních studií Mgr. Lucie
Hrubá, jejíž práce nese název „Historie sociální péče o osoby propuštěné
z výkonu trestu odnětí svobody se
zaměřením na Ostravsko a okolí“.
Uvedená práce včetně odůvodnění
udělení ceny je dostupnána webových
stránkách města Sezimovo Ústí.
Samotný slavnostní akt předání
cen v rámci soutěže Cena Edvarda
Beneše se uskutečnil v Památníku
Edvarda Beneše v Sezimově Ústí
za účasti významných osobností
kulturního a politického života. Autoři
oceněných prací obdrželi diplomy,
věcné ceny a ﬁnanční odměnu.
Nedílnou součástí slavnostního
předávání cen bylo taktéž uctění
památky Edvarda Beneše položením
věnce na místo jeho posledního
odpočinku, které se nachází nedaleko
Památníku.

Lucie, gratulujeme a přejeme Vám
další úspěchy v rámci doktorského
studia!

Mgr. Monika Chrenková. Ph.D.,
proděkanka pro studium FSS,
monika.chrenova@osu.cz
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ÚSPĚCH
MLADÉHO
KLAVÍRISTY
V polovině listopadu se zúčastnil
student 3. ročníku bakalářského
studia oboru klavír Adam Farana
22. ročníku Mezinárodní klavírní
soutěže v Římě, pořádané Kulturní asociací Frederyka Chopina
v Itálii.
Adam Farana se přihlásil hned do
dvou soutěžních kategorií, v nichž se
v konkurenci desítek dalších mladých
pianistů z celé Evropy i Asie umístil na
předních místech. V kategorii Sólisté
získal 3. cenu a v kategorii Čtyřruční
hra byl spolu se svou manželkou,
pianistkou Martinou Farana, oceněn
Čestným uznáním.
Gratulace patří nejen oběma
úspěšným klavíristům, ale i MgA.
Xenii Hranické z katedry klávesových
nástrojů, pod jejímž pedagogickým vedením se oba na soutěž připravovali.
-fu-

STUDENTI FAKULTY UMĚNÍ
ZNOVU ÚSPĚŠNÍ
Po loňském vítězství žesťového kvinteta studentů Fakulty umění
naší univerzity (FU OU) získali posluchači jediné umělecké fakulty
Ostravské univerzity znovu soutěžní vavříny na Dittersově soutěži
ve Vidnavě.

Vítězem letošního klání, které se
uskutečnilo ve dnech 18. a 19. října
2012, se stalo dechové kvinteto ve
složení T. Týnová – ﬂétna, J. Matějková
– hoboj, M. de Roos – klarinet, J. Garláthy – lesní roh a M. Hrubá – fagot
ze třídy komorní hry doc. Dušana
Foltýna.
Úspěšné bylo rovněž dechové
trio v sestavě L. Šustová – hoboj,
K. Daňková – klarinet a M. Hrubá –
fagot ze třídy téhož pedagoga, které
získalo 2. cenu.
Studenti FU OU, jejichž hru mohli
ocenit také členové akademické obce
naší univerzity na četných vystoupeních v rámci významných univerzitních
akcí, tak potvrdili vysokou úroveň
výuky na naší Fakultě umění.
Leona Pavlíková,
děkanát Fakulty umění,
leona.pavlikova@osu.cz
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FRANTIŠEK KOWOLOWSKI - RE:ACTIVE
Zvuková instalace RE:ACTIVE v pražské Galerii Spejs MgA. Františka
Kowolowského z katedry malby naší Fakulty umění vychází z velmi
variujícího názoru na problematiku přepisu viděného (obraz,
symbol) do jazykového (deﬁnice, popis světa): nakolik tyto formy
ovlivňují lidskou emocionalitu, chápání a vnímání přítomnosti
místa, historii či paměť - potažmo architekturu.

Pomocí této zdánlivé neslučitelné
dichotomie výrazových prostředků
dojde k novému popisu prostoru
skrze subjekt - k jeho redeﬁnici.
Dochází ke konfrontaci modelu
viděného a jazykového, ukáže se, zda
jsou tyto „deﬁnice“ rozdílné či nikoliv,
zda je jazyk pravdivější než viděný
obraz, zda lidská paměť pracuje více
v modalitě představ či pregnantních
deﬁnic.
Pětice vybraných osob dodá pět
osobních popisů viděného a vytvoří
jakousi „jednoduchou“ novou mapu
daného místa. Mělo by tak dojít
k fragmentárnímu či kolektivnímu
vnímání architektury prostoru galerie
Spejs.
Instalace se skládá z pětice
reproduktorů rozmístěných
nenápadně v prostoru a schovaných
před zraky diváků (např. květináč,
schodiště atd.). Nejprve nesrozumitelný šum se teprve přiblížením
k jednomu ze skrytých mikrofonů
stává konkrétním textem.
-afu-

←,↑
Z performance a instalace.
Fota: Daniela Dostálková

BIONANOTECHNOLOGIE A VIOLONCELLO
Adam Schröfer, student Fakulty
umění naší univerzity, se letos
zúčastnil Mezinárodní soutěže
Green Talents 2012 v Berlíně.
V konkurenci 400 uchazečů ze
69 zemí světa byl jedním z 25
vítězů ze 20 zemí světa.
Soutěž pod názvem „Zelená
talentům - Mezinárodní fórum pro
vysoký potenciál a udržitelný rozvoj“
pořádá německé spolkové ministerstvo školství a výzkumu. Své ocenění
student 5. ročníku violoncella Fakulty
umění OU A. Schröfer obdržel
23. října 2012 v rámci letošního
FONA - Fóra pro udržitelný rozvoj
přímo od spolkové ministryně
Dr. Annette Schavan.
Mgr. BcA. Adam Schröfel je absolventem biochemie na PřF UK v Praze.
V roce 2008 nastoupil jako doktorand
na CNT (Centrum nanotechnologií),
kam ho pozvala jeho tehdejší ředitelka
prof. Pavla Čapková (která se stala
zároveň jeho školitelkou). S kolegy
začali spolupracovat na projektu
„Bionanolab“, jehož cílem bylo zřízení
biologicky orientované laboratoře
a založení vědecké skupiny zabývající
se bionanotechnologiemi na půdě VŠB.
„Předmětem našeho výzkumu se
stala biosyntéza materiálů obsahujících nanočástice ušlechtilých kovů
pomocí různých druhů mikroorganismů
a aplikace těchto materiálů například
v katalýze. Náš výzkum akcentuje
inspiraci přírodou a využívání jedno-

duchých přírodních procesů. Zároveň
používáme i materiály, které příroda
sama vytváří (např. křemičité schránky
rozsivek). Právě tyto faktory zřejmě
přispěly k tomu, že byl můj projekt podaný do soutěže Green Talents 2012
oceněn,“ uvedl pro náš list Schröfel.
Komise soutěže složená z předních
německých odborníků z řad akademiků
i zástupců průmyslu se letos zaměřovala na projekty směřující k udržitelnému rozvoji a náš jednoduchý, leč
relativně účinný koncept je zaujal.
Je však třeba dodat, že komise nehodnotí ani tak doposud dosažené
výsledky (jedná se o projekt podporující mladé vědce), jako spíše potenciál
dané osoby pro další práci a rozvoj
v oblasti jeho výzkumu.
Hlavní „cenou“ ze soutěže je
možnost absolvování stáže na jakémkoli výzkumném pracovišti v Německu
v roce 2013. „V několika dnech před
předáním ceny jsme měli možnost
některé instituce navštívit a seznámit
se blíže s tamním výzkumem. Já bych
velice rád vyrazil na Leibnitz Institute
v Drážďanech. Pevně doufám, že se
mi stáž podaří úspěšně vykonat,“ řekl
Schröfel.
Zároveň by však chtěl velice „silně
akcentovat“ studium hudby. „Violoncello je nejen důležitý způsob, jak
ventilovat nejrůznější pocity a duševní
pochody, ale zároveň má obrovský
vliv na tvořivost, nápaditost – to je
nepostradatelná a často opomíjená
součást úspěšného výzkumu,“

dodalSchröfel. Podle něj určitě není
náhodou, že skoro každý významný
vědec hraje zároveň na hudební
nástroj, či se věnuje např. malbě.
„Studium na Fakultě umění mi
nabízí možnost rozvíjet nejen mou
hudební tvořivost, ale skvěle se
doplňuje s výzkumnými aktivitami
(ačkoli to je většinou extrémně časově
náročné). Naše umělecká fakulta
má v mnoha ohledech špičkové
parametry, které snesou srovnání
nejenom s oběma ostatními hudebními
fakultami v ČR, ale neztratí se ani
v evropském měřítku. To je něco,

na co bychom neměli zapomínat,“
zakončil Schröfel.
Mgr. Hana Jenčová,
redakce Listů OU,
newsletter@osu.cz

↓
A. Schröfer 23. října 2012 na letošním
FONA - Fóra pro udržitelný rozvoj
při přebírání ocenění od spolkové
ministryně Dr. Annette Schavan.

Foto: © 2012, FONA - Research for
Sustainability
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CO NEJPŘÍZNIVĚJŠÍ PODMÍNKY
STUDENTŮM
Za účasti významných hostí
i akademické obce a zaměstnanců naší univerzity došlo 30. listopadu 2012 odpoledne v aule
OU ke slavnostní inauguraci
nového děkana Lékařské fakulty
naší univerzity doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc.
Slavnosti se zúčastnili vedle rektora
univerzity prof. RNDr. Jiřího Močkoře,
CSc., mj. i hejtman Moravkoslezského
kraje Miroslav Novák a jeho náměstkyně pro zdravotnictví a kulturu
Ing. Simona Piperková.

Nového děkana zvolil Akademický
senát Lékařské fakulty na svém
jednání 19. dubna 2012 na čtyřleté
období (2012-2016). Od senátorů
obdržel doc. MUDr. J. Horáček, CSc.,
osm hlasů a protikandidát doc. MUDr.
Arnošt Martínek, CSc., o hlas méně.
Rektor univerzity prof. RNDr. Jiří
Močkoř ve svém projevu shrnul vývoj
Lékařské fakulty OU. Zmínil se i o speciﬁcích postavení fakulty, zejména
o tom, že je leadrem ve vědě a výzkumu. „Vzhledem k mládí se můžeme jen
obtížně srovnávat s jinými lékařskými
fakultami. Můžeme se tím po nějaký

čas omlouvat, ale za nějakou dobu
se budeme muset sami sebe ptát:
Jsme srovnatelní? Abychom si na
tuto otázku mohli odpovědět: Ano,
už jsme!, musíme se na to připravit,“
řekl rektor prof. Močkoř.
Rektor pohovořil také o vztahu
mezi LF a Fakultní nemocnicí Ostrava:
„Je velice pevný, jeden bez druhého
nemůže existovat. Je dobré, že si
to oba uvědomují.“ Rektor dále řekl:
„Lékařská fakulta je minimálně z jedné
šestnáctiny mým dítětem, stála mne
dva roky života, myslím si, že mám
právo říct, že ve vědě ještě nejsme
tam, kde bychom chtěli být.“ Závěrem
rektor řekl: „Máme na to čtyři roky
a já jsem přesvědčen, že nový děkan
ví, jaké jsou jeho priority.“
Děkan LF prof. Jaroslav Horáček
ve svém inauguračním projevu shrnul
její vývoj. V letech 1993-1999 tehdejší
Fakulta sociálních studií vedená
doc. MUDr. Jaroslavem Šimíčkem, CSc.,
začínala se 77 studenty a tento počet
narostl na 756, v roce 1996 už to
ale bylo více než 1000 studentů
(pozn. k 10. prosinci 2012 měla LF
1590 studentů). V letech 1999-2005
přesídlila fakulta do areálu v OstravěZábřehu. Vnější ohrožení LF představuje podle děkana pro LF klesající limit
ﬁnancovaných studentů. „Budeme se
snažit o vytvoření co nejpříznivějších
podmínek pro naše studenty i pro

zahraniční spolupráci. Vybudovat
seriózní základy, na nichž budeme
stavět,“ řekl na své inauguraci mj.
děkan doc. Horáček. (Rozhovor
s novým děkanem LF v č. 1/2013.)
Mgr. Hana Jenčová,

↑
Rektor prof. Jiří. Močkoř.

←
Nový děkan LF doc. Jaroslav
Horáček přijímá gratulaci rektora.
Fota: Petr Piechowicz

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE V REHABILITACI
Další letošní konferencí pořádanou katedrou rehabilitace (KR) Lékařské fakulty naší univerzity
(LF OU) byla říjnová konference „Týmová spolupráce v rehabilitaci“ v konferenčních prostorech
hotelu Vista v Ostravě - Zábřehu.
Akci umožnil projekt ESF „Inovace
profesních zdravotnických programů
na OU“ (IPZP), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/
15.0020 (byl zahájen v roce 2011).
Jeho cílem je inovovat vybrané předměty a kurzy akreditovaných Bc. a Mgr.
studijních oborů LF OU.
Konference měla zohlednit aspekt
týmové spolupráce jak při výuce jednotlivých inovovaných předmětů, tak
zejména v odborné praxi.Organizační
výbor KR koncipoval celý program tak,
aby týmovou provázanost mezi
teoretickou výukou a odbornou praxí
vyzvedl a zdůraznil.
Na konferenci byli pozváni akademičtí pracovníci naší univerzity i kolegové ze Západočeské univerzity, zabývající se inovací jednotlivých předmětů,
abychom mohli porovnávat naši práci
a inspirovat se.

Pozvali jsme i naše současné
a bývalé studenty a kolegy z praxe,
kteří mohli k tomuto tématu přispět
pohledem zvenčí. Zejména jsme tuto
příležitost využili k tomu, abychom
pozvali nestorky našeho oboru –
paní Evu Klusoňovou, Jiřinu Špičkovou,
Mgr. Květoslavu Hučalovou a MUDr.
Marii Zemánkovou, aby nám připomněly naše kořeny a zavzpomínaly
na historii rehabilitace na Ostravsku.
Konferenci zahájila proděkanka pro
studium a celoživotní vzdělávání LF
Mgr. Ivona Závacká a vedoucí kat. rehabilitace doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Konference zahrnovala tři bloky
přednášek. V prvním řešili týmovou
spolupráci z různých hledisek
vyučující KR. Byl vymezen pojem
„tým“ a odlišen od pojmu „skupina“,
naznačena teoretická východiska pro

týmovou spolupráci v oblasti rehabilitace, a to jak v rámci jednotlivých
oborů (fyzioterapie, ergoterapie, ortotika – protetika), tak i mezioborově.
Jednotliví přednášející poukázali
na dopady stresu na práci v týmu, na
týmovou spolupráci studentů našich
oborů v rámci projektu Erasmus,
na realitu týmové spolupráce v terénu
apod. Příspěvky na sebe logicky navazovaly a rozvíjely jednotlivé aspekty
týmové spolupráce v rámci výuky
našich oborů.
Druhý blok přednášek byl zaměřen
na týmovou spolupráci v rehabilitační
praxi. Řešili jsme týmovou spolupráci
ve vestibulární rehabilitaci, na ARO,
spolupráci neurochirurgické kliniky
FNO s rehabilitačním centrem Darkov,
týmovou spolupráci v léčbě dětské
mozkové obrny jak v Ostravě,
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tak na Ukrajině, či týmovou spolupráci
v péči o amputované.
Závěr druhého bloku byl zaměřen
na školské prostředí a výuku inovovaných předmětů. Kolegyně z Plzně
přednesly příspěvek na téma „Význam
týmové spolupráce fyzioterapeutů
a ergoterapeutů při výuce“ a naše
kolegyně „Výuka rehabilitačních oborů
v modulech“.
V závěrečném bloku vzácní hosté,
naše bývalé kolegyně, přednesly
referáty k tématu historie rehabilitace a její výuky na Ostravsku. Paní

Eva Klusoňová, jedna ze zakladatelek
ergoterapie a autorka první učebnice
ergoterapie v bývalé ČSSR, přednesla
velmi poutavě svůj příspěvek o vzniku
rehabilitace na Ostravsku. Připomněla,
že Ostrava má jednu z nejstarších
tradic v rehabilitační léčbě na našem
území, a to od 1. světové války.
Jiřina Špičková, spoluautorka učebnice ergoterapie a dlouholetá učitelka
a zástupkyně na SZŠ Ostrava,
připomněla, že „Ostravská škola“ je
pojem a má prvenství v zavádění řady
terapeutických postupů do výuky

fyzioterapeutů a ergoterapeutů v porovnání s ostatními školami v bývalém
Československu.
Květa Hučalová, dlouholetá vyučující na SZŠ Ostrava, která vychovala
celou řadu svých nástupců, poukázala
na význam výuky praxe u lůžka pacienta, která má podle ní jediná smysl.
Cvičení, prováděná pouze na studentech ve cvičebnách, jej ztrácejí
a nemohou posunout ani vyučující,
ani studenty ke kýženému výsledku
„umět pomoci pacientům“.
S tímto konstatováním se my,
současní vyučující, velmi ztotožňujeme
a bráníme se tomu, abychom výuku
v modulech pouze zteoretizovali,
protože výuka u lůžka pacienta se jeví
jako nadměrně drahá (k lůžku pacienta
na pokoji v nemocnici se opravdu více
než 10 velmi štíhlých studentů nevejde).
Na závěr tohoto bloku MUDr. Marie
Zemánková zavzpomínala na své zkušenosti s léčbou hyperaktivních dětí
a na svou výuku studentů fyzioterapie
a ergoterapie. Všechny naše bývalé
kolegyně sklidily bouřlivý potlesk
a jako poděkování jsme jim předali
krásné kytice.
Ke každému bloku přednášek
probíhala diskuse, ve které posluchači
kladli své dotazy a podnětné připomínky. Nevyhýbali jsme se při tom
ani názorovým střetům, zejména na
obsah pojmu týmová spolupráce.

Vyšlo totiž najevo (jako už mnohokrát na odborných konferencích),
že si pod tímto pojmem různí lidé
představují ledacos, co se skutečnou
týmovou spoluprací nemusí mít nic
moc společného, a že si proto mnohdy
argumentačně úplně nerozumíme.
A právě v tomto poznání vidím největší přínos této konference: totiž vymezit přesně řešený pojem, dodat mu
srozumitelný, validní obsah a z takto
pevně ukotveného bodu vycházet při
výuce, vědě, výzkumu i praxi.
Součástí konference je i recenzovaný sborník příspěvků. Z ohlasů
na tuto konferenci je patrné, že konference splnila naše očekávání a byla
pro účastníky přínosem, nikoliv
ztrátou cenného času.
Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D.,
katedra rehabilitace LF OU,
jana.vyskotova@osu.cz

←↙
Účastníci konference.

←
Nestorky oboru rehabilitace MUDr.
Marie Zemánková, Mgr. Květoslava
Hučalová a Jiřina Špičková v odpoledním bloku konference.
Fota: Petr Smejkal

MEDICI NA STUDENTSKÉM MARATONU
Ve dnech 13. až 16. září 2012 se studenti všeobecného lékařství
Lékařské fakulty naší univerzity (LF OU) Veronika Špatenková
(3. ročník), Věra Šeděnková (3. ročník)¸ Barbora Nedělová (2. ročník)
a Ivo Jelšík (3. ročník) zúčastnili Studentského maratonu v přednemocniční neodkladné péči v Biskupicích na Vysočině.
Jednalo se o 4. ročník vzdělávacího
kurzu zakončeného soutěží čtyřčlenných družstev složených ze studentů
4. až 6. ročníku oboru Všeobecného
lékařství. Tímto byli naši studenti vystaveni velkému handicapu benjamínků,
ale dle jejich vyjádření - kromě medikace (farmakologie) a diagnostiky
vzácnějších chorob větší potíže
neshledali.
Vzdělávací kurz byl kombinací
přednášek a následných praktických
nácviků přímo v modelových situacích.
Pozornost se věnovala přístupu
a komunikaci s pacientem, správnému
odebírání anamnézy, kardiopulmonální
resuscitaci (KPR), zajištění dýchacích
cest, ampuláriu - zavádění ﬂexil, infuzí,
ředění léků, správné manipulaci s EKG
atd. Relaxační část dne tvořily večery
věnované kulturně-společenským
aktivitám končícím s vycházejícím sluncem, tudíž se doslova a do písmene
jednalo o maraton.
POPIS SOUTĚŽÍ A ZÁŽITKŮ
SLOVY STUDENTŮ
První soutěží byla noční etapa skládající se ze tří úkolů zaměřených na

orientaci v nočním terénu, spolupráci
v týmu, časové koordinaci a rychlém
běhu. V rámci určení správné diagnózy jsme se setkali s meningitidou,
srdečním selháním – v tomto úkolu
jsme se umístili na 1. místě – a pak
jsme pomocí vysílaček trénovali komunikaci v týmu.
Následný den ráno začínala před

sedmou hodinou ranní půldenní etapa,
kterou jsme zakončili v pět hodin
odpoledne. Nachodili jsme kolem
12 kilometrů a museli se probojovat
celkem 28 úkoly, ať už zdravotnického
charakteru, nebo technického rázu.
Většinu úkolů jsme plnili s plným
lékařským vybavením, některé ovšem
ověřovaly naši schopnost improvizace
v terénu. Setkali jsme se s případy
jako otrava metylalkoholem, kde jsme
museli přímo manuálně pumpovat
obsah žaludku, infarkt, popáleniny,
autonehoda s uzavřenou zlomeninou
femuru, pád z výšky atd.

Nejvíc nás zaskočil případ febrilních
křečí u kojence a pásový opar. Z technických disciplín se nám nejvíce líbila
střelba lukem, hluchoněmá navigace
při střelbě z airsoové zbraně nebo
například lanová dráha.
Celkově jsme si akci neuvěřitelně
užili, nabyli jsme neskutečné množství
nových znalostí a dovedností a dostali motivaci do dalších semestrů.
Tímto bychom moc rádi poděkovali
všem doktorům, záchranářům a organizátorům – především MUDr. Danielovi a Veronice Kvapilovým a ZZS kraje
Vysočina za skvělou akci, natolik prostudentskou, že nikdy nezapomeneme
a budeme je řadit k velkým učitelům
svého studia medicíny. Obrovské díky
patří i vedení LF OU za velkou podporu
a vstřícnost při přípravách a absenci
z normální výuky.
B. Nedělová, V. Šeděnková,
V. Špatenková, I. Jelšík,
studenti Všeobecného lékařství;
Mgr. Ivona Závacká,
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání Lékařské fakulty,
ivona.zavacka@osu.cz

←
Tým Lékařské fakulty OU v Ostravě.
Foto: Rescue Team
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WORLD AIDS WEEK NA MEDICÍNĚ
Jednou z akcí třídenního bloku
akcí pod názvem World AIDS
Week byly tematické přednášky,
které se uskutečnily ve čtvrtek
29. listopadu 2012 v areálu
Lékařské fakulty Ostravské
univerzity (LF OU).

Hosté – PhDr. Hana Malinová, CSc.,
zdravotní sestra z AIDS centra FNO,
a doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.,
ve svých poutavých přednáškách otevřeně hovořili o problematice HIV a AIDS.
V hojném počtu zastoupení studenti všeobecného lékařství i nemedicínských oborů se tu dozvěděli nejen
o tom, jak je prováděno screeningové
testování ve venerologické sanitě
organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, o.s.,
ale vyslechli si i poutavý příběh zdravotní sestry, která se nakazila AIDS
při své práci. Zaujala je přednáška
o lékařské misi v Africe i výstava fotograﬁí z cest doc. Maďara.
Ale nejen to, kdo chtěl, mohl
si odnést domů nové, upravené
a doplněné vydání knihy Puls nemoc-

nice, kterou její autor, bývalý tiskový
mluvčí Zdravotně sociální fakulty
Ostravské univerzity, spisovatel,
publicista a novinář Štěpán Neuwirth
velkoryse v počtu 340 výtisků zcela
zdarma věnoval Lékařské fakultě OU.
Třídenní akce se konala pod
záštitou děkana lékařské fakulty
doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc.,
a náměstkyně primátora města Ostravy ing. Simony Piperkové. (Podrobněji
v Listech OU č. 1/2013)
Text a fota: Mgr. Hana Jenčová,
tel.: 776 498 294,
newsletter@osu.cz

↑
Doc. MUDr. Rastislavu Maďarovi,
Ph.D., bývalému pedagogovi LF OU,
studenti doslova viseli na rtech,
když jim vyprávěl o svých zážitcích
z mise v Africe.

←
Děkan LF OU doc. MUDr. Jaroslav
Horáček, CSc.

ÚSPĚCH LF:- MED-KA-NET
NA KONFERENCI ESF OPVK
14. listopadu 2012 se uskutečnila Výroční konference projektů
OPVK, pořádaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
s cílem informovat účastníky o stavu přípravy na nové programové
období 2014–2020 a současně představit úspěšné projekty řešené
v současnosti. Mezi pět nejúspěšnějších byl zařazen také projekt
MED – KA – NET, reg. č.CZ.1.07/2.4.00/17.0113, řešený od května
2011 týmem Lékařské fakulty, TU–VŠB Ostrava a Fakultní nemocnice v Ostravě (FN).
Cílem projektu je posílení připravenosti studentů pro zásahy v případech
hromadných neštěstí a živelních
katastrof a rozšíření jejich vědomostí
z oblasti medicíny katastrof a psychologie chování populace v případech
mimořádných událostí.
Řešitelský tým je multioborový,
tvoří jej lékaři, zdravotničtí záchranáři,
psychologové, specialisté na problematiku řešení krizových situací, policisté,
členové hasičského záchranného sboru,
akademičtí pracovníci technických
oborů. Odborným garantem projektu
je doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.,
předseda České společnosti pro úrazovou chirurgii a přednosta Traumato-

logického centra FN. Řešitelkou
projektu je PhDr. Ivana Fialová, ﬁnanční
manažerkou Ing. Simona Konvičková.
Koncepce celého projektu byla inspirována zkušenostmi při zásazích
v případech hromadných neštěstí
v Moravskoslezském kraji (MSK).
Na základě realizace projektu dojde
k navázání dlouhodobé spolupráce
mezi vzdělávacími institucemi a aplikační sférou na bázi společného
sdílení teoretických i praktických
poznatků. Cílovými skupinami projektu
jsou studenti oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových
situací, studenti oboru Zdravotnický
záchranář, studenti oboru Všeobecné

lékařství, akademici a další pracovníci,
kteří se zabývají problematikou medicíny katastrof nebo disponují praktickými zkušenostmi z mimořádných
událostí.
V rámci klíčových aktivit projektu
jsou mj. realizovány studentské workshopy simulující mimořádné události
a odborné workshopy zaměřené
na speciﬁcké poznatky a dovednosti,
které získali zahraniční experti ve své
praxi.
V dubnu 2012 se v oblasti Dolních
Vítkovic uskutečnil workshop Zával
2012, na němž bylo simulováno zřícení
budovy v průmyslové zóně. Workshop
probíhal ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem MSK, Policií ČR,
Územním střediskem záchranné služby
MSK a Městskou policií v Ostravě.
Workshopu se zúčastnilo 28 studentů
oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací a šest
expertů z praxe, Jeho cílem bylo
zprostředkovat studentům prožitek
mimořádné situace a zjistit variabilitu
vnímání času při čekání na pomoc.
V říjnu 2012 proběhly odborné
workshopy pod vedením prof. Bernda
Domrese z Tübingenu, prezidenta
Deutsches Institut für Katastrophenmedizin, evropského experta pro
oblast medicíny katastrof. Na workshopu „Externí ﬁxatéry ve vojenské
medicíně katastrof“ se studenti oboru
Všeobecné lékařství a Zdravotnický
záchranář učili ﬁxovat zlomeniny

v „polních podmínkách“ pomocí násad
od smetáku a součástek z jízdního kola.
Z ﬁnančních prostředků projektu
jsou hrazeny například stáže pro studenty na praktických pracovištích
a účast akademiků a odborníků
z praxe na zahraničních kongresech
a konferencích, mezinárodní studentská soutěž „Den první pomoci“ a další
aktivity, zvyšující kvalitu přípravy
studentů na jejich budoucí profese
Ing. Iveta Nevludová,
tajemnice LF OU,
iveta.nevludova@osu.cz

←,↑
Odborný studentský workshop „Externí ﬁxatéry ve vojenské medicíně
a medicíně katastrof“ pod vedením
prof. Bernda Domrese z Tübingenu.
Foto: Projektové oddělení LF
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ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VE VÝZKUMU
KVALITY ŽIVOTA
Ústav ošetřovatelství a porodní
asistence Lékařské fakulty naší
univerzity se letos stal součástí
výzkumného týmu oborníků ze
zemí Višegrádské skupiny.

Badatelé z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenské republiky budou v průběhu jednoho roku zkoumat
kvalitu života pacientů se syndromem
diabetické nohy s využitím standardizovaného dotazníku WHOQOL BREF.
Do výzkumného projektu Visegrad
Fund - Standard Grant č. 212 10 329
jsou kromě čtyř akademiků Ostravské
univerzity zapojeni také odborníci
v ošetřovatelském výzkumu ze Semmelweis University in Budapest, Faculty of Health Sciences, Department of
Nursing v Maďarsku, Jan Kochanowski
University of Humanities and Sciences
in Kielce, Department of Nursing
v Polsku a Ústavu ošetřovatelství
Jeseniovy lékařské fakulty v Martině
Univerzity Komenského v Bratislavě,
Slovensko.
Zhoršený zdravotní stav negativně
ovlivňuje všechny oblasti kvality
života. Vybraný dotazník Světové
zdravotnické organizace zkoumá

dopad nemoci na život pacienta
ve čtyřech oblastech - fyzické, psychologické, sociální a oblasti prostředí.
Výsledky studie identiﬁkují oblasti
života pacientů se syndromem diabetické nohy, které jsou nemocí nejvíce
zasaženy a měly by se stát předmětem intervencí multidiciplinárního
týmu.
PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.,
doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.,
Ústav ošetřovatelství a porodní
asistence Lékařské fakulty OU,
renata.zelenikova@osu.cz

←
První setkání účastníků v Martině.
Foto: Mgr. Daniela Karasová

KATEDRA FYZIOLOGIE A PATOFYZIOLOGIE
Katedra fyziologie a patologické
fyziologie Lékařské fakulty (LF)
naší univerzity (OU) vznikla
v roce 1998. Z původních tří
pracovníků a jedné laboratoře
se rozvinula do pracoviště se
špičkovým laboratorním a výukovým zázemím a dynamicky
se rozvíjejícím výzkumným
programem.
Katedra garantuje a organizuje
výuku v Bc. studijním oboru Nutriční
terapeut, jehož cílem je příprava
odborných pracovníků působících
v oblasti preventivní a speciﬁcké ošetřovatelské nutriční péče. Dále zajišťuje
výuku v předmětech fyziologie a patologická fyziologie pro obor Všeobecné
lékařství a výuku fyziologie a patologické fyziologie pro všechny Bc. studijní obory akreditované na LF OU. Ze
specializovaných oborů katedra zajišťuje a garantuje výuku v předmětech
fyziologie práce a ergonomie, speciální
vyšetřovací metody ve fyziologii práce,
civilizační nemoci a fyziologie výživy
pro Bc. a navazující Mgr. obory.
Pro výuku je katedra vybavena
laboratořemi umožňujícími výuku na
špičkové úrovni v souladu s posledními trendy v medicíně. Praktická
cvičení z fyziologie probíhají převážně
v laboratoři vybavené výukovým
systémem PowerLab ﬁrmy AD Instruments umožňující práci studentů
v malých skupinách na širokém spektru pokusů k získání a prohloubení

znalostí o funkci jednotlivých orgánových systémů (kardiovaskulárního,
dýchacího, metabolických pochodů,
svalové tkáně až po smysly a nervový
systém). Tento systém výuky umožňuje nastávajícím lékařům a zdravotnickým profesionálům poznat funkce
a vlastnosti lidského těla.
Pro fyziologii práce a ergonomii
je katedra vybavena laboratoří pro
antropometrická měření, měření energetického výdeje, funkční vyšetření
kardiopulmonálního systému, přístroji
pro měření tepelné zátěže a pro
vyšetření pohybové aktivity metodou
integrované elektromyograﬁe.
V roce 2012 došlo ke stabilizaci
pracovního týmu Ústavu. V oboru
patologické fyziologie byl výukový tým
posílen o profesora a asistenta
s klinickou praxí v oblasti intenzivní
medicíny. Nesporně pozitivní je
i odborný růst mladých pracovníků.
V letošním roce obhájili vědeckou
hodnost Ph.D. tři asistenti. Tradicí je
působení studentů LF v rámci pomocných vědeckých sil.
VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST
KATEDRY
V roce 2011 byla na fyziologickém
ústavu zřízena Laboratoř klinické
fyziologie, jejíž zaměření je v oblasti
výzkumu léčby obezitologie, výživy
a kostního metabolismu. Laboratoř je
vybavena špičkovou technologií duální
rentgenové absorbcimetrie (DXA)
ﬁrmy Hologic (Discovery A), která

je považována za zlatý standard ve
světových klinických studiích a spolu
s tetrapolární multifrekvenční bioimpedanční analýzou ﬁrmy DataInput
poskytuje možnost komplexní analýzy
složení těla. Kromě přístrojového
vybavení laboratoř poskytuje nutriční
poradenství, a to jak pro pacienty
zařazené do obezitologického programu, tak pro další klientelu.
Klinickými partnery laboratoře jsou
Ústav klinické biochemie FN, Chirurgická klinika FN, Centrum endoskopie
Interní kliniky a Chirurgické oddělení
centra péče o zažívací trakt Vítkovické
nemocnice Ostrava. Spolupráce je
zaměřena na výzkum léčby extrémně
obézních pacientů chirurgickými
metodami a jejich dopad na vybrané
metabolické pochody a výživový stav.
Kromě metabolických změn laboratoř spolupracuje s Ústavom experimentálnej endokrinológie SAV Bratislava v oblasti detekce monogenních
typů obezity. Ve spolupráci s dětským
oddělením Vítkovické nemocnice byla
letos zahájena epidemiologická studie,
která sleduje četnost výskytu monogenní obezity u dětí. Ve spolupráci
s interní klinikou LF Slezské univerzity
v Katowicích (prof. Pluskiewicz)
vznikl výzkumný projekt zaměřený na
úroveň kostní denzity u vysokoškolské
mládeže.
Hlavní směry výzkumné činnosti:
→Metabolismus tukové a kostní tkáně
ve vztahu k obezitě.
→Výživa a suplementace vitamínů

u pacientů s extrémní obezitou.
→Sledování fyzické zdatnosti a zdravotního stavu vybraných populačních
souborů a reakci organismu na
tepelnou zátěž v experimentálních
podmínkách.
V rámci ústavu jsou v současné
době řešeny následující projekty:
→Metabolické změny tukové a kostní
tkáně po radikálních bariatrických
výkonech, SGS10/LF/2012.
→Epidemiologická deskriptivní studie
stavu kostní denzity u adolescentů
a mladých dospělých před dosažením
vrcholové kostní hmoty, SGS6/LF/2012.
→Fyzická zdatnost a zdravotní stav
báňských záchranářů, SGS2/LF/
OU2012.
Pracovníci ústavu se pravidelně
aktivně účastní domácích i zahraničních konferencí, na nichž prezentují
výsledky práce výzkumných týmů.
Personální stabilizace Ústavu se příznivě odrazila i ve zvýšené publikační
aktivitě.Výsledky samostatné části
Výzkumného záměruVÚBP,v.v.i. č.
MPS0002595001, řešeného pracovníky Ústavu, se staly v roce 2012
podkladem pro novelu mikroklimatické
části NV č. 361/2007 Sb., v platném
znění účinnou od 1.4.2012.
Doc. RNDr. Pavol Švorc, Ph.D.,
vedoucí katedry fyziologie a patofyziologie LF,
pavol.svorc@osu.cz
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S DOCENTEM JOSEFEM MALACHEM
NEJEN O DNI ABSOLVENTŮ
O vašem vtipném projevu na
Dni absolventů se hodně mluvilo.
Když jsem dostal už po ukončení
funkce děkana zadání ještě promluvit
na Dni absolventů, zvažoval jsem, jak
oslovit ty lidi, kteří přijdou asi s určitým očekáváním, že se něco nového
o své bývalé škole dozvědí. A na druhé
straně jsem věděl, že to nesmí být
nějaké nostalgické a smutné. Zvolil
jsem formu, kterou jsem si částečně
vyzkoušel při formulaci projevu na
letošní červnové promoci. Spíš jsem
proslov postavil na tom, abych jím
jasně deklaroval radost ze setkání
s absolventy, i možná určité očekávání
od absolventů, kteří na jiných univerzitách vytváří jakési společenstvo těch,
kteří se rádi ke své škole a k jejím
učitelů vracejí.
„Vážené absolventky, vážení absolventi, vážené kolegyně a vážení kolegové již na akademickém odpočinku,
vážené kolegyně a vážení kolegové
ještě činní v akademické službě, dámy
a pánové, Vaše, naše i moje osobní
radost z dnešního setkání se s těmi,
jež jsme roky neviděli, by v tuto chvíli
vyžadovala se spíše pustit do rozhovorů s nimi, do překotného kladení
otázek typu: a co ty, kde učíš, učíš
ještě nebo sis našel/našla něco
lepšího, kolik máš dětí, ať už ve třídě,
či doma, taky tě učil ten nebo ta,
kterou či kterého jste zahlédli při
vašem příchodu sem do haly Gong.
Nezdá se Ti, že nějak zestárl, že ztratil
vlasy nebo přinejmenším zešedivěl,
nebo přibral? Se zvyšující se časovou
vzdáleností od promoce mohou padat
i otázky na počet vnoučat, hospitalizací, operací i vyměněných kloubů
a podobně.
Za této situace nelze přepokládat,
že by můj příhovor mohl trvat dlouho.
Pokud by tomu tak bylo, pak bych
se nemohl divit, že se vzdálíte, což
má každý vysokoškolák naučeno
z dlouhých, nudných nebo odpoledních
přednášek.
My, kteří jsme zde v roli vašich
bývalých učitelů, máme velkou
radost z toho, že jste přišli ve shonu
každodennosti pár hodin pobýt mezi
svými spolužačkami a spolužáky
a možná mezi vašimi učiteli, rádci
a možná i přáteli.“
Bylo těžké jej napsat?
Možná to těžké bylo proto,
že některé úspěšné absolventy člověk
tak nějak vnímá, řekněme z paměti:
třeba úspěšnou absolventku učitelství
1. stupně ŽŠ Miss České republiky
a Miss Evropy a Miss tisíciletí České
republiky Moniku Žídkovou, ale pak už
se vám přesně nevybaví, v kterém to
bylo roce, takže jsem možná celý den
hledal bližší informace na internetu…

„Pedagogická fakulta má řadu vynikajících absolventek a absolventů.
Nebudu je jmenovitě uvádět, protože
nemáme tak dobrou paměť ani evidenci, abychom na některou či některého nezapomněli. Jen uvedu jejich
úspěchy či dosažené profesní nebo
občanské mety. Jsou mezi nimi
například:
Mluvčí prezidentů Václava Havla
i Václava Klause. Miss ČR a současně
Miss Europe 1995 a Miss tisíciletí ČR,
která se narodila právě v tom roce,
kdy jsem jako mladý asistent nastoupil
na tehdy samostatnou Pedagogickou
fakultu v Ostravě. Vynikající novináři,
neohrožení zahraniční zpravodajové,
redaktoři a moderátoři Českého
rozhlasu a České televize. Bývalí
prorektoři a prorektorky Ostravské
univerzity (OU) a proděkani a proděkanky fakult OU. Současná děkanka
a současný děkan na fakultách OU.
Nespočet ředitelů základních
a středních škol, výchovných, diagnostických a sociálních ústavů. Ředitel
krajského ředitelství Police České
republiky v Ústí nad Labem nebo
ředitel Městské policie v Ostravě,
dále ředitel Krajského ředitelství Celní
správy Moravskoslezského kraje nebo
ředitel vazební věznice v Ostravě
(jak vidíte, máme své lidi všude).
Mistryně světa, např. v orientačním
běhu. Akademičtí mistři světa nebo
České republiky např. v hokeji. Vynikající hudebníci, zpěváci, výtvarní umělci.
Vynikající učitelé a vychovatelé i ﬁnalistky a vítězky soutěže o titul Zlatého
Ámose. Profesoři a docenti vysokých
škol v ČR i v zahraničí. Poslanci a senátoři Poslanecké sněmovny a Senátu
Parlamentu ČR, zastupitelé a radní
krajských, městských a obecních
zastupitelstev. Omlouvám se všem,
na jejichž úspěchy a zastávaná místa
již nezbyl čas.“
Jak se vlastně fakulta na Den
absolventů připravovala?
Už počátkem roku 2012 jsme si
kladli otázku, jak tuto akci pojmout
a zvládnout. Vybavovali jsme si rok
2008, kdy fakulta oslavovala 55.
výročí vzdělávání učitelů v moravskoslezském regionu. Vím, že lidé mají
rádi fotograﬁe, nebo se rádi dívají na
určité věcné důkazy o fungování fakulty. Proto jsme pojali tuto akci jako na
jedné straně společenskou a na druhé
straně jako informativní. Absolventi
se totiž strašně rádi dozvědí, co jejich
alma mater udělala od doby, kdy na ní
absolvovali. Přišli absolventi
třeba po 35 až 40 letech, anebo
relativně „čerství“.
Jak velký byl ten tým a odkdy jste
asi na přípravě začali pracovat?

Přípravný tým pod vedením pana
proděkana doc. Malčíka a paní
Mgr. Marek čítal více než 25 lidí,
protože jsme do toho zapojili všechny
katedry, které připravily informace
o svých současných činnostech a aktivitách. Každá katedra byla představena všem ostatním panelem, takže byly
všem k dispozici nejčerstvější zprávy
o počtu akademických pracovníků,
zaměstnanců, o studijních oborech,
výzkumných aktivitách …
Vaše fakulta připravila ve 2. podlaží Gongu pro absolventy pestrý
program…
Chtěli jsme, aby si lidé odnesli
nějaké dojmy, měli i čas na popovídání
si mezi sebou, se svými učiteli. Použili
jsme některé dokumenty, které jsme
v minulosti vytvářeli třeba na podporu
zájmu o fakultu. Měli jsme natočené
i videopořady, které přibližují fakultu
a její historii. Domnívali jsme se také,
že řečené slovo možná rychle zapadne, takže jsme se rozhodli, že absolventi si odnesou z akce malý dárek
v podobě cédéčka, ve kterém jsou
všechny vystavené postery, promítané
videopořady a výroční zprávy fakulty
za posledních pět let a každý se k nim
může v klidu znovu vrátit.
V čem vidíte největší přínos
tohoto Dne absolventů?
Kdybych uvažoval o přínosu pro
absolventy, tak si myslím, že velmi
závažným přínosem pro ně může být
pocit jakési sounáležitosti s institucí,
která jim dala vzdělání, která je vybavila pro další život a práci v těch oborech, které se tady dříve studovaly
a studují. Takže si jednak myslím,
že i absolvent by měl mít jistotu,
že patří do určité skupiny profesionálů, se kterými se může potkávat
a vidět. A určitě univerzita touto akcí
dala o sobě vědět, že tady existuje
a že vytváří významnou vzdělávací
a vědeckou instituci. Vpodstatě si
myslím, že v moderním světě spolupráce absolventů s univerzitou může
přinést řadu efektů při zvyšování prestiže univerzity. Dokonce i při ﬁnancování některých akcí a myslím si,
že i tato funkce by mohla být zajímavá
při hledání možností vícezdrojového
ﬁnancování studia nebo podpory
některých výzkumných, inovačních
a vědeckých aktivit.
Mluvil jste s některými absolventy? A o čem? Co vás překvapilo/
zaujalo?
Času na rozhovory s absolventy
mohlo být i více, protože prostory,
které jsme měli přiděleny, se zaplnily
k nehnutí. Nicméně těch pár absolventů, se kterými jsem mluvil, mi řeklo,
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že přišli rádi, a že přišli se zájmem
o další vývoj fakulty, a samozřejmě
i univerzity.
Byli tam absolventi, kteří ještě absolvovali za doby samostatné Pedagogické fakulty před rokem 1991. Co mne
zaujalo, je to, že ti, kteří přišli, jsou
všichni úspěšní, třeba ředitelé škol,
nebo mají určité významné postavení
i v jiných pedagogických, nebo veřejnosprávních činnostech. Řekl bych, že
se očekávalo, že možná nebudou moci
přijít všichni, ale ti, co přišli, se přišli
také ukázat a pochlubit se svými úspěchy a my jsme jim mohli říci, že jsme
hrdi na to, že dosáhli takového postavení, které odpovídá jejich vzdělání.
V době vašeho projevu k absolventům v Gongu jste již nebyl
děkanem fakulty. Jak dlouho jste
jím byl?
Funkci děkana jsem vykonával 7 let,
po dvě volební období (2005-2008
a 2008-2012). V čele fakulty jsem
zažil velmi zajímavé situace,například
budování Fakulty umění, odchody
kolegů do důchodu i navždy, odchody
proděkanů na funkce prorektorů,
nebo povýšení tajemnice fakulty
na pozici kvestorky. Takže bych řekl,
že pokračoval dlouhodobý proces
využívání personálních kapacit naší
fakultych v řídících funkcích univerzity
nebo i na jiných fakultách, ale všechno
se podařilo zvládnout, protože se
vždy našli noví lidé, kteří byli ochotni
uvolněné funkce přijmout. Za těch
sedm let došlo na dvou třetinách
kateder ke změnám vedoucích, do
jejich čela byly postaveny, řekněme,
nové síly, s novými inspiracemi, možná
i novými aspiracemi. Došlo ke značné
věkové obměně, odcházeli lidé
v důchodovém či předdůchodovém
věku a vytvářeli prostor pro mladší.
Jaký byl za tu dobu vývoj
na jednotlivých katedrách?
Podařilo se dosáhnout toho, že
všechny katedry už v současné době
mají svůj vlastní obor, včetně katedry
školní psychologie, což v době mého
nástupu nebylo. Vlastní obor na každé
katedře je výrazným motivačním
a stabilizačním faktorem a vede i ke
zvýšení publikačních aktivit. Na katedře psychologie je to obor výchova ke
zdraví, na katedře pedagogiky
a andragogiky přišla nedávno doba,
kdy se na ni po dvaceti letech vrátil
obor pedagogika a zavedl se praxí velmi žádaný obor andragogika. Za těch
sedm let, co jsem byl ve funkci, se po-

dařilo získat akreditaci doktorského
studia informačních a komunikačních
technologií ve vzdělávání a získat
v návaznosti na to možnost řešit
jeden z několika hlavních směrů výzkumu OU nazvaný Informační technologie v edukaci. Jsem také rád, že se
podařilo udržet možnost habilitací
a řízení ke jmenování profesorem
v oboru Hudební teorie a pedagogika.
A co se změnilo za zmiňované
období v oblasti vědy?
I přes počáteční nepříliš dobrý
start v počtu publikačních výstupů
nazývaných „rivovské body“ se
fakulta v posledním roce rozvíjela
v této oblasti nejdynamičtěji. Ještě
sice nedosahuje průměru na akademika jako fakulty ﬁlozoﬁcká a přírodovědecká, přesto naše kolegyně
a kolegové vykonali v posledních
dvou třech letech obrovský a významný kus práce, který, doufejme, bude
zúročen v dalších obdobích při
udržení studijních oborů, které budou
k reakreditaci vyžadovat uznané
publikační aktivity.
Proč fakulta nedosahuje v oblasti
publikací úrovně FF a PřF?
Pedagogická fakulta se věnuje
hlavně oborům pro přípravu učitelů
různých stupňů škol nebo pedagogice
specialistů, jako je sociální pedagogika, andragogika, speciální pedagogika
a další, a tím je silně vázána na kulturně sociální základ společnosti.
Proto se jejím učitelům mnohem
obtížněji publikuje třeba v mezinárodních časopisech nebo na zahraničních
fórech, protože na rozdíl od přírodních
věd nemají jejich obory dosud charakter oboru mezinárodního. Přesto
se můžeme pochlubit tím, že po
deseti letech, co jsme spolueditory
mezinárodního časopisu e New
Educational Review , jsme dosáhli jeho
zařazení mezi časopisy s „impaktem“,
a naše aktivity postupně se začaly
prosazovat v evropském i širším
kontextu vědy.
Pedagogické fakulty mají jeden
společný problém, a to, že za mnohé
jejich výstupy jim nejsou přiznávané
„rivovské body“, protože jsou to
výstupy, které podporují třeba inovace
na základních školách nebo přípravu
učitelů na používání moderních metod
nebo vzdělávacích technologií. Hodnotné a praxí ceněné výstupy tak nejsou uznávány jako vědecké výsledky.
Vedeme už několik let boj o to, aby
byla zavedena kategorie odborných
výsledků tvůrčí činnnosti na vysokých
školách, do které by se naše výstupy
vešly. Doufáme, že v tom budeme
úspěšní. Vedli jsme o tom jednání i na
ministerstvu a to nám začíná naslouchat. Děláme hodně pro vzdělávací
praxi regionů, protože regionální
zakotvení je pro pedagogickou fakultu
velmi důležité, proto se také stále
fakulty drží ve všech krajích ČR.
Za těch sedm let se změnily
i budovy fakulty…

V době zhruba před těmi sedmi lety
byla fakulta rozmístěna až na osmi
objektech. Podařilo se nám tlakem jak
na vedení univerzity, tak na ministerstvo získat investice na rekonstrukci
zejména objektů na ulicích Mlýnské
a pak na Fráni Šrámka. V roce 2006
se tak část fakulty přestěhovala do
krásných prostor v objektu na ulici
Mlýnské. Na konci roku 2010 se pak
většina dalších kateder přesídlila do
objektu F. Šrámka, čímž se fakultě
podařilo snížit počet budov na čtyři
a věřím, že se během krátké doby
podaří ještě snížit počet budov PdF
jen na tři. Katedry budou mít k sobě
nejen lidsky, ale i fyzicky blíže, což jim
umožní třeba sdílet jejich kapacity jak
ve výuce, tak ve výzkumu. Možná
i každodenní kontakt učitelů příbuzných kateder přinese své ovoce
v podobě posílení týmového ducha
fakulty a ducha spolupráce. Samozřejmě mysleli jsme i na studenty a na
snížení počtu jejich přesunů v rámci
Ostravy... Navíc opravené budovy
dostaly nové sítě, včetně opláštění,
takže i energetické úspory budou nezanedbatelné. Chci poděkovat vedení
univerzity a zvláště paní kvestorce
za jejich pochopení pro „stmelování“
fakulty, které se postupně daří.
V čem spatřujete největší
problém pedagogických fakult
současnosti?
Mojí zkušeností posledního roku je,
že ministerstvo školství, které prošlo
řadou personálních rekonstrukcí,
včetně osoby pana ministra, postupně
připravilo takový systém ﬁnancování
VŠ, který je pro pedagogické fakulty
velmi nepříznivý. Například neuznávání
výsledků pedagogických inovací a aktivit, neuznávání uměleckých výsledků
v RUV a nezohledňování speciﬁk
fakult, o kterých jsem se znímil dříve,
přineslo pedagogickým fakultám
nesmírné problémy v tom, že všem
fakultám, výrazně, přímo skokově
poklesly jejich rozpočty. U nás to třeba
bylo letos o 13 procent méně oproti
loňskému roku, což je v podstatě
velmi nepříznivá situace, kterou jsme
zatím ustáli šetřením a využitím úspor
z loňského roku. Ale řekl bych, že při
projednávání rozpočtu se letos na jaře
výrazně projevila velmi malá míra solidarity mezi jednotlivými fakultami OU
a jaksi se zapomnělo na to, že v minulosti některé fakulty, i naše fakulta,
ﬁnančně přispívaly k rozvoji fakult
jiných. Mám z toho pocit jakéhosi
vzdalování se fakult a ztrátu jejich
sounáležitosti v rámci jedné instituce.
Jak se díváte na otázku
školného?
Otázka školného na vysokých
školách je velmi citlivou otázkou.
Dnes už bychom měli najít odvahu
tuto otázku řešit a zformulovat k ní
určitá stanoviska. V některých zemích,
nejenom v těch bohatších, ale i třeba
v Polsku, na Slovensku tuto odvahu již
našli. Protože společnost, jak se tuto
chvíli zdá, nemá nebo není ochotna

vydat dostatek prostředků na vzdělávání všech mladých lidí. Mohly by
existovat takové modely placení
školného, které by neznevýhodnily
uchazeče o vysokoškolské studium
a na druhé straně by vytvářely všem
rovné podmínky v přístupu k tomuto
vzdělávání.
Mělo by být tedy školné zavedeno?
Ano, domnívám se, že školné by
v nějaké podobě mělo být zavedeno.
Lze na základě určitých úvah stanovit
jeho výši, aby nebyla likvidační. Domnívám se, že třeba vzdělávání dospělých
osob, které mají své zdroje a příjmy, by
mohlo být spojeno s určitým poplatkem, protože vytváří pro tyto lidi dostatek příležitostí k budování kariéry,
nebo k udržení jejich kariérových
pozic. U denních studentů to může
být dokonce jednoduché řešení:
bakalářská studia budou třeba
bezplatná a navazující magisterská
nějakým způsobem zpoplatněna.
Tím by asi odpadly i některé
neuvážené pokusy studovat, nebo
studovat za každou cenu, nebo studovat proto, abych se vyhnul nástupu
do zaměstnání. Opakuji: ano, školné
by mělo být zavedeno, protože současný systém je pro někoho diskriminační a neumožňuje všem využít
stejných šancí. Naše univerzita by
měla své stanovisko ke školnému
nějak deklarovat, protože mnohé naše
univerzity již tak učinily. Školné místo
toho, aby se stalo základem nějaké
věcné debaty ekonomické, se stává
pouze předmětem politických půtek.
Proč je třeba mluvit o školném?
Protože otázka školného je otázkou
toho, kolik ještě snesou univerzity
těch úspor či škrtů ze strany státu.
Způsob ﬁnancování v podstatě již
neumožňuje udržet všechny studijní
obory. Třeba v oblasti našich oborů
to souvisí s doplňováním kvalitních lidí
pro školský systém nejenom v regionu,
ale v celostátním měřítku. Pokud
do školství není společnost ochotna
investovat dostatek prostředků
a existují důkazy, že pro absolventa
jeho vzdělání vytváří lepší podmínky na
trhu práce a menší nezaměstnanost,
pak by jistá spoluúčast těch studentů
mohla být výrazem jejich jasného
zájmu o vzdělávání. Pro vysoké školy
by mohla znamenat do budoucna
zajištění lepší kvality fungování,
jak pro stránce personální, technické,
řekněme i přístrojové i výzkumné.
Mohlo by se brzy stát, že z univerzit
kvůli nízkým platům odejdou jinam
ti nejlepší učitelé.
Ptala se Mgr. Hana Jenčová

←
Nový děkan PdF Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D., s doc. J. Malachem.
Foto: Petr Piechowicz

←←
Doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
Fota: Hana Jenčová
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VZDĚLÁVÁNÍ NA OU BEZ BARIÉR
„Podpora terciárního vzdělávání studentů se speciﬁckými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě” OP VK, reg. č.
CZ.1.07/2.2.00/29.0006 - je název projektu, který chce vybudovat
bezbariérové prostředí nejen v architektuře univerzitních budov.

Bariéry by měly zmizet i v samotném studiu mladých lidí se speciﬁckými vzdělávacími potřebami (SVP).
Nikoho z takto handicapovaných
projekt ze studia neomlouvá. Naopak
chce zajistit plnohodnotnou, s majori
tou rovnocennou výuku.

Projekt je v rámci České republiky
unikátní. Stejně jako přístup instituce,
která poměrně dlouho, systematicky
a komplexně bere ve vzdělávání ohled
na speciﬁcké potřeby studentů. Projekt zajišťuje didaktické a metodické
pomůcky, inovuje způsob hodnocení

i vyučovací metody. A z gruntu také
inovuje jednotlivé předměty. Jejich
seznam je úctyhodně dlouhý. Zahrnuje
na 131 položek.
Akademičtí pracovníci univerzity
mají za sebou několik hodin eLearningových kurzů. Ty je připravují na to, jak
jednotlivé programy, předměty a obory nejlépe přizpůsobit a zpřístupnit
těm, co nevidí, neslyší, nechodí či se
potýkají třeba s dyslexií. Už na samotném počátku příštího roku si přímo
na těchto studentech během pilotní
hodiny ověří, nakolik jsou jejich adaptace účinné.
Ruku v ruce s inovací se v rámci
projektu pracuje také na zvyšování
odborných kompetencí jednotlivých
pedagogů. Univerzita by tak měla díky
projektu být jednou zcela nezávislá
a sama si zajišťovat služby jako
tlumočení do znakového jazyka nebo
simultánní přepisy.

A projekt neopomíjí ani rozvoj inkluzivního prostředí na půdě univerzity
nebo trh práce. Jedním z výstupů
bude seznam oborů, které jsou pro
takové uchazeče vhodné a které
naopak nikoliv. Už v lednu čeká dva
studenty OU stáž u jejich potenciálního zaměstnavatele.
Projekt je celouniverzitní, podílí se
na něm všechny fakulty OU. Garanci
pak nese katedra speciální pedagogiky
Pedagogické fakulty. V současnosti je
na Ostravské univerzitě 32 studentů
se SVP.
Mgr. Kristina Kačmarská,
manažerka publicity projektu,
kristina.kacmarska@gmail.com

↖
Kurz znakového jazyka – začátečníci, lektorka Mgr. E. Nedomová.
Foto: -pdfa-
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INAUGURACE NOVÉHO DĚKANA
Novým děkanem Pedagogické
fakulty byl 23. listopadu 2012
v univerzitní aule rektorem
univerzity prof. Jiřím Močkořem
slavnostně inaugurován
Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
Z oznámených výsledku jeho volby
vyplynulo, že nový děkan byl zvolen
12 hlasy a jeho nejbližší protikandidát

doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.,
získal hlasů pět.
Rektor univerzity prof. RNDr. Jiří
Močkoř, DrSc., ve svém projevu mimo
jiné zdůraznil výsadní postavení
Pedagogické fakulty jako nejstarší
a zakládající fakulty naší univerzity.
Hovořil i o tom, že tato fakulta je stále
největší fakultou Ostravské univerzity.
Připomněl i její velmi dobré postavení
v rámci pedagogických fakult ČR.
Vyslovil víru, že nový děkan toto postavení PdF dále upevní, a popřál mu
hodně úspěchů v této náročné funkci.
Mgr. Hana Jenčová

←, →
Nový děkan PdF a jeho proděkani.
Fota: Petr Piechowicz

PROJEV DĚKANA TOMÁŠE JARMARY
Vaše Magniﬁcence, vážený pane rektore, Spectabiles, Honorabiles, vážená
akademická obci, milí hosté, dovolte
mi, abych poděkoval za slavnostní
uvedení do funkce děkana Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě a současně vyjádřil vědomí
odpovědnosti, kterou tímto úřadem
přebírám. Odpovědnost je o to větší,
že je spojena i s pocitem hrdosti,
neboť Pedagogická fakulta je mou
alma mater.
Situace univerzitního školství
je v posledních letech charakterizována stálým poklesem veřejného ﬁnancování vysokých škol a politickou
nestabilitou v rezortu Ministerstva
školství, kdy s každým novým a novým
ministrem přichází a odchází jiné
koncepce řízení vysokých škol. Pokud
v krátkodobém horizontu nedojde
k podstatným změnám, kombinace
obou těchto faktorů zásadně ohrožuje
kvalitu vysokoškolského vzdělávání
s rizikem snižování konkurenceschopnosti České republiky.
I se zřetelem k uvedeným skutečnostem bych chtěl poděkovat svému
předchůdci ve funkci děkana, panu
docentu Malachovi, a týmu jeho
proděkanů za rozvoj a stabilizaci
fakulty.
Dovolte mi, abych Vás při této
příležitosti ve stručnosti seznámil
s hlavními úkoly fakulty pro nadcházející období:
Především se jedná o komplexní
analýzu stávajících studijních oborů
s ohledem na udržení nebo rozšíření
jejich akreditace podle dvou prioritních
kritérií: uplatnitelnosti absolventů
na trhu práce a zájmů uchazečů
o konkrétní studijní obory. Rovněž
považuji za nezbytné reagovat na
boloňský model masovosti vysokých

škol, který nevyhovuje pedagogickému
vzdělávání, a směřovat případnou
akreditaci k zavedení pětiletého nestrukturovaného magisterského studia.
Dalším stupněm vysokoškolského
studia jsou doktorské programy, které
považuji za důležité, neboť umožňují
fakultě vychovávat mladé vědecké
pracovníky a vytvářet vhodné prostředí pro výzkumnou činnost. Prioritou
bude podpora stávajících doktorských
studijních programů a příprava
nových, tady mám konkrétně na mysli
doktorský studijní program pedagogika a konsorciální formou doktorský
program společenské vědy
ve vzdělávání.
Další prioritní oblast souvisí se
změnami v rozpočtových pravidlech
pro veřejné vysoké školy, které stále
více zohledňují ukazatele kvality. Jedná
se zejména o Registr informací o výsledcích výzkumu a vývoje – tzv. RIV,
a Registr uměleckých výsledků, známý
pod zkratkou RUV. Jsem si vědom
speciﬁčnosti pedagogické fakulty, kdy
určitým limitním faktorem vědeckého
výzkumu a publikačních aktivit je praktická výuka a počet studentů.
Ovšem zejména publikační aktivity
akademiků musí zůstávat v centru
našich snah, a to nejen se zřetelem
k zajištění ﬁnančních prostředků, ale
rovnocenně i jako nezbytný předpoklad akreditace studijních oborů.
Výchozí situace v publikační oblasti je
dobrá i díky existenci impaktovaného
odborného časopisu e New Educational Review, založeného ve spolupráci s partnerskými fakultami Slezské
univerzity v Katovicích a Univerzity
Mateja Bela v Banské Bystrici.
Za dobrý lze rovněž označit celkový stav bodovaných publikačních
aktivit, kde v posledních letech nastal

výrazný nárůst a Pedagogická fakulta
Ostravské univerzity předstihla i řadu
renomovaných pedagogických fakult.
Druhou prioritou této oblasti budou
studentské mobility. Za optimální
považuji model standardně užívaný
na zahraničních i českých univerzitách,
a proto bude zřízeno zahraniční oddělení – International Oﬃce – spadající
do referátu statutárního zástupce.
Chtěl bych také iniciovat jednání
s vedením ostatních fakult Ostravské
univerzity o lepší propustnosti studijních programů a obnovení tradičních
mezifakultních dvouoborových
aprobací. Domnívám se, že naším
společným zájmem je zvyšování uplatnitelnosti absolventů celé univerzity
na trhu práce.
K naplnění těchto cílů jsou však
nezbytné některé strukturální
změny fakulty, dotýkající se jak
jednotlivých akademických pracovišť,
tak celofakultních center, včetně
revize administrativního zajištění
provozu fakulty a dokončení dislokace
pracovišť.
Jsem si vědom toho, že vždy bude
třeba hledat optimální poměr
výuky pedagogicko-psychologického
základu, oborové didaktiky a odborných předmětů a že se fakulta skládá
jak z pedagogických kateder, tak
z kateder výchovného typu. Proto
bych chtěl zdůraznit, že všechna
pracoviště se musí ve vzájemné
spolupráci podílet na vytváření proﬁlu
absolventů naší fakulty. Cílem je
kompaktní a ﬂexibilní fakulta,
schopná reagovat na aktuální výzvy.
Očekávám rovněž aktivnější
roli i od akademických orgánů,
především od Akademického senátu
jako klíčového kontrolního orgánu
fakulty, který se aktivně zapojuje do

procesu projednávání a schvalování
rozhodující agendy.
Uvědomuji si však, že jedině
společně s Vámi, tedy za plné podpory akademické obce, lze dosáhnout
toho, aby Pedagogická fakulta
byla moderní, úspěšné fungující
a respektovaná instituce s významnou
pozicí v českém vzdělávacím prostoru.
V této souvislosti bych rovněž
rád vyjádřil přesvědčení o potřebě
komunikace a úzké spolupráce
s představiteli místních samospráv,
města Ostravy a Kraje jako zřizovateli
základních a středních škol a jako
orgánů, s nimiž nás spojuje obecný
zájem o zvyšování vzdělanosti
a konkurenceschopnosti Moravskoslezského kraje.
Jsem také přesvědčen, že pozice
Pedagogické fakulty se odvíjí od stavu
univerzity jako celku, proto osobně
považuji případnou integraci
Ostravské univerzity s Vysokou školou
báňskou – Technickou univerzitou
za mimořádnou příležitost nejen
pro obě univerzity, ale i pro celý
Moravskoslezský region.
Děkuji za pozornost.
Připravila Mgr. Hana Jenčová

Připravujeme:
Rozhovor s děkanem PdF
Mgr. Tomášem Jarmarou, Ph.D.,
pro č. 1/2013. Děkanovy reportážní
portrétní fotograﬁe pořídili studenti
FU OU Karolína Smilková a Filip Zvěřina.
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TEP LÁME REKORDY!
V minulém čísle Listů jsme vás
informovali o široké nabídce
pohybových aktivit v rámci programu TEP. Jsme velice potěšeni
neklesajícím zájmem studentů
a zaměstnanců o nabízené
sporty, vždyť od poloviny září
do počátku prosince se aktivit
účastnilo již přes dva tisíce
zájemců.

Mezi nejoblíbenější patří zejménamoderní typy aerobních cvičení (Břišní
pekáč, Master Jump, Power plate,
Trampolínky, TRX), ale rovněž již i klasické pohybové aktivity či sporty (Bosu,
Badminton, Indoor cycling, Pilates,
Posilování, Spinning, Zumba atd.).
V čase předvánočním je možnost
se účastnit také jednorázových sportovních akcí . V nabídce jsou turnaje
v populárních týmových či individuálních sportech (streetball, vybíjená,
badminton, squash).

Vzhledem k již avizovanému zájmu
budou aktivity nabízeny i ve zkouškovém období.V příštím kalendářním
roce předpokládáme navýšení současného stavu (takřka 40 aktivit) o další
novinky a také o rozšíření spolupráce
s dalšími sportovními centry, tak aby
nabídka byla co nejpestřejší a nejdostupnější co možná nejvíce studentům
či zaměstnancům univerzity.
Více informací o nabízených pohybových aktivitách na https://tep.osu.cz.

Mgr. Radim Kofránek,
katedra tělesné výchovy PdF,
radim.kofranek@osu.cz

KONFERENCE PEDAGOGICKÁ
DIAGNOSTIKA A EVALUACE 2012
Ve dnech 11.-12. října 2012 se
konal již 10. ročník konference,
v současnosti s názvem Pedagogická diagnostika a evaluace.
Jednání konference se již tradičně odehrávala mimo Ostravu
v příjemném a krásném prostředí
beskydských hor (Ostravice
- Sepetná) a i tentokrát s mezinárodní účastí. Přijeli kolegové
nejen ze Slovenska a Polska,
ale také ze Srí Lanky.
Na plenárním zasedání konference,
které probíhalo v dopoledních i odpoledních hodinách, zaznělo celkem
sedm referátů. Referujícími byli:
PhDr. Romana Kanovská, Mgr. Wojciech Małecki, doc. PhDr. Josef Malach,
CSc., a RNDr. Martin Malčík, Ph.D.
V odpoledním zasedání pak vystoupila
PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.,
Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.,
a doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.
Konference pak pokračovala
v několika sekcích: první sekci Diagnostika a evaluace v profesních
činnostech učitele moderovala Alena
Seberová a Simoneta Babiaková,

druhou sekci Problematika evaluace
kurikula a edukačních prostředků
moderovala Zuzana Sikorová a Iva
Červenková, třetí sekci Evaluace
výsledků edukace moderovala Martina
Gúberová a Miriam Prokešová
a konečně čtvrtou sekci Evaluace
a autoevaluace pedagogických institucí moderoval Josef Malach a Martin
Malčík. Večer se všichni účastníci
sešli v družném hovoru a tanci při
cimbálové muzice. Jednání v sekcích
pokračovalo v pátečním dopoledni.
Z referátů na plenárním zasedání
a v jednotlivých sekcích vzešlo hodně
podnětů a inspirací pro další
pedagogickou činnost a vzájemnou
spolupráci. V závěrečném slovu
k účastníkům konference poděkoval
doc. PhDr. Josef Malach, CSc., za sebe
i celý organizační tým všem referujícím a ostatním účastníkům za jejich
aktivní podíl na přípravě konferenčního
sborníku. Byl připraven před konferencí, i na vlastním jednání, bez nichž
by tato odborná akce nemohla naplnit
své poslání.
Docent Malach informoval o tom,
že větší část komunity zájemců

o problematiku pedagogické
diagnostiky, evaluace a pedagogického hodnocení složená z akademických i dalších odborných pracovníků
nabyla přesvědčení, že nastal čas
k založení (mezinárodního) sdružení.
Mohlo by být stálou platformou pro
výměnu informací a zkušeností
v uvedených oblastech i pro formulaci vědecky podložených a argumentovaných stanovisek k řadě
procesů, které s větší či menší mírou
kvaliﬁkovanosti realizují nebo plánují

uskutečnit státní instituce v národním
vzdělávacím systému.
Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D.,
kat. pedagogiky a andragogiky PdF,
miriam.prokesova@osu.cz
Fota: archiv PdF
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VELKÝ TŘESK ABSOLVENTŮ V GONGU
Setkání absolventů Ostravské
univerzity, které se konalo
v pátek 9. listopadu 2012 v aule
Gong Dolní oblasti Vítkovic,
dopadlo dobře a Přírodovědecká
fakulta (PřF) naší univerzity tam
měla stovky svých absolventů,
kteří se tak po letech setkali
se svými pedagogy i spolužáky.
Program celé akce byl velmi bohatý,
PřF si připravila kromě klasické videoprezentace a prezentačních panelů
kateder také atraktivní vystoupení
chemického divadla pod názvem
„Chemihurka a tři vodíci“.
Toto divadelní představení je dílem
„docentoherců“ (docenti z katedry
chemie PřF OU) a studentů doktorského studia i studia učitelství na této
katedře. Celou akci setkání absolventů
Ostravské univerzity završil večerní
koncert Marie Rottrové se skupinou
Neřež a koncert skupiny Buty.
Tak na shledanou zase někdy
příště!

↖
Doc. Marie Solárová v pohádce
„Chemihurka a tři vodíci“.

↑

Ing. Beáta Sklářová

Publikum chemického divadla.

←
Absolventské „hnízdo“ katedry
informatiky a počítačů.

←←
Doc. Jiří Kalina a studenti doktorského studia v pohádce „Chemihurka a tři vodíci“.
Fota: Beáta Sklářová

BOTANICKÁ ZAHRADA SE OTEVŘELA
I ŠKOLÁKŮM
Na konci září 2012 se v Botanické zahradě
Přírodovědecké fakulty naší univerzity
(PřF OU) konal Den otevřených dveří pro
střední školy.

Přes nepřízeň počasí dorazili skalní
příznivci botaniky, a to členové Biologického kroužku při Matičním gymnáziu v Ostravě. Studentům a jejich
doprovodu byla nejprve představena
venkovní část zahrady. Mohli si prohlédnout rozárium, systematický záhon,
záhon travin a trvalek, výsadbu jiřin
a také nahlédli do včelího úlu.
Ve skleníkové části byly k vidění
nejen masožravé rostliny, jako špirlice,
láčkovky či mucholapky, ale také orchideje, epifytní rostliny, sukulenty
a subtropické užitkové rostliny, jako
například banánovníky, fíkovníky
či třtina cukrová.

Na závěr programu si studenti
vyluštili připravenou křížovku a osmisměrku. Vítězové pak obdrželi „zelenou“ odměnu, která jim evidentně
udělala radost.
Akci umožnil projekt OPVK „Svět
vědy - záhadný i zábavný“,reg. č.
CZ.1.07/2.3.00/35.0053, spoluﬁnancovaný Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem ČR.
Text a foto Marie Opálková,
studentka katedry biologie PřF OU.
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TAJEMSTVÍ
HYBRIDNÍCH
SEKAVCŮ POODHALENO
Co se může stát, když zkřížíme
dva druhy? Ačkoliv se posledních
20 let intenzivně studuje evoluce pohlavního rozmnožování,
zásadní otázky nejsou stále
ještě dořešeny.
Pro evoluční biology je například
stále záhadou, jak je možné, že
se v přírodě udržuje nepohlavní
rozmnožování, které je považováno za
„evolučně nevýhodné“.
Publikovaný článek týmu, jehož
členy jsou i pracovníci katedry biologie
a ekologie Přírodovědecké fakulty naší
univerzity Mgr. Karel Janko, Ph.D.,
a doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D., se
zaměřuje právě na objasnění tohoto
fenoménu u sekavcovitých ryb.
Zcela zásadním přínosem článku
je fakt, že vznik asexuálních linií
není omezen na určité období, ale
je kontinuální (noví nepohlavně
se rozmnožující jedinci se objevují
kontinuálně). Dále, že u všech analyzovaných vzorků bylo prokázáno, že
asexualita vznikla vždy pouze mezidruhovým křížením (ne samovolně) v
tzv. hybridních zónách.
Odkaz na článek:
http://www.plosone.org/article/
info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.
pone.0045384
Související článek z roku 2011:
http://www.biology-direct.com/content/6/1/17
Ing. Beáta Sklářová

ENERGIE VĚDY A LÁSKA
Přírodovědecká fakulta (PřF) naší
univerzity se připojila k realizaci
akcí pořádaných v rámci Týdne
vědy a techniky, který probíhal
v první polovině listopadu 2012.
Na začátku listopadu byly realizovány na PřF dvě popularizační přednášky pro středoškoláky, studenty VŠ
i pro veřejnost, které měly veliký ohlas
a ukazují, že trend popularizace vědy
směřuje správným směrem.
SETKÁNÍ S MICHAELEM ANEB
TAJEMSTVÍ SKRYTÉ V ATOMECH
Známý a velmi oblíbený popularizátor vědy dr. Michael Londesborough,
Ph.D., z Ústavu anorganické chemie
AV ČR provedl hosty této přednášky
zábavnou cestou za tajemstvím hmoty.
Dozvěděli se, jak ve snaze odhalit
toto tajemství byla objevena také
podstata chemických vazeb, jaderná
energie a nutnost existence Higgsova
bosonu. Higgsův boson je jediná
elementární částice ze standardního
modelu vesmíru, popisujícího základní
částice a jejich interakce, kterou jsme
zatím nepozorovali. Tato částice je
zodpovědná za existenci hmotnosti,
současně ale představuje jeden
z nejzapeklitějších problémů moderní
fyziky.
Dalším tématem byl způsob
současného využívání energetických
zdrojů člověkem a možnosti alternativního a ekologicky šetrného přístupu
k energetické problematice. Michael
posluchačům ukázal možnosti, jak lze
energii získat alternativně a ekologicky
šetrně, jak lze energií šetřit a jaké jsou
možnosti aktivní ochrany životního
prostředí.
CHEMIE LÁSKY
Další netradiční vzdělávací zážitek
byl realizován díky kombinované
přednášce dvou významných osob-

ností kulturního a vědeckého života.
Prof. Martin Hilský z Univerzity
Karlovy a dr. Michael Londesborough
v netradičně komponovaném pořadu
zkoumali lásku ze dvou naprosto
jiných úhlů pohledu.
Nejprve lásku představil z pohledu
chemie Londesborough, který mimo
jiné vysvětlil, jaká je role DNA ve
vztazích a které látky ovlivňují výběr
partnera i snahu o zachování rodu.
Druhý pohled nabídl Martin Hilský,
který nastínil všechny podoby lásky,
jak je William Shakespeare zachytil ve
svých Sonetech a dramatech.
Tato kombinovaná přednáška
přinesla prostřednictvím dvou na
slovo vzatých odborníků nejen zajímavé poznatky z oblasti literatury
a přírodních věd, ale byla také vynikající ukázkou mezipředmětových
souvislostí, které dnešnímu vzdělávání
mnohdy chybí.
Navíc oba aktéři svým vytříbeným

smyslem pro humor
dodali tomuto pořadu na atraktivitě.
Přednáška ukázala, že lze zkombinovat dvě oblasti, které jsou na první
pohled neslučitelné, je možné pozorovat všudypřítomný fenomén lásky
z různých a někdy možná trochu
nečekaných úhlů pohledu a je důležité
věci vnímat v souvislostech, nikoli
izolovaně.
Realizoci akcí umožnil projekt OPVK
„Svět vědy - záhadný i zábavný“,
reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0053 spoluﬁnancovaný Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR.
Text a foto Ing. Beáta Sklářová

↑
Dr. Michael Londesborough
přednáší vždy zábavnou formou.

PROMOCE ABSOLVENTŮ – LISTOPAD 2012
Dne 23. listopadu 2012 se konaly
v Domě kultury Akord slavnostní
promoce absolventů Přírodovědecké
fakulty naší univerzity (PřF OU).
Slavnostní slib složilo celkem 97
studentů PřF OU, absolventů bakalářských, magisterských a navazujících
magisterských oborů i doktorského
studia. Všem absolventům přejeme
hodně úspěchů!
Text a fota Ing. Beáta Sklářová

→
Zástupce absolventů předává kytici
a poděkování paní děkance PřF OU
doc. Daně Kričfaluši.
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POSTAVENÍ MATEMATIKY V SOUČASNÉM
VZDĚLÁVÁNÍ
Přírodovědecká fakulta naší univerzity
pořádala v rámci Týdne vědy a techniky, který
probíhal v první polovině listopadu 2012, zajímavé setkání s osobností české matematiky,
s RNDr. Josefem Kubátem.
Dr. Kubát, který se desítky let
pohybuje v československém, respektive českém školství a stal se v roce
2010 předsedou Jednoty českých
matematiků a fyziků, přednášel a diskutoval s hosty v kulturně – literárním
centru ACADEMIA v Ostravě na téma
postavení matematiky v současném
vzdělávání.
Na úvod hovořil o všeobecné
vzdělanosti a o nezastupitelnosti nosných předmětů všeobecného vzdělání,
jako jsou český jazyk, cizí jazyk
a matematika. Zdůraznil, že postavení
matematiky na ZŠ a SŠ je, bohužel,
ne dosti důstojné, jaké by s ohledem
pro potřeby celé společnosti mít mělo.
Věnoval se i tématu přípravy
učitelů, příčinám klesající úrovně
znalostí žáků nejen v matematice

a celkově vzdělávacímu systému
v ČR včetně návaznosti na maturity.
Přednáška byla nejen zajímavá
a přínosná, ale nabídla také jiný úhel
pohledu na postavení matematiky
v současném vzdělávání, a vybídla tak
posluchače k zamyšlení nad vývojem
vzdělávání a jeho současným stavem.
Akce byla realizována také díky
projektu OPVK „Svět vědy - záhadný
i zábavný“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/
35.0053, spoluﬁnancovanému Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem ČR.
Text a foto Ing. Beáta Sklářová

←
RNDr. Josef Kubát patří k osobnostem české matematiky.

PŘEDNÁŠKA PRO CHEMICKÉ TALENTY:
„HRAJEME SI S CHEMIÍ“
Žáci základních škol a studenti středních škol,
kteří mají talent na chemii, se sešli v prostorách
Přírodovědecké fakulty naší univerzity (PřF OU)
19. října 2012 na speciální přednášce „Hrajeme
si s chemií“. Někteří teenageři si s sebou na
přednášku přivedli i své učitele chemie.
Obsah přednášky byl zaměřen
motivačně – cílem bylo ukázat žákům
„chemii kolem nás“, jako je např. chemie v pohádkách (Neviditelná myš),
ve ﬁlmu (Pelíšky) a chemii spojenou
s hudbou (Pirátky z chemie). Žáci
a studenti v nich hledali chemické
chyby nebo zajímavosti.
Přednáška byla protkána i mnoha
atraktivními chemickými pokusy, které
byly s žáky analyzovány z pohledu

učiva chemie (redoxní pokusy, plamenové zkoušky, efektní pokusy s luminolem apod.). Všechny ukázky byly
doprovázeny diskuzí se studenty
k vysvětlení průběhu pokusů. Nechyběly ani soutěže v chemických hrách
typu Riskuj, Chcete být jedničkářem
anebo chemické rébusy. Vítězové
získali sladké odměny.
Přednášku vedla doc. Marie Solárová, která učí didaktiku na katedře
chemie PřF OU, při pokusech
jí asistoval student doktorského
studia z katedry chemie Mgr. Tomáš
Zelenka a vydatně pomáhaly také
další studentky učitelství chemie
Marcela Pytlíková a Ivana Felgenträgerová. Akce měla úspěch, všechny
účastníky to evidentně bavilo –
věříme, že si všichni nejen rozšířili
svoje znalosti, ale načerpali také
inspiraci pro další studium tohoto
zajímavého přírodovědného oboru.
Tato akce byla realizována v rámci
projektu OPVK „Svět vědy - záhadný

i zábavný“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/
35.0053, který je spoluﬁnancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Text a fota Ing. Beáta Sklářová

↑
Přednáška se evidentně líbila.

←
Doc. Marie Solárová si opravdu umí
s chemií hrát, i když o tom přednáší.
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MILOVNÍCI PODIVUHODNÉHO SVĚTA
ŘAS NA KONFERENCI
Ve dnech 10. až 13. září 2012 se konala
na Přírodovědecké fakultě naší univerzity již 53. konference České algologické
společnosti.
Co se skrývá pod pojmem algoKonference byla pořádána
logie? Jde o vědní obor zabývající
se všemi aspekty biologie řas,
s podporou projektu ESF Operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovaneuvěřitelně rozmanité skupiny
ce „Institut environmentálních
organizmů zahrnující mikroskopické
technologií“, číslo projektu
jednobuněčné formy i obrovské
CZ.1.05/2.1.00/03.0100, (více informořské chaluhy dorůstající desítek
metrů délky.
mací o projektu na http://prf.osu.cz/
enc/), který je realizován s ﬁnanční
Vedle své fascinující tvarové rozpomocí Evropské unie. Organizační
manitosti i klíčové role ve fungování
tým konference pod vedením
globálního ekosystému jsou řasy
Mgr. Marka Eliáše, Ph.D., sestával
pozoruhodné i z hlediska lidského
z členů Skupiny genomiky a evoluce
hospodářství. Zejména v posledních
protistů.
letech začíná nabývat na významu

použití některých druhů řas pro
výrobu tzv. biofuels, to znamená
pohonných hmot získávaných
z biomasy.
Vedle toho nelze opomenout
vzrůstající využití řas v čištění odpadních vod nebo ve výrobě nutritivně
významných látek (např. polynenasycených mastných kyselin). Studium
řas a jejich aplikací získalo v posledních letech mocné impulzy z rozvoje
nových výzkumných přístupů a technologií, zejména molekulární biologie
a genomiky.
Všechny tyto aspekty reﬂektovala
i 53. konference České algologické
společnosti, která přinesla bezmála
padesát přednášek a patnáct posterových sdělení pokrývajících celou šíři
moderní algologie.
Kromě tuzemských odborníků
z osmnácti institucí, zahrnujících šest
univerzit, pět ústavů Akademie věd
České republiky a podniky a ﬁrmy
z aplikační sféry, se konference zúčastnilo i dvanáct hostů ze zahraničí,
a to nejen z přilehlého Slovenska
a Polska, ale také z Velké Británie,
Kanady, Ruska, Bulharska, Portugalska a Indie.
Webové stránky konference:
http://www1.osu.cz/~elias/
CAS2012/uvod.html

↑
Dr. Marek Eliáš z katedry biologie
a ekologie PřF OU zahajuje mezinárodní konferenci České algologické společnosti.

←
Text a fota
Ing. Beáta Sklářová

Účastníci mezinárodní konference
České algologické společnosti.

UČITELÉ CHEMIE SI ROZŠIŘUJÍ SVÉ ZNALOSTI
Na prezentaci atraktivních chemických pokusů
a odzkoušení vlastních návrhů učitelů chemie ze
základních a středních škol byl zaměřen workshop, který pro ně pořádala Přírodovědecká
fakulta naší univerzity (PřF OU) 4. října 2012.
Účastníci workshopu společně
s doc. Marií Solárovou z katedry chemie PřF OU měli možnost vyzkoušet
pokusy jak z domácích surovin (cukrovou duhu, barevnou sopku, prskavku
hořící ve vodě, zjišťování hladiny
oxidu uhličitého pomocí bublifuku),
tak z běžně dostupných laboratorních
chemikálií (Manganistanový chameleon, Lémeryho sopka, hořící akvárium,
chemický Heloween).
Atmosféra kurzu byla báječná
a podnětná pro všechny přítomné.
Cílem tohoto pracovního setkání je
výměna zkušeností s atraktivními chemickými pokusy, aby děti a studenty

výuka chemie bavila.
Tato akce byla realizována v rámci
projektu OPVK „Svět vědy - záhadný
i zábavný“ (registrační číslo projektu
CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je
spoluﬁnancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České
republiky.
Text a fota Ing. Beáta Sklářová

→
Workshopy pro učitele chemie jsou
nejen poučné, ale také zábavné díky skvěle připravenému programu.
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DEN GIS NA NAŠÍ UNIVERZITĚ
Již devátým rokem se katedra
fyzické geograﬁe a geoekologie
(KFG )Přírodovědecké fakulty
naší univerzity zúčastnila celosvětové akce GIS Day a zorganizovala na pracovišti Den GIS.
(Den geograﬁckých informačních systémů, z angl. Geographical information systems Day)
Stejně jako v předchozích letech
byla akce zaměřena na studenty
a pedagogy středních škol. V letošním
roce bylo pro tuto akci vybráno datum
16. listopadu 2012. Program, který
trval pro každou skupinu studentů
více než dvě hodiny, zahrnoval jednu
teoretickou a tři praktické části a byly
využity prostory a okolí budovy PřF
na ulici Chittussiho 10 ve Slezské
Ostravě.
V teoretické části byli návštěvníci
stručně seznámeni s významem

GIS pro fungování společnosti, byly
představeny vybrané geoinformační
technologie s hlavním zaměřením
na GIS, vysvětleny principy zobrazování objektů z reálného světa v GIS
a také příklady konkrétního využití
geoinformačních technologií v praxi.
Následně byly studentům prezentovány mapové servery, které mohou
být využity při výuce i v běžném životě
(např. mapový server Portálu veřejné
správy či Magistrátu města Ostravy).
Dále proběhlo seznámení s různými
druhy leteckých a družicových snímků
a s jejich využitím v praxi. Studenti
se aktivně zapojili do malého kvizu
„Co je zobrazeno na leteckém snímku?“
Dvě praktické části proběhly
v počítačových učebnách. V jedné
si studenti vyzkoušeli práci v ArcGIS
10. Naučili se pracovat se základními
nástroji, vyzkoušeli si změnu symbolů,
popisování prvků, zobrazování atributů apod. Největší ohlas sklidily průlety
nad terénem pokrytým ortofotem
v ArcScene.
V druhé praktické části se studenti
naučili pracovat s Google Earth - prohlédli si vybraná zajímavá místa na
Zemi, seznámili se s možností využití
historických snímků pro studium změn
krajiny, prostorovým zobrazením
budov, také s misemi Apolla v módu
Měsíc a vybranými snímky z Hubbleova
teleskopu v módu Vesmír.

V třetí praktické části byli studenti
nejprve stručně seznámeni s fungováním a principy GPS systému a dále
byla tato část zaměřena na hravé
využití turistického GPS přijímače.
V okolí naší budovy jsme rozmístili
několik skrýší (cache), takže si studenti
mohli vyzkoušet geocaching.
Celkem se programu zúčastnilo 190
studentů a osm pedagogů ve čtyřech
skupinách. Při rozloučení dostali
učitelé pro svou třídu drobné dárky,
které poskytl sponzor a organizátor
celé akce v České republice ﬁrma
ARCDATA Praha.
Potěšilo nás, že se Den GIS studentům líbil a zaujal také pedagogy.
Jsme rádi, že se do organizování akce
aktivně zapojili studenti studijních
programů na KFG. Akci celkově hodnotíme jako velice úspěšnou a věříme,
že tradice pořádání Dne GIS na KFG
bude pokračovat.
Martin Adamec za tým organizátorů
z KFG,
RNDr. Martin Adamec, Ph.D.,
kat. fyzické geograﬁe a geoekologie,
martin.adamec@osu.cz

ÚSPĚCH
SPOLUPRÁCE VŠ
PEDAGOGA
A ŽÁKA SŠ
Spolupráce studenta Wichterlova gymnázia Martina Vavrečky
s Mgr. Rostilavem Fojtíkem, Ph.D.,
z katedry informatiky Přírodovědecké fakulty naší univerzity
slavila úspěch.
Martin Vavrečka byl za svůj projekt
s názvem „Návrh a realizace sowaru
pro zrakově postižené osoby“ oceněn
mezi třemi nejlepšími řešiteli v kategorii Ingenium v prestižní soutěži České
hlavičky.
Cena se v této kategorii uděluje
za práce a projekty v oblastech informatiky, matematiky, elektrotechniky,
programování a komunikace.
-red-

←
Účastnící GIS Day.
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ČASOPIS UNDERGROUND SPUSTIL
VLASTNÍ PORTÁL… A NE LEDAJAKÝ
Je to asi rok a půl, co si jedna
ze studentek naší univerzity,
Jarka Kořená, uvědomila, že jí
na univerzitě chybí určitý prvek.
Dala dohromady skupinku asi
devíti lidí a založili časopis,
který dostal název Underground
– studenti studentům. A později
vznikl i studentský časopisový
Portál Underground.

Když se vydávalo sedmé číslo
studentského časopisu Underground,
které bylo zároveň prvonarozeninové,
začala redakce uvažovat ještě dál
a pustila se do realizace nápadu, který
už tady lehounce pobíhal od založení
časopisu, ale na jehož uskutečnění
si musela vybudovat podmínky, a snad
i odvahu. Po několika měsících příprav
vznikl studentský časopisový Portál
Underground.
Vše, co vás napadne. Při vytváření rubrik a podrubrik tohoto časopisového portálu byla vodítkem snaha,
aby mohly pokrýt co nejširší oblast.
Vzniklo tak šest částí, věnujících
se univerzitě, studentskému životu,
kultuře, Ostravě, zajímavým lidem a jejich výjimečnostem – názorům, tvorbě.
Věnuje se tedy vážným, praktickým

i hravým věcem, má bavit i informovat.
Navíc v typickém pro Underground
ﬁalovém studentském designu.
Výjimečný. Když mluvíme o něčem,
do čeho jsme zasvěceni, na čem se
podílíme, čím svým způsobem žijeme
vždy, kdy je to jen trochu možné,
a nejspíš i v době, kdy to možné není,
dokážeme to vychválit skoro do
nebes, představit jako jedinečné
a výjimečné. Přestože vidíme dovnitř,
víme, co chybí, co hapruje, na čem
bude ještě spousta práce. A podobně
je to s Portálem Underground.
Oﬁciálně se spustil 12. listopadu
2012. Technicky se stále vylaďuje,
obsahově experimentuje, jeho redakce
ustaluje. Čeká ho ještě mnoho práce,
ale už tím, že vznikl, je tak trošku
výjimečný.

Celo-dvoj-univerzitní. První
celouniverzitní studentský časopisový
portál má ještě jedno speciﬁkum.
Stejně jako časopis Underground,
i on je vytvářen studenty jak naší
univerzity, tak studenty VŠB-TUO,
a přesně pro ně je tedy i určen.
Společný projekt tak dodává Portálu
jistou nezvyklost, ale zároveň, troufáme si říct, přidanou kvalitu. Tu ostatně
můžeme vidět i u Stavovské unie
studentů Ostrava, která je vydavatelem časopisu, a Underground tvoří
jednu z jejích sekcí. A přesně tam, na
stránkách SUS Ostrava, pod záložkou
Časopis Underground, jej také můžete
najít.
Redakce časopisu Underground
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JAK VYPADÁ ROK SUS OSTRAVA?
Je to více než rok, co se Stavovská unie studentů Ostravské
univerzity a Stavovská unie
Vysoké školy báňské-Technické
univerzity Ostrava spojily
a vznikla Stavovská unie studentů Ostrava. Během akademického roku toho stihla nespočet,
a ani letos to nebude jinak…
Nový projekt. A ne jeden.Hned
začátkem semestru vydala spolu se
Studentskou komorou Akademického
senátu (SK AS) úplně první Prvákovskou příručku Ostravské univerzity,
tedy jakousi první pomoc od studentů
pro prváky OU. Studenti prvních
ročníků se v ní mohli dozvědět
základní informace o škole, kreditním
a informačním systému a získat další
užitečné informace pro lepší zorientování v novém prostředí.
A jaké další novinky SUS Ostrava
chystá? „Velkou novinkou je Soutěž
studentských projektů, kterou chceme
dát studentům možnost realizovat
své projekty. Ta bude spuštěna již
tento měsíc,“ zmiňuje Jarka Kořená,

prezidentka SUS Ostrava a pokračuje:
„Novinkou je také možnost získat
slevu na naše akce díky nálepce SUS
na zadní straně studentské karty
ISIC.“ (Nálepka se dá pořídit za 20 Kč
ve Voliéře FF OU, v Áčku na Hladnovských kolejích a v době vysílání ve
studiu Rádia Kolej na Kolejích VŠB.)
Na začátku AR se k SUS přidal také
studentský klub StudentOFF a v listopadu se spustil nový časopisový
Portál Underground, který je součástí
Stavovské unie.
Zimní semestr v SUS. Dvě
z tradičních akcí SUS, Vítání prvňáčků
a Hladnovská laťka, nechyběly ani
tento semestr. Vedle Infoschůzek pro
prváky, kterou SUS spolu se SK AS
pořádá ještě před začátkem semestru,
zasvěcuje do studentského života
nové studenty také velkou párty –
Vítáním prvňáčků. Letošní proběhlo
3. října na Hladnovských kolejích.
Tamtéž pak 28. listopadu čekala na
nejen sportovně nadané nadšence
Laťka. Soutěžilo se nejen ve skoku
vysokém, ale také v originalitě
převleku.

A co patří podle prezidentky SUS
Ostrava mezi největší úspěchy zimního
semestru 2012? „Jednoznačně počet
nových členů SUS. Jen od září přišlo
přes 20 nových členů do všech sekcí,
také se přidala sekce nová - Studentský klub na FF OU StudentOFF. Jako
velmi důležitou věc s velkým potenciálem vidím také rozjezd internetového
portálu Undergroundu. Bez časopisového portálu pro studenty se už dnes
neobejde žádná univerzita a my máme
možnost ho vytvořit úplně od začátku
a rovnou pro obě univerzity OU i VŠB-TUO, což je skvělé.“
A v letním semestru? Neztratí se
ani další akce. V minulém roce vznikla
nová soutěž studentských kapel –
University Band Contest (UBC). A její
pokračování je na spadnutí. V čem
bude jiné? „Letos se UBC bude konat
v novém klubu s novou aparaturou,
s novými možnostmi a s polovinou
poroty skládající se ze známých osobností české hudební scény. Začínáme
spolupracovat s médii a rádiem Čas
rock, takže kromě hlavní výhry - účasti
na Majálesu Ostrava 2013, můžou
kapely vyhrát spolupráci s nahrávacím
studiem,“ prozradila hlavní iniciátorka
UBC Gabriela Kožušníková. Chybět
nebudou ani tradiční studentské plesy
– Ples v DK Akord a v Michálkovicích.
A samozřejmě majáles…
Jaký bude Majáles 2013?
Největší akce SUS Ostrava, Majáles,
je záležitostí až jarních dní, ale již nyní
probíhají přípravy. „Přípravy na
Majáles Ostrava 2013 už jsou v plném
proudu. Usilovně pracujeme na lineupech, které se budou uzavírat koncem
roku, a na fundraisingu,“ potvrzuje
hlavní organizátorka Jarka Kořená.
Právě line-upy, to, které kapely
a umělci se na majálesových prknech

objeví, je otázka celoročního jednání.
„Letos je výběr trochu náročnější,
ale zatím se řídím přáním studentů,
která vycházejí z dotazníků z loňského
Majálesu. Mohu prozradit, že jednu
z hlavních hvězd již máme potvrzenu,“
přibližuje výběr Gabriela Kožušníková,
hlavní manažerka obsazení majálesových stage.
A zatím není jisté ani místo, kde
Majáles 2013 proběhne. „Kromě
tradičního Slezskoostravského hradu
je druhou možností pro uspořádání
tohoto ročníku Dolní oblast Vítkovic.
Proto chceme studentům sepsat
všechna pro i proti obou variant
a nechat výběr na nich. Již od konce
prosince budou moci hlasovat na
majálesových stránkách o tom, která
varianta se jim líbí více,“ komentuje
možnou změnu místa Jarka Kořená.
Po celý rok vysílá také online studentské Rádio Kolej, které tvoří další ze
sekcí SUS Ostrava. Právě v těchto
dnech probíhá RK-SUS Ostrava Unitour, kdy DJ´s rádia hrají na různých
místech napříč OU a VŠB-TUO.
Stavovská unie studentů Ostrava
také úzce spolupracuje s ČeSU,
Českou studentskou unií, která
sdružuje studentské organizace po
celé České republice a sama realizuje několik projektů, např. TOP zaměstnavatelé nebo soutěž Fakulta roku.
Rok SUSky je často náročný, ale vždy
stojí za to.
Za SUS Ostrava
Agáta Vřeská,
f10868@student.osu.cz

←
Hladnovská laťka.
Foto: archiv SUS Ostrava

KTERÁ FAKULTA JE NEJ?
Existují žebříčky nejlepšího škol
i fakult. Sestavují se podle
mnoha kritérií a výsledky dávají
samotným školám zpětnou
vazbu a znamenají někdy
i míru prestiže. Jak ale obstojí
fakulty před tou nejpřísnější
a nejzasvěcenější porotou –
svými studenty a absolventy?
Projekt Fakulta roku. V minulém
AR spustila největší síť studentských
organizací v ČR, Česká studentská
unie (ČeSU), projekt s názvem Fakulta
roku. Proč vůbec vznikl a co bylo
jeho inspirací? „Impulsem k realizaci
projektu Fakulta roku 2012 pro nás,
studenty vysokých škol, byly žebříčky
celostátních českých médií, které
srovnávají různé fakulty vysokých škol
v ČR podle různých kritérií. Pohled

studenta jim chybí, a tak ho dáváme
my,“ zmiňuje hlavní důvody Zuzana
Věšínová, koordinátorka projektu
a tajemnice ČeSU.
Podle samotné ČeSU má projekt
za cíl „sestavit žebříčky fakult a soukromých vysokých škol z pohledu studenta a srovnat je s ostatními školami
a fakultami v České republice“. Pohled
studentů je přitom zásadní – právě
oni mohou hlasovat na základě pěti
kritérií o tom, jak si jejich fakulta stojí.
Hodnotí se tak například erudovanost
učitele, zajímavost předmětů či napojení na praxi. Žebříčky rovněž zohledňují počty studentů a absolventů dané
fakulty.
Výsledky by měly dát fakultám
zpětnou vazbu, ale nejen jim. „Posouzení kvality školy z pohledu studentů
je i kritérium, podle kterého by se

měli řídit budoucí vysokoškoláci, nyní
studenti středních škol. Těm chceme
projektem pomoci v jejich rozhodování,
na jakou fakultu či školu se přihlásit,“
říká k tomu Zuzana Věšínová.
Kdo vyhrál? V loňském žebříčku
dominovala na prvním místě Právnická
fakulta MU v Brně. V celkovém hodnocení získala od svých studentů největší
podporu. Fakulty jsou hodnoceny také
podle svého zaměření, čímž vznikají
dílčí žebříčky. V těch se umístily také
jednotlivé fakulty Ostravské univerzity.
Z lékařských fakult se ta ostravská
umístila na 3. místě. Stejné místo
patřilo také Pedagogické fakultě
v konkurenci pedagogických škol.
V žebříčku Sociální vědy a ﬁlozoﬁe
zvítězila právě Fakulta sociálních studií
OU a ostravská Filozoﬁcká fakulta byla
třetí. První místo získala také mezi

přírodovědecky zaměřenými fakultami
u nás ostravská PřF a stejně výsadní
místo patří také Fakultě umění OU
v kategorii Umění.
A kdo vyhraje letos? Šestého
listopadu začalo hlasování druhého
ročníku této soutěže. Stejně jako
v tom předchozím mohou studenti
a absolventi hodnotit své fakulty
a rozhodnout, která je podle daných
kritérií ta nejlepší. Hlasování je možné
na oﬁciálním webu soutěže
www.fakultaroku.cz a bude ukončeno
14. ledna 2013.
Agáta Vřeská,
f10868@student.osu.cz
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FOR STUDENTS? 4STUDENT.CZ
Pozvánky na zajímavé akce.
Novinky. Přehledná inzertní
služba pro studenty. Odkazy na
všechny studentské organizace.
Zajímavé odkazy. Možnost
prezentovat svou tvorbu…
Říká se, že dobrých nápadů je
všude spousta. Jde o to je zrealizovat.
Nápad i chuť realizovat měla, naštěstí
pro ostravské vysokoškoláky, také
Mgr. Štěpánka Zámečníková z oddělení
Péče o studenty na VŠB-TUO. Díky
tomu se začátkem prosince tohoto
roku naplno rozjede nový informační

organizací, které na OU a VŠB-TUO
působí.
Velkým přínosem je napojení na
Kariérní centrum a jednou ze služeb,
která by se měla na portálu spustit,
bude také schránka důvěry pro studenty. Všechny možnosti informačního
portálu 4Student budou navíc studenti obou univerzit moci využívat zcela
zdarma a sami obsah svou aktivitou
dotvářet.

portál pro studenty nejen Vysoké
školy báňské, ale také Ostravské univerzity. Další ze společných projektů
těchto univerzit dostal výstižný název
4Student a jeho obsah názvu plně
dostojí.
Studenti zde budou moct prezentovat svou tvorbu, díky online nástěnce
možnost prodat nebo naopak od
spolužáků koupit třeba skripta, vše
napříč všemi fakultami i oběma univerzitami. Zároveň zde budou nacházet tipy na zajímavé akce a přednášky,
užitečné odkazy, dokumenty univerzit
a rychlý přehled všech studentských

Agáta Vřeská
f10868@student.osu.cz

STUDENTSKÉ ORGANIZACE DISKUTOVALY
S REKTORY NAŠÍ UNIVERZITY I VŠB-TUO
Na naší univerzitě je hned
několik aktivních studentských
organizací. Podobně je tomu
na VŠB-TUO, a tak se před
rokem a půl rozhodly uspořádat
společné setkání a začít
efektivně spolupracovat.
Vzniklo tak první Setkání studentských organizací, a protože se setkalo
s pozitivním ohlasem, začalo se uskutečňovat každý semestr. Třináctého
listopadu 2012 proběhlo na kolejích
J. Opletala již třetí Setkání, kterého
se zúčastnil rekordní počet nejen
zástupců ze strany studentů, ale
také ze strany vedení OU i VŠB-TUO,
včetně obou rektorů, dvou prorektorů
a předsedkyň Akademických senátů.
A tématem byla pochopitelně otázka
integrace.
Má to své klady… Rektoři obou
univerzit, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.,
a prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., představili své pohledy na integraci, včetně

Fota: Kateřina Polínková

možných kladů i záporů.
Prof. Vondrák nastínil čtyři
možnosti, které jako univerzity máme:
přežívat, být na stejné úrovni jako
dnes, patřit mezi nejlepší univerzity
v republice, nebo dokonce být schopni
konkurovat v nadnárodním kontextu.
Zároveň následně dodal, že pokud
nechceme jen přežívat, ale posouvat
se kupředu, bude nezbytné začít se
o slučování univerzit bavit.
„Pokud se nebude nic dělat,
můžeme očekávat zhoršování našeho
postavení v rámci VŠ v České republice. Bez skokové změny nebudeme
moct změnit své postavení, i kdybychom třikrát chtěli,“ nastínil vývoj
situace rektor OU.
Kritérií, podle kterých se dá hodnotit případná integrace, je hned několik.
Ať už je to uplatnění absolventů, inovace, trendy ve ﬁnancování veřejných
vysokých škol…
Velkým problémem se podle obou
prezentujících může stát právě
nelineární ﬁnancování a změna
ﬁnancování ze strany MŠMT. Doposud
se ﬁnance rozdělovaly především
podle počtů studentů, teď se naopak
postupně začínají přiřazovat podle
jiných kritérií – vědy a kvality.
Dalším důležitým bodem mluvícím
pro integraci v tomto období je jistá
negativní motivace v podobě v budoucnu možného násilného slučování VVŠ
ze strany ministerstva. „Pokud nedojde k dobrovolnému slučování škol,
stane se buď násilným, nebo nezbytným, protože to nebudeme schopni
samostatně ﬁnančně ustát,“ řekl
k této problematice prof. Močkoř.
… i zápory Pozitiv, která integrace přinese, je mnoho; možnost větší
interdisciplinarity, odstranění duplicity vyučovaných předmětů, spojení
kapacit, lepší ﬁnancování ze strany
ministerstva i celkové postavení

v rámci vysokoškolského prostoru
u nás. A také aktuální naklonění integraci současným ministrem.
Zároveň se však nedá ubránit ani
několika hrozbám. Mezi ty největší
patří fakt, že u nás podobné sloučení
VŠ ještě nikdy neproběhlo a jedná
se o proces skutečně náročný. Velkou,
ne-li zásadní roli pak bude hrát také
lidský faktor či otázka určité ztráty
vlastní identity jak OU, tak VŠB-TUO.
Hledat takovou formu sloučení,
způsob, který by vyhovoval oběma
stranám a přinesl požadované beneﬁty, bude více než obtížné. „Je to krok
odvážný a získat pro něj podporu
nebude vůbec jednoduché,“ prohlásil
na závěr své prezentace rektor
Vondrák.
A co na to studenti? Integrace
je zatím spíše otázkou než konečným
rozhodnutím. V současné době je celý
proces ve fázi zvažování a sbližování
obou univerzit. „Bude otázkou
dalších jednání, jak celý proces bude
probíhat,“ připomněl prof. Močkoř.
Co však vnímají obě vedení univerzit
jako důležité, je komunikace v rámci
celé akademické obce OU i VŠB-TUO
a diskuze. Právě to bylo i jedním
z klíčových důvodů pro třetí Setkání
studentských organizací, které proběhlo tentokrát pod záštitou Student-

ské komory Akademického senátu OU.
Kolem 40 zástupců ostravských
studentských organizací tak mělo
více než hodinu možnost diskutovat
nejen na toto téma, a rozhodně to
nebylo naposled. Příští, čtvrté Setkání
se uskuteční na půdě Vysoké školy
báňské v letním semestru.
Tři nové projekty. Společné setkání
mělo vedle tématu slučování ještě
další část, a sice představení tří
nových projektů, jejichž společným
pojítkem je zacílení jak na studenty
naší univerzity, tak VŠB-TUO. Prvním
projektem, který představila Jaroslava
Kořená, prezidentka SUS Ostrava,
je Soutěž studentských projektů.
Druhý projekt, informační portál
4Student, představila Mgr. Štěpánka
Zámečníková z oddělení Péče o studenty VŠB-TUO, třetím projektem pak
byl časopisový Portál Underground,
který zástupcům studentských organizací představila jeho šéfredaktorka
Agáta Vřeská.
Agáta Vřeská
f10868@student.osu.cz
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ONLINE KATALOG VIZITKOU KNIHOVNY
Najít potřebné informace prostřednictvím Internetu je již dnes
samozřejmostÍ. Nebo alespoň
informace o informacích, ale
co nejvíce.S touto myšlenkou
se snaží Univerzitní knihovna
(UK) rozvíjet svůj online katalog
(aleph.osu.cz) a tam, kde již síly
vlastních knihovníků nesahají,
přidávat údaje odjinud z datového světa.
Již několik let funguje v prostředí
českých knihoven systém sdílení
obrázků obálek, umožňující si knihu
kromě popisujícího textu tak trochu
„osahat“. Podobně jsou v knihovnách
skenovány obsahy titulů, jimiž jsou
případně i s prohledatelným textem
záznamy dokumentů obohacovány.
Propojení s aplikačním rozhraním
Google Books nabízí ještě více. U vybraných nakladatelů spolupracujících
s Google si lze online prohlédnout

nikoli zanedbatelnou část celé knihy,
starší tituly s prošlou ochrannou
autorskou lhůtou mohou být takto
dostupné i v úplnosti.
Tituly z anglického prostředí
jsou obohacovány o odkazy na jim
podobné záznamy a věcné tagy
předplacenou službou Library ing.
A když žádaná publikace není online
ani ve fondu univerzitní bibliotéky,
katalog nasměruje při hledání na
záznamy v Moravskoslezské vědecké
knihovně, sídlící jen pár set metrů
od hlavní budovy UK.
Žádná knihovna ani jiná společnost,
ale nenahradí čtenáře a jeho
zkuše-nost. Katalog proto nabízí
doplňování uživatelských názorů
a hodnocení k záznamům knih
a dokumentů. Uživatelé mohou
společně sdílet katalogizátorům skrytá
tajemství knih jak přímo v katalogu,
tak prostřednictvím vybraných
sociálních sítí, do nichž aplikace od

jednotlivých záznamů odkazuje.
Nejen začátečníkům v tvorbě odborných textů napomůže zobrazení
záznamů ve formě bibliograﬁckých citací dle platné ISO ČSN normy
využívající služeb aplikací citace.com.
Nabízí se v úplném zobrazení záznamu
a připravuje se i do Mé schránky,
kam si může uživatel ke svému kontu
dlouhodobě ukládat zajímající
ho tituly.
Dohledat požadovaný titul v katalogu je jedna věc, dostat se k dokumentu ale ještě druhá, což v složitě
strukturované univerzitní knihovně
nemusí být jednoduché. Katalog byl
proto doplněn o bližší vysvětlení
statusů exemplářů s podmínkami
jejich půjčování nebo odkaz na bližší
informace o studovnách a dalších
lokacích, kde lze dokument už „doopravdy“ najít. Graﬁcky jsou odlišeny
exempláře volné k vypůjčení.
Na vývoji funkčností online katalogu

se podílí celý kolektiv pracovníků UK,
jednak průběžně připomínkami
a návrhy, nebo najednou na interním
workshopu uspořádaném v knihovně
počátkem léta. Podařilo se například
přidat setřídění výsledků podle shody
s dotazem (relevance), což aplikace
v standardně distribuované podobě
neuměla. Ve vývoji je našeptávač
usnadňující uživateli zadávání dotazu
a na zpracování čekají i další podněty.
Knihovna bude vděčná za jakékoli
další kritiky i tipy, které lze podat
prostřednictvím formuláře přímo v samotném katalogu. Většinu funkčností
knihovního systému používají výhradně knihovníci, ale komponenta online
katalogu má přehledně sloužit všem.
PhDr. Matyáš Franciszek Bajger,
systémový knihovník,
matyas.bajger@osu.cz

BIBLIOBOX – MĚSÍC PROVOZU
Jdete pouze vrátit knihy?
Nechce se vám čekat kvůli tomu
ve frontě? Máme pro vás řešení.
Vhoďte knihy do biblioboxu.
Že nevíte, co to je? Pojďme si to
více osvětlit.
Před hlavním vchodem do Univerzitní knihovny (UK) naší univerzity na
Bráfově ulici 3 v Moravské Ostravě
po pravé straně se od 18. října 2012
nachází nově zakoupený a nainstalovaný bibliobox. Důvodem pořízení
biblioboxu bylo rozšířit nabídku našich
služeb a umožnit našim uživatelům
vracení knih 24 hodin denně 7 dní
v týdnu.
Jak tedy vrácení knih přes
bibliobox funguje? Bibliobox

(speciální sběrný box) vám umožňuje
vrátit vypůjčené knihy z půjčovny UK
zejména mimo provozní dobu knihovny. Celý proces vrácení je snadný
a rychlý. Knihy vhodíte do označeného
otvoru v biblioboxu, kterým se kniha
po kolečkách sesune dovnitř. Lépe
je vracet knihy po jedné a vkládat
hřbetem dolů. Vzhledem vám může
připomínat obrovskou poštovní
schránku, stejně tak funkcí vhozu.
Bibliobox je odolný proti vlhkosti
a vhozené dokumenty jsou dobře
chráněny před poškozením. Knihy
dopadnou do měkkého, což umožňuje
měkká elastická podložka uvnitř boxu.
Pracovníci knihovny knihy poté vyjmou
a výpůjčku z vašeho čtenářského
konta odečtou nejpozději následující
pracovní den.
Kontrolu si následně můžete
provést v online katalogu ve svém
čtenářském kontě: http://aleph.
osu.cz/.U zbývajících nevrácených
knih se výpůjční doba automaticky
neprodlužuje. Stávající sankční poplatky zůstávají beze změny a uživatel je
povinen je uhradit při nejbližší návštěvě v půjčovně Univerzitní knihovny,
případně ve fakultních studovnách.
Nebudou-li poplatky uhrazeny do
1 měsíce od vrácení, budete e-mailem
vyzváni k vyřešení této záležitosti.
Jak je bibliobox využíván? Od
prvního dne instalace biblioboxu uběhl
již měsíc. Je důležité a zajímavé sledovat, jak se tato služba postupně dostává do povědomí našich uživatelů.
Jsme velmi rádi, že bibliobox začíná
být využíván jako doplňková možnost
vrácení knih z oddělení půjčovny.
Služba je využívána zejména v období

uzavření knihovny přes víkend, jak
dokládá statistika počtu vyzvednutých
knih každé pondělí. Avšak i v době
otevření knihovny se bibliobox naplňuje knihami.
Denní statistiky hovoří o následujících údajích: denní průměr v měsíci
říjnu 2012 (pondělí-pátek) byl 8 knih.
Oproti tomu v listopadu se zvýšil
denní průměr vrácených knih touto
službou na 20 knih. Měsíční statistika
pak dokládá, že ke dni 15. listopadu
2012 bylo prostřednictvím knižního
boxu vráceno celkem 303 knih.
Nejvyšší počet vrácených knih v jednom dni byl 32 ks. První kniha byla do
biblioboxu vhozena hned v první den
instalace, což jen dokazuje zkušenosti
našich uživatelů s jinými biblioboxy
ostatních knihoven.

Velmi děkujeme, že využíváte
této služby. Jsme rádi, že se stala
usnadněním pro naše uživatele
a můžeme být nápomocni při řešení
jejich časové tísně, jak jim umožnit stihnout vrátit knihy do daného termínu.
Zároveň budeme vděčni za jakoukoliv
zpětnou vazbu, ať už ústní, emailem či
zprávou na facebooku Univerzitní knihovny Ostravské univerzity v Ostravě.
Mgr. Daniela Kolářová Jasenská,
ředitelka UK OU,
daniela.kolarova@osu.cz

←, ↑
Bibliobox naší Univerzitní knihovny
si čtenáři oblíbili.
Fota: Jiří Plešek

PROJEKTY EVROPSKÉ UNIE / 37

TRIO MLADÝCH ŠPIČKOVÝCH
POSTDOKTORANDŮ NAŠÍ UNIVERZITY
Zásluhou projektu „Posílení
vědeckých pracovišť Ostravské
univerzity v Ostravě“ – CZ.1.07/
2.3.00/30.0047 mohli být na
naši univerzitu přivedeni tři
mladí špičkoví postdoktorandi.
Naše univerzita (OU) stále zvyšuje kvalitu své vědecké obce.
Díky podpoře EU a MŠMT ČR mohli
být na půdu OU, přesněji pak na přírodovědeckou, ﬁlozoﬁckou a lékařskou
fakultu, přivedeni špičkoví postdoktorandi. Jelikož výběrové řízení na obsazení míst postdoktorandů bylo vyhlášeno celosvětově, byla škála adeptů
na každé z vyhlášených pozic
nepřeberná.
Výběrové komise tedy mohly vybrat
nejlepší z nejlepších. Těšit nás může,
že mezi touto elitou oboru uspěli dva
čeští a jeden slovenský doktor. Jelikož
se jedná o budoucí špičky daných
oborů, dovoluji si vám tyto tři
odborníky představit.

barokní poetiky, podílel se na edici
nejvýznamnějších latinských dokumentů
vztahujících se k politickým a kulturním
dějinám jednotlivých evropských zemí,
také spolupracoval na antologii latinských textů Bohemia Latina.
Na OU pracuje pod mentorským vedením prof. PhDr. Zdeňky Kalnické, CSc.,
na katedře ﬁlozoﬁe Filozoﬁcké fakulty,
kde se zabývá výzkumem v oblasti raně
novověké přírodní ﬁlozoﬁe.Studentům
OU přednáší v předmětech Filozoﬁe
italské renesance a Řecká a latinská
ﬁlozoﬁcká terminologie.
Mgr. MATEJ VESTEG, PhD.
- POSTDOKTORAND PŘÍRODOVĚDECKÉ
FAKULTY

Dr. Matej Vesteg získal titul doktora
genetiky na Univerzitě Komenského

v Bratislavě v roce 2010. Jeho školitelem byl profesor J. Krajčovič. Ve své
vědecké činnosti se zabývá teorií
ve vývoji (evolucí), zejména pak jde
o původ eukaryotických buněk a jejich
organel, stejně jako vznik meiózy
a pohlaví.
Před nástupem na naši univerzitu
působil jako výzkumný pracovník
Ústavu buněčné biologie a biotechnologie Přírodovědecké fakulty
Univerzity Komenského v Bratislavě.
Zde se zabýval studiem jaderných
genů chloroplastových bílkovin
u bičíkovců Euglena gracilit.
V současné době pracuje na OU pod
vedením mentora Mgr. Marka Eliáše, Ph.D.,
na výzkumu evoluce a genomiky. Studenti přírodovědecké fakulty se s dr. Vestegem mohou setkat při hodinách Biologie
buňky či v Protistogogických seminářích.

Mgr. JAN HERŮFEK, Ph.D.
- POSTDOKTORAND FILOZOFICKÉ
FAKULTY
Dr. Jan Herůfek získal tři doktorské
tituly na třech fakultách Univerzity
Karlovy v Praze (UK) – na Evangelické
teologické fakultě, Přírodovědecké
fakultě a Filozoﬁcké fakultě. Na katedru
ﬁlozoﬁe a přírodních věd Přírodovědecké
fakulty UK také po získání svého prvního
doktorského titulu nastoupil jako
vědecký pracovník.
Jeho všeobecný rozhled mu umožnil
účastnit se mnoha mezinárodních
projektů, např. Překladů latinské

Mgr. VLADIMÍR BERAN, Ph.D.
- POSTDOKTORAND LÉKAŘSKÉ
FAKULTY

Dr. Vladimír Beran získal svůj
doktor-ský titul z mikrobiologie v roce
2009 na Masarykově univerzitě
v Brně. Po studiích pracoval v Mykobakteriologické laboratoři Oddělení
bezpeč-nosti potravin a krmiv Výzkumného ústavu veterinárního lékařství
v Brně.
Na tomto mezinárodně uznávaném
pracovišti se naučil metodám vědec-

FLEXIMATERNITY
Vzdělávací a poradenské centrum
GRACENT, v.o.s. ve spolupráci s ﬁnančním partnerem Ostravskou univerzitou
v Ostravě a neﬁnančními partnery
NEADRO, o.s., Dítě s diabetem, o.s.,
Základní škola logopedická s.r.o.
v projektu FLEXIMATERNITY tedy ﬂexibilního mateřství uskutečňuje regionální individuální rekvaliﬁkační kurz
Pečovatel/ka o dítě - chůva, hrazený
z prostředků ESF prostřednictvím OP
LZZ č.1.04/3.404/76.00177, jako jedné z možností urychlenějšího návratu
dlouhodobě nezaměstnaných zpět na
trh práce.Projekt je určen uchazečům

o zaměstnání, kteří jsou v evidenci
Úřadu práce déle než šest měsíců.
Od října letošního roku je realizován
první pilotní rekvaliﬁkační kurz. Přijetí
uchazeče do kurzu Pečovatel/ka
o dítě – chůva předchází přijímací
testy, které realizuje Ostravská univerzita. Na výuce se podílejí zkušení
lektoři Ostravské univerzity a lektoři
GRACENT, v. o. s.
Do roku 2014 bude uskutečněno
celkem osm kurzů, z nichž každý má
160 hodin včetně praxe.
Zájemci se nyní mohou hlásit do
kurzu, který bude realizován v březnu

2013. Kurz je pro zájemce/kyně
zdarma.
Cílem projektu je nabídnout
osobám znevýhodněným na trhu
práce nové možnosti řešení jejich
situace. Absolventi/ky se mohou stát
živnostníky, mohou založit ﬁrmu na
hlídání dětí, soukromou miniškolku
nebo pracovat jako chůva.
Zájemci se mohou hlásit na adrese
zdenka.rusnokova@gracent.cz.
Více info na www.gracent.cz
Text a foto Zdenka Rusnoková

ké práce, která zahrnovala také provádění experimentů v rámci výzkumných grantů, publikací výsledků
a jejich prezentaci na mezinárodních
odborných konferencích.
V roce 2010 nastoupil na Oddělení
klinické mikrobiologie do nemocnice
v Náchodě, kde se seznámil s postupy
používanými v klinických laboratořích
a začal se intenzivně věnovat mikrobiologii.
Na naši univerzitu přešel z Laboratoře řasových biotechnologií Mikrobiologického ústavu v Třeboni, kde se
zabýval optimalizací podmínek kultivace řas pro biotechnologickou produkci
bioaktivních látek, které představují
potenciál konverze na biopaliva.
Nyní na katedře biomedicínských
oborů zkoumá vliv dezinfekčních prostředků a faktory patogenity mikroorganismů Clostridum diﬃcile. Na Lékařské
fakultě vede semináře předmětů Obecná
mikrobiologie a Základy mikrobiologie.
Ing. Lucie Kožušníková,
oddělení pro podporu projektů OU,
lucie. kozusnikova@osu.cz

←
Mgr. MATEJ VESTEG, PhD.
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MPSV: PROGRAM STÁŽÍ STUDENTŮM
POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ USNADŇUJE VSTUP
NA TRH PRÁCE
Absenci pracovních zkušeností
u českých středoškoláků a studentů VOŠ a VŠ řeší nový projekt
Fondu dalšího vzdělávání (FDV).
Již druhý projekt Fondu se
zaměřuje právě na absolventy.
„Stáže pro mladé zájemce
o zaměstnání“ přinesou 840
zájemcům možnost získat
pracovní praxi během studia.
Získají tím podstatný náskok před
svými spolužáky. Tři čtvrtiny zaměstnavatelů totiž při náboru absolventů
jednoznačně preferují uchazeče s prokazatelnou praxí. Stážisté, kteří se
u ﬁrem osvědčí, mají po skončení
účasti v projektu lepší možnost najít
si práci. Ať již u ﬁrmy, kde pracovali,
nebo díky získané praxi u jiných společností. Zájem o takový typ projektů
dokládá mj. počet těch, kteří se jen
během prvních týdnů již zaregistrovali
do projektu Stáže ve ﬁrmách, a to jak
na straně poskytovatelů stáží (423),
tak i na straně stážistů (1604).
Projekt „Stáže pro mladé zájemce
o zaměstnání podporující u žáků
posledního ročníku SŠl a studentů
posledních dvou semestrů VOŠ či VŠ
získávání pracovní praxe, vznikl záslu-

hou podpory Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost.
Tento způsob praktického nabývání
zkušeností reaguje na problém
zaměstnatelnosti absolventů škol.
Ti se často potýkají s problémem
nedostatku pracovních zkušeností.
„Pro ﬁrmy je to potíž. Nemají čas zjišťovat, jak je který absolvent schopný.
Proto raději preferují ty uchazeče
o práci, kteří jsou schopni doložit
pracovní praxi,“ shrnuje situaci na trhu
práce Pavel Kryštof, ředitel Fondu
dalšího vzdělávání.
A právě zmiňovaný projekt má
uznatelnou praxi budoucím absolventům zajistit. Celkově FDV počítá se
zapojením 840 mladých lidí. „Projekt
přináší beneﬁty pro obě strany.
Budoucí absolventi získají pracovní
zkušenosti, naučí se novým dovednostem a dostanou šanci předvést
se v tom nejlepším světle u potenciálního zaměstnavatele. Na druhé
straně ﬁrmy mají možnost vychovat
si budoucího zaměstnance a ověřit

si jeho schopnosti. Účast na projektu
navíc pomůže žákům a studentům
navázat kontakty s ﬁrmami a ﬁremním
prostředím.“ doplňuje přínosy projektu
Pavel Kryštof. Mezi ty patří také fakt,
že FDV uhradí ﬁrmám ﬁxní náklady
spojené se stážemi.
Projekt je součástí reakce na celoevropský problém nezaměstnanosti
mezi mladými lidmi, který se bohužel
týká i ČR. Absolventi se přitom často
točí v bludném kruhu. Jako uchazeči
o zaměstnání jsou odmítáni, protože
nemají pracovní praxi, kterou jim ale
nikdo nechce poskytnout.
Zmiňovaný projekt se nezaměřuje
pouze na získání prvotní praxe,
ale stážisty chce také připravit na to,
jak se správným způsobem ucházet
o první pracovní místo. K tomu poslouží e-learningový kurz zaměřený na
rozvoj tzv. měkkých dovedností, které
jsou v pracovním životě velmi důležité.
Zájemci se do projektu mohou

registrovat od února 2013 přes
internetové stránky www.stazepromlade.cz, které budou spuštěny
v prosinci tohoto roku. Uchazeči
o stáž si budou moci vybrat a přihlásit
se na takovou stáž, která bude odpovídat oboru jejich studia.
První párování žáků a studentů
s konkrétními ﬁrmami je plánováno
na březen 2013. Stáže jsou placené.
Student vykonává práci na základě
dohody o provedení práce se sazbou
60 Kč za odpracovanou hodinu. Veškeré náklady spjaté se stáží jsou hrazeny ex post, což zahrnuje jak mzdu
stážisty, tak i náhradu mzdy mentora.
Jednotlivé stáže trvají od jednoho
do tří měsíců. Finální náklady na celý
projekt se pohybují kolem 71 milionů
korun. Projekt skončí v srpnu 2015.
Podrobnější informace o projektu:
Martina Arnoldová, martina.arnoldova@fdv.mpsv.cz
Viktorie Plívová

POSLÁNÍ REKVALIFIKAČNÍHO RÁMCE
Projekt Národní kvaliﬁkační
rámec terciárního vzdělávání
(Q-Ram) patří mezi individuální
projekty národní řešené Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy v oblasti terciárního vzdělávání.
Podnět k vytvoření národních
kvaliﬁkačních rámců byl deklarován na
konci první desítky let od podpisu
Boloňské deklarace a zahájení Boloňského procesu a vychází především
z potřeby zpřehlednit systém terciárního vzdělávání v zemích Evropy.
Co je kvaliﬁkační rámec? Jedná se
o nástroj, který nabízí způsob,
jak popsat odborné znalosti, odborné
dovednosti a obecné způsobilosti studentů a absolventů jednotlivých studijních programů a oborů vysokých
a vyšších odborných škol prostřednictvím výstupů z učení. Uchazeči, studenti a zaměstnavatelé získají jasnou
informaci o tom, jaké znalosti, dovednosti a způsobilosti studium skutečně
rozvíjí a co absolventi na výstupu
skutečně umí.
Na řešení projektu Q-Ram

se podílelo přes 170 akademických
pracovníků a dalších odborníků ze
40 institucí – vysokých škol, vyšších
odborných škol, zaměstnavatelských
organizací, akreditačních komisí
i orgánů státní správy, což svědčí
o výrazném zájmu akademických obcí
a dalších aktérů o tento projekt.
Na jaře letošního roku proběhlo
šest vzdělávacích seminářů, kterých
se zúčastnilo více než 350 zástupců
vysokých a vyšších odborných škol,
přičemž jejich zpětná vazba se pro
nás stala velmi důležitým ukazatelem
užitečnosti zavádění kvaliﬁkačního
rámce.
Zkušenosti vyučujících vysokých
a vyšších odborných škol ukazují,
že zavádění kvaliﬁkačního rámce
a výstupů z učení není bez problémů
a rizik, ale pozitiva a přínosy ve
výsledku vysoce převažují. Největším
rizikem je pouhé formální zavedení
kvaliﬁkačního rámce a výstupů z učení,
při kterém by administrativní nařízení
změnilo celý proces ve vyplňování
formulářových kolonek.
Když se na školách namísto toho
podařilo vytvořit prostor pro odbor-

nou a tvůrčí diskusi, vznikly výstupy
z učení jako všestranně srozumitelné
informace o obsahu a výsledcích studia, které současně napomáhají lepší
provázanosti ve studijních plánech
i propojení výstupů z učení se způsoby
vzdělávání a hodnocení.
Ze zkušeností a hodnocení
vyučujících: „Akademičtí/pedagogičtí
pracovníci přes počáteční skepsi
(danou tím, že zpracovávání výstupů
z kurzů bylo vnímáno jako další administrativní zátěž) měnili postoj, když
se o užitečnosti Q-Ramu přesvědčili
vlastní přímou zkušeností.“ (UK) Lepší
orientace zaměstnavatelů, studentů
i uchazečů o studium v nabídce
studijních oborů. (VŠB-TUO) Umožní
eliminovat redundantní disciplíny
či naopak výuku posílit tam, kde by
se naplnění požadavků hlavních oborů
studia ukázalo jako nedostatečné.“
(UPOL)
Pilotní implementace na 18 institucích terciárního vzdělávání společně
se vzdělávacími semináři nám ukázaly,
že kvaliﬁkační rámec je nástrojem,
který má potenciál zpřehlednit sektor
terciárního vzdělávání, zlepšit

prostupnost studia, zlepšit podmínky
pro mezinárodní studentské mobility
a zaměstnatelnost absolventů,
usnadnit srovnatelnost a přenositelnost zahraničního nebo předchozího
studia a poskytnout nástroj pro tvorbu a hodnocení programů terciárního
vzdělávání.
Vzhledem k tomu, že vytváření,
zavádění a využívání kvaliﬁkačních
rámců terciárního vzdělávání se věnují
všechny evropské i některé mimoevrospké státy, lze přínos projektu
Q-Ram spatřovat také v celkové
modernizaci českého systému terciárního vzdělávání a jeho otevírání
směrem do zahraničí.
Na: http://qram.reformy-msmt.cz/
naleznete naše publikace, materiály ze
seminářů a řadu dalších informací
o projektu Q-Ram.
Za tým projektu Q-Ram
Mgr. Drahomíra Rybová,
drahomira.rybova@msmt.cz
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ZAČÍNÁ 5. ROČNÍK STUDENTSKÉ
SOUTĚŽE KREATIVITY WINSTON ECON ART
Graﬁcká a multimediální
laboratoř Fakulty informatiky
a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje již
5. ročník kreativní soutěže
s názvem Winston Econ Art.

Nabízí tak možnost studentům
neuměleckých SŠ a VŠ, včetně seniorů
z Univerzit třetího věku, dokázat svou
tvořivost i představivost a podělit se
o své nadání. Studenti budou soutěžit
celkem v osmi kategoriích rozdělených
do tří skupin – fotograﬁe, graﬁka
a ﬁlm. Přihlašovat své práce bude
možné od 15. prosince 2012
do 15. ledna 2013.
Ze všech přihlášených děl vybere
vítěze odborná komise složená ze
zástupců pořadatele, popř. zástupců

partnerů soutěže a odborníků z fotograﬁcké, graﬁcké a video praxe. Vítězná díla se dočkají slavnostní prezentace na galavečeru dne 7. března
2013, kde za ně jejich autoři převezmou ceny z rukou významných osobností z oblasti graﬁky, fotograﬁe
a ﬁlmu.
„Cílem soutěže je poukázat na
talent a dovednosti studentů, kteří
sice nestudují umělecké školy, ale
i tak dokáží vytvořit zajímavá díla.
Ať už se jedná o fotograﬁe, graﬁku

nebo krátké ﬁlmy, soutěž Winston
Econ Art podporuje a motivuje studenty, aby ukázali, co umí. Cílem je
především kreativní vyjádření sama
sebe pomocí uvedených technologií,“
uvedl za organizátory soutěže Winston Econ Art Ing. Zdeněk Vondra. Víc
informací na www.winstoneconart.cz
Anna Suchá,
tel.: 731 619 287,
anna-sucha@email.cz

DÍLA /

KDO JE BEZ VINY,
AŤ PRVNÍ HODÍ KAMENEM!
Lidé odjakživa rádi vytvářejí lehkovážné nálepky.
Ti, kteří žijí v zemi zaslíbené, medem a strdím
oplývající, si oblíbili obviňující označení Rus. Řeč je
o nepříteli demokracie, o despotovi, který nás tvrdě
potrestá za sebemenší projev svobodomyslnosti.
Rus je vývozce prohnilého komunismu, záludný
hokejista a nečestný alkoholik. Selhává zkrátka
v oblastech, které jsou pro českého člověka tolik
důležité. Pokud však na chvíli odvrátíme zrak zády
mediálnímu světlu, dozvíme se, co nás nutí takto
uvažovat.
Není nad to, pro změnu otevřít knihu a vyslechnout Dmitrije Ivanoviče Něchljudova. Hrdina Tolstého
románu Vzkříšení odhaluje romantické nitro zasazené do realistického prostředí faktu. Jeho touha
změnit vlastní život a pomoci blízké ženě postupně
přerůstá v uvědomělý zájem o stále širší okruh lidí
bláznivého organismu carského Ruska. Pronáší zcela
opačnou, biblicky orientovanou řeč: "Kdo je bez viny,
ať první hodí kamenem."
Motivem knihy je Spencerova ﬁlosoﬁe
zpochybňující v kontextu druhé poloviny devatenáctého století soukromé vlastnictví půdy. Vycházejme
jednoduše z předpokladu, že obdělávání statků mělo
svou podobu, dokud vše neovládl bohatý pán dvora.

Foto: archiv autora

Ten vysvětlil, že vše patří jemu. Levně nakoupil,
draze prodal a nechal druhé napospas při nedostatku životních zdrojů. Důsledkem je, že někteří lidé
žijí dál na chudobném venkově a jiní marně zkouší
štěstí ve městě. V bídě okrádají, vraždí a vyrábí
nelegálně alkohol. Mnoho z nich je proto zatýkáno.
Chudí i bohatí odbojáři protestují proti vykořisťování.
Požadují svobodu a důstojný život pro obyčejného
člověka. Většinou končí z politických důvodů rovněž
za mřížemi. Mnozí chápou odsouzené jako lumpy
s vrozeným sklonem ke špatnosti. Úděl jim komplikují a souhlasí s trestem, nikoli s odpuštěním.
Neuvědomují si přitom, jak málo by v této chudé
společnosti stačilo, aby byli sami potrestáni.
Něchljudov se během zachraňování Jekatěriny
Maslovové postupně seznamuje s nejrůznějšími
sférami ruského života. Zjišťuje, že v rámci soudnictví je možno poslat člověka do vyhnanství, na
nucené práce či na smrt díky administrativní chybě,
kdy do kolonky Zabití není připsáno bez vražedného
úmyslu. Přichází na to, že pokud verdikt padl, nikoho
už omyl nezajímá jako podstatná lidská věc, nýbrž
pouze jako možný předmět budoucího soudního
jednání u vyšší instance. Naplno vystřízliví ze svého
předchozího života, v němž dováděl se ženami,
kochal se prázdnými salónními úsměvy a líbal ruce
nadřízeným. Prokoukne právníky, vojáky, pokrytecké
církevní kazatele a jinou elitu, která žije ze dne
na den vykonáváním své práce, aniž by se kriticky
zamyslela. Poznává starostlivé vězně snažící se
v nelichotivých podmínkách smysluplně růst,
ale také trestané revolucionáře přeměňující boj
za spravedlnost v sobecké osobní kázání.
Tolstoj napsal o člověku chránícím duchovno před
světskou dekadencí. Jeho humanismus vychází
z upřímné křesťanské víry. Upřímnost můžeme hledat na různých místech, například v zárodcích komunismu, křesťanství nebo jiných ﬁlosoﬁí. Ty v mnohém
usilovaly o člověka v první i druhé osobě. V praxi se

však vše přeměnilo v arogantní pravdu. Komunismus
vytvořil ze snahy o lepší život diktaturu proletariátu, křesťanství ze starosti o všudypřítomné dobro
církevní tresty, upalování nebo prodávání odpustků.
Autor promlouval na konci devatenáctého století.
Jeho kritika však může být poučná i pro dnešní dobu
plnou bezohledných pravd „kapitalistického dobra“.
Ty sice nezpůsobují, že chodíme za svůj názor do
vězení, ale zaručují, že naše postoje nemají žádnou
váhu, vymykají-li se hlavnímu proudu.
Hloupneme příliš častým sledováním mediálních
pořadů. Neustále posuzujeme dobro a zlo pomocí
bezduchých televizních nálepek. Nepokoušíme se
o odhalení složitějších souvislostí. Pravdy, které
udržujeme při životě, jsou přehnaně urputné,
sebejisté a netolerantní. Jak konkrétně vypadají?
Například takto: "Komunismus je špatný! Prostě je!
Umírali lidé!" Zeptám se: "A co humanismus
a starost o lidi, ze které vzešel?" Odpověď: "To je
jedno! Zkrátka je špatný! Dnes si můžu dělat, co
chci a nikomu nic nedlužím! Nevěřím ani křesťanství!
To jsou přece lži! Pravdou je moje zaměstnání
a moje barevná televize!" Další arogantní pravdy?
Tak například: "Šárka Záhrobská je rozmazlená!
Všichni politici jsou zlí! Kapitán potápějící se italské
lodi je padouch! Všechny ženy jsou potvory hrající
své manipulativní hry! Všichni muži jsou sobci myslící
jen na sex!" Anebo: "Všichni Rusové jsou špatní!"
Já však odpovídám: "Ne! Našel jsem mezi Rusy
krásného člověka. Objevil jsem Tolstého." Krása lidí
nezávisí na nálepce. Spočívá v nepotlačování
a mírném souzení druhých. Uvědomme si, že každý
názor stojí na křehkých základech, v nichž se hrdě
ukazuje pro život důležitá víra. Ta však společnou
deﬁnitivní pravdu nikdy neodhalí. Z čeho tak usuzuji?
Nejspíše z vlastního pocitu viny. A kdo je bez viny,
ať první hodí kamenem.

Ivan Karas
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ŠTĚPÁN NEUWIRTH: POHÁDKA
POHÁDKY S VŮNÍ
LUK A LESŮ

NA VÝLETĚ S VYDROU (ukázka)

ŠTĚPÁN NEUWIRTH

Druhé vydání Pohádek s vůní luk
a lesů vydané tentokrát nakladatelstvím OPTYS věnuje větší
pozornost ilustracím a jednotlivé kapitoly obsahují kratičké
veršíčky, které jednotlivé
příběhy hlavní hrdinky Pohádek
uzavírají. Čtyř nebo osmiverší
nesou poetická ponaučení
malým čtenářům.
Autor Štěpán Neuwirth sám říká:
„Vsadil jsem na skutečnost, že knížku
budou číst hlavně a převážně dívenky
ve věku šesti až devíti let. Malé čtenářky vnímám jako budoucí nositelky
vzdělanosti a bytosti, které mají
k přírodě daleko intenzivnější, vřelejší
vztah než jejich chlapecké protějšky.“
Texty pohádek zřejmě v tomto
kontextu inspirovaly
ilustrátora Michala
Kavana, jenž
vytvořil barevný,
emotivní

a dětské duši zcela srozumitelný
obraz přírodního prostředí, a tak
vytvořil příběhům důstojný rámec.“
Neuwirth vsadil na to, že v třetím
tisíciletí to budou hlavně ženy, které
se stanou iniciátorkami návratu
lidské populace k přírodě a etickým
hodnotám. „Pokud toto moje dílko
přispěje alespoň maličkým dílkem
k naplnění této vize, bude to pro mne
osobně jakýmsi ´pohlazením po duši´,
nehmotnou odměnou za celoživotní
práci, kterou jsem věnoval dětem,“
zakončil autor.

Vodomilka každou chvíli zarejdila hned k pravému, hned k levému břehu;
to když ucítila nové proudění. „To je Ždibínek, tohle zase Frčálek a tomu říkáme
Toužínek. Jsou to prameny našeho potoka, přinášejí potoku život a zprávy, co se
děje v polích, lukách a lesích kolem.“ A než se Lucinka nadála, mrskla Vodomilka
svým kormidlovým ocasem a už se hnaly po proudu zpátky. Když se Lucinka
jednou nadechla, ucítila známou vůni.
„To je vůně domova,“ poučila ji vydra. „Vždycky víme, kam patříme. Kdyby
toho nebylo, byli bychom bezejmenní tuláci.“ Ale jen to dopověděla, foukla Lucince nejdříve do pravého, pak do levého ouška a nakonec do nosíku. „Ta ouška
musela být opačně, aby se zrušilo vydří kouzlo,“ řekla Vodomilka a šup – zmizela
v sítině. „Nezlob se, ale já dostala takový hlad,“ ozvalo se už z dálky.
I Lucince kručelo v bříšku. Utíkala rychle domů, aby všechno pověděla
mamince i tatínkovi. Jen Michálkovi neřekla až do třetího rána nic o svém
dobrodružství. Byl totiž tak vylekaný, že by jí to hned ani nevěřil. A tři dny jsou
dost na to, aby velcí i malí si dali myšlenky do pořádku.
Každý se rád domů vrací
děti, velcí, vydry, ptáci
ať je doma každý rád
to si budeme děti přát.

Mgr. Hana Jenčová,
tel.: 776 498 294,
newsletter@osu.cz

↓
Š. Neuwirth – bývalý tiskový mluvčí
Zdravotně sociální fakulty, ale také
spisovatel, publicista a novinář.
Foto: Hana Jenčová

ZAMYŠLENÍ
DOBA ČEKÁNÍ

MIRIAM PROKEŠOVÁ
Je doba adventní. Doba čekání, čekání na příchod.
Na jaký to příchod čekáme? Vlastně to není podstatné. Někdo čeká na štěstí,
na úspěch, na lásku…
Někdo na dítě v jesličkách, někdo na dárky, někdo na pohodu, klid a rodinná setkání,
někdo na vánoční výzdobu a stromeček, na vánoční atmosféru.
Někdo naopak Vánoce odmítá právě proto, že toto „čekání“ je pro něj nemožné.
A prázdné. A navíc bolí. A nejlépe je před tou bolestí utéct odmítnutím, že něco
takového (výše vyjmenovaného) může být, či dokonce i je.
Vánoce jsou o tom všem.
Nemusíme čekat na nic velikého.
Můžeme čekat třeba jen na zimní nebe plné hvězd. A na ticho a radost v srdci
jen z toho, že jsme.
Přejme si to navzájem
a bude nám na světě zase o něco líp.

PF 2013

HODNĚ ENERGIE, RADOSTI Z UČENÍ SE NOVÝM VĚCEM,
ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ VÁM V NOVÉM ROCE PŘEJE
VAŠE REDAKČNÍ RADA

Děkuji vám, milí dopisovatelé, i vám, členky redakční rady za přízeň a píli. To vy jste vytvořili takto bohaté číslo. Odpusťte, že se nevešla všechna fota a některé texty vyjdou až v č. 1/2013.
Zachovejte nám přízeň! Mgr. Hana Jenčová, šéfredaktorka
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