
AKADEMICKÝ DEN 

OSTRAVSKÉ UNIVERZITY 2013
Významným dnem Ostravské 
univerzity byla středa 2. října 
2013, kdy proběhl devátý Akade-
mický den. 

 Již tradičně bylo oceněno 
18 nejlepších studentů za uplynulý 
akademický rok. 
 Novinkou bylo vyhlášení Ceny 
rektora. Toto prestižní ocenění získal 
čerstvý absolvent Adam Soustružník 
mimo jiné za vznik společné 
Stavovské unie studentů Ostrava, 
studentské organizace OU a VŠB-TU. 
Další oceněnou byla doktorandka 
Tereza Ševčíková, která získala cenu 
za výzkum v oblasti molekulární 
biologie a genomiky řas. 
 Cena rektora byla předána 
i profesoru Janu Kellerovi, významnému 
sociologovi, který přednáší na 
věhlasných zahraničních univerzitách 
a publikuje v odborných časopisech. 
Vydal téměř tři desítky monografi í. 
 Slavnostní atmosféru 
doplnilo vystoupení studentů 
s Orchestrem Fakulty umění. 
                                                 -ztm-
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práce s názvem „Srovnání toponymic-
kých termínů v odborném textu“ 
(rusko-polsko-česká komparace) je 
trojjazyčný slovník, při jehož sestavo-
vání prokázal výbornou orientaci 
ve zkoumané problematice a znalost 
ruského jazyka na vysoké úrovni.

> Lékařská fakulta

Jan ŠPONIAR –
za vynikající studijní výsledky
a úspěšnou reprezentaci univerzity

 Student 3. ročníku Mgr. SP 
Všeobecné lékařství. Od prvního roku 
studia se aktivně zajímá o rozvoj 
a podporu vzdělávací a vědecké 
činnosti fakulty, konkrétně Ústavu 
fyziologie. V rámci SGS projektu 
„Epidemiologická deskriptivní studie 
stavu kostní denzity u dospívajících 
a mladých dospělých před dosažením 
vrcholové kostní hmoty“ dokázal 
během krátké doby samostatně 
zvládnout metodiku měření a vylepšil 
denzitometrické měření na drobných 
herbivorních savcích. Aktivně se 
zúčastnil studentské vědecké konferen-
ce, kde obsadil ve své kategorii
1. místo. Jeho zodpovědný přístup 
ke studiu, k práci, ale i ke studentům 
a kolegům je více než příkladný. 

Bc. Michal BIJOK –
za vynikající studijní výsledky 
a úspěšnou reprezentaci univerzity

 Absolvent prezenční formy Bc. 
studijního programu Ošetřovatelství, 
studijního oboru Všeobecná sestra.
Během celého studia patřil se svým 
precizním a zodpovědným přístupem 
k výrazným osobnostem ročníku a byl 
vzorem pro ostatní studenty. 
Aktivně se podílel na reprezentaci 
univerzity u příležitostí 20. výročí 
jejího vzniku, kde přednášel a předával 
praktické znalosti první pomoci 
studentům na středních školách.  

Mgr. Martina MATĚJKOVÁ – 
za vynikající studijní výsledky 
a úspěšnou reprezentaci univerzity

 Studentka 3. ročníku PhD. studijního 
programu Veřejné zdravotnictví, 
obor Ochrana veřejného zdraví. 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. 
Aktivně se zúčastnila Studentské 
vědecké konference Lékařské fakulty 
a přednášela na mezinárodní 
konferenci „Globální problémy 
veřejného zdravotnictví 2013“. 
Je členkou pracovního týmu projektu 
IGA MZ ČR „Epidemiologie a genetika 
schizofrenie“ a rovněž se podílí 
na projektu IGA MZ ČR zabývajícím 
se výskytem sluchových poruch 
obyvatel v oblasti Karviná. 

Již nyní je autorkou a spoluautorkou 
tří odborných publikací.  

> Pedagogická fakulta

Bc. Martina ŠTĚRBOVÁ –
za úspěšnou reprezentaci univerzity

 Absolventka prezenční formy Bc. 
studijního programu Specializace 
v pedagogice, studijního oboru 
Informační technologie ve vzdělávání. 
Během celého studia patřila ke svědo-
mitým a zodpovědným studentům. 
Byla vzorem pro ostatní studenty 
a aktivně jim ve studiu pomáhala. 
V rámci bakalářské práce vytvořila 
kurz pro podporu výuky základů 
objektově orientovaného programo-
vání, který úspěšně prezentovala 
na Česlo-Slovenské studentské 
vědecké konferenci v Bratislavě, 
kde získala 2. místo.

Bc. Markéta MYŠKOVÁ –
za úspěšnou reprezentaci univerzity

 Studentka prezenční formy 
navazujícího Mgr. programu Učitelství 
pro střední školy a prezenční formy 
bakalářského programu Specializace 
v pedagogice. Dlouhodobě a intenzív-
ně se nad rámec svých studijních 
povinností angažuje v činnosti 
Vysokoškolského pěveckého sboru 
Ostravské univerzity. Jako organizační 
vedoucí zastupuje sbor při jednáních 
s veřejností, zajišťuje organizaci 
a vystoupení sboru. Výsledky své 
badatelské činnosti v oblasti sborového 
zpěvu bude prezentovat na meziná-
rodním symposiu Cantus choralis 
2013 na UJEP v Ústí nad Labem.

Bc. Soňa JURKOVÁ –
za úspěšnou reprezentaci univerzity

 Studentka 2. ročníku navazujícího 
Mgr. studia Tělesná výchova a sport, 
studijního programu Učitelství biologie 
pro střední školy. Je dvojnásobnou 
akademickou mistryní ČR 2013 ve 
snowboardingu. Zlaté medaile získala 
v disciplínách snowboardcross  
a paralelní slalom. Univerzitu rovněž 
úspěšně reprezentuje na akcích 
republikového významu v dalších 
sportovních odvětvích, např. v cyklisti-
ce, v terénním triatlonu a plavání.

> Přírodovědecká fakulta

Bc. Ursula FERRETTI –
za úspěšnou reprezentaci univerzity

 Studentka 2. ročníku NMgr. studia 
Biofyziky. Věnuje se studiu úlohy 
fenolických látek rostlinného původu 
se zaměřením na jejich antioxidační 
aktivitu. Výsledky své diplomové práce 
prezentovala na 25th Congress of 
Scandinavian Plant Physiology Society 
v Helsingoru, Dánské království. 
O ohlasu jejího příspěvku svědčí 

nabídka spolupráce a pobytu na 
pracovištích Univerzity ve Florencii 
a institutu CNR v Itálii, který patří 
k mezinárodně  uznávanému pracovišti 
v oboru ekologické fyziologie rostlin. 

Mgr. Jana ŠTEFELOVÁ – 
za vynikající studijní výsledky 
a úspěšnou reprezentaci univerzity

 Studentka 2. ročníku PhD. 
studijního oboru Analytická chemie 
heterogenních systémů.
Dosahuje dlouhodobě výborných 
studijních výsledků a aktivně se podílí 
na výzkumné činnosti katedry chemie, 
což dokládá její aktivní publikační 
činnost. Je stálou účastnicí student-
ských vědeckých konferencí. 
Její specializací je sledování kinetiky 
a mechanismu pyrolýzních reakcí 
u celulózových materiálů. Podílí se 
rovněž na práci v oblasti popularizace 
přírodních věd.

Mgr. Lukáš NOVOTNÝ –
za úspěšnou reprezentaci univerzity

 Student 3. ročníku PhD. studijního 
programu Aplikovaná matematika, 
oboru Aplikovaná algebra. Důkazem 
jeho mimořádně aktivní činnosti 
především ve vědecké oblasti je 
publikování v prestižních časopisech 
Acta Arithmetica a Periodica Mathe-
matica Hungarica.  Má za sebou 
rovněž organizaci i účast na několika 
tuzemských i zahraničních konferen-
cích, podílí se na zajištění prestižní 
Matematické soutěže Vojtěcha 
Jarníka. Je členem řešitelského týmu 
několika grantů (SGS, GAČR, MŠMT). 
Za svou pedagogickou činnost, kterou 
realizuje v rámci doktorského studia, 
je v rámci evaluace vysoce hodnocen. 
 

> Fakulta umění

BcA. Veronika HOLBOVÁ –
za úspěšnou reprezentaci univerzity 

 Studentka 2. ročníku oboru NMgr. 
studia oboru Zpěv. Svým pravidelným 
účinkováním v operních představeních 
a svými sólovými projekty důstojně 
reprezentuje svou fakultu. Je hostující 
členkou Státního divadla Košice 
a členkou ansámblu opery Národního 
divadla moravskoslezského v Ostravě. 
V letech 2010 a 2011 byla vítězkou 
soutěže pěveckých ansámblů  
Stonavská Barborka. V loňském roce 
se umístila na 3. místě prestižní 
mezinárodní pěvecké soutěže 
Concorso Musica sacra Roma. 

BcA. Adam FARANA –
za úspěšnou reprezentaci univerzity 

 Student 1. ročníku NMgr. studia, 
oboru Hra na klavír. Etabloval se jako 
sólový i komorní hráč. V roce 2012  
reprezentoval univerzitu na meziná-
rodní soutěži „22. Concorso Pianistico 
Internazionale Roma 2012“, kterou 

pořádá Kulturní asociace Fryderyka 
Chopina v Itálii. V kategorii Sólisté 
získal v mezinárodní konkurenci 
3. místo a jako komorní hráč pak  
čestné uznání. Téhož roku se ve Vídni 
zúčastnil soutěže „Competition for 
young artists in memory of J. Haydn“, 
kde se jako sólový hráč umístil 
na 2. příčce a v kategorii klavírní duo 
získal dokonce ocenění nejvyšší.  

Bc. Marek FRANZ – 
za úspěšnou reprezentaci univerzity 

 Student 3. ročníku Bc. studia, 
studijního programu Výtvarná umění,  
oboru Grafi ka, ateliér knižního a obalo-
vého designu. Je popularizátorem 
knižního umění a svým mezinárodním 
úspěchem přispěl k renomé Fakulty 
umění. V mezinárodní soutěži 
studentů vysokých uměleckých škol 
„Fenomén kniha 2013“ v kategorii 
Kniha objekt získal hlavní cenu.

> CENA REKTORA

Prof. PhDr. Jan KELLER, CSc. –
Cena rektora za mimořádný přínos 
ve vědecké a pedagogické činnosti

 Profesor Jan Keller je významným 
českým sociologem. Na Ostravské 
univerzitě působí od roku 1995. 
O významu jeho vědeckovýzkumné 
činnosti svědčí počty řešených grantů 
Grantové agentury ČR. Obdivuhodná 
je i jeho publikační činnost. Dosud 
vydal 25 monografi í v českém jazyce 
a 3 monografi e v zahraničí. Všechny 
publikace vycházejí v prestižních 
vědeckých nakladatelstvích. Jeho zatím 
nejúspěšnější monografi e s názvem 
Tři sociální světy, vydaná v roce 2010, 
byla oceněna cenou Hospodárskeho 
klubu Slovenska v Bratislavě a cenou 
Akademie literatury české v Praze. Dále 
je autorem 25 studií v odborných 
impaktovaných časopisech a sbornících.
 Důležitá je i jeho pedagogická 
činnost. Na univerzitě vyučuje na 
všech stupních studia. Je pravidelně 
zván k výuce v zahraničí. Vyučuje na 
Katolické univerzitě v Lille, opakovaně 
hostoval na Univerzitě v Poitiers, 
na Univerzitě v Trentu a Barceloně.
Svým vědeckým a pedagogickým 
renomé výrazně přispěl k akreditaci 
Fakulty sociálních studií i k akreditaci 
doktorského studia a k akreditaci 
habilitačního a profesorského řízení 
na téže fakultě.
 Profesor Keller patří k významným 
popularizátorům vědy v oblasti 
společenských věd. Jeho schopnost 
prezentovat výsledky svého bádání 
v oblasti sociologie široké 
veřejnosti přispívá k šíření dobrého 
jména Ostravské univerzity doma 
i v zahraničí.

Mgr. Adam SOUSTRUŽNÍK–
Cena rektora za významné studentské 
aktivity

OCENĚNÍ STUDENTI A OSOBNOSTI

NA AKADEMICKÉM DNI 2013
> Fakulta sociálních studií

Mgr. Eliška LINDOVSKÁ –
za vynikající studijní výsledky 
a úspěšnou reprezentaci univerzity

 Studentka 3. ročníku PhD. studijního 
programu Sociální politika a sociální 
práce, oboru Sociální práce v prezenční 
formě studia ve své výzkumné činnosti 
se zabývá především fenoménem 
bezdomovectví. Pravidelně publikuje 
a reprezentuje fakultu na mezinárod-
ních vědeckých konferencích. V tomto 
roce byla jednou z hlavních 
organizátorek akce „Noc venku“ 
na podporu lidí bez domova. Cílem 
projektu byl fundraising pro služby 
poskytované této cílové skupině 
a podpora organizací pracujících s lidmi 
bez domova. Realizační tým převzal 
prestižní cenu SozialMarie od rakouské 
nadace Unruhe a stal se tak 
nejúspěšnějším českým projektem 
za posledních devět let. 

Miroslava MOŠOVÁ –
za vynikající studijní výsledky 

 Absolventka oboru Management 
organizací služeb sociální práce 

v kombinované formě studia dosaho-
vala v průběhu studia vynikajících 
studijních výsledků. Její diplomová 
práce s názvem „Jsou sociální služby 
seniorům dostupné?“ je přínosem 
pro praxi v plánování sociálních 
služeb. V současné době pracuje jako 
registrovaný zdravotně-sociální 
pracovník v nemocnici a zároveň 
je aktivním členem pracovní skupiny 
zaměřené na seniory a osoby se 
zdravotním postižením v komunitním 
plánování sociálních služeb. 

Martina PULKERTOVÁ –
za vynikající studijní výsledky 

 Studentka 1. ročníku PhD. 
studijního programu Sociální politika 
a sociální práce v prezenční formě 
studia v průběhu celého magisterské-
ho studia dosahovala vynikajících 
studijních výsledků se studijním 
průměrem 1,0. Její vysoce hodnocená 
diplomová práce s názvem „Mediální 
obraz sociální práce se seniory“ 
podala výstižný mediální obraz sociální 
práce se seniory v současné 
společnosti. Jejím záměrem je v rámci 
PhD. studia i po jeho absolvování 
zabývat se problematikou seniorů. 

> Filozofi cká fakulta 

Mgr. Jiří MĚSÍC –
za vynikající studijní výsledky 
a úspěšnou reprezentaci univerzity

 Absolvent jednooborového 
navazujícího oboru Anglický jazyk 
a literatura s aktivním a hlubokým 
zájmem o studovaný obor, o čemž  
svědčí jeho zapojení do týmového 
výzkumu v rámci Studentské grantové 
soutěže. Výsledky výzkumu publikoval 
v odborném fi lologickém časopise 
Ostrava Journal of English Philology. 
Zároveň je autorem vynikající 
diplomové práce na téma 
„Songs of Initiation by Leonard Cohen”. 
Vedle akademických aktivit se také 
velmi úspěšně podílel na reprezentaci 
univerzity při doprovodném tlumočení 
během Mistrovství světa ve fl oristice, 
pořádaném v Havířově v září 2011.

Bc. Adam OBAJTEK –
za vynikající studijní výsledky 

 Absolvent dvouoborového Bc. studia 
oboru Francouzský jazyk a literatura, 
Anglický jazyk a literatura a v současné 
době i studentem 2. ročníku NMgr. 

studijního oboru Francouzský jazyk 
a literatura. 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 
i do vědecko-vzdělávacích aktivit 
projektu dílny literárního překladu. 

Mgr. Lukáš PLESNÍK –
za vynikající studijní výsledky 
a úspěšnou reprezentaci univerzity

 Absolvent navazujícího studijního 
programu Učitelství pro střední školy, 
oboru Polský jazyk – Ruský jazyk 
s vynikajícími studijními výsledky. 
V roce 2011 se aktivně zúčastnil 
mezinárodní studentské konference 
na Univerzitě Christiana Albrechta 
v německém Kielu pod názvem „Dialog 
mladých slavistů“, kde představil svůj 
referát v ruštině na téma 
„Frazeologizmy v ruských tištěných 
médiích“. V roce 2012 reprezentoval 
katedru na „Festivalu slovanských 
jazyků“ na Irkutské státní univerzitě. 
Absolvoval rovněž půlroční stáž 
v Moskvě. Součástí jeho diplomové 

↑
Atmosféra letošního Akademického dne byla 
tradičně nejen slavnostní, ale také vřelá 
a neformální. Zúčastnila se jej celá řada 
významných osobností a hostů. Naše fotografi e
zachycují mimo jiné rektora naší univerzity 

prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc., Miroslavu 
Němcovou, děkana Fakulty umění 
doc. PhDr. Zbyňka Janáčka 
s prorektorem doc. Ing. Cyrilem Klimešem, CSc., 
doc. PhDr., Josefa Malacha, CSc., 

děkana Lékařské fakulty doc. MUDr. Jaroslava 
Horáčka, CSc., děkana Pedagogické fakulty 
doc. Mgr. Tomáše Jarmaru, Ph.D., s proděkankou 
PdF doc. PhDr. Dianou Svobodovou, Ph.D.
 Fota: Mgr. Hana Jenčová
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 Absolvent Mgr. oboru Politická 
a kulturní geografi e. Prezident 
Stavovské unie studentů Ostravské 
univerzity v letech 2009–2011 a hlavní 
organizátor Majálesů Ostravské 
univerzity 2009, 2010 a 2011. 
Předseda Studentské komory 
Akademického senátu Ostravské 
univerzity v letech 2011–2013. 
Významně se zasloužil o spolupráci 
studentských organizací napříč oběma 
ostravskými univerzitami a také o 
vznik společné Stavovské unie 
studentů Ostrava.

Mgr. Tereza ŠEVČÍKOVÁ –
Cena rektora za dosažení významných 
výsledků v oblasti výzkumu a vývoje

 Studentka 2. ročníku PhD. 
studijního programu Biologie. Je 
mimořádně talentovanou studentkou, 
zapojenou do vědeckovýzkumných 
aktivit na svém pracovišti Life Science 
Research Centre. Její odborný zájem 
spadá do oblasti molekulární biologie 
a genomiky řas. Je spoluautorkou již 
několika původních článků v časopi-
sech s impakt faktorem, v jednom 
případě i samotnou autorkou. V roce 
2012 byla spoluřešitelkou úspěšného 
projektu studentské grantové soutěže 
OU „Organelární genomika eustigma-
tofytních řas“, od roku 2013 je 
členkou týmu řešícího projekt GAČR. 
Stejně významné jsou i její organizační 
aktivity při konání konferencí 
a seminářů. 

 

POSLEDNÍ ZÁŘIJOVÝ PÁTEK 

PATŘIL VĚDCŮM 

 Noc vědců začala ve čtyři hodiny 
odpoledne v budově Filozofi cké fakulty 
na ulici Reální 3. Návštěvníci si tady 
mohli vyzkoušet řešení nespočtu 
hlavolamů, objevit kouzlo stavebnice 
Merkur, vyzkoušet si pod bedlivým 
dozorem instruktorů první pomoc či 
dozvědět se mnoho nových informací 
o zmizelém světě dinosaurů.
 Hned u vstupu do budovy některé 
menší návštěvníky vyděsili prehistoričtí 
dinosauři, kteří v expozici DinoParku 
Ostrava bojovali o život. To, že je 
stavebnice Merkur stále velké lákadlo, 
pak potvrdil shluk mužů a chlapců, 
kteří bez rozdílu věku naslouchali 
přednáškám majitele fi rmy Ing. Kříže. 
Návštěvníci si zde mohli vyzkoušet jak 
statické, tak i dálkově ovládané modely.

 V prvním patře na příchozí čekalo 
stanoviště Lékařské fakulty naší 
univerzity. Studenti lékařství zde 
zájemce nejen naučili základy první 
pomoci, ale nabídli jim také změření 
tlaku či tuku v těle. Jako odreagování 
bylo nachystáno stanoviště s hlavo-
lamy, či komentované procházky 
po budovách Ostravské univerzity. 
 V rámci Noci vědců konané na 
Filozofi cké fakultě vyhlásil prorektor 
prof. MUDr. Jan Lata, CSc., šachový 
turnaj O pohár prorektora pro vědu 
a vnější vztahy. Turnaje se zúčastnilo 
20 hráčů, z nichž 11 hráčů bylo 
profesionálních. Mezi těmito hráči se 
pak rozpoutal souboj o první místo. 
Turnaj byl devítikolový a ještě 
po osmém kole nebyl jasný vítěz. 

Nakonec mohl trofej zvednout nad 
hlavu Filip Holý z TJ Košutka Plzeň o.s.
 Od 19.00 (a poté od 21.00 hod.) 
se pozornost přesunula především 
k důvtipným prezentacím jednotlivých 
pracovišť Filozofi cké fakulty. V rámci 
komentované prohlídky nazvané 
„Akademický bestiář aneb noční 
prohlídka Filozofi cké fakulty Ostravské 
univerzity“ si návštěvníci mohli 
vyzkoušet a osahat vědeckou práci 
i vědecké pracovníky této fakulty, 
nechyběly ochutnávky nejrůznějších 

nápojů a jídel, hudební vystoupení, 
výstavy, psychologické testy, interak-
tivní úkoly apod. Závěr expozé patřil 
panu děkanovi a jeho jedinečnému 
představení symbolů akademického 
majestátu. Paralelně s komentovanou 
prohlídkou pracovišť FF probíhala 
arichtektonická procházka 
„Na (akademické) půdě i za rohem“, 
která její účastníky zavedla mimo jiné 
na architektonicky či kunsthistoricky 
zajímavá místa, kam se obvykle 
nedostanou – např. do kaple 

v prostorách dnešního sídla rektorátu 
OU nebo do věžičky v univerzitní 
budově na Českobratrské ulici. 
Program architektonické toulky 
zakončil poslech varhan 
v Evangelickém Kristově kostele. 
 Mnoho návštěvníků využilo hezkého 
počasí a vydalo se pěšky na druhou 
z pořadatelských fakult, Přírodovědec-
kou fakultu naší univerzity, po stezce 
Z pohádky do pohádky. Tato poznávací 
stezka vyprávěla pověsti vztahující se 
k těm místům Ostravy, jimiž stezka 

vedla. Velmi pestrý program probíhal 
od 18.00 do 22.00 hodin také 
v budově Přírodovědecké fakulty 
na ulici Chittussiho 10 ve Slezské 
Ostravě (podrobnosti a fota z akce 
v článku Noc vědců rozzářila energií 
stovky lidí na str. 31).

 Ing. Lucie Malá,
 oddělení pro podporu projektů OU,
 lucie.mala@osu.cz 
 Foto: -ff a-

V pátek 27. září se i Ostravská univerzita v Ostravě připojila k mnoha 
evropským městům, které hostily Noc vědců. Ačkoli se naše 
univerzita zúčastnila této akce poprvé, zvládla organizaci náročné 
akce bravurně.

JAK MOC JSOU PRO NÁS PARADOXY V LOGICE 

BĚŽNÉHO JAZYKA I ŽIVOTA UŽITEČNÉ?
Člověk, který o sobě říká, že lže, 
buď lže, a tedy nelhal, anebo 
skutečně lhal, a pak mluví 
pravdu. Tisíc kamenů tvoří 
hromadu, když odeberu jeden, 
je to ještě hromada? Kde přesně 
v duze začíná a končí zelená? 

 Přijďte hledat společně s vědci 
odpovědi a neformálně diskutovat 
nad tématy z oblasti „mlhavé“ (fuzzy) 
logiky dne 11. prosince 2013 
od 18.00 hodin do klubu
 Atlantik v Ostravě 
(http://www.klubatlantik.cz/) 
v rámci Science Café, které pořádá 
Ostravská univerzita. 
 Čeká vás velmi zajímavá přednáška 
na téma „Fuzzy modelování: 
od logických paradoxů k aplikacím“, 
která ukáže, jak moc neostré jsou 
hranice v našem skutečném světě 
a přirozeném jazyce a jak se dá toto 
poznání užitečně zpracovat a využít 
v praktických aplikacích pro náš život.
 Účastníci akce mohou navíc 
vyhrát roční předplatné časopisu 
National Geographic, který je 
partnerem Science Café.

Anotace obou přenášek:
Libor Běhounek: „Od logických 
paradoxů k fuzzy logice"
 Logické paradoxy znepokojují fi losofy 
a vědce již od starověku. Logika coby 
věda o korektnosti úsudků je totiž 
nepostradatelným nástrojem zejména 
v abstraktních disciplínách, kde 
správnost závěrů nemůžeme ověřovat 
experimentem, nýbrž se musíme 
spolehnout na logické odvozování: 
například v matematice, právu či 
fi losofi i, včetně metodologie vědy – 
tedy vlastně v samotných základech 
veškerého vědeckého poznání. 

 Logické paradoxy vnášejí do našeho 
přesvědčení o správnosti úsudků 
těchto disciplín obavu: pokud totiž 
na paradoxních úsudcích naše logické 
odvozování selhává, jakou pak máme 
jistotu, že v jiných oblastech (třeba při 
matematických či právních úvahách) 
je správné?
 Logických paradoxů je přitom známa 
celá řada již od dob starého Řecka 
(např. slavný paradox lháře), 
a uspokojivému řešení či modelování 
některých z nich jsme se přiblížili až 
zhruba v posledním století s nástupem 
formální logiky. Tato řešení pak často 
významně posunula poznání 
v některých oborech: kupříkladu hlu-
boké moderní porozumění paradoxu 
lháře vedlo mimo jiné k rozvoji teorie 
vyčíslitelnosti. 
 Důležitým druhem logických para-
doxů jsou varianty paradoxu hromady 
(rovněž známého již starým Řekům). 
Tento druh paradoxů je důsledkem jevů 
vágnosti, neurčenosti a neostrosti. 
 Jedním z moderních způsobů 
modelování těchto jevů (a tedy vlastně 
řešením tohoto druhu logických 
paradoxů) je jejich zachycení pomocí 
pojmů fuzzy množiny a fuzzy logiky. 
Ty na rozdíl od běžné matematiky 
používají celou škálu stupňů 
pravdivosti mezi „ano“ a „ne“, a díky 
tomu umožňují pracovat s neostrými 
přechody způsobujícími paradoxy 
typu hromady. 
 Podobně jako řešení jiných logických 
paradoxů, i fuzzy logika vedla k objevu 
a rozvoji nových metod v matematice 
i inženýrství a ke značnému množství 
praktických aplikací. 
 Přednáška L. Běhounka bude 
pojednávat o logických paradoxech 
(zvláště typu hromady) a naznačí 
odlišnost fuzzy logiky od běžné logiky 

klasické. Na její aplikace se soustředí 
navazující přednáška V. Nováka.
 (Mgr. Libor Běhounek, Ph.D., 
vědecký pracovník Centra excelence 
IT4Innovations, Ústav pro výzkum 
a aplikace fuzzy modelování, Ostravská 
univerzita v Ostravě, 30. dubna 22,
701 03  Ostrava)

Vilém Novák: „Od fuzzy logiky 
k aplikacím"
 Fuzzy logika nabídla velmi přesvěd-
čivé řešení paradoxu hromady. 
Tento paradox se ve skryté podobě 
objevuje v sémantice mnoha výrazů 
přirozeného jazyka. Významnou třídou 
takových výrazů jsou tzv. evaluační 
jazykové výrazy. To jsou výrazy, jako 
např. „velký, středně silný, velmi malý, 
extrémně slabý, zhruba střední“, apod. 
Fuzzy logika umožnila vytvořit mate-
matický model sémantiky takových 
výrazů a tím se otevřelo široké pole 
možností pro různé aplikace. 
 Kde se evaluační jazykové výrazy 
vyskytují? Při běžném hovoru je 
používáme prakticky bez ustání, a to 
kdykoliv chceme důkladněji popsat 
nějaký postup nebo objekt. Např. 
učíme-li někoho řídit, použijeme výrazy 
jako „hodně přidej, prudce brzdi, 
trochu přibrzdi, mírně otoč doprava, 
zatoč velmi prudce doleva“, apod. 
Podobné výrazy použijí také operátoři, 
kteří řídí nějaký výrobní proces, např. 
řízení důlního stroje, jeřábu, zařízení 
na výrobu sádry, tavicí pec, apod., 
a to pokud mají někomu popsat, jak 
proces řídí. 
 S pomocí fuzzy logiky dokážeme 
jejich popis převést do podoby algo-
ritmu a implementovat na počítači, který 
pak dokáže nahradit při řízení člověka. 
Počítač se v jistém smyslu chová, jako 
by „rozuměl“ přirozenému jazyku. 

 Proto má fuzzy logika aplikace 
nejen v automatickém řízení technolo-
gických procesů, ale i v rozhodování. 
Chceme-li si například vybrat mobilní 
telefon, posuzujeme, zda je malý, 
velmi velký, značně tenký, hodně vý-
konný, apod. Všechna tato tzv. kritéria 
můžeme posoudit pomocí evaluačních 
jazykových výrazů a dále metodami 
fuzzy logiky zpracovat. 
 Dalšími oblastmi jsou klasifi kace 
nebo prognózování budoucího vývoje. 
Zajímavou aplikací je speciální algo-
ritmus, který modeluje způsob, jak 
geolog klasifi kuje usazování sedimentů, 
na jehož základě se v dávné minulosti 
měnila hladina moře.
 Při přednášce popíšeme několik 
výše zmíněných aplikací, které řadíme 
do tzv. fuzzy přirozené logiky, což je 
rozšíření fuzzy logiky o model séman-
tiky přirozeného jazyka a některých 
schémat přirozeného lidského 
usuzování.
(Prof. Ing. Vilém Novák, DrSc., ředitel 
Centra excelence IT4Innovations, Ústav 
pro výzkum a aplikace fuzzy modelo-
vání, Ostravská univerzita v Ostravě, 
30. dubna 22, 701 03 Ostrava)

 Tato akce se koná v rámci projektu 
OPVK „Posílení vědeckých týmů 
Ostravské univerzity v Ostravě“ 
(registrační číslo projektu 
CZ.1.07/2.3.00/30.0010). Tento 
projekt je spolufi nancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky.
 V případě dotazů, prosím, 
kontaktujte: 
Ing. Kateřinu Magnuskovou, 
e-mail: katerina.magnuskova@osu.cz, 
tel.: +420 597 094 009.

 Ing. Beáta Sklářová → str. 5

↑
Na Akademickém dni 2013 ocenil rektor naší univerzity 18 nejlepších studentů a poprvé udělil třem osobnostem
Cenu rektora. Fota: Mgr. Hana Jenčová



6 / FILOZOFICKÁ FAKULTA FILOZOFICKÁ FAKULTA A FSS / 7

DÍLNA A FESTIVAL LITERATURA 

A SOUČASNOST PODRUHÉ
Katedra romanistiky Filozofi cké 
fakulty OU měla čest upořádat 
ve dnech 26.– 29. června 2013, 
v rámci projektu 
CZ.1.07/2.3.00/35.0053 
Svět vědy – záhadný i zábavný, 
druhý ročník překladatelské 
dílny a festivalu Literatura 
a současnost. 

 Tuto akci uspořádala ve spolupráci 
s Velvyslanectvím Francie, Francouz-
ským institutem v Praze, Filozofi ckou 
fakultou Univerzity Karlovy, sdružením 
vysokoškolských učitelů francouzštiny 
Gallica, Alliance française Ostrava, 
Centrem kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava, p. o., a Antikvariá-
tem a klubem Fiducia. 
 Dílna byla určena českým vysoko-
školským studentům a začínajícím 
překladatelům, jejichž mateřským 
jazykem je francouzština, kteří 
tak dostali možnost pracovat pod 

vedením našich předních překladatelů 
a francouzského překladatele-
bohemisty. Zúčastnilo se jí čtyřicet 
studentů (z FF OU, UK, MU, UPOL 
a JČU) a několik začínajících literárních 
překladatelů z Francie. 
 Festival, jehož úkolem bylo dát 
projektu co nejširší kulturní rozměr, 
zapojit do něj ostravské kulturní 
instituce a Ostravu samotnou, proběhl 
na FF OU, v Minikině, Fiducii a pod 
širým nebem. Zahájila jej přednáška 
Petra Krále, básníka, překladatele 
z češtiny a francouzštiny, a jak dodal 
proděkan FF OU doc. Jan Malura, 
„živoucí legendy českého básnictví“, 
na téma překladu poezie a fi lmu 
jako prostoru pro poezii. Následovala 
fi lmová projekce a v dalších 
dnech nové přednášky, debaty, fi lm 
a putování – happening, zaměřené 
na tak různorodá témata jako 
surrealismus, (ne)možnost překladu 
pro divadlo, komiks, fi lozofi e a/ nebo 

Marcel Proust.  
 A jak dílnu a festival vnímali ti, kdo 
se účastnili práce v překladatelských 
skupinách?
 Jovanka Šotolová, překladatelka 
současného francouzského románu 
a vyučující Ústavu translatologie FF UK, 
vedoucí pracovní skupiny Próza: 
„Osobně mě potěšila nejen hojná 
účast studentů z naší pražské FF, 
ale i jejich pracovní nasazení a nadšení 
ze všeho, co pro ně bylo přichystáno. 
Dokonce i studentky přímo od nás 
z Ústavu translatologie mi potvrdily, 
že jim dílny přinesly cenné doplnění 
a rozšíření toho, co v běžné výuce 
(na identickém oboru, jako bylo zamě-
ření dílen) přímo neproberou nebo 
si pořádně nevyzkouší…“ 
 Šotolová dále řekla: „Zajímavá pro 
mě byla i možnost pracovat s různoro-
dou skupinou složenou ze studentů 
snad ze všech českých univerzit, 
oceňovala jsem jejich nadšení pro 
práci mimo povinné studijní programy, 
vlastně už takřka o prázdninách, 
a také výbornou úroveň některých 
z nich i schopnost naslouchat druhým.“ 
Závěrem Šotolová řekla: „I při tomto 
druhém ročníku bylo vidět, 
že Ostrava je pro podobný typ 
akcí ideálním místem.“  
 Zdislava Formáčková, studentka 
FF OU, asistentka projektu a členka 
pracovní skupiny Drama: „Fascinoval 
mě elán a optimismus organizátorů. 
Když akce odstartovala, byla jsem 
nadšená ze vstřícnosti a přátelskosti 
lidí kolem, ze vzájemného uznání, 
obdivu a snad i trošku rivality 
v překladatelských dílnách 
a bezpochyby také ze skromnosti 

předních českých překladatelů, kteří 
naši práci vedli.“ 
 Formáčková uvedla: „V naší skupince, 
která se zabývala překladem francouz-
ského dramatu, panovala velmi 
přátelská a uvolněná atmosféra, 
neustále bylo o čem diskutovat. 
Diskuze byly odvážné, plné emocí 
až vášně. Překládali jsme novodobé 
drama z drogového prostředí 
a svým opravdu vzdáleným, někdy 
až nesmyslným překladům některých 
vět jsme se často nasmáli.“
 Formáčková uzavřela: „Na festivalu 
mě nejvíce oslovil program prvního 
dne, a to přednáška Petra Krále, 
přednesená s šarmem tomuto 
gentlemanovi vlastním. Šlo o takový 
malý vhled do života tohoto básníka, 
jeho zkušeností s překladem francouz-
ské poezie a zážitků s ním spojených. 
A nesmím zapomenout na závěrečné 
putování po Ostravě se čtením 
Marcela Prousta – díky tomu jsem 
poznala Ostravu úplně jinak, než jak 
jsem ji viděla dřív.“
 Kompletní videozáznamy 
festivalových akcí a fotogalerie jsou 
zájemcům k dispozici na stránkách 
www.projekty.osu.cz/svetvedy. 

 Mgr. Mariana Kunešová,
 katedra romanistiky FF OU,
 mariana.kunesova@osu.cz

↖
Zahájení dílny a festivalu Literatura 
a současnost 2 – přednáška 
Petra Krále Poesie a překlad.
 Foto: Pavel Orawczak

KNIŽNÍ DAR KATEDŘE GERMANISTIKY
Katedra germanistiky Filozofi cké 
fakulty naší univerzity obdržel 
v letním semestru 2013 knižní 
dar v hodnotě 5000 Eur. 
Dar katedře nabídl současnou 
odbornou literaturu z oblasti 
lingvistiky, literární vědy, která 
rozšíří obzory kolegů i studentů.

 Katedra germanistiky (KGE FF OU) 
je jednou z institucí, které mohou 
profi tovat z činnosti německé nadace 

Hermanna Niermanna již po delší 
dobu, a to nejen formou knižních darů, 
ale především stáží pro doktorandy 
katedry.
 Spolupráce se uskutečnila zejména 
zásluhou vedoucí katedry prof. PhDr. 
Lenky Vaňkové, Dr., a Univ.-prof. Dr. 
Dr. h.c. Dr. h.c. N. R. Wolfa. Ten stál 
u zrodu tzv. „Studijní germanistické 
burzy“ (Studienbörse Germanistik), 
která vznikla v roce 2006 a spojuje 
zmíněnou nadaci s Univerzitou Julia 

Maxmiliána ve Würzburgu. 
 „Studijní burza“ slouží podpoře 
kvalifi kovaných germanistických 
pracovníků (především doktorandů) 
z ciziny, kteří mohou formou stipendij-
ních pobytů ve Würzburgu využít 
stipendijní pobyt k bádání a knihovním 
rešerším, jakož i ke konzultacím na 
tamním germanistickém institutu.
 Za KGE FF OU tímto děkujeme 
Nadaci Hermanna Niermanna za její 
stálou podporu. Jsme pevně přesvěd-

čeni, že právě u nás se díky podpoře 
této nadace lépe v praxi uskutečňuje 
ono příslovečné stavění mostů mezi 
českou a německou oblastí, které již 
v jisté době žádal Hermann Niermann, 
zakladatel nadace.
 
 Mgr. Eva Maria Hrdinová, Ph.D.,
 katedra germanistiky FF,
 eva.hrdinova@osu.cz

DALŠÍ KŘTINY MONOGRAFIE 

NA KATEDŘE GERMANISTIKY
Po nedávném křtu výukového 
materiálu autorského 
kolektivu z řad naší katedry, 
konkrétně publikace 
„Textarbeit im Studium des 
Deutschen als Fremdsprache“ 
(autorský kolektiv Zajícová/
Bajerová/Schwärzler),
se na katedře germanistiky 
opět křtilo.

 V rámci konání v pořadí již osmého 
vědeckého kolokvia projektu „Posílení 
rozvoje Centra výzkumu odborného 
jazyka angličtiny a němčiny na 
Filozofi cké fakultě Ostravské univerzity“ 
(reg.č. CZ.1.07/2.3.00/20.0222) 
se 2. října 2013 uskutečnil další 
slavnostní křest. Členové projektu, 
jakož i další pozvaní hosté přihlíželi 
křtu monografi e „Překlad liturgického 
textu v zrcadle teorie skoposu“, jejíž 
autorkou je dr. Eva Hrdinová. 
 Monografi e navazuje na dlouholeté 
bádání autorky a členky projektu 
v oblasti překladu humanitně zaměře-
ného textu. Konkrétně se dotýká 
překladů bohoslužebných textů církve 
pravoslavné a řeckokatolické 
(tzv. Svatá Liturgie Jana Zlatoústého) 
v relacích řečtina a církevní slovanština 
a čeština a němčina. 
 Kniha, která představuje jeden 
z publikačních výstupů uvedeného 

projektu, přináší zjištění, že teorie 
skoposu, vcelku nový směr v transla-
tologii, který zdůrazňuje při překladu 
účel textu, a to často i na úkor jeho 
formy, se uplatňuje překvapivě 
i u překladu liturgických textů. Právě 
těch textů, jež leckdy považujeme 
za statické a neživé. 
 Statická a neživá však oslava knižní 
prezentace v žádném případě nebyla. 
Celkem asi 35 hostů, mezi nimi 
například oba zahraniční experti pro-
jektu, profesoři Norbert Richard Wolf 

a Axel Satzger, zástupci katedry 
anglistiky a amerikanistiky a katedry 
romanistiky, si tak mohlo vychutnat 
slavnostní atmosféru při občerstvení 
a sklence vína. 
 Laudatio na monografi i proslovila 
vedoucí katedry germanistiky
prof. Lenka Vaňková, která také 
publikaci pokřtila, a to za asistence 
doc. Andreje Slodičky, katolického 
kněze. O atraktivní hudební a pěvecký 
doprovod se postaral dr. Igor Jelínek 
z katedry slavistiky. 

 Nezbývá nám než popřát knize, 
aby se dobře četla, a naší katedře 
a potažmo celé fakultě – abychom se 
opět a v brzké době mohli sejít 
při podobné příjemné příležitosti.
 
 Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.,
 katedra germanistiky,
 martin.mostyn@osu.cz

↑
Laudatio a samotný křest byl 
dílem vedoucí katedry germanistiky, 
prof. PhDr. Lenky Vaňkové, Dr.

←
Vydání a křest monografi e 
„Překlad liturgického textu 
v zrcadle teorie skoposu“ 
navazuje na dlouholeté bádání 
autorky Mgr. Evy Hrdinové, PhD.
 Fota: Eva Cieślarová, Tomáš Rucki 

VÝUKU NA FSS ZAHÁJIL VYUČUJÍCÍ

Z BARCELONY

 Tehdy na fakultu zavítal v rámci 
výměnných výukových pobytů 
pedagogů lektor Óscar Martínez 
Rivera z partnerské univerzity Ramon 
Llull z Barcelony. Martínez zastoupil 
naše vyučující v předmětech Psycho-
sociální aspekty zdraví a nemoci 
a Úvod do speciální pedagogiky.
 Po přednáškách v anglickém jazyce, 
které byly pro obě strany premiérou, 
jsme se s panem Martínezem sešli 
a Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D., která 
v minulém akademickém roce 
přednášela v Barceloně a kolegu 
pozvala k nám, mu položila několik 
otázek. 
Jaké jsou vaše dojmy z krátké 
návštěvy Ostravy?
 Zaujalo mne, že v porovnání s Bar-
celonou je Ostrava malé průmyslové 

město. Rád běhám a chodím pěšky, 
takže ve volném čase jsem si proběhl 
okolí hotelu Harmony a navštívil jsem 
Komenského sady. Za celý týden jsem 
nepoužil žádný prostředek MHD. 
Líbí se mi staré průmyslové stavby 
a hodně zeleně.
Jaká je vaše specializace a zaměření?
 Přednáším jednak na univerzitě 
a v neziskové organizaci Fundacio 
Pere Tarrés. Zaměřuji se na práci 
s dětmi a mládeži z vyloučených lokalit 
a na lidi s postižením a jejich 
uplatnění na trhu práce. Kromě toho 
studuji Ph.D.
Jaká je v současné době sociální 
situace v Barceloně?
 Ve Španělsku je v současné době 
složitá hospodářská situace a přibývá 
lidí, kteří mají vážné fi nanční problémy 

a jsou ohroženi chudobou. Šetří se 
na výdajích ve školství, zdravotnictví 
a sociální sféře. Část obyvatel 
Katalánska, jehož centrem je Barcelo-
na, vidí řešení v odtržení regionu 
od Španělska a požaduje referendum. 
Začátkem září utvořili Katalánci 
usilující o nezávislost 400 km dlouhý 
lidský řetěz.
 Od politiky jsme pak přešli k odbor-
ným tématům a následovala návštěva 
Centra Pyramida. Pan Martinéz 
přislíbil, že svým studentům doporučí 
studijní pobyt v Ostravě, protože vidí, 
že tady o ně bude dobře postaráno.

 text a foto: Pavla Nemethová,
 referentka pro zahraniční vztahy,
 pavla.nemethova@osu.cz

→
V rámci výměnných výukových pobytů 
pedagogů zavítal na Fakultu sociál-
ních studií lektor Óscar Martínez 
Rivera z univerzity v Barceloně.

Netradiční zahájení studia zažili studenti prvního ročníku 
bakalářského programu Zdravotně sociální péče v prvním týdnu 
nového akademického roku.
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SEMINÁŘ V RÁMCI DNŮ PROTI CHUDOBĚ
Fakulta sociálních studií se 
pravidelně připojuje k organizaci 
semináře v rámci Dnů proti 
chudobě, který pořádá Armáda 
spásy a Charita Ostrava. 
Seminář na téma Rodina 
ohrožená chudobou se 
uskutečnil v aule naší univerzity 
15. října 2013. 
 
 S přednáškou na téma „Chudoba 
domácností a život nad poměry“ 
vystoupil profesor Jan Keller. V další 
části semináře se uskutečnil 3. kulatý 

stůl v rámci projektu VEDTYM reg. č. 
CZ.1.07/2.3.00/20.0080 s prezentací 
výzkumu Fakulty sociálních studií 
na téma: „Způsoby zvládání chudoby 
a ohrožení chudobou v rodinách 
s nezletilými dětmi“. Výzkum předsta-
vily doc. Alice Gojová, Mgr. Eliška 
Lindovská a Mgr. Vendula Gojová.  
 Seminář byl určen zejména 
studentům naší univerzity, 
zaměstnancům pomáhajících 
organizací i Magistrátu města Ostravy, 
ale byl volně přístupný i veřejnosti. 
Doprovodným programem semináře 

byla výstava fotografi í z loňské akce 
Noc venku, pořádané FSS 
a Sdružením azylových domů. 
 Pořadatelé Dnů proti chudobě 
nezapomínají na ty, kterých se téma 
životně dotýká, na chudé a sociálně 
vyloučené. Pro ně se tentýž den 
konalo „Setkání u společného ohně“ 
v azylovém domě Armády spásy, 
ul. U Nových válcoven 9. Zapálený 
oheň symbolicky spojoval uživatele 
azylových domů a nocleháren 
z regionu, pozvané zástupce statutár-
ního města Ostravy a Moravsko-

slezského kraje s účastníky podobných 
akcí v celé Evropě. Mezinárodní den 
za odstranění chudoby letos 
připadl na 17. října, kdy se uskutečnil 
happening pro širokou veřejnost 
na Masarykově náměstí. 
 Akce se konaly za podpory 
Moravskoslezského kraje 
a Magistrátu města Ostravy.

 Bc. Alena Válková, 
 Armáda spásy,
 alena_valkova@armadaspasy.cz

PŘIJĎTE STRÁVIT S FSS LISTOPADOVOU 

NOC VENKU
První ročník akce Noc venku 
přinesl, i pro realizační tým, 
nečekané úspěchy, o kterých 
jsme vás informovali v minulých 
číslech Listů OU. 
 
 Také proto nemůžeme opomenout 
informovat čtenáře tohoto periodika 
o výstavě fotografi í z Noci venku 
2012, která se uskutečnila na přelomu 
září a října v budově FSS.

 Co můžeme očekávat od Noci venku 
2013, která se uskuteční 
21. listopadu  2013 od 18.00 
do 7.00 hod. v kostele svatého 
Václava v Ostravě. Letošní rok je 
významný pro celou akci tím, že Noc 
venku se ve stejný den uskuteční nejen 
v Ostravě, ale i v dalších městech 
České republiky (např. Brno, Olomouc, 
Praha, Břeclav, Trutnov, Chomutov, 
Krnov) a také v Bratislavě. 

 Pro Ostravu letos připravujeme 
novinku – součástí doprovodného 
programu bude divadelní představení, 
které je produktem spolupráce lidí 
bez domova a členek realizačního 
týmu a vzniklo na základě konceptu 
divadla utlačovaných. Cílem tohoto 
počinu je skrze divadelní představení 
společně s diváky hledat cestu 
k možnostem důstojného bydlení 
pro všechny.

 Přijďte a vyzkoušejte si, jaké je to 
spát na ulici, přijďte a třeba s námi 
pobuďte jen část večera, podpořte 
tak otevřenou diskusi o životě 
bez domova.

 Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.,
 tajemnice a pedagogická
 poradkyně,
 katedra sociální práce,
 vendula.gojova@osu.cz

Noc venku 
OSTRAVA

21. 11. 2013 / od 18. 00 do 7. 00

kostel sv. Václava
Kostelní náměstí

pořádají:

www.nocvenku.cz

2. ročník
2013

Program Noci venku 2013 Ostrava18:00 - 18:10 oficiální zahájení18:15 - 19:00 Mensana band 19:00 - 21:00 Divadlo utlačovaných
21:00 - 21:30 autorské čtení časopisu Protimluv

22:00 - 23:00 Traband23:00 - 23:30  Mamalör 23:30 - 0:30  Empty PipenVstupné: potraviny v min hodnotč 50,- Kč 

(instantní polévky, ckr čajS sebou: spacák, karimatku, kartony

REKORDNÍ POČET „ERASMÁKŮ“ 

NA FAKULTĚ 
V novém akademickém roce jsme 
přivítali 14 studentů, což je 
zatím nejvyšší počet zahraničních 
studentů za dobu existence 
FSS OU, kteří se rozhodli strávit 
zimní semestr na naší fakultě. 

 Studentky a studenti z Finska, 
Itálie, Nizozemí, Polska, Portugalska, 
Slovenska, Turecka a stipendistka 
z Tchajwanu se rychle zabydleli 
s pomocí univerzitních kamarádů –
Buddies, kteří jim usnadnili příjezd 
a první kroky před zahájením studia.
 Fakulta letos nově zapojila do práce 
se studenty i fakultní Buddies, které 
tvoří dobrovolníci z řad studentů FSS. 
Ti pomohou studentům zorientovat se 
na fakultě, budou je doprovázet na 
praxe a nabídnou jim doplňkový 
program k akcím, které připravil 
Mezinárodní studentský klub OU. 

 Někteří se již stihli seznámit s prvním 
předmětem v úvodním setkání 
s doc. PhDr. Jelenou Petrucijovou, CSc., 
která je bude provázet kurzem Identita 
v kontextu globalizace (viz foto).
 Věříme, že pozitivní reference ze 
studia na OU a z pobytu v Ostravě 
k nám přilákají studenty i v dalších 
letech a zároveň budou motivovat 
naše studenty k větší aktivitě a zájmu 
o zahraniční studijní pobyty.

 Text a foto: Pavla Nemethová,
 referentka pro zahraniční vztahy 
 FSS OU,
 pavla.nemethova@osu.cz
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ÚSTAV ANATOMIE
Ústav anatomie Lékařské 
fakulty poskytuje vzdělání 
v předmětu anatomie ve všech 
typech lékařských a nelékař-
ských zdravotnických oborů 
pregraduálního studia na 
univerzitě. 

 Svou činnost Ústav anatomie rozšířil 
vznikem Lékařské fakulty v zimním 
semestru akademického roku 
2010/2011, kdy se začala realizovat 
praktická a teoretická výuka anatomie 
pro obor Všeobecné lékařství. 
 I přes všechny počáteční nesnáze 
se podařilo již od začátku zabezpečit 
plynulost pedagogického procesu, 
a to především díky mimořádnému 
úsilí doc. MUDr. Františka Dorka, CSc., 
a za pomoci doc. MUDr. Alžběty 
Holíbkové, CSc.
 V současné době se na výuce podílí 
kromě vedoucího ústavu 
doc. MUDr. Františka Dorka, CSc., 
také odborní asistenti 
MUDr. Eva Výborná, CSc., 
MUDr. Ján Tokarčík a Mgr. Pechníková, 
která zajišťuje především výuku 
nelékařských oborů. Organizační 
záležitosti se studenty má na starosti 

paní Marcela Jurečková. 
 V rámci rozšíření výuky anatomie 
oboru Všeobecné lékařství byla 
zavedena výuka klinické anatomie, na 
které se podílí také lékaři z Fakultní 
nemocnice Ostrava. Ústav spolupracu-
je také s Chirurgickou klinikou FNO 
na projektu IFMSA – Chirurgické šití. 
 V přednáškách a praktických 
cvičeních anatomie pro nelékařské 
obory se používají umělohmotné 
modely a audiovizuální technika. 
V rámci praktické výuky lékařského 
směru se využívají především humánní 
kadavery pocházející od dárců těl. 
Při získání smluv s dárci byly velkým 
přínosem veřejné sdělovací prostředky, 
které dopomohly k propagaci.  

 V současné době je příjem smluv 
opětovně otevřen, což dává lidem 
z okolí Ostravy možnost rozhodnout 
se pro uzavření „Dohody o darování 
svého těla po smrti k vědeckým 
a výukovým účelům“. Jako poděkování 
všem, kteří věnovali své tělesné 
pozůstatky pro vzdělávání mnoha 
dalších generací lékařů, byla v prosto-
rách ústavu umístěna „Tabule cti“. 
 Studenti a pedagogové zhotovují 
anatomické preparáty, které jsou 
uloženy v anatomickém muzeu a slouží 
k výuce. Pitevní sanitář Jaroslav 
Tremko se podílí na zhotovování 
a uskladňování preparátů, je nápomo-
cen při výuce a nemalou měrou se podílí 
na výstavbě anatomického muzea.
 Studium anatomie je značně 
náročné, proto je důležitá dostupnost 
odborné literatury. Ústav anatomie 
vydal v rámci projektu MODIN skripta 
pro lékařské obory, a to „Vybrané 
kapitoly z anatomie I. Pohybový 
systém, II. Neuroanatomie“ a připravu-
je vydání dalších skript, kterými budou 
„Splanchnologie, Kardiovaskulární, 
endokrinní a lymfatický systém“. 
V dohledné době vyjdou také skripta 
„Základy anatomie pro nelékařské 

obory“. Skripta usnadní studentům 
Lékařské fakulty přístup ke studijním 
materiálům, jež budou volně ke stažení, 
což bude pro ně velkým přínosem. 
 Ústav anatomie není pouze 
výukovým centrem, ale také centrem 
vědy a výzkumu, který je zaměřen 
především na lymfatické orgány 
za fyziologických a patologických 
podmínek. Zpracovávání materiálu 
probíhá v laboratořích
pod dohledem atestované laborantky 
Mgr. Hany Hronzové.
 Kolektiv se aktivně účastní také 
společných aktivit se studenty, a to 
například na Grilovačce, Dni první 
pomoci v Ostravské ZOO, Sportovním 
dni Ostravské univerzity a dalších. 

Morfologická pracoviště (Ústav 
anatomie, Ústav patologie a Ústav 
histologie a embryologie) organizují 
vzdělávací akce, na kterých si účastníci 
rozšiřují své znalosti a získávají nové 
poznatky z dalších pracovišť. 
 Dne 3. září 2013 se konal 
„2. klinicko-morfologický den 
s mezinárodní účastí“ pořádaný
při příležitosti 20. výročí založení 
vysokého zdravotnického školství 
Ostravské univerzity v Ostravě. 
Konference se těšila hojné účasti 
z řad anatomů, patologů, odborných 
asistentů, laborantů a dalších 
nelékařských profesí z různých koutů 
České a Slovenské republiky.

 Mgr. Hana Hronzová,
 Ústav anatomie a Ústav patologie,
 hana.hronzova@osu.cz

↑ ↑
Místnost pro samostudium 
studentů.

↖
Přednášková místnost.

↑
Anatomické muzeum.
 Fota: Jaroslav Tremko

OHLÉDNUTÍ ZA 6. ROČNÍKEM KONFERENCE 

„GLOBÁLNÍ PROBLÉMY VEŘEJNÉHO 

ZDRAVOTNICTVÍ 2013”
Ve dnech 15. a 16. května 2013 se uskutečnil 
na Lékařské fakultě naší univerzity (LF OU) 6. ročník 
konference s mezinárodní účastí „Globální problémy 
veřejného zdravotnictví 2013“. 

 Konferenci pořádal Ústav epidemio-
logie a ochrany veřejného zdraví LF OU 
a byla spolufi nancována z projektu 
Jesenius – centrum pro celoživotní 
vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 
Fakulty zdravotnických studií, 
CZ.1.07/3.2.07/02.0053 (dnes 
Lékařské fakulty OU). Tento projekt je 
spolufi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České 
republiky. 
 Záštitu převzali rektor OU 
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., děkan LF 
OU doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., 
hejtman Moravskoslezského kraje 
Miroslav Novák, primátor města 
Ostravy Ing. Petr Kajnar a ředitel 
Fakultní nemocnice Ostrava 
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA.  
 Akce má charakter postgraduálního 
vzdělávání a je garantována ČLK jako 
akce kontinuálního vzdělávání. Kredity 
opět udělila i Komora vysokoškolsky 
vzdělaných odborných pracovníků 
ve zdravotnictví ČR (KVVOPZ) a České 
asociace sester (ČAS). Účast na 
slavnostním zahájení přijali představi-
telé zaštiťujících partnerů v čele 
s rektorem OU, kteří pozdravili 
účastníky konference, popřáli jim 
úspěšný průběh akce a zajímavá 
pracovní i osobní setkání. 
 Program konference byl jako 
každoročně rozdělen do čtyř 
pracovních částí dle oblastí oboru 
epidemiologie. Každá sekce byla 
uvedena dvěma vyžádanými přednáš-
kami od významných českých 
a zahraničních odborníků, kteří se 
zabývali aktuálními problémy 

veřejného zdraví. Součástí programu 
byla i posterová sekce.
 První den byl zahájen sekcí 
Epidemiologie infekčních nemocí. V úvod-
ní přednášce prof. MUDr. Henrieta 
Hudečková, Ph.D., MPH z JLF UK 
v Martině seznámila posluchače 
s problematikou očkování na Slovensku. 
Děkan Lékařské fakulty UP v Olomouci 
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., 
upozornil na velmi významný 
zdravotnický problém rezistentních 
bakterií a limitaci antibiotické léčby. 
Tento problém nabývá v oblasti veřej-
ného zdravotnictví velkého významu.
 Sekci Epidemiologie neinfečních 
nemoci uvedl prof. Dr. Walter Ulrich 
z Jakob Erdheim Institut für Pathologie 
und Klinische Bakteriologie z Vídně, 
významný patolog, který pohovořil 
o komplikacích onemocnění diabetes 
mellitus, které zaujímají významné 
postavení v oblasti civilizačních chorob.
 Ve druhém příspěvku 
doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D., z PřF 
MU v Brně přiblížil posluchačům 
problematiku RNA. Jeho přednášky 
se vždy setkávají s obrovským 
zájmem posluchačů. Molekulární 
genetika je rychle se rozvíjející obor, 
který zaujímá významné místo jak 
v klinické, tak vědecké medicíně.
 V sekci Epidemiologie životního 
a pracovního prostředí 
MUDr. Kazmarová ze SZÚ hovořila 
podrobně o problematice ovzduší 
a jeho vlivu na zdraví člověka. 
MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D., 
seznámila posluchače s problematikou 
profesního asthma bronchiale 

a s ním spojených alergických 
onemocnění. Problematika alergií 
v populaci získává na objemu, 
vyžaduje významnou pozornost.
 V závěrečné sekci Rizikové faktory 
životního stylu se prof. MUDr. Dra-
hoslava Hrubá, CSc., přední odbornice 
na problematiku kouření, zabývala 
otázkou „zdravějšího kouření“. 
Kouření vodní dýmky a používání 
elektronické cigarety není nezávadné, 
jak se domnívá poměrně velká část 
veřejnosti. Doc. MUDr. Miroslav 
Stránský z ISPM der UNI Curych 
ve Švýcarsku přednesl přednášku 
na téma Kyselina listová v prevenci 
chorob. Rozebral důležitost této 
látky, možnosti a limity jejího 
preventivního užívání.
 Na tato úvodní zajímavá a pro 
veřejné zdravotnictví velmi zásadní 
témata navázaly příspěvky ostatních 
aktivních účastníků konference. Velmi 
zajímavé byly informace o metanolové 
kauze, která je stále otevřeným 
problémem v ČR. Diskuse k jednotli-
vým tématům byla bohatá a nesmírně 
přínosná. 
 Součástí konference byla i poste-
rová sekce, která přinesla řadu 
zajímavých informací z různých oblastí 
veřejného zdravotnictví. Její účastníci 
měli možnosti v krátkém časovém 
úseku informovat účastníky o svých 
příspěvcích. Diskuse nad postery 
probíhala v přísálí.
 Na konferenci zaznělo celkem 32 
přednášek, z toho osm vyžádaných, 
a bylo odprezentováno devět posterů. 
Akce se zúčastnilo okolo 100 účastníků 

z České republiky i ze zahraničí. 
Účastníci konference byli spokojeni 
jak s odborným programem, tak i s do-
provodným společenským večerem, 
který se konal první den konference.
 Konference nepatří svým rozsahem 
k rozsáhlým kongresům, postupně si 
ale získává své příznivce a pomalu 
se stává tradicí. Je potěšující, že se 
k nám přednášející i ostatní účastníci 
rádi vracejí. Pro organizátory je to 
čest a zároveň velká odpovědnost.
 Organizátoři konference děkují 
všem partnerům, aktivním přednášejí-
cím i ostatním účastníkům za podporu 
a přízeň. Již teď začínají přípravy 
7. ročníku. Těšíme se na setkání se 
zájemci o problematiku veřejného 
zdraví v příštím roce 2014. 

 MUDr. Jana Povová, 
 jana.povova@osu.cz,
 Ing. Hana Tomášková, Ph.D., 
 hana.tomaskova@osu.cz,
 Ústav epidemiologie a ochrany 
 veřejného zdraví LF OU
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KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI 

ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE 

A INTENZIVNÍ MEDICÍNY
Jubilejní XX. kongres České 
společnosti anesteziologie, 
resuscitace a intenzivní medicíny 
(ČSARIM) se uskutečnil v Brně 
ve dnech 19.–21. září 2013.

  Záštitu nad kongresem převzali 
ředitel FN Ostrava MUDr. Svatopluk 
Němeček, MBA, ředitel FN Brno 
MUDr. Roman Kraus, MBA, 
děkan LF Ostravské univerzity 

doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., 
a děkan LF Masarykovy univerzity 
v Brně prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. 
 Prezidentem kongresu byl 
předseda ČSARIM prof. MUDr. Karel 
Cvachovec, CSc., čestnou prezidentkou 
emeritní profesorka LF MU 
prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc., 
předsedou vědeckého výboru 
prof. MUDr. Vladimír Černý, PhD., 
z KARIM FN a LF UK Hradec Králové 

a předsedou organizačního výboru 
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., z ARK 
FN Ostrava a LF Ostravské univerzity. 
 Kongres byl výjimečný mj. tím, 
že se jej poprvé v historii zúčastnil 
prezident Světové federace 
anesteziologů (WFSA) dr. David 
Wilkinson z Velké Británie. Kongresu 
se zúčastnilo více než 612 lékařů, 
241 sester a 30 studentů lékařských 
fakult, spolu se zástupci fi rem 

se na kongresu zaregistrovalo 
1053 účastníků. 
 Důležitou součástí kongresu byla 
rozsáhlá sesterská část, která se 
uskutečnila v šesti sekcích 
a obsahovala celkem 35 přednášek. 
Její program sestavily PhDr. Dana 
Streitová a PhDr. Renáta Zoubková 
z ARK FN Ostrava a LF Ostravské 
univerzity. Díky podpoře OU mohly být 
na kongres pozvány coby přednášející 

i čtyři sestry z Velké Británie. 
 Tradičně byli na slavnostním 
zahájení kongresu vyznamenáni 
a oceněni špičkoví pracovníci našeho 
oboru z České republiky i zahraničí. 
 Je tradicí, že na závěr kongresu 
je vyhlášeno a oceněno nejlepší volné 
sdělení (originální práce) v lékařské 
i sesterské sekci.   

 V lékařské sekci byl letos jako 
nejlepší oceněn poster MUDr. Viktora 
Kubrichta z ARO Nemocnice 
Na Homolce „Zavedení acute pain 
service vede k významnému poklesu 
výskytu pooperační bolesti 
a některých vybraných jevů“, který je 
doktorandem prof. Pavla Ševčíka. 
 Jako nejlepší volné sdělení v sekci 

nelékařských zdravotnických 
pracovníků byla vyhodnocena 
práce Mgr. Tomáše Glace, 
PhDr. Renáty Zoubkové a PhDr. Dany 
Streitové z ARK FN Ostrava 
„Využití účinné látky chlorhexidinu 
v prevenci sepse“. 
 Řada ohlasů svědčí o tom, že 
kongres byl jedním z nejúspěšnějších 

v celé dvacetileté historii konání 
kongresů ČSARIM. 
 
 Členky vědeckého výboru:
 PhDr. Dana Streitová, 
 ARK FN Ostrava,
 PhDr. Renáta Zoubková,
  ARK LF Ostravské univerzity, 
 Fota: -lfa-

DĚTI, NEBOJTE SE NEMOCNICE!
Studenti Lékařské fakulty oboru 
Ošetřovatelská péče v pediatrii 
naší univerzity seznamovali děti 
v mateřské škole na ulici Srbská 24 
v Ostravě se zdravotnickými 
pomůckami, některými zdravot-
nickými výkony, zdravotnickým 
prostředím a zdravotníky. 

 Dětské sestry ukázaly dětem, jak se 
obvazuje rána, jaké oblečení si obléká 
pan doktor a dětská sestra nejen 
v ordinaci, ale i třeba na operačním 
sále, což si mohly děti hned vyzkoušet. 
 Nejvíce děti ocenily zkoušku odběrů 
krve na panence, protože nikdy ještě 
odběrovou stříkačku samy nedržely. 
Paní učitelky zase pochválily zařazení 
výchovy o zdravé výživě, kde mohly 
děti interaktivní formou sestavovat 
jídelníček pro panenky. Nechyběl nácvik 
a ukázka správného čištění zubů. 
 Červnové dopoledne v mateřské 
školce se vydařilo nejen zásluhou 
studentů, ale především díky nadšeným 
účastníkům – dětem.

 PhDr. Lucie Sikorová, PhD.,
 Ústav ošetřovatelství a porodní
 asistence LF,
 lucie.sikorova@osu.cz
 Fota: Mgr. Jana Chromá

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM 

OČIMA STUDENTŮ
Čtyři studenti všeobecného 
lékařství Lékařské fakulty naší 
univerzity se ve čtvrtek 
25. dubna 2013 zúčastnili 
4. trilaterálního sympozia, které 
proběhlo již tradičně v Rožnově 
pod Radhoštěm. 

 Před zahájením sympozia panovala 
na místě velmi formální a slavnostní 
atmosféra, kterou však během 
promluvy čestného předsednictva 
vystřídala neobvykle přátelská 
a vstřícná nálada, jež nás provázela 
po zbytek tohoto krásného dne.
 Musíme přiznat, že nás všechny 
upoutala již první přednáška profesora  
Rajko Dolečka na téma Válečný stav 
z pohledu civilistů a lékařů. Touto 

přednáškou byla odstartována 
dopolední část sympozia, ve které 
bylo prezentováno třináct zajímavých 
témat. Například pan docent Pleva 
nás zaujal svou přednáškou na téma 
Bodná poranění srdce a rovněž 
prezentace pana podplukovníka Planky 
na téma Střelba na prezidenta ČR 
byla velice poutavá. Dopolední blok 
byl zkrátka plný informací, které se 
student medicíny nemůže dozvědět 
jinou formou než účastí na sympoziu 
tohoto rozsahu.
 Odpolední blok byl z našeho pohledu 
zaměřen ještě více na mezioborovou 
spolupráci a komunikaci. Za všech 
deset skvěle připravených a přednáše-
ných témat bych vybral dvě, které 
u nás vyvolala největší zájem. Byla to 

bezesporu přednáška paní inženýrky 
Nekvapilové o hromadném neštěstí na 
Loveparade 2010 a dále prezentace 
na téma Simulace hromadné havárie, 
která vznikla ve spolupráci se studenty 
Lékařské fakulty.
 Po odpoledním bloku následovaly 
vepřové hody a společenský program. 
Velice nás potěšilo, jak srdečně jsme 
byli přijati do kolektivu odborníků na 
takto vysoké úrovni, a chtěli bychom 
touto cestou velmi poděkovat panu 
docentu Plevovi a paní bakalářce 
Segarové za pozvání na výborně 
zorganizované sympozium, kterého 
jsme měli možnost se zúčastnit. 
 Závěrem bych chtěl dodat, že 
ač akce trvala od ranních hodin, 
až do večera, všichni jsme se shodli 

na tom, že nám všem utekla jako voda 
a tento den patřil mezi jedny z nejlépe 
strávených v náročném semestru. 
S účastí na další podobné vzdělávací 
akci by nikdo z nás neváhal, jelikož 
při dlouhém teoretickém studiu bylo 
Trilaterální sympozium silnou motivační 
složkou před náročným zkouškovým 
obdobím. Všichni hodnotíme tuto akci 
jako nadmíru přínosnou a zajímavou, 
zvláště pak oceňujeme možnost získat 
informace také z jiných oborů, 
které však s medicínou úzce souvisejí 
a spolupracují.

 Jakub Vysocký,
 student 3. ročníku všeobecného
 lékařství Lékařské fakulty,
 Fota: studenti LF OU

 → str. 13
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Vše to začalo debatou mezi 
spolužáky. Říkala jsem si, 
že bych nikdy nechtěla něco 
podobného absolvovat. 
Opak se stal pravdou. 

 O pár dnů později jsem se probudila 
do krásného slunečného rána se 
silným pocitem, že bych to mohla 
zkusit. Potom jsem o tom diskutovala 
s mojí kamarádkou z ročníku. 
Rozhodly jsme se, že se do toho 
pustíme společně. Jako naše budoucí 
místo pobytu jsme si zvolily fi nské 
město Kuopio. A mohu říct, že jako 
životní zkušenost to opravdu stálo 
za to! Vždy mě přitahovaly severské 
státy a teď se mi naskytla příležitost 
poznat Finy, jejich kulturu i přírodu! 
 Začátek nebyl jednoduchý. Papíro-
vání bylo celkem dost. Ale s pomocí 
ochotných koordinátorek to šlo lépe. 
Na fi nské universitě Savonia University 
of Applied Sciences nás zařadili mezi 
fi nské studenty 2. ročníku fyzioterapie. 
Praxi jsme absolvovaly samostatně 
na více místech. Mezi moje první 
pracoviště patřila dětská ambulance 
Siilinjärvi Health Center. Následně 
jsem se zúčastnila projektu ambulance 
Vire Tori, kterou mají na starosti 
studenti. Poslední praxi jsem absolvo-
vala ve fakultní nemocnici v Kuopio. 
 Bylo velice zajímavé porovnávat 
styly učení fi nských kolegů s naší alma 
mater. Nicméně po 3 měsících studia 
jsem došla k názoru, že bych českou 
fyzioterapii nevyměnila za nic na světě. 
 Jako největší nedostatek bych 
uvedla absenci Vojtovy metody. 
Pracovala jsem dva týdny na dětské 
klinice. Dětských pacientů, kterým 

by tato metoda mohla velmi pomoci, 
bylo více. 
 Na druhou stranu jsem byla velmi 
překvapená, jaký důraz kladou na 
ergonomii práce. Skvělých pomůcek, 
které usnadňovaly každodenní 
namáhavou práci fyzioterapeuta, 
měli hodně. 
 Mezi další rozdíly patřil kladný 
přístup pacientů ke cvičení. Ve všech 
zařízeních, jako jsou nemocnice, 
soukromé kliniky, domovy seniorů, 
školy, se nacházely posilovny. Pacienti 
byli individuálně zaškolováni, jak mají 
cvičební pomůcky používat. Přišlo mi, 
že ve Finsku chtěl cvičit každý. 
 Se studenty ze všech koutů světa 
jsme zažívali nejrůznější dobrodružství, 
společně jsme se učili fi nštinu, 
poznávali cizokrajné kultury, zvyky 
a národní kuchyně. Tento pobyt mě 
obohatil v hodně směrech. Všem 
doporučuji studijní pobyt v zahraničí. 
Nikdy nevíte, k čemu se vám to 
v budoucnu může hodit. 

 Teresa Kluzová,
 studentka fyzioterapie

→
Výhled z věže Puijo, Kuopio.

→
Cesta na Nordkapp, Norsko.
 Fota: Teresa Kluzová

NAŠE STUDENTKY VÝMALBAMI DALY 

TVÁŘ DOPRAVNÍ ŠKOLIČCE

Studentky Pedagogické fakulty 
naší univerzity Eva Havlíková, 
Klára Putniorzová a Barbora 
Vicanová jsou tvůrci rozsáhlých 
výmaleb nově otevřené 
Evropské dopravní školičky 
v areálu LIBROS Ostrava.

 Pedagogická fakulta naší univerzity 
totiž od října loňského roku spustila 
nový model zajišťování pregraduálních 
praxí – místo dosavadního vedení 
studentů zkušenými pedagogy ve škol-
ských a výchovných zařízeních si 
mohou tyto instituce v rámci reciproč-
ní rámcové smlouvy dojednat její 
studenty přímo na konkrétní službu. 
 Tento model je unikátní a nenalez-
nete jej na žádné jiné fakultě
nejen naší univerzity, ale ani kterékoli 
jiné univerzitě v České republice. 
Studentům umožňuje získat velké 
množství praxe ve školách a institu-
cích v oborech, které je zajímají,
a mnoho zkušeností při řešení 
nejrůznějších situací v různých 
aktivitách. Studenti zajišťují třeba 
vedení či asistenci v nejrůznějších 
kroužcích, doučují děti v rozmanitých 
předmětech, zajišťují volnočasové 
aktivity a vytvářejí program na škole 
v přírodě.
 Studenti Pedagogické fakulty OU 
ale fungují také jako zdravotníci 
zotavovacích akcí, instruktoři lyžování 
či snowboardingu. Zajišťují jednorázo-
vé akce – koordinují děti, pracují 
na stanovištích třeba Dní dětí, Dnu 
Země nebo sportovních dnech. Jsou 
pomocným doprovodem na školních 
akcích třeba na plavání, do kina, 
divadla či ZOO. Asistují ve výuce: 
pomáhají vyučujícímu v průběhu výuky 
s méně nadanými, či naopak velmi 
nadanými dětmi.

Studenti PdF OU se podílejí i na výzdobě 
škol a institucí, podle aktuálního 
ročního období malují na zdi a vykoná-
vají řadu dalších činností. Jednou 
z těchto realizovaných výmaleb byla 
i 14. září 2013 otevřená nová 
Evropská dopravní školička v areálu 
LIBROS v Ostravě-Přívoze, kterou 
svými kresbami umně vyzdobily naše 
studentky Klára Putniorzová, Eva 
Havlíková a Barbora Vicanová. 
 O tuto výzdobu požádala šikovné 
studenty prostřednictvím Pedagogické 
fakulty ředitelka mateřské školy 
z Ostravy-Muglinova Jarmila Chlopková 
v rámci recipročních aktivit. Studentky 
si byly prohlédnout prostory pro 
školičku a vytvořily návrhy, které byly 
po konzultacích schváleny a realizovány. 
(Více v následujícím rozhovoru se 
studentkami.) 

 Mgr. Michaela Kozelská,
 referát praxí,
 michaela.kozelska@osu.cz

 a

 Mgr. Hana Jenčová,
 redakce Listů OU,
 newsletteru@osu.cz

→
Děti od samotného začátku 
slavnostního otevření Evropské 
dopravní školičky netrpělivě 
očekávaly až budou moci nasednout 
do připravených vozítek a projet se 
v nich po „cestě“ uvnitř budovy. 
Děvčata i chlapci si k velké radosti 
přihlížejících tvůrců i rodičů jízdu 
skutečně užívali a k žádnému 
karambolu nedošlo.
 Fota: Mgr. Hana Jenčová
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ERASMUS 2013 ANEB CESTA DO NEZNÁMA

CHIRURGOVÉ V KŮŽI PEDAGOGA
Jaké to je, když se lékař stane 
na chvíli učitelem? Jaké má zvolit 
metody a formy v předávání 
svých bohatých vědomostí?  
A co teprve materiál pro výuku 
v podobě nemotorných, zato 
nadšených mediků?

 Na žádnou z těchto otázek bohužel 
nedokážeme odpovědět, ale můžete 
se zeptat oněch učitelů – lékařů 
z chirurgické kliniky FNO – 
MUDr. Matúše Peteji, MUDr. Lubomíra 
Martínka, Ph.D., a MUDr. Petera 
Ihnáta, Ph.D. 
 Právě tito tři odborníci se stali 
mentory historicky prvního kurzu 
chirurgického šití na Lékařské fakultě 
Ostravské univerzity v Ostravě. Pokusili 
se naučit nás mediky chirurgické 
uzlení a chirurgické jednoduché 
i složitější stehy. 

Akce se uskutečnila díky organizaci 
IFMSA CZ Ostrava, Ústavu anatomie 
a Ústavu patologické fyziologie. Tímto 
bychom rádi poděkovali Lékařské 
fakultě a chirurgické klinice za skvělou 
spolupráci, za materiál i pomůcky 
a těšíme se zase na příští semestr.

 Klára Hrušková a Ivo Jelšík,
 studenti 4. ročníku LF OU,
 Foto: -lfa-
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ÚSPĚCH SPORTOVNÍCH BIOMECHANIKŮ

ÚSPĚCH STUDENTŮ V SOUTĚŽI 

V DIDAKTICE INFORMATIKY 

JAK VZNIKALY VÝMALBY ŠKOLIČKY 

BLAHOPŘEJEME IVO CHOVANCOVI

Sportovní biomechanici Centra 
diagnostiky lidského pohybu 
z katedy tělesné výchovy Peda-
gogické fakulty naší univerzity 
zaznamenali významný úspěch 
na mezinárodní konferenci (31th 
Conference of the International 
Society of Biomechanics in 
Sports, International Symposium 
of Biomechanics in Sports).

 Konference se konala ve dnech 
7.–11. července 2013 na National 
Taiwan Normal University Taipei, 

Taiwan. V sekci New Investigator 
Award získal Roman Farana, PhD., 
1. místo za prezentaci příspěvku 
s názvem: � e eff ect of diff erent hand 
position on impact forces and elbow 
loading during the round-off  in female 
gymnastics (autoři: Roman Farana, 
Daniel Jandačka, Jaroslav Uchytil, 
David Zahradník a Gareth Irwin). 
 Centrum diagnostiky lidského 
pohybu vzniklo na Pedagogické fakultě 
OU v roce 2008 za výrazného přispění 
dnes již zesnulého doc. PhDr. Vojtěcha 
Gajdy, CSc., jemuž chceme tímto 
příspěvkem také poděkovat. 

 Systematická práce biomechanické 
skupiny pěti osob (Daniel Jandačka, 
Roman Farana, Jaroslav Uchytil, David 
Zahradník a František Vaverka), která 
pod vedením Dr. Daniela Jandačky 
spolupracuje se špičkovými mezinárod-
ními výzkumnými centry v oblasti 
kinantropologie (University of 
Massachussets, Amherst USA, 
Department of Kinesiology, Biomecha-
nics Laboratory, USA; Cardiff  Metropo-
litan University, Cardiff  School of Sport; 
Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte, Universidad 
Católica de Valencia), vyústila 

v úspěšnou publikační činnost 
v renomovaných mezinárodních 
časopisech (i.e. Journal of Sports 
Sciences, Journal of Strength and 
Conditioning Research, Sports 
Biomechanics, Journal of Applied 
Biomechanics, Journal of Human 
Kinetics, British Medical Journal Case 
Report, Orthotics and Prosthetics 
International, Science of Gymnastics 
Journal).

 Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.,
 Centrum diagnostiky lidského pohybu,
 daniel.jandacka@osu.cz

Dne 24. května 2013 se v Brati-
slavě uskutečnil první ročník 
Česko-slovenské studentské 
vědecké konference v didaktice 
informatiky.

 Pořádání studentské vědecké 
konference formou soutěže student-
ských prací v oblasti didaktiky 
informatiky je v zájmu odborníků již 
řadu let. První pokusy se orientovaly 
na připojení se k Soutěži vysokoškoláků 
ve vědecké odborné činnosti v didakti-
ce matematiky, kterou zaštiťuje 
Univerzita Karlova v Praze. Když tato 
spolupráce skočila, začali o pořádání 
samostatné soutěže prací studentů 
usilovat akademičtí pracovníci 
a odborníci v oblasti didaktiky 
informatiky. Toto úsilí bylo letos 
završeno organizováním prvního 
ročníku Česko-slovenské studentské 
vědecké konference v didaktice 
informatiky. 
 Soutěž se uskutečnila na fakultě 
matematiky, fyziky a informatiky 

Univerzity Komenského v Bratislavě 
pod záštitou děkana fakulty, profesora 
Josefa Masarika. Ten v úvodu účastníky 
konference osobně pozdravil a popřál 
jim mnoho úspěchů.
 Soutěž probíhala ve třech sekcích: 
edukační so� ware, metodické práce 
a výzkumné práce. Soutěže se 
zúčastnilo 17 prací z devíti fakult 
univerzit v České a Slovenské republice. 
Ostravskou univerzitu reprezentovaly 
tři práce studentů Pedagogické fakulty 
oboru Informační technologie ve 
vzdělávání, jedna práce v každé sekci.
 Studenti PdF OU dokázali svoje 
práce předvést a obhájit si je v silné 
konkurenci před odbornou mezinárodní 
porotou. Na závěr byly oceněny dvě 
práce našich studentů. Milan Pastyřík 
získal třetí místo v sekci edukační 
so� ware prací s názvem Návrh 
a realizace webového portálu jako 
výukové pomůcky pro předmět Zvuk 
a počítač. 
 Ještě více zaujala porotu prezentace 
práce studentky Martiny Štěrbové 

v sekci metodické práce s názvem 
E-learningový kurz pro výuku základů 
objektově orientovaného programování. 
Studentům za vzornou reprezentaci 
děkujeme a konferenci přejeme mnoho 
dalších úspěšných ročníků. 

 RNDr. Ingrid Nagyová, PhD.,
 katedra informačních 
 a komunikačních technologií PdF,
  ingrid.nagyová@osu.cz

←
Studentka Martina Štěrbová 
při prezentaci své práce.
 Foto: PaedDr. Soňa Gažáková, PhD.

Slavnostního otevření Evropské 
dopravní školičky se zúčastnily 
i členky realizačního týmu 
a především tvůrci a realizátoři 
výmaleb. Dvě ze tří studentek 
naší Pedagogické fakulty Eva 
Havlíková a Klára Putniorzová 
nám prozradily, jak tyto půvabné 
výmalby vznikaly.

 Autorky Eva Havlíková (E) je student-
kou 3. ročníku bakalářského studia 
výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ PdF 
OU a Klára Putniorzová (K) studentkou 
1. ročníku magisterského studia 
výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ stejné 
fakulty.

Jak jste se o možnosti výmaleb 
dopravní školičky dozvěděly?
K: V rámci recipročních aktivit nám 
Mgr. Michaela Kozelská nabídla možnost 
výzdoby mateřské školy a pak nás 
oslovila ředitelka školky. 
Spolupracovala s námi i spolužačka 
Barbora Vicanová.

E: Pak jsme se šly podívat na místnosti 
do školky, až poté nám paní ředitelka 
řekla, že budeme malovat dopravní 
školičku. Byly jsme překvapené, jak je 
to tady obrovské.

Kdo je autorem výmaleb?
E: Hned jsem měla vizi, jak to bude, ale 

musely jsme ji přizpůsobit podle 
pokynů L. Václavíka. 

K: … majitele Librosu, který měl úplně 
jinou vizi – měly tu být obrázky dětí, 
ale nám připadalo, že budou lepší 
výmalby interiéru podle návrhu Evy.

Eva: V tomto velkém prostoru vynikne 
krajina.

Jak byste popsaly samotné 
výmalby?
E: Při vstupu vlevo je Dopravní školička. 
Podle zadání jsme měly zakomponovat 
tento nápis a tři postavičky: kocoura 
Oskara, holčičku Dorotku a chlapečka 
Štěpána. Celý prostor je rozdělen 
na dvě části: město a venkov. Za pilíři 
vlevo je podvečerní Ostrava s Vítkovi-
cemi – původně bílé topení jsme 
natřely načerno. V hlavní části 
symbolizující venkov je strom „doprav-
ník“, na němž rostou značky.
Bude sloužit jako vynikající pomůcka, 
jsou na něm vymalovány nejznámější 
dopravní značky. 

K: Ostravská radnice je umístěna 

na jednom z pilířů vlevo a jako jediná je 
z polystyrénu a ve 3D. Na stěně 
protilehlé té, na níž se nachází strom 
„dopravník“, (pozn. hned vedle vstupu 
vpravo), je namalován kostel jako 
symbol venkova.

E: Uprostřed je simulována vozovka 
s rondelem a přechody, ty vytvořil 
Libros.

K: Zakomponovala jsem i velmi staré 
funkční skříně, které slouží jako úložný 
prostor a symbolizují paneláky. 
Nemalovaly jsme barvou, ale houbičkou 
jsme na ně namalovaly okýnka 
a zakomponovaly je do oblasti Vítkovic.

Co vám tato práce přinesla?
K: Jsme rády, že jsme se mohly 
realizovat. Malovala jsem na stěny 
úplně poprvé.

E: Takových příležitostí je velmi málo.

Jak to celé probíhalo?

K: Schválili nám návrhy, syn majitele 
René Václavík nám sháněl barvy, štětce 
atd. Byla to úplně samostatná práce.

E: Rády bychom v této činnosti 
pokračovaly.

K: Jsme otevřeny jakémukoliv zadání.

E: Rády experimentujeme.

Jaká byla odezva na tuto vaši 
realizaci?
E: Maminka byla nadšená, nic takového 
ještě neviděla.

K: Mám mladšího bratra, Marka, je mu 
třináct, kterému se to opravdu líbilo. 
Říkal, že by tu chtěl bydlet.

Jak dlouho jste na tomto projektu 
pracovaly?
E: Od června s měsíční prázdninovou 
přestávkou kvůli prázdninové 
rekonstrukci podlahy až do úterý 
10. září. Chodily jsme sem pravidelně, 
jak jsme mohly, tak jsme přišly.

 Text a fota: Mgr. Hana Jenčová,
 redakce Listů OU, 
 newsletter@osu.cz

BLAHOPŘEJEME – S ÚCTOU 
A RADOSTÍ – váženému panu 
kolegovi prof. Ivo Chovancovi, 
akademickému sochaři, k udělení 
titulu Profesor výtvarných umění 
(ke dni 25. června 2013).  

 Řízení ke jmenování profesorem 
absolvoval na  Uniwersytetu Artystycz-
nym w Poznaniu. Přejeme mnoho 
dalších osobních i profesních úspěchů.

 Členové katedry výtvarné výchovy  
 Pedagogické fakulty naší univerzity



GYMNAZISTÉ MEZI MASOŽRAVKAMI 
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LETOŠNÍ ERASMUS
Dne 26. září 2013 se uskutečnilo 
setkání se zahraničními 
studenty, kteří přijeli studovat 
na Pedagogickou fakultu v rámci 
programu LLP/Erasmus 
v zimním semestru 2013/2014.

Fota: Mgr. Hana Jenčová

PROJEKT „I-I-I“ SKONČIL, 

VÝUKA POKRAČUJE
Pedagogická fakulta naší 
univerzity, katedra výchovy 
k občanství, realizovala od pro-
since 2010 do července 2013 
projekt OPVK s názvem „I-I-I“ 
(Inovace - Interdisciplinarita - 
Integrace): Inovace vybraných 
studijních programů OU, 
realizace vzdělávacích modulů 
pro studenty OU, včetně tvorby 
vzdělávacích materiálů v cizím 
jazyce, reg. č. 
CZ.1.07/2.2.00/15.0022. 
Poskytovatelem dotace bylo 
MŠMT. 

 Projekt reagoval na základní trendy, 
které se odehrávají v české společnosti 
a zasahují do celoevropského 
kontextu. Současný trh práce požaduje 
fl exibilitu, adaptabilitu a schopnost 
seberozvoje jedinců. 

 Cílem projektu bylo tedy zejména 
zlepšení uplatnitelnosti absolventů OU 
na trhu práce, posílení jejich konkuren-
ceschopnosti, podpora kreativity, 
rozvoj informační a mediální gramot-
nosti, osobní rozvoj v oblasti so� -skills 
a zvýšení jazykových kompetencí. 
 Do projektu se aktivně zapojili 
akademičtí pracovníci OU a odborníci 
z přidružených partnerských institucí: 
VŠB-TU Ostrava; Česká televize – tele-
vizní studio Ostrava; Etické fórum ČR; 
Pedagogické centrum pro polské 
národnostní školství Český Těšín 
a Univerzita Palackého v Olomouci. 

→
Magistra Kmeťová a doktorka 
Grabowska, přednáška k modulu 
Aplikace evropských standardů 
vzdělávání v podmínkách MSK.
 Foto: Gabriela Matýsková

 Výstupy projektu spočívaly v inovaci 
stávajících studijních programů, 
v jejichž rámci došlo u 17 předmětů 
k rozšíření výuky o práci s cizojazyčným 
textem, což je také nový prvek na OU. 
Dále bylo vytvořeno 5 celouniverzitních 
interdisciplinárních vzdělávacích 
modulů, které odpovídají nově 
formulovaným požadavkům RVP. Každý 
modul je tvořen 4–5 novými předměty, 
studenti je absolvují nad rámec svého 
běžného studia a po jeho úspěšném 
absolvování obdrží certifi kát. Informace 
o úspěšném absolvování modulu je 
uvedena následně také v příloze 
Diplomu absolventa.
 Dosažení výstupů představovalo 
vytvoření celkem 21 českých a 17 
anglických výukových materiálů; 
1 cizojazyčného slovníku odborných 
pojmů z oblasti společenských věd; 
implementaci e-learningové formy 
všech předmětů a modulů; modernizaci 
didaktických metod; modernizaci 

multimediální učebny pro interaktivní 
výuku a rozšíření knihovny o nejnovější 
tituly odborné literatury. V průběhu 
celého projektu probíhala rovněž 
pravidelná evaluace pilotní výuky 
studenty i odbornými pracovníky.
 V průběhu akademického roku 
2011/2012, 2012/2013 absolvovalo 
výuku úspěšně 357 studentů, z toho 
166 moduly a 191 cizojazyčné 
předměty. Všechny vytvořené výstupy 
se staly nedílnou součástí studijní 
nabídky OU.
 Dne 12. června 2013 proběhlo za 
účasti členů odborného týmu závěrečné 
ukončení projektu (kulatý stůl) 
vč. souhrnné informace o jeho realizaci, 
prezentace a zhodnocení výstupů. 
Více na webových stránkách: 
http://projekty.osu.cz/iii

 Gabriela Matýsková,
 výkonná manažerka projektu,
 gabriela.matyskova@osu.cz

↑
Účastníci kulatého stolu při prezentaci výsledků projektu.
Foto: Kateřina Ostřížková

V úterý dne 25. června 2013 
jsem se zúčastnila tutoriálu 
k projektu řešitele PhDr. 
et PhDr. Martina Kaleji, Ph.D., 
„Podpora terciárního vzdělávání 
studentů se specifi ckými 
vzdělávacími potřebami na 
Ostravské univerzitě v Ostravě“  
(CZ.1.07/2.2.00/29.0006). 

 V ofi ciální charakteristice projektu se 
uvádí, že projekt je zaměřen na aktivní 
podporu terciárního vzdělávání 
studentů se specifi ckými vzdělávacími 
potřebami prostřednictvím inovace 

studijních oborů na Ostravské 
univerzitě v Ostravě. 
 Inovace jednotlivých součástí 
studijních oborů spočívá především 
ve vytváření inkluzivního prostředí, a to 
prostřednictvím adaptace vybraných 
předmětů, adaptace didaktických 
a metodických materiálů a adaptace 
a modifi kace výuky ve vztahu k jednotli-
vým typům postižení. 
 Toto sdělení je jasné a výstižné, ale 
až tutoriál, který zmiňuji, mi poskytl 
jasnou představu o významu a nutnosti 
této adaptace. Díky tutoriálu jsem měla 
možnost zažít řadu simulovaných 

problémů, se kterými se studenti se 
specifi ckými vzdělávacími potřebami 
denně potýkají a které zdravou část 
populace vůbec nenapadnou. 
 Velice chválím organizaci celého 
odpoledne pod vedením Mgr. Hany 
Novohradské. Oceňuji také zapojení  
studentů se specifi ckými vzdělávacími 
potřebami do aktivit, které byly pro 
účastníky připraveny. Postupně jsem se 
díky nim měla možnost přesvědčit 
o náročnosti jejich života. Jednalo se 
o jedince se specifi ckými poruchami 
učení a s handicapy, kterými jsou 
slepota, život na vozíčku nebo život 

s pohybovým omezením.  
 V popisu projektu se také píše, že 
zahrnuje kurzy ke zvyšování pedagogic-
kých kompetencí akademických 
pracovníků OU a vzdělávání ostatních 
pracovníků OU. Tento cíl byl tutoriálem 
zcela naplněn a děkuji jeho organizáto-
rům za jeho přínos.

 Doc. PaedDr. Jana 
 Škrabánková, Ph.D.,
 katedra pedagogiky a andragogiky,
 jana.skrabankova@osu.cz

Studenti prvního ročníku 
Vítkovické střední průmyslové 
školy a gymnázia za doprovodu 
paní doktorky Králové, která 
tyto žáky učí biologii, navštívili 
20. května 2013 botanickou 
zahradu Přírodovědecké fakulty 
naší univerzity.

 Žáci byli v úvodu seznámeni 
s historií a funkcí botanické zahrady. 
Nejdříve prošli venkovní částí zahrady, 
kde jim byly ukázány expoziční záhony, 
jako jsou skalka, systematický záhon, 
záhon okrasných trav, vytrvalých 
rostlin, vřesoviště, záhon kosatců, 
léčivých rostlin nebo mechárium. 

 Pak pokračovali exkurzí ve skleníkové 
části, kde viděli tropické a subtropické 
užitkové rostliny, jako například 
banánovník či kávovník, dále sukulenty, 
orchideje a zejména masožravé 
rostliny, které byly pro studenty 
nejatraktivnější skupinou. Během 
prohlídky byly studentům vysvětlovány 

různé zajímavé informace a souvislosti 
ze světa botaniky. 
 Exkurze v naší botanické zahradě 
se studentům i jejich učitelce líbila, 
takže doufáme, že se nejen 
s nimi shledáme opět na nějaké další 
vzdělávací přírodovědné akci.

PODĚKOVÁNÍ 

ZA OBOHACUJÍCÍ 

ODPOLEDNE
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GEOGRAFICKÁ EXKURZE NA SLOVÁCKU
Ve dnech 20.–23. května 2013 
jsme se zúčastnili geografi cké 
exkurze v oblasti Slovácka, 
pořádané RNDr. Petrem 
Žufanem, Ph.D., 
a Mgr. Ondřejem Slachem 
z katedry sociální geografi e 
a regionálního rozvoje naší 
univerzity.
 
 Náš zájem o území byl komplexní, 
odborně zaměřený na široké spektrum 
aspektů regionálního rozvoje tohoto 
periferního regionu, jeho historický 
vývoj, přírodní podmínky, zemědělství 
a průmysl. 
 Naším výchozím bodem a základnou 
se v tomto regionu stalo Veselí nad 
Moravou. Nejprve jsme prošli město 
v doprovodu pracovníka místního 
muzea a zabývali se zejména histo-
rickými a přírodními faktory, které 
ovlivnily jeho současnou podobu.
 Odpoledne jsme se v doprovodu 
manažera závodu seznámili s provozem 
bývalých Jihomoravských trubkáren 
a tažíren (JTT), které se před padesáti 
lety staly dominantním zaměstnavate-
lem v regionu a přinesly nebývalý 
rozvoj města. Privatizace v 90. letech 
a růst globální konkurence však 
způsobují závodu problémy a ohrožují 
jeho budoucnost. 
 Druhý den jsme se zabývali CHKO 
Bílé Karpaty, a to jako limitujícím 
faktorem pro zemědělství, ale také 
potenciálním pólem rozvoje ekologicky 
šetrného cestovního ruchu. Vlakem 

jsme se přesunuli do Velké nad 
Veličkou, která je správním i kulturním 
centrem slováckého subregionu 
Horňácka. 
 Odtud jsme pěšky došli do Kuželova, 
kde nás v areálu místního muzea 
a větrného mlýna čekaly přednášky 
o historii, současnosti a problematice 
zemědělské činnosti v méně příznivých 
podmínkách tohoto horského 
a podhorského regionu.
 V doprovodu specialistky na šetrný 
cestovní ruch jsme pokračovali 
přechodem hřebene Bílých Karpat do 
krajinářsky unikátních lokalit Vojšických 
luk a NPR Čertoryje s orchidejovými 
loukami. Ty byly z velké části obnoveny 
a jsou dnes obhospodařovány 
v souladu s tradicemi a principy 
ochrany.
 Třetí den jsme věnovali městu 
Strážnice, především jako centru 
etnografi e a lidové kultury. 
Ve srovnání s nedalekým Veselím 
nebyla Strážnice zasažena industriali-
zací a vyvinula se ve významné 
centrum kultury a služeb. 
 Světově proslavené jsou folklórní 
festivaly, které mají zázemí v Národním 
ústavu lidové kultury, sídlícím na 
místním zámku. Ve skanzenu – Muzeu 
vesnice jihovýchodní Moravy jsme 
mohli sledovat, jak je na několika 
desítkách staveb z různých etnografi c-
kých oblastí Slovácka dokumentován 
historický vývoj obydlí v závislosti na 
rozvoji osídlení, zemědělství a řemesel. 
 Při následné prohlídce synagogy 

a židovského hřbitova jsme se dozvěděli 
také o pohnuté historii židovského 
osídlení ve Strážnici a na Moravě. 
Na závěr tohoto exkurzního dne jsme 
v Zámeckých sklepech Strážnice při 
degustaci vyslechli přednášku 
o současné podobě vinařství v regionu, 
jeho orientaci na kvalitu a spíše 
turistickém než produkčním významu.
 Poslední den exkurze jsme se 
zaměřili na environmentální problema-
tiku oblasti takzvané Moravské 
Sahary. Prošli jsme provoz místní 
pískovny, sousedící přirozené meandry 
řeky Moravy a národní přírodní 
památku Váté písky. Přes mnohá 
opatření je těžba písku v takto cenné 
lokalitě značně kontroverzní, proto 
lze předpokládat její postupný útlum.

 Všichni zúčastnění se shodli na 
přínosu geografi cké exkurze, zejména 
v kontextu praktických ukázek 
problémů jednotlivých navštívených 
lokalit a navázání kamarádských 
vztahů mezi studenty Přírodovědecké 
fakulty naší univerzity.

 Karel Košťál, 
 student Fakulty sociální geografi e 
 a regionálního rozvoje 

↓
Historické jádro Veselí bylo 
vybudováno na ostrově v meandru 
řeky Moravy.
To usnadňovalo jeho obranu v 
neklidném území na hranici státu.
 Foto: Tomáš Kulaja

 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 
spolufi nancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky.

 Ing. Beáta Sklářová,
 oddělení pro vědu a vnější vztahy PřF,
 beata.sklarova@osu.cz

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA 

MÁ NOVOU PROFESORKU

 Doc. Kateřina Malachová byla 
jmenována profesorkou pro obor 
ochrana životního prostředí na návrh 
Vědecké rady VŠB-TU Ostrava. 
Profesorské řízení probíhalo ve druhé 
polovině roku 2012 a byly v něm 
zhodnoceny výsledky jejího třicetipěti-
letého působení v mnoha akademických 
pozicích a funkcích na vysoké škole 
i její dlouholetá vědecká aktivita. 
 Za pedagogickou práci obdržela 
v roce 1988 ocenění Vzorný pracovník 
Pedagogické fakulty v Ostravě 
a v roce 2011 jí bylo uděleno ocenění 
za zásluhy o rozvoj Přírodovědecké 
fakulty Ostravské univerzity. 
 Po 11 let pracovala jako vedoucí 
katedry biologie a ekologie a v této 
funkci se mimo jiné zasloužila 
i o akreditaci dvou bakalářských, 
dvou magisterských a jednoho 
doktorského studijního programu. 
 Ve své odborné práci se nově 
jmenovaná profesorka Malachová 
dlouhodobě věnuje biomonitoringu 
toxicity a genotoxicity environmentál-
ních kontaminant. Zabývá se také 
biodegradacemi obtížně odbouratel-
ných materiálů a hodnocením 
antibakteriálních a antifungálních 
účinků látek. 
 V minulých letech byla řešitelkou 
a spoluřešitelkou několika projektů 

GAČR a AVČR, ale i mezinárodních 
projektů v rámci programů Tempus 
a KONTAKT. V současné době za ČR 
garantuje řešení dílčího úkolu 
7. rámcového programu EU s názvem  
BIOCLEAN-New BIOtechnologiCaL 
approaches for biodegrading 
and promoting the environmEntal 
biotrAnsformation of synthetic 
polymeric materials. 
 Je rovněž vedoucí výzkumného 
programu Environmentálního centra 
na Přírodovědecké fakultě OU, které 
vzniklo při řešení projektu VaVpI – 
Institut environmentálních 
technologií. Současně se podílí se 
na řešení dvou projektů OP VpK. 
                                            -mal, skl- 

↗
Prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

→
Doc. RNDr. Kateřina Malachová,CSc. 
přebírá jmenovací dekret.
 Foto: -prfa-

Dne 11. června 2013 převzala ve Velké aule pražského Karolina 
jmenovací dekret z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana 
a ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Fialy 
doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc., z katedry biologie a ekologie 
Přírodovědecké fakulty. 

TAJEMSTVÍ FYLOGENEZE ŠKVORŮ 

ODHALENO I DÍKY NAŠIM VĚDCŮM
Mezi škvory (řád Dermaptera), 
všeobecně známé díky u nás 
všudypřítomnému škvorovi 
obecnému (Forfi cula auricularia), 
patří také dvě podivně vyhlížející 
skupiny, které parazitují na 
savcích. Paškvoři (Arixeniidae) 
žijí epizoicky na indomalajských 
netopýrech tadaridách, hryzenky
(Hemimeridae) naopak v srsti 
afrických krys obrovských. 
 
 Již na první pohled jsou tyto dvě 
skupiny natolik odlišné od všech 
ostatních škvorů (viz obr.), že si s nimi 
taxonomové od dob jejich objevení 
nevěděli rady. Byly pro ně dokonce 

vyčleněny samostatné podřády, 
sesterské k ostatním škvorům, a toto 
členění se až dosud objevovalo 
v učebnicích entomologie. 
 Jelikož jsou vnější morfologické 

struktury velmi pozměněné 
parazitickým způsobem života, je 
prakticky nemožné na nich najít 
homologie, které by pomohly objasnit 
fylogenetické vztahy. 
 Rozřešení této otázky proto 
trvalo celé století a čekalo na aplikaci 
moderních molekulárních metod. 
Zapeklitý taxonomický oříšek 
se podařilo rozlousknout teprve 
letos trojici českých vědců, 
RNDr. P. Kočárkovi, Ph.D., 
RNDr. P. Hulvovi, Ph.D.,
a Mgr. V. Johnovi, z nichž první dva 
působí na katedře biologie a ekologie 
Přírodovědecké fakulty naší univerzity. 
 Z provedených analýz jednoznačně 

vyplynulo, že ani paškvoři, ani hryzenky 
nejsou samostatnými podřády škvorů, 
ale naopak náleží mezi nejpokročilejší 
škvory, do nadčeledi Forfi culoidea, 
do které řadíme také již zmíněného 
notoricky známého škvora obecného. 
Studie byla publikována v prestižním 
biologickém časopise PlosOne v červnu 
2013 a plná verze článku je zájemcům 
k dispozici na těchto stránkách.

 RNDr. Petr Kočárek, Ph.D., 
 katedra biologie a ekologie,
 petr.kocarek@osu.cz 
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základy podnikání, obchodní a marke-
tingové dovednosti. Studenti fi ktivních 
fi rem se mohou prezentovat na 
veletrzích nebo se účastnit soutěží. 
 Učitelé se svými žáky mohou také 
využívat prostory Interaktivní expozice 
v Dolní oblasti Vítkovic, a to nejen pro 
prohlídku, ale také pro zajímavou 
a interaktivní výuku, například základy 
algoritmizace s využitím systému 
Lego Mindstorms NXT.
 Seminář přinesl mnoho zajímavých 
námětů, postřehů a inspirací 
pro výuku informatiky na základních 
i středních školách – opět se potvrdilo, 
že výměna zkušeností je nesmírně 
užitečná. 

 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 
spolufi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem 
České republiky.
 
 Text a fota: Ing. Beáta Sklářová

←
Účastníci semináře byli ve výměně 
nápadů a inspirace velmi aktivní.Členové katedry chemie 

Přírodovědecké fakulty naší 
univerzity nastudovali divadelní 
představení s chemickou 
tematikou, které prezentovali 
u příležitosti Dne dětí na střední 
škole prof. Zdeňka Matějčka 
v Ostravě-Porubě. 
 
 Jedná se o školu s dlouholetou 
tradicí, která jako jedna z mála 
středních škol v Moravskoslezském 
kraji vzdělává nejen žáky zdravé, 
ale i žáky se speciálními potřebami 
v pestré nabídce studijních oborů. 
 Naši „divadelníci“ z katedry chemie 
představili pohádku o hodné královně 
Chemile, Chemihurce, neposedném 
Skřítkovi a zlé lesní víle. Vše bylo 

protkáno mnoha chemickými pokusy, 
které nepředváděli jen účinkující, 
ale k velké radosti i samotní žáci této 
střední školy. 
 Ohlas byl obrovský, potlesk veliký 
a i po samotném představení 
žáci obklopili všechny herce, chválili 
je a ptali se na spoustu informací, 
protože to byl pro ně ohromný 
zážitek. Radost všech účastníků 
akce byla natolik velká, že kolegové 
z katedry chemie museli slíbit, že 
přijdou s dalším chemickým 
představením zase za rok. 
 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 
spolufi nancován Evropským sociálním 

fondem a státním rozpočtem 
České republiky. 
                -sol, skla-

→
Děti si samy některé chemické 
pokusy vyzkoušely.

↙
O účast na některých chemických 
experimentech byl z řad diváků 
velký zájem.

↓
Velký potlesk a radost v očích byly 
zaslouženou odměnou za 
chemické divadelní představení.
 Fota: -kcha-

CHEMICKÁ RADOST NA STŘEDNÍ ŠKOLE 

ZDEŇKA MATĚJČKA

CHEMICKÉ ODPOLEDNE 

S OCENĚNÍM NADŠENCŮ

 KORCHEM má na katedře chemie 
Přírodovědecké fakulty OU dlouholetou 
tradici. Již před deseti lety oslovil naši 
katedru Mgr. Jan Kohut ze ZŠ ve 
Frýdku-Místku s prosbou o vytvoření 
motivačních úloh pro žáky základních 
škol, které chemie zajímá, ale nechtějí 
se zúčastnit náročnější soutěže, jako 
je chemická olympiáda. 
 Kurz je každý rok zaměřen na jiné 
téma. Autory kurzu byli dříve studenti 
učitelství chemie, dnes jsou to 
Mgr. Magda Machalová (naše bývalá 
absolventka učitelství chemie, 
v současné době učí na ZŠ Vojtěcha 
Martínka v Brušperku) společně 
s doc. RNDr. Marií Solárovou, Ph.D., 
která na katedře chemie garantuje 
studium učitelství chemie. 
 Žáci v tomto korespondenčním 
kurzu chemie mohou pracovat v čase, 
který jim vyhovuje, mají za úkol 
vypracovávat motivační úlohy spojené 
s domácími pokusy (v minulém roce 
byly úlohy spojené například s pečením 
perníku), v rámci každého kola kurzu 
je zařazena i hra. 
 Letošního ročníku KORCHEM, který 
byl věnován tématu „Chemie a fi lm 
aneb Co se tam děje?“, se zúčastnilo 
celkem 83 soutěžících ze 14 škol 
MS kraje. Téma bylo tříkolové a bylo 
zaměřeno na známé české fi lmy, a to: 
Pelíšky, Marečku, podejte mi pero 
a Chobotničky z druhého patra. 
 Vítězství a dary spojené s umístěním 
v letošním ročníku si odnesly:

1. místo: Markéta Klepáčová, 
 ZŠ Frýdlant nad Ostravicí
2. místo: Karolína Vašutová, 
 11. ZŠ Frýdek-Místek
3. místo: Barbora Plucnarová,
 Gymnázium Třinec
4. místo: Martina Biolková, 
 ZŠ Frýdlant nad Ostravicí
5. místo: Sarah Strouhalová, 
 11. ZŠ Frýdek-Místek.
 Poděkování patří hlavnímu 
sponzorovi akce Frýdecká skládka, a.s., 
která zabezpečila dary pro vítěze. 
Drobné dárky poskytla také Přírodově-
decká fakulta naší univerzity.
 Věříme, že i příští ročník soutěže 
bude stejně úspěšný jako letošní a že 
se nám touto formou podaří získat 
další zájemce pro studium chemie 
nebo příbuzných oborů. Tato forma 
popularizace chemie je mezi dětmi 
a teenagery oblíbená, svědčí o tom 
nejen počet účastníků letošního 
ročníku, ale i účast na jiných populari-
začních akcích zaměřených na chemii.
 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 
spolufi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem 
České republiky.

 Text a fota: Ing. Beáta Sklářová,
 oddělení pro vědu a vnější vztahy PřF,
 beata.sklarova@osu.cz

Dne 7. června 2013 se konal pro 
učitele základních a středních 
škol seminář s názvem „Nápadník 
učitele informatiky“. 
 
 Seminář se stal „tržištěm“ nápadů 
a námětů pro výuku informatiky, které 
učitelé vymysleli a realizovali. Účastníci 
semináře prezentovali své nápady, 

projekty i ukázky práce žáků a předali 
si tak navzájem zkušenosti a další 
inspiraci pro výuku.
 Propojením výuky informatiky 
a dalších předmětů mohou vzniknout 
zajímavé projekty například ke Dni 
Země, kdy děti tvořily puzzle s obrázky 
přírody, obrázkovou tajenku nebo 
vymyslely recyklační příběh. 

Pohádkový kalendář zase vznikal 
v jazyce českém, výtvarné výchově 
a informatice, obsahoval vlastní texty 
žáků, pohádky, příběhy a obrázky. 
 Podobně je možné vytvářet koláže, 
malovanou abecedu nebo ilustrované 
pohádky. Byly předvedeny zajímavé 
projekty věnované dopravě, vytvoření 
domácí počítačové sítě, nebo práce 

žáků vytvořené v prezentačním 
prostředí PREZI. 
 Oblíbená je u žáků fi ktivní cestovní 
kancelář, ve které mohou vytvořit 
nabídku zájezdů, cenovou kalkulaci, 
vizitky a prodejní akci pro získání 
zákazníků. Na odborných středních 
školách je zaveden předmět Fiktivní 
fi rma, který pomáhá rozvíjet 

NÁPADNÍK UČITELE INFORMATIKY

Katedra chemie Přírodovědecké fakulty naší 
univerzity uspořádala 11. června 2013 pro žáky 
základních a středních škol, které zajímá chemie, 
speciální chemickou show spojenou s vyhlášením 
soutěže KORCHEM (korespondenčního kurzu 
chemie). Show na téma „Chemie a fi lmy“ byla 
protkána nejen ukázkami chemie ve fi lmech, ale 
i zajímavými a efektními pokusy (například falešné 
zlato, živí hadi, ohně a barvy).

→ str. 23
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HÁDANKY PŘÍRODY
Také v červnu uspořádala 
Přírodovědecká fakulta naší 
univerzity osvědčenou populari-
zační akci pro středoškoláky. 

 Katedra matematiky, fyziky, chemie 
i katedra informatiky a počítačů 
ve svých učebnách připravily krátké 
přednášky, soutěže, hlavolamy 
i hádanky z jednotlivých přírodo-
vědných oborů. 
 Studenti ve skupinách soutěžili 
mezi sebou v týmech a zároveň 
zábavnou formou vstřebávali nové 
informace z těchto oborů. Jako vždy 
měla akce úspěch – teenagery to 
bavilo a my jen doufáme, že jim tento 
způsob učení pomůže nalézt větší 
oblibu v přírodovědných oborech.
 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 spolufi nancován Evropským 
sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.

 Text a foto: Ing. Beáta Sklářová

→
Plavou mince na vodě? 
To zjišťovali středoškoláci 
na katedře fyziky.

CHEMIE A DALŠÍ PŘÍRODNÍ VĚDY 

NA HRADĚ = SPOUSTA ZÁBAVY!
I přes nepřízeň počasí ožil 
25. června 2013 Slezskoostravský 
hrad díky atraktivní přehlídce 
přírodních věd. Přírodovědecká 
fakulta naší univerzity letos 
přidala k tradiční chemii, 
matematice, fyzice a biologii 
nově „stánky“ z oborů fyzické 
i sociální geografi e.

 Chemický jarmark jako vždy 
produkoval ohně, dýmy, barevné 
roztoky, výbuchy a další chemické 
experimenty, které si návštěvníci mohli 
sami vyzkoušet. Speciálním chemickým 
„bonbónkem“ byla divadelní hra 
„Zkrocení zlé kyseliny“, jejímiž protago-
nisty byli členové katedry chemie 
(nejen „docentoherci“, ale i další 

akademici z katedry chemie včetně 
studentů tohoto oboru). Chemické 
divadlo mělo opět veliký úspěch!
 Matematická sekce letos nabídla 
kromě poučení o tzv. zlatém řezu 
(například u fotografi í jde o ideální 
proporce mezi různými délkami) 
spoustu interaktivních matematicko-
-uměleckých expozic, v nichž si každý 

mohl vyzkoušet třeba symetrii (nejen) 
v matematice, oční klamy, 
geometrická tělesa, poskládat origami 
nebo vyrobit kaleidoskop. 
 V další matematické sekci byly 
zajímavosti z hudby v návaznosti 
na matematiku, například zhudebnění 
posloupnosti. A jako každý rok se 
v matematické sekci soutěžilo 

a probíhaly různé matematické hrátky.
 Katedra biologie a ekologie si pro 
letošní ročník připravila cyklus 
krátkých přednášek na zajímavá 
témata z oblasti zoologie a botaniky. 
Přednášky obsahovaly ukázku živých 
exemplářů, mikroskopických prepará-
tů, fotografi í i videí. To vše doplňovaly 
hry a kvízy pro malé i velké návštěvníky.
 Katedra fyziky předváděla počíta-
čem podporované experimenty, 
experimenty se soupravou pro 
demonstrace elektromagnetického 
pole a jednoduché pokusy z mechaniky 
a hydro- a aerostatiky. 
 Katedra fyzické geografi e 
a geoekologie umožnila návštěvníkům 

stát se na chvilku zeměměřičem díky 
interaktivní ukázce geodetické techniky 
s možností provedení vlastního měření 
a zájemce obohatila také o informace 
na téma sklony svahů.
 Katedra sociální geografi e 
a regionálního rozvoje realizovala tři 
popularizační aktivity: první z nich, 
o kterou byl bezesporu největší zájem, 
byla zaměřena na seznámení se 
s cizokrajnými jídly, s nimiž se v Česku 
běžně nesetkáme. Návštěvníci měli 
za úkol připravené pokrmy ochutnat 
a následně na mapách určit, 
ze kterého regionu pochází. Poté 
následoval krátký, ale poutavý výklad 
k jednotlivým pochutinám a oblastem. 

 Na dalším stanovišti byl na velko-
formátových mapách prezentován 
rozvoj centra Ostravy. Zde si návštěv-
níci mohli složit puzzle s podobou 
hlavní městské části k letům 1832, 
1954 a 2011, anebo také odkrýt vývoj 
jednotlivých míst, z nichž nejzajímavěj-
ším vývojem prošly oblasti dnešní 
Nové Karoliny, Stodolní ulice, Slezské 
Ostravy nebo Fifejd. Aktivity byly 
rovněž doprovázeny erudovaným 
komentářem. 
 Třetí aktivita nabídla možnost 
seznámit se zábavnou formou 
s novými technologiemi, 
kdy si návštěvníci mohli ověřit své 
geografi cké znalosti na tabletech 

v soutěži se studenty geografi e nebo 
také k souboji vyzvat své kamarády.
I přes „uplakané“ počasí se akce vydaři-
la, přišlo zhruba dva tisíce návštěvníků 
a celý den byl díky pestrému programu 
rozzářený a barevný.
 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 
spolufi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České 
republiky. Web Chemie na hradě: 
http://www.chemienahrade.cz/

 Text a fota: Ing. Beáta Sklářová

 → str. 25
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CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MÁ ZELENOU 

 Červnový workshop s názvem 
„Matematika hravou formou“ byl 
zaměřený na učitele mateřských, 
základních a středních škol. Vše bylo 
pojato hravou formou. Pro účastníky 
workshopu byly připraveny pracovní 
listy, ukázkové příklady a hádanky. 
Ukázky byly většinou koncipovány tak, 
aby se daly modifi kovat na různý 
stupeň výuky. 
 Všichni si mohli vyzkoušet hrátky 
s magickými čtverci, sudoku, futoshiki, 
hanjie, malování s čísly, origami, logické 
hádanky a další ukázky z „hravé“ 
matematiky. U známějších hlavolamů 
se účastníci dozvěděli také něco málo 
z jejich historie. Většina ukázek byla 
uzpůsobena tak, aby si je pak mohl 
každý sám dotvořit a obměnit. 
 Kurzy i workshopy v rámci tohoto 

projektu jsou určeny pro pedagogické 
i nepedagogické pracovníky škol 
v Moravskoslezském kraji a jsou 
poskytovány ZDARMA. Bližší informace 
o projektu a nabídku kurzů 
i workshopů naleznete na stránce: 
www.projekty.osu.cz/zokim
 Tento projekt je realizován 
od 1. února 2012 do 31. prosince 
2014, jeho hlavní koordinátorkou 
je Ing. Eva Burianová, Ph.D., 
vedoucí Centra celoživotního 
vzdělávání PřF OU.

 Text a fota: Ing. Beáta Sklářová

→
Učitelé mateřských, základních 
a středních škol si sami na sobě 
vyzkoušeli hrátky s matematikou.

Centrum celoživotního vzdělávání Přírodovědecké 
fakulty naší univerzity pořádá kromě jiných aktivit 
také vzdělávací kurzy a workshopy pro pracovníky 
mateřských, základních a středních škol v rámci 
projektu „Zvyšování odborných kompetencí pracovníků 
škol a školských zařízení v MSK v oblasti matematiky, 
VT a využívání ICT ve školách“. 

PROMOCE ABSOLVENTŮ – ČERVENEC 2013
Dne 4. července 2013 se konaly v Domě kultury města Ostravy 
slavnostní promoce absolventů Přírodovědecké fakulty 
naší univerzity. Slavnostní slib složilo celkem 211 studentů PřF OU, 

absolventů bakalářských, magisterských a navazujících 
magisterských oborů i doktorského studia. Všem absolventům 
přejeme hodně úspěchů!                                  -skla-

Fota: Kamila Kolowratová

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA 

MÁ NOVÉHO PROFESORA
Polský prezident Bronisław 
Komorowski jmenoval 
17. července 2013 na návrh 
Ústřední komise pro vědecké 
tituly a hodnosti 
doc. RNDr. Tadeusze Siwka, CSc., 
z katedry sociální geografi e 
a regionálního rozvoje
Přírodovědecké fakulty 
Ostravské univerzity profesorem 
v oboru věd o Zemi. 

 Profesorské řízení probíhalo v letech 
2011 až 2012 na Varšavské univerzitě. 
V některých detailech se od českého 
řízení liší (jeho součástí není např. 
profesorská přednáška, hodnocení je 
dvoustupňové – jednak na univerzitě 
a pak ještě na úrovni celostátní 
komise), ale věcné požadavky 
na udělení profesury jsou prakticky 
totožné jako v Česku. 

 Tadeusz Siwek měl v Polsku určitou 
výhodu, protože je polské národnosti, 
s polskými geografy dlouhodobě 
spolupracuje a v Polsku zveřejnil asi 
třetinu všech svých odborných 
publikací. O jeho pozici mezi polskými 
kolegy svědčí i to, že byl v roce 2011 
jmenován čestným členem Polské 
geografi cké společnosti.
 V profesorském řízení rozhodovaly 
jeho odborné publikace: tři samostatné 
knihy, čtyři knihy, u nichž je spolu-
autorem, 75 článků (z toho čtyři na 
Web of Science) a 10 učebnic 
a studijních opor. Publikace jsou 
věnovány problematice percepce 
geografi ckého prostoru, procesům 
difuze a zejména národnostní 
problematice z hlediska kulturní 
geografi e. 
 Tadeusz Siwek měl jeden 
samostatný grantový projekt GAČR 

a u několika dalších byl spoluřešitelem 
nebo členem výzkumného týmu. 
 Nový profesor je členem redakčních 
rad, oborových rad a vědeckých rad 
na několika univerzitách v Česku, 
Polsku a na Slovensku. Od roku 2006 
je také prezidentem České geografi cké 
společnosti. 
 Na naší univerzitě působil několik 
let v různých funkcích na Filozofi cké 
a Přírodovědecké fakultě. V letech 
2001 až 2004 byl prorektorem 
pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy. 
 Slavnostní předání profesorského 
dekretu v prezidentském paláci 
ve Varšavě je naplánováno na podzim 
tohoto roku.

 Text: Ing. Beáta Sklářová,
 Foto: geografy.cz

OSTRAVŠTÍ STUDENTI GEOGRAFIE 

ZAMÍŘILI DO PREŠOVA
Letní škola geografi e byla 
realizována v rámci projektu 
Visegrad & Ukraine Geographical 
and Regional Policy Summer 
University, reg. č. 21220209, 
fi nancovaného z programu 
Višehradského fondu (www.
visegradfund.org)

 Visegrad & Ukraine Geographical 
and Regional Policy Summer University, 
takto byla pojmenována letní škola 
geografi e, která se uskutečnila 
ve dnech 24. června–5. července 2013
v Prešově, pod záštitou tamní 
univerzity. Přírodovědecká fakulta naší 
univerzity, zastoupená doc. Petrem 
Rumplem, byla spoluorganizátorem 
této akce. 
 Mezi bezmála třiceti studenty 
ze zemí Visegrádské čtyřky a Ukrajiny 
se školy zúčastnilo také šest studentů 
z naší katedry geografi e a regionálního 
rozvoje Přírodovědecké fakulty 
(KSGRR PřF OU) – Jindřich Bluma, 
Lucie Čížková, Alena Friedlová, Václav 
Kocur, Matej Kubis a Marek Putala. 
 Cílem této zajímavé akce bylo 
především vylepšit a prohloubit 
kooperaci univerzit z Ostravy, 
Debrecenu (Maďarsko), Przemyslu 
(Polsko), Prešova (Slovensko) 
a Užhorodu (Ukrajina) prostřednictvím 

sdílení know-how v geografi i, územním 
plánování a regionálním rozvoji. 
 Kromě přínosných přednášek byly 
důležitým bodem programu také 
exkurze, na nichž jsme navštívili nejen 
mnoho slovenských měst, kulturně-his-
torických památek i přírodních 
atraktivit Slovenska (např. města 
Košice, Bardejov, Levoča, Dukelský 
průsmyk, vinařskou oblast Tokaj, 
Štrbské pleso), ale zamířili jsme také 
do polského města Przemysl 
a nedalekého ukrajinského Lviva. 
 Za hlavní přínos této akce považuji 
především navázání kontaktů 
se zahraničními studenty, procvičení 
angličtiny a také potvrzení výroku, že 
bez angličtiny se my, studenti, 
jednoduše neobejdeme!  
 Za skvělou zkušenost můžeme 
poděkovat aktivitě prešovských 
studentů a učitelů z tamější Katedry 
geografi e a regionálního rozvoje 
a také naší katedře KSGRR PřF OU, 
která se na organizaci spolupodílela. 
Všem, kteří chtějí získat 
zajímavé zkušenosti a zlepšit se 
v angličtině, mohu akce tohoto typu 
vřele doporučit.
 
 Václav Kocur,
 student KSGRR PřF, 
 Fota: -prfa-

↑↑
Kompletní ostravská výprava 
v Prešově.

↑
Exkurze do Spišského regionu se 
Spišským hradem v pozadí.

↑
Prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc., 
z katedry sociální geografi e 
a regionálního rozvoje Přírodo-
vědecké fakulty naší univerzity. 



V půdě zjišťovali teplotu v různých 
hloubkách, pH a vodivost.
 Katedra fyzické geografi e 
a geoekologie pro žáky Letní školy 
připravila praktické měření geodetický-
mi přístroji (přesné měření výšek, 
měření ploch, úhlové jednotky 
v geodézii, princip odrazného hranolu), 
astronomické pozorování Slunce 
i práci s přijímačem GPS, kdy se naučili 
základy geocachingu a hledali poklad 
pomocí družicové navigace. 
 Dopolední program na této katedře 
ukončila přednáška „Kartografi cké 
kuriozity“ (mapy neexistujících území, 
fi gurální mapy, mapy na vlajkách, 
chyby na mapách, zajímavosti 
o mapách). Odpolední část byla 
věnována ukázce meteorologické 
stanice na střeše budovy 
Přírodovědecké fakulty, předpovědi 
počasí a pak v počítačové učebně 
praktickému modelování vývoje počasí, 
hydrologii a hydrologickému 
modelování (měření průtoků, hydrolo-
gické mapy, modelování průtoků 

a rozlivů). Na závěr každý obdržel 
sadu map fyzickogeografi ckých 
charakteristik ČR.
 Katedra informatiky a počítačů 
přichystala přednášky i s praktickým 
cvičením na téma „Efektní a rychlá 
tvorba www stránek“, „Možnosti 
využití videokonferenční místnosti“ 
a „Vizualizace objektů a modelování 
v 3D grafi ce“.
 Na slavnostním ukončení Letní 
přírodovědné školy byly předány 
diplomy – noví absolventi Letní 
přírodovědné školy získali titul 
„bakalářík“ a jedna slečna, která byla 
na letní škole již minulý rok, získala 
titul „magistřík“.
 Ohlasy teenagerů byly letos opět 
kladné, namátkou vybírám z jejich 
zpětné vazby: „mnoho nových 
vědomostí a rozšíření obzorů, které 
využijí ve škole; ujasnění souvislostí 
mezi předměty; je zajímavé zjistit, 
jací lidé se zajímají o školu 
o prázdninách; nové zkušenosti 
s přístroji, se kterými se na střední 

škole nesetkám; skvělé vyzkoušet si 
být geodetem; noví přátelé, 
noví kamarádi; příjemní profesoři; 
nadchlo mě to ke studiu na vysoké 
škole; zajímavé pokusy a moderně 
vybavené učebny; spousta prakticky 
využitelných poznatků do života; 
motivace zlepšovat se…“. 
Líbilo se jim na všech katedrách, 
každý si našel to své „nej“ v jiném 
oboru a někteří uvedli, že by u nás 
i rádi studovali a přijdou na Letní školu 
zase za rok, což nás opravdu těší! 
 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 spolufi nancován Evropským 
sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.

 Text a fota: Ing. Beáta Sklářová

→
Pracovat se středoškoláky, které 
přírodní vědy baví a neváhají je 
studovat i v prázdninovém čase, 
je radost. Letní přírodovědná 
škola byla pořádána již čtvrtým 
rokem a vždy slaví úspěch.
Absolventi této letní školy 
odchází vždy nadšení a my jsme 
rádi, že jsme profesně podpořili 
další budoucí přírodovědce.
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Letošní Letní přírodovědná 
škola, kterou pořádala již 
čtvrtým rokem Přírodovědecká 
fakulta naší univerzity a ostrav-
ské Středisko přírodovědců, se 
konala ve dnech 19. až 23. srpna 
2013. Zúčastnilo se jí 13 středo-
školáků ze středních škol 
Moravskoslezského kraje, které 
baví přírodní vědy a nevadí jim 
učit se i o prázdninách.

 Co teenagery vede k tomu, aby 
absolvovali o prázdninách pětidenní 
maratón přírodních věd? Shodují se na 
tom, že mají nejen zájem o přírodní 
vědy, ale chtějí poznat katedry naší 
fakulty, zajímá je, jak to vypadá 
na univerzitě, a zaujala, je rozmanitost 
nabízeného programu Letní školy, 
díky kterému smysluplně využijí volný 
prázdninový čas.
 Na katedře matematiky byly 
připraveny přednášky o matematice 
a umění, ukázky krásy těla, jaké jsou 
poměry částí těl, které využívají 
malíři obrazů, a také o využití lineární 
perspektivy v obrazech například 
u Leonarda da Vinciho nebo 
v architektuře. 
 Dále žáci společně pátrali po tom, 
kde se v umění vyskytuje matematika 
(magické čtverce, stavby). Následovaly 
zakódované obrázky Hanjie, skládačky 
Tangram, ukázky origami a výroba 
vlastního kaleidoskopu. 
 Sekci matematiky ukončili středo-

školáci soutěžemi na několika 
stanovištích, kde řešili různé úkoly: 
například poznat písničku podle 
zakódované hudby, kreslit symetrické 
obrázky, sestavovat krychle 
z papírů poskládaných do trojúhelníko-
vých tvarů anebo potrénovat 
geometrickou představivost pomocí 
hlavolamu Ubongo.
 Katedra fyziky přichystala měření 
v laboratoři optiky i v laboratoři 

počítačem podporovaných experimentů. 
Studenti měli možnost měřit závislost 
osvětlení na vzdálenosti od zdroje 
světla, spektra zdrojů světla 
a porovnávat je, určovat měrný náboj 
elektronu, dělat pokusy z geometrické 
optiky, analyzovat kmitavý pohyb 
se systémem ISES, měřit na lidském 
těle krevní tlak, EKG i spirometrie, 
měřit změny koncentrací plynů při 
hoření svíčky, voltampérové 
charakteristiky rezistorů, žárovek 
i diod, a dále absolvovali pokusy se 
soupravou pro demonstraci elektro-
magnetického pole. Měřili také 
závislost působící síly na napnutí 
luku a dokonce si z toho luku i venku 
na dvoře fakulty zastříleli, 
což byl pro většinu z nich opravdu 
netradiční zážitek. 
 Katedra biologie a ekologie 
uvítala žáky Letní školy úvodní 
přednáškou o terénní expedici 
na ostrově Borneo. Studenti této 
katedry, kteří se expedice v Borneu 

účastnili, barvitě přiblížili posluchačům, 
jaké to je být 24 dní a nocí uprostřed 
tropického deštného lesa, co musí 
biolog před tropickou expedicí 
absolvovat, jak se teoreticky připravit 
a jaké vybavení si musí pořídit. 
 Povídali o ostrově Borneo, o malém, 
ale bohatém státečku Brunej, 
národním parku Ulu Temburong 
a stanici, kde byli členové expedice po 
celou dobu ubytováni, a o výzkumech, 
na kterých pracovali. Celá prezentace 
byla doplněna o fotografi e a videa 
místní fauny a fl óry, která je zde nejen 
druhově, ale také tvarově a barevně 
velice rozmanitá. 
 Nakonec prezentovali perličky, 
zajímavosti a záludnosti, které zažili 
při cestě do pralesa nebo přímo 
v něm. Po přednášce se studenti 
přesunuli do laboratoře zoologie 
bezobratlých živočichů. 
 Čekalo je několik úkolů, při kterých 
používali mikroskop či binokulární lupu. 
Sami si připravili preparát sponginové 
kostry houby mycí, pozorovali nižší 
korýše (perloočky, listonohy, 
žábronožky) a vyzkoušeli si také 
určování některých druhů raků. 
 Samostatná práce v laboratoři 
byla doplněna ukázkou živého 
i rozpitvaného švába a také prezentací 
o aktuálním entomologickém výzkumu 
stromového patra lužního lesa 

za použití vysokozdvižné plošiny.
 Katedra sociální geografi e 
a regionálního rozvoje si připravila 

velmi zajímavou a poutavou přednáš-
ku z cest dvou jejích studentů 
s názvem „Křížem krážem Mongolskem 
– kultura, tradice“, doplněnou 
barevnou prezentací, různými 
předměty z této země a výstavou 
fotografi í z cesty po Mongolsku.
 Katedra chemie nabídla v dopole-
dním programu přednášku na téma 
„Zajímavá chemie“, díky které studenti 
viděli zajímavé chemické pokusy 
(např. práce s indikátory, odbarvování 
hypermanganu, hoření acetylenu). 
 Dále si zahráli chemické hry (Riskuj, 
přesmyčky, poznávání prvků), 
diskutovali o aplikaci chemie v praxi 
(nerozpustnost vápence ve vodě, 
viskozita a hustota oleje, sublimace 
ledu, vzduch, dýchání). 
 Zhlédli ukázky známých fi lmů 
(Marečku, podejte mi pero, Pelíšky, 
Císařův pekař a pekařův císař) 
a hledali v těchto fi lmech chemické 
děje. Poslechli si také ukázky 
písniček s chemickou tematikou. 
 Odpolední program se zaměřením 
na chemii probíhal měřením v přírodě. 
Prováděli analýzu vody a půdy, 
srovnávali výsledky měření metody 
kolorimetrie pomocí sady Visocolor 
a měření s čidly fi rmy Vernier, zjišťovali 
tvrdost vody, pH, obsah 
dusičnanových, dusitanových 
a fosforečnanových aniontů, kationtů 

amonných a teplotu vody. Pro analýzu 
vody použili vzorky z řeky Ostravice 
a vzorky pitné vody z Ostravy-Poruby. 

PŘÍRODNÍ VĚDY NA TRADIČNÍ LETNÍ 

PRÁZDNINOVÉ ŠKOLE OPĚT BODOVALY
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HODINA MÍCHÁNÍ LEKTVARŮ 

PROFESORA SNAPEA
Popularizace přírodovědných 
oborů má mnoho variant. Tento-
krát se z  Přírodovědecké fakulty 
naší univerzity vypravil na 
ostravskou základní školu 
představit krásy chemie samotný 
proděkan pro vědu a vnější 
vztahy, který zároveň učí na 
katedře chemie. 

 Žáci čtvrté třídy Primaškoly 
absolvovali speciální Hodinu míchání 
lektvarů pod vedením profesora 
Severuse Snapea alias proděkana 
doc. Mgr. Romana Maršálka, Ph.D. 
 Tato netradiční hodina „obrany 
proti černé magii“ proběhla v rámci 
červnového školního projektu, kdy si 
každá paní učitelka z této základní 
školy připravila pro svou třídu 
tzv. English week na nějaké téma 
z anglicky mluvící země. Čtvrťáci měli 
téma Harry Potter, takže volba chemie 
pro svět čar a kouzel byla jasná…
 Dětem se tato atraktivní akce 
velice líbila, byly nadšené, protože si 
spoustu pokusů vyzkoušely i samy. 

 Text a fota: Ing. Beáta Sklářová

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE VŽDYCKY UŽITEČNÉ
Umíte opravdu efektivně 
využívat so ware na svém 
počítači? Používáte informační 
a komunikační technologie ve 
školách jako součást výuky? 
Tak znějí otázky pro pedagogické 
či nepedagogické pracovníky 
MŠ, ZŠ a SŠ Moravskoslezského 
kraje, kteří se zajímají o nové 
programy a aplikace anebo se 
chtějí jen zdokonalit v progra-
mech, s nimiž pracují.

 Centrum celoživotního vzdělávání 
(CŽV) Přírodovědecké fakulty naší 
univerzity jim nabízí vzdělávací kurzy 
a workshopy, pořádané v rámci 
projektu „Zvyšování odborných 
kompetencí pracovníků škol 
a školských zařízení v MSK v oblasti 
matematiky, VT a využívání ICT 
ve školách“ (CZ.1.07/1.3.44/01.0020). 
Kurzy i workshopy jsou určeny 
pro VŠECHNY pracovníky škol, jsou 
poskytovány ZDARMA a kurz je možné 
uspořádat přímo na konkrétní škole 
zájemce.
 Například v listopadu připravuje 
CŽV pro učitele MŠ kurz Využití 
vzdělávacích programů pro práci 
s dětmi v mateřské škole. V kurzu 
budou představeny vhodné výukové 
programy pro ty nejmenší, např. IQ 
hry, kreslení pro děti, logické hádanky 
a mnoho dalšího. 
 Pro ty, které zajímá, jak fungují 
databáze, k čemu se používají a chtěli 
by si vytvořit nějakou svoji databázi, 
např. databázi studentů nebo databázi 

známek, ale nevědí, jak na to, je určen 
kurz Databáze MS Access 2010. 
 CŽV má v nabídce také kurz pro 
úplné začátečníky, kteří si s počítačem 
moc nerozumějí, anebo kurzy pro 
takzvané „falešné začátečníky“, kteří 
jsou samouci a chtějí se zdokonalit 
anebo si chtějí zopakovat třeba 
Microso�  Word nebo Microso�  Excel. 
CŽV umí případné zájemce rovněž 
například naučit, jak vytvořit vlastní 
webové stránky či prezentace 
v aplikaci Microso�  PowerPoint.
 Pro milovníky matematiky 
má taky něco: Úvod do numerické 
matematiky, Konstrukční geometrie, 
Didaktika matematiky, Úvod 
do studia matematiky.
 Informace o projektu a podrobnou 
nabídku kurzů i workshopů 
naleznete na stránce: 
www.projekty.osu.cz/zokim
 Tento projekt je realizován 
od 1. února 2012 do 31. prosince 2014, 
jeho hlavní koordinátorkou je 
Ing. Eva Burianová, Ph.D., 
vedoucí Centra celoživotního vzdělávání 
PřF OU.
 
 Text a fota: Ing. Beáta Sklářová

→
Centrum celoživotního vzdělávání 
Přírodovědecké fakulty Ostravské 
univerzity nabízí pestrou nabídku 
vzdělávacích kurzů a workshopů 
pro studenty i širokou veřejnost.

NOC VĚDCŮ ROZZÁŘILA 

ENERGIÍ 

STOVKY LIDÍ
Přírodovědecká fakulta naší 
univerzity se ve své premiéře 
zúčastnila 27. září 2013 
evropské Noci vědců. 

 Cílem akce bylo nabít návštěvníky 
energií poznání, takže jsme zpřístupnili 
některá naše vědecká pracoviště, 
nabídli zajímavé prohlídky, přednášky 
i neformální besedy, poskytli ukázky 

vědecké práce a vědeckých experimentů 
a taky zajistili hry i zábavu. Akce byla 
určena všem bez rozdílu věku 
a vstup na akci byl samozřejmě 
zdarma. 
 Velmi pestrý program probíhal 
v budově Přírodovědecké fakulty na 
ulici Chittussiho 10 ve Slezské Ostravě 
od 18.00 do 22.00 hod. Moderátorkou 
večera byla proděkanka RNDr. Petra 

Konečná, Ph.D. Akci zahájila krátkým 
proslovem děkanka Přírodovědecké 
fakulty Ostravské univerzity 
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc., 
a pak už se rozjel kolotoč poznání 
v podání jednotlivých kateder 
Přírodovědecké fakulty. 
 Po celou dobu akce probíhal 
na hlavním pódiu jednak přednáškový 
program v časovém sledu za sebou 

a dále se konal průběžně i doprovodný 
program v přilehlých prostorách atria 
budovy, v laboratořích a učebnách. 
 Katedra fyzické geografi e a geo-
ekologie si pro návštěvníky připravila 
měření geodetickými přístroji 
a geografi ckou sbírku nerostů.  
 Katedra biologie a ekologie ukázala 
například entomologické sbírky, maso-
žravé rostliny či kosterní          → str. 32 



 Odstartovaný zimní semestr 
přinesl kromě jiného také úvodní 
setkání studentů vybraných 
předmětů oboru Aplikovaná 
informatika, kteří studují v rámci 
projektu dalšího vzdělávání OP 
VK s názvem „Tvorba distančních 
vzdělávacích modulů pro celoži-
votní vzdělávání dle § 60 zákona 
č. 111/1998 Sb. o VŠ na Přírodo-
vědecké fakultě Ostravské 
univerzity“. 

 Setkání se uskutečnilo 21. září 2013 
a úspěšní absolventi letního semestru 
převzali osvědčení o absolvování 
studia a zároveň byla zahájena výuka 
zimního semestru tohoto typu studia.
 V letním semestru 2013 úspěšně 
absolvovalo 29 studentů a dva 
studenti se dokonce přihlásili 
k řádnému studiu na naší katedře 
informatiky a počítačů. V zimním 
semestru 2013 pokračuje ve studiu 
18 skalních studentů a osm nově 
přihlášených, kteří po úvodním setkání 
velmi litovali, že si tohoto studia 
v rámci projektu nevšimli dříve.
 Hádanka aneb Co projekt dal: 
„Z pološera velké místnosti se mihotají 
záblesky monitorů. Z jedné strany jsou 
slyšet vzdechy (snad to nějak 
dopadne), z druhé strany tlumené 
zamumlání (je už tak málo času!) 
a z třetího rohu přidušený výkřik 
(Bože, stojí mi to za to?!). Co to je? 
Červen v jedné nejmenované rodině, 
příprava na dvoje zkoušky a jedny 
státnice“, takto popisuje situaci u nich 
doma jedna z absolventek studia 
v rámci tohoto projektu. 
 I díky svým dcerám byla „vyhecová-
na“ ke studiu na univerzitě a teď 
studují každá tu „svou“ vysokou školu 

a společně prožívají radosti i strasti 
univerzitního vzdělávání. Pro „dospělá-
ka“ je studium při práci přece jen 
náročná věc, ale nelituje – naopak.
 „Během těch zatím tří absolvova-
ných semestrů jsem poznala spoustu 
zajímavých lidí, zjistila jsem, že ještě 
pořád jsem schopná se něčemu naučit 
a, světe div se, že mne to baví, že 
kantor není nepřítel, nýbrž prima 
sparing partner, že spolužáci velmi 
různého věku si mohou dobře rozumět 
a pomáhat si, že soboty nejsou jen na 
rodinná setkání, uklízení a zábavu 
a nakonec, že mi je docela líto, že 
jdeme "do fi nále" a tímto semestrem 
projekt končí“, shrnuje výčet všeho, 
co jí studium dalo.
 Tento projekt řeší Centrum celo-
životního vzdělávání na Přírodovědecké 
fakultě OU v čele s hlavní koordinátor-
kou projektu Ing. Evou Burianovou, 
Ph.D, a potrvá do 30. dubna 2014. 
 Cílem projektu je umožnit účastní-
kům absolvováním vybraných modulů 
zvýšit své znalosti a dovednosti 
v oblasti informačních technologií 
a zvýšit jejich konkurenceschopnost 
na trhu práce. Studium je plně hrazeno 
z prostředků Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu ČR. Bližší 
informace o projektu naleznete na 
http://projekty.osu.cz/projekt-czv/

 Text a fota: Ing. Beáta Sklářová

↓
Úspěšní absolventi letního 
semestru studia vybraných 
předmětů oboru Aplikovaná
informatika, kteří studují v rámci
projektu dalšího vzdělávání 
v rámci tohoto projektu.
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exponáty a v laboratoři návštěvníci 
pozorovali, jak pod mikroskopem 
vypadají světélkující protisté. 
 Katedra fyziky pořádala spektro-
skopickou show a v laboratoři 
biofyziky byly návštěvníkům předsta-
veny růstové komory pro rostliny 
a dozvěděli se informace o spektru 
ve vztahu světlo a rostliny. 
 Na hlavním pódiu odstartovala sérii 
představení katedra chemie chemic-
kým divadlem s pohádkou 
„Jak osvobodit Chemilu?“, poté měli 
poutavou přednášku doc. RNDr. Aleš 
Dolný, Ph.D., a RNDr. Petr Kočárek, 
Ph.D., z katedry biologie a ekologie 
na téma „Záhadný svět hmyzu“, 
následovala přednáška Mgr. Lenky 

Ličmanové z katedry fyziky o spektro-
skopii, fotometrii a osvětlení.
 Následovala zajímavá přednáška 
prof. RNDr. Vladimíra Baara, CSc., 
z katedry sociální geografi e a regio-
nálního rozvoje na téma „Národy 
v Oceánii na prahu 21. století“. 
Dalším bonbónkem byla ukázka 3D 
grafi ky spolu s přednáškou Ing. Davida 
Bražiny, Ph.D., z katedry informatiky 
a počítačů o vizualizaci objektů 
a modelování v trojrozměrné grafi ce. 
 Pak se všichni přesunuli do venkovní 
tmy před budovu, kde si katedra 
chemie připravila světelnou chemickou 
show v podání dvou studentů 
doktorského studia chemie. Nadšené 
diváky této efektní show pak mile 

překvapil ještě ohňostroj, odpálený 
ze střechy budovy, a po spadnutí 
posledních barevných jisker se všichni 
přesunuli k poslednímu bodu progra-
mu zase zpět do atria budovy, kde si 
pro ně katedra matematiky připravila 
světelnou signalizaci s využitím 
Polybiova čtverce, při níž si vyluštili 
zakódovaný text na rozloučenou. 
 Pro nás premiérová Noc vědců 
dopadla skvěle, návštěvníci byli 
nadšení a my spokojení, že odcházeli 
nabití energií poznání tak, jak jsme si 
předsevzali. Na shledanou za rok!

 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 
spolufi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České 
republiky.

Text a fota: Ing. Beáta Sklářová

↖
Ohnivá show studentů 
doktorského studia chemie měla 
obrovský úspěch.

↑
RNDr. Michal Živný, Ph.D., 
z katedry biologie a ekologie
prezentuje kosterní exponáty 
a vysvětluje počátky evoluce 
dnešního člověka.

LETOŠNÍ IMATRIKULACE PRVÁKŮ
 Studenti prvních ročníků Přírodově-
decké fakulty OU v Ostravě zahájili své 
vysokoškolské studium slavnostní 
imatrikulací dne 24. září 2013 v Domě 
kultury Akord. Za účasti zástupců 
vedení fakulty a univerzity složili 

slavnostní imatrikulační slib a byli tak 
formálně přijati do akademické obce 
univerzity. Všem našim studentům 
přejeme úspěšné a radostné studium!

 Text a fota: Ing. Beáta Sklářová

STUDIUM V RÁMCI 

PILOTNÍHO 

PROJEKTU JDE DO FINÁLE

↑ ↑
Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc., prorektor pro rozvoj a informatizaci a vedoucí 
katedry informatiky a počítačů, přednáší na úvodním tutoriálu o vývoji 
technologií a společnosti. 

↑
Ing. Eva Burianová, Ph.D., vedoucí Centra celoživotního vzdělávání PřF OU, 
předává osvědčení o absolvování studia.



Přírodovědecká fakulta naší 
univerzity si pro letošní 
mezinárodní fi lmový festival 
EKOFILM 2013 jakožto spolu-
pracující partner festivalu 
připravila do programu několik 
akcí z různých oblastí. 

 První festivalový den 3. října 2013 
dopoledne zahráli naši „docentostu-
dentoherci“ z katedry chemie 
v ostravském kině Vesmír divadelní 
představení „Zkrocení zlé kyseliny“, 
které pojednává zábavnou a zároveň 
poučnou formou hry se zpěvy o tom, 
jak z laboratoře unikla nedopatřením 
kyselina sírová, sežrala, na co přišla, 
a jak byla nakonec polapena a využita 
ve prospěch lidí. 

Video ČT: 
http://www.ceskatelevize.cz/
ivysilani/10122978233-udalosti-v-re-
gionech-ostrava413231100031003-
udalosti-v-regionech obsah/283532-
v-ostrave-zacal-ekofi lm/

 Druhý den festivalu 4. října se konala 
od 9 do 14 hodin v budově Přírodově-
decké fakulty OU konference „Příroda 
ve městě“. Byla určena všem, kdo mají 
zájem o životní prostředí. Příspěvky 
na konferenci přednesli jak pracovníci 
katedry biologie a ekologie PřF OU, 
tak externí odborníci z oboru biologie 
a ekologie (program konference 
http://prf.osu.cz/index.php?id=11202).

 Třetí festivalový den 5. října se 
studenti z katedry chemie PřF OU 
na Masarykově náměstí postarali 
od 9.30 do 16.30 hodin ve dvou 
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„PRVÁCI” ODSTARTOVALI SVÉ STUDIUM 

KURZEM ÚVOD DO STUDIA 2013

Studenti prvních ročníků Přírodo-
vědecké fakulty univerzity začali 
těsně před startem zimního 
semestru své studium kurzem 
„Úvod do studia“.

 Získali na něm nejen obecné infor-
mace o struktuře univerzity, fakulty, 
senátu a studentské komoře, ale 
seznámili se i s informačními systémy, 
používanými na univerzitě, s pedago-
gickými poradci jednotlivých oborů, 
s organizací studia a dalšími užitečnými 
radami pro své studium.

Tento kurz, který každoročně pořádá 
Centrum celoživotního vzdělávání, se 
konal podle jednotlivých oborů ve 
dnech 19. až 21. září 2013. Fakulta 
i Magistrát města Ostravy věnovali 
prvákům také propagační předměty.
Vítáme nové studenty na naší fakultě 
a věříme, že se jim u nás bude dobře 
studovat. Ať se daří!

Text a fota: Ing. Beáta Sklářová

ZKROCENÍ ZLÉ KYSELINY, PŘÍRODA 

VE MĚSTĚ A CHEMICKÉ EXPERIMENTY

→
„Docentostudentoherci“ z katedry 
chemie v akci v představení 
„Zkrocení zlé kyseliny“.

stáncích o chemické představení ve 
formě domácích chemických pokusů 
a experimentů se 4 živly (oheň, země, 
voda, vzduch). Každý návštěvník 
si mohl tyto pokusy sám vyzkoušet.
Letošní 39. ročník EKOFILM byl nabitý 
pestrým programem a my jsme rádi, 
že jsme u toho byli taky! Ohlédnutí za 
Ekofi lmem http://www.ekofi lm.cz/.

Text a fota: Ing. Beáta Sklářová

←
Chemické stánky studentů PřF OU 
na Masarykově náměstí
měly úspěch a taktéž úspěšná 
byla výstava i konference 
k Ekofi lmu 2013 v budově PřF OU.

„Velcí lidé tady dělají velké 
pokusy“ odpověděla jedna 
z holčiček na dotaz, zda děti 
vědí, kde vlastně jsou … Taky 
padla odpověď, že jde o „rabola-
toř“, takže jde vidět, že i děti 
z mateřské školky mohou mít 
slušný přehled o tom, že existují 
laboratoře, ve kterých se 
„dějí všelijaké věci“. 

 Děti z ostravské mateřské školy 
Blahoslavova navštívily katedru chemie 
Přírodovědecké fakulty naší univerzity, 
aby poznaly i ten „vědecký“ svět kolem 
nás. Studenti doktorského studia 
na katedře chemie společně 
s doc. Marií Solárovou, která učí na 
katedře budoucí učitele chemie, 
připravili pro tyto malé návštěvníky 

poutavou chemickou pohádku 
o vysvobození hodné královny Chemily. 
 Vše se odehrávalo v kouzelném lese 
a díky hodné královně Chemile, hodné 
lesní víle Chemihurce, lesnímu skřítkovi 
Neposedovi a zlé lesní víle děti viděly, 
jak je chemie krásná, barevná i tajemná. 
Celý pohádkový příběh byl protkán 
chemickými pokusy (zápalná šňůra, 
dýmy, barvení vody, hořící gel, 
plamínky, ohně, barevná pěna 
i barevné roztoky …), do kterých se 
děti aktivně zapojovaly a mohly tak 
s experimenty nejen pomáhat, ale 
vyzkoušet si některé pokusy i samy 
(například prskavky ve vodě, plameno-
vé zkoušky či nafukování balónků na 
baňkách a hry s bublifukem).
 Děti byly naprosto úžasné, akční 
a všechny chtěly všechno zkoušet. 

Byly nadšené, nechaly se vtáhnout 
do pohádkového děje a prožívaly vše 
společně se všemi pohádkovými 
postavami. Pro nás to byla radost 
a zážitek pozorovat jejich nadšení 
a zapojení se do děje. Je naděje, že 
díky těmto zážitkům budou mít chemii 
rády, což bychom si přáli. Přírodověd-
né obory si pozornost zaslouží a lásku 
k nim je potřeba pěstovat nejlépe už 
od předškolního věku.
 Na závěr se jedna holčička zeptala, 
jestli se musí do takové velké školy 
brzy vstávat, že by k nám chodila … 
Tak pokud je pro studium chemie 
rozhodující čas vstávání, doufáme, 
že tuto malou slečnu jednou uvítáme 
v našich řadách studentů chemie, 
protože u nás se moc brzy vstávat 
nemusí!

 Oboustranně radostný dojem z celé 
akce shrnují děkovná slova ředitelky 
MŠ Blahoslavova, paní Marie Benešové: 
„Exkurze, která dětem přiblížila 
prostředí chemické laboratoře, v nich 
zanechala velmi silný dojem a vstup 
do „pohádky“ s pokusy byl pro ně 
neobyčejným zážitkem, na který budou 
jistě velmi dlouho vzpomínat a kdoví … 
snad se jim jednou chemie stane 
koníčkem nebo budoucím povoláním.“ 

Text a fota: Ing. Beáta Sklářová

↓
Děti z mateřské školky prožívaly 
celou chemickou pohádku 
s napětím i nadšením, zapojily
se i do některých pokusů.

VELCÍ LIDÉ DĚLAJÍ VELKÉ POKUSY 
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Letos v září se uskutečnila v atriu 
budovy Přírodovědecké fakulty 
naší univerzity na ulici 
Chittussiho 10 ve Slezské Ostravě 
netradiční výstava originálních 
kreseb entomologa 
RNDr. Jindřicha Roháčka, CSc., 
nazvaná Mouchy a surrealismus.

 Výstava proběhla v souvislosti 
s mezinárodní dipterologickou 
konferencí (7th Central European 
Dipterological Conference, viz http://
www1.osu.cz/~sevcik/konference.
php) na katedře biologie a ekologie 
PřF OU.
 Autor výstavy je pracovníkem 
Slezského zemského muzea v Opavě 
a celosvětově uznávaným odborníkem 
na některé skupiny dvoukřídlého 
hmyzu (Diptera), lidově nazývaného 
mouchy. 

 Během své vědecké kariéry dosud 
objevil a popsal více než 200 druhů 
nových pro vědu. Jedná se většinou 
o velmi drobné živočichy, s délkou těla 
pod 5 mm. K této jemné práci 
dokonale využívá svého pozorovacího 
a výtvarného talentu, takže jeho 
ilustrace jsou dnes vzorem pro mnohé 
entomology. Pro vědeckou přesnost 
a vynikající kvalitu provedení kreseb 
jsou systematické studie dr. Roháčka 
v odborných kruzích vysoce ceněny. 
 K volné kresbě přivedly J. Roháčka 
kladné ohlasy kolegů entomologů, 
které se týkaly výtvarné kvality 
některých jeho odborných ilustrací. 
Od roku 1978 proto začal pro 
potěšení každoročně kreslit jeden 
obrázek s entomologickým tématem, 
který pak rozesílal ve zmenšené 
reprodukované kopii jako novoročenku 
kolegům do celého světa. 

 Všechny obrázky na těchto 
novoročenkách jsou ovlivněny jeho 
oblíbeným výtvarným stylem – surrea-
lismem. Je zajímavé, že tento styl je 
velmi blízký velké většině entomologů. 
Snad proto, že se při detailním studiu 
hmyzu setkávají s velmi neobvyklými 
až bizarními, ale i krásnými tvary 
a strukturami. Originální novoroční 
perokresby J. Roháčka záhy získaly 
značný věhlas v entomologických 
kruzích u nás i ve světě, o čemž 
svědčí nejen sběratelský zájem o ně, 
ale zejména různé ohlasy na jejich 
smysl, podstatu či symbolicky 
ztvárněnou myšlenku.

 Text: RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.,
 katedra biologie a ekologie,
 jan.sevcik@osu.cz

VÝSTAVA MOUCHY A SURREALISMUS

Pár kilometrů od města Krakow, 
v sousedním Polsku, leží 
světoznámý solný důl Wieliczka, 
který díky své unikátnosti fi guruje 
již od roku 1978 na prestižním 
seznamu UNESCO. Každoročně 
sem míří statisíce návštěvníků ze 
všech koutů světa a 17. září 2013 
se do tohoto solného světa vydala 
i skupina našich studentů 
Přírodovědecké fakulty naší 
univerzity.

 Sůl se začala ve Wieliczce těžit 
od poloviny 13. století a těžila se 
nepřetržitě až do roku 1996. Postupnou 
těžbou soli vznikaly nejen šachty 
a stezky, ale celé komory a sály. 
Celkem se vykutalo na 300 kilometrů 
chodeb a asi 3 000 komor v celkovém 
objemu kolem sedmi a půl milionu 
kubíků. Teplota vzduchu v podzemí je 
celoročně okolo 13 °C až 16 °C. 
Vynikající je také mikroklima s vysokým 
obsahem jódu.
 Solný důl je veřejnosti přístupný 
pouze s průvodcem a naše skupina 
měla vyloženě štěstí, že jí byla 
přidělena česká průvodkyně, která 
kromě skvělého výkladu sršela 
i vtipem, takže exkurze byla nejen 
poučná, ale i zábavná.
 Prohlídka začíná sestupem po 380 
dřevěných schodech, jimiž se dostanete 
na první poschodí 64 metrů pod 
povrch země. A pak se vám otevře 
celá ta bílošedá nádhera postupně 
ve třech patrech, zpřístupněných pro 
turisty až do hloubky 135 metrů. 
Důl má celkem 9 podzemních pater, jež 
sahají až do hloubky 327 metrů.
 Návštěvníci spatří krásné reliéfy, 
sochy svatých i patronů, sochy králů, 
princezny nebo bojovníků či trpaslíků 
– to vše samozřejmě ze soli. Kaple 
pod zemí jsou nádherně vyzdobené 

a lustry, opět vytesané ze soli, vypadají 
jako křišťálové. Jsou tu podzemní jeze-
ra i výstava strojů a zařízení, které se 
při těžbě používaly, včetně seskupení 
lidí i zvířat, pojednávající o tom, jak to 

v dolech vypadalo při těžbě. A kdo 
nevěří, že je všude kolem samá sůl, 
může ochutnat sám, jak moc slané tam 
všechno je (i průvodkyně nás v určitých 
částech chodeb vyzývala k tomu, 
abychom si „lízli“ stěny).
 Prohlídka, která probíhá od 
nejvyššího patra k tomu nejnižšímu 
přístupnému patru, končí rychlou 
jízdou výtahem nahoru. Celé solné 
království Wieliczka byl úžasný zážitek!
 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 spolufi nancován Evropským 
sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky

 Text: RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.,
 katedra biologie a ekologie,
 jan.sevcik@osu.cz

↖
Každý si mohl ochutnat na vlastní 
jazyk, jak solný důl "chutná".

EXKURZE DO UNIKÁTNÍHO SOLNÉHO 

SVĚTA VE WIELICZCE
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NAŠE UNIVERZITNÍ KNIHOVNA – 

POZVÁNKA NEJEN KE STUDIU

 Uživatelem a čtenářem UK 
se stanete snadno. Pro studenty OU 
je registrace zdarma. 
Jednoduše ji získáte po předložení 
platného ISIC nebo studentské karty 
a podpisem Prohlášení uživatele. 
 Po registraci můžete využívat 
služeb všech 9 pracovišť 
Univerzitní knihovny. Jako studenti OU 
můžete mít půjčeno maximálně 
20 dokumentů, u učebnic a skript 
je výpůjční lhůta 3 měsíce, 
ostatní knihy 1 měsíc. 
 Informace o výpůjčních lhůtách 
ostatních typů dokumentů 
naleznete dále v Knihovním řádu 
(výtah základních informací na webu 
knihovny, v levé části – záložka 
Dokumenty).

Jaké služby knihovna nabízí?
Mezi služby knihovny především patří:

1) Výpůjční služby:
• Absenční: publikaci je možné 
 si zapůjčit domů (Půjčovna), 
 pro vrácení je možné využít
 Bibliobox, dostupný 24/7. 
 Bibliobox je umístěn 
 před vchodem do budovy UK
 na ul. Bráfova 3, Ostrava. 
 Pro vyhledávání dokumentů
 použijte katalog (online), 
 k dispozici na hlavní stránce 
 webu UK OU v sekci Doporučujeme.
 V katalogu můžete objednávat,
 prodlužovat, rezervovat, 
 pro potřeby citovat daný dokument
 lze využít také generátor citací.

• Prezenční: dokument je určen
 ke studiu ve studovně; 
 krátkodobá výpůjčka: dokument 
 ze studovny si lze půjčit pouze 
 do druhého dne. Výpůjčky jsou
 realizovány vždy v poslední hodině
 před ukončením provozní doby
 s nutností vrátit je zpět
 následující pracovní den 
 do 2 hodin po otevření studovny.

2) Meziknihovní výpůjční služba 
(MVS) zpřístupňuje zdarma 
studentům OU dokumenty, které 
se nenacházejí ve fondu UK 
a rovněž je nevlastní žádná 
knihovna na území města Ostravy. 
Takto si lze vypůjčit dokumenty 
z fondu knihoven z celé 
České republiky i ze zahraničí.

3) Elektronické informační 
zdroje (e-zdroje) umožňují 
pohodlný online přístup k informacím 
– k zahraničním odborným nebo 
vědeckým časopisům, článkům, 
abstraktům. K dispozici jsou pro Vás 
licencované e-zdroje. V letošním roce 
rozšířena nabídka zahraničních titulů 
e-books. E-zdroje jsou potřebné 
zdroje pro vypracování seminární 
práce a pro závěrečné 
(bakalářské, diplomové, doktorandské) 
práce. Přístup k e-zdrojům je zajištěn 
i mimo počítačovou síť OU 
prostřednictvím vzdáleného přístupu.

4) Reprografi cké služby – 
kopírování, tisk, skenování ve všech 
studovnách UK

5) Školení a exkurze – organizujeme 
školení zejména na práci s e-zdroji, 
na začátku akademického roku nově 
organizujeme, pro seznámení 
s prostory knihovny a se službami 
knihovny, exkurze „Pod pokličkou 
knihovny“

Samozřejmostí je přístup 
na internet a Wi-Fi připojení 
ze všech pracovišť UK OU. 
Knihovnu můžete využít také 
pro místo setkávání se 
ve svých volných chvílích.

Kontakt:
Univerzitní knihovna
Bráfova 3
701 17  Moravská Ostrava
Telefon: 597 091 204
Web: knihovna.osu.cz
FB: facebook.com/knihovnaOU

Těšíme se na vaši návštěvu.

Své náměty, dotazy, připomínky 
zasílejte na: 
zeptejteseknihovny@osu.cz 
Budeme rádi za poskytnutou 
zpětnou vazbu.

 Mgr. Daniela Kolářová Jasenská,
 ředitelka Univerzitní knihovny OU,
 daniela.kolarova@osu.cz

Univerzitní knihovna (UK) naší univerzity se skládá z ústřední 
budovy (Půjčovna, Studovna časopisů, Mediotéka) 
a z 6 fakultních studoven. Studovny jednotlivých fakult 
jsou umístěny v prostorách příslušné fakulty.

↑ ↑
Hlavní vstup 
do budovy Univerzitní knihovny 
naší univerzity. 

↑
Budova UK OU, 
Bráfova 3.
 Fota: -uka-
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NOVINKA UK – ZAJIŠTĚNÝ PŘÍSTUP 

DO KOLEKCE ELEKTRONICKÝCH KNIH 
V rámci projektu SCI-INFO: 
vědecké informační zdroje pro ČR 
(CZ.1.05/3.2.00/12.0230),
který je spolufi nancovaný 
z OP VaVpI a jehož členem
je také naše univerzita, 
byly do naší UK zakoupeny 
nové tituly elektronických knih 
(dále eBooks). 

 Jedná se o kolekci 136 titulů 
eBooks z oblasti STM (Science – 
Technology – Medicine). Tituly jsou 
přístupné v rámci IP adres OU + 
prostřednictvím vzdáleného přístupu. 
Přístup je možný na adrese: 
http://search.ebscohost.com 
(EBSCO eBooks – STM eBooks 
na OSU). 
 Jednotlivé tituly jsou zakoupeny 
v licenci pro 1 současně pracujícího 
uživatele (titul Medical Imaging 

pro 3 současně pracující uživatele). 
eBooks jsou přístupné online 
ve vyhledávacím rozhraní EBSCO, 
nebo je možné knihu stáhnout. 
Stahování je povoleno na dobu 14 dní. 
 Knihy si tedy můžete vypůjčit 
a také rezervovat. Nejprve je však 
nutná registrace k účtu 
My EBSCOhost, dále pak po stažení 
knihy do PC či jiného mobilního 
zařízení instalace Adobe Digital 
Edition. 
 Podrobnější návod na stahování 
eBooks najdete na webu: 
http://knihovna.osu.cz/ v Aktualitách 
či v záložce E-zdroje – eBooks. 
Knihy jsou vyhledatelné také 
prostřednictvím katalogu UK OU, 
seznam je uveden na hlavní stránce 
katalogu.

 Mgr. Daniela Kolářová Jasenská

↑
Kolekce Ebsco eBooks 
v katalogu UK OU.

↑↑
Informace o EBSCO eBooks 
na www.knihovna.osu.cz
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