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 Naše univerzita ve svém vývoji již 
dosáhla stavu, kdy většina z nás, 
akademických pracovníků, ale  
i studentů zná a zajímá se pouze 
o nejbližší okolí svého pracoviště  
a o aktivitách, výsledcích a osobnos-
tech jiných univerzitních pracovišť 
nemá dostatek informací. Rovněž 
veřejnost se dozvídá o naší činnosti  
a životě převážně z oficiálních zpráv, 
televizních šotů, případně standard-
ních informačních zdrojů univerzity.  
A je zřejmé, že tyto zdroje poskytují 
jen omezený obraz 
o životě na univerzitě.
 Abychom tuto situaci změnili, zaha- 
jujeme jako první univerzita v našem 
kraji činnost nového univerzitního 
portálu s názvem OU@LIVE, zaměřenou 
na neformální seznamování akademické 
obce a veřejnosti s životem 
a událostmi na naší univerzitě, se 
zajímavými osobnostmi univerzity, 
s názory členů akademické obce na 
společenské a jiné události. Jako nová 
komunikační platforma dovnitř a vně 
univerzity bude tento portál přístupný 
k prezentaci názorů, zajímavostí  
a zpráv všem členům akademické 
obce, a může tak významně přispět 
k naší vzájemné informovanosti. Tento 
nový portál v žádném případě 
nenahrazuje stránky www.osu.cz, 
které nadále zůstávají oficiálními 

stránkami Ostravské univerzity, se 
všemi faktografickými a povinně 
zveřejňovanými informacemi.
 Kvalita a zajímavost nového 
portálu OU@LIVE bude plně závislá 
na kvalitě zveřejňovaných příspěvků. 
Pevně věřím, že v maximální míře 
využijeme tuto novou možnost se 
vzájemně zajímavě informovat o svých 
činnostech, výsledcích a názorech.  
Tím také umožníme i široké veřejnosti, 
aby byla více a atraktivnější formou 
informována o životě naší univerzity.
 Chtěl bych touto formou poděkovat 
všem členům týmu, který se o vznik 
těchto stránek zasloužil. Jejich zaujetí 
a vytrvalost přinesly tak výsledek, 
který je užitečný nejen pro naši 
univerzitu, ale bude sloužit i široké 
veřejnosti.

 Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.,
 rektor

→
http://alive.osu.cz/

OU@LIVE

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU 
„VEDTYM“
Dne 29. dubna 2014 proběhla Závěrečná konference projektu „VEDTYM - Rozšíření a rozvoj 
vědeckovýzkumného týmu OU, Fakulty sociálních studií “, reg. číslo CZ.1.07/2.3.00/20.0080 
(http://projekty.osu.cz/vedtym/). 

 Tento tříletý projekt byl realizovaný  
na Fakultě sociálních studií naší 
univerzity v době od 1. června 2011 
do 31. května 2014 (tj. 36 měsíců). 
Projekt spolufinancoval ESF a státní 
rozpočet ČR. 
 Vznikl VEDTYM v rámci výzvy č. 20 
Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 
– Terciární vzdělávání, výzkum  
a vývoj, Oblasti podpory 2.3 – Lidské 
zdroje ve výzkumu a vývoji. 
 Cíl výzvy č. 20 (r. 2010) spočíval 
v podpoře vytváření kvalitních týmů 
výzkumu a vývoje s důrazem na inter- 
nacionalizaci a multidisciplinaritu  

a umožňoval zapojení klíčových 
vědeckých pracovníků ze zahraničí  
jako prostředek posílení a rozvoje  
odbornosti týmů. Jednalo se o trvale 
aktuální úkol zkvalitnění personálního 
zabezpečení vědy a výzkumu včetně 
zlepšení odborné přípravy špičkových 
výzkumných pracovníků s vysokým 
výzkumným potenciálem a manažer-
skými zkušenostmi, tj. o úkol 
korespondující s cíli Národní politiky 
VaVaI na léta 2009–2015 a Národního 
programu výzkumu. 
 Zahájení konference se ujala  
garantka projektu doc. PhDr. Jelena 
Petrucijová, CSc., která po krátkém 

uvítání členů řešitelského týmu, 
účastníků a hostů konference  
předala slovo doc. PaedDr. Oldřichu 
Chytilovi, Ph.D., děkanu  
Fakulty sociálních studií OU. 
 Děkan poukázal na význam projektu 
pro rozvoj a zkvalitnění vědeckový-
zkumné činnosti fakulty pro posílení 
jejího tvůrčího potenciálu, a to všech 
úrovní – zkušených akademických 
pracovníků, mladých vědců a studentů 
doktorandského studijního programu, 
kteří se aktivně podíleli na realizaci 
široké škály projektových aktivit 
a výstupů. 
 Děkan Oldřich Chytil zdůraznil 

propojení projektu s Hlavními směry 
rozvoje vědy a výzkumu na  
FSS OU v období 2014–2017, protože 
cílem FSS OU je, ve shodě s cíli 
celouniverzitními, profilovat se jako 
výzkumná fakulta. Rozvoj vědy 
a výzkumu představuje významný 
nástroj posílení její konkurenceschop-
nosti a zvýšení atraktivity fakulty pro 
potenciální a stávající studenty. 
 Jménem celého řešitelského týmu 
poděkoval prof. Dr. D. H. Baumovi, 
dr. h. c. za odborné vedení projektového 
týmu na pozici zahraničního experta. 
Zároveň řekl, že i dlouholetá zkuše-
nost spolupráce se zahraničními 
partnery v rámci ERIS – Mezinárodní-
ho výzkumného institutu sociální práce 
napomohla úspěšné realizaci 
projektových závazků. 

 V úvodní části konference garantka 
projektu doc. PhDr. J. Petrucijová, 
CSc., prezentovala klíčové aktivity  
a následně výstupy projektu, s nimiž 
se lze seznámit na stránkách projektu 
http://projekty.osu.cz/vedtym/.
 Můžeme uvést jen jejich stručný 
výčet: 20 Badatelských odpolední 
věnovaných otázkám metodologie 
výzkumu v sociálních vědách  
(s důrazem na výzkum v sociální 
práci), na kterých vystoupili přední 
odbornici z českých (FSS Masarykova 
univerzita, FF Univerzita Palackého 
Olomouc) a zahraničních (Univerzita 
Hertfordshire – Velká Británie, 
Univerzita Eichtatt – Německo, 
Univerzita Kuopio – Finsko, Katolická 
univerzita Lille, Francie, Univerzita 
Lodz – Polsko) univerzit;  
3 Metodologické bloky, které se konaly 
jako součást mezinárodní studentské 
konference Jarní škola sociální práce; 
Doktorandská kolokvia; školení GIS aj. 
 K zásadním výstupům projektu patří 
pět monografií, které zachycují 
badatelskou činnost na úrovni 
jednotlivých projektových sub-týmů. 
Ve své prezentaci garantka projektu 
věnovala zvláštní pozornost metodo-
logické publikaci Výzkumné metody 
v sociální práci. (eds. D. BAUM,  
A. GOJOVÁ) Ostrava: OU, 2014. 356 s. 
ISBN 978-80-7464-390-3.

Anotace: Hlavním cílem publikace je 
rozvíjení znalostních kompetencí  
a badatelských dovedností výzkumníků. 
Charakteristickým znakem této práce 
je nejenom spolupráce řešitelského 
týmu FSS OU se zahraničními experty 
z Německa a Velké Británie, ale 
především zapojení členů obou týmů 
(„seniorského“ a „juniorského“) do 
metodologické reflexe prováděných 
výzkumných aktivit, tj. publikace 
ukazuje, jak „učíme výzkum výzkumem“ 
s využitím odborného metodologického 
zázemí a následnou metodologickou 
reflexí jednotlivých kroků výzkumu.
 Vysvětlení odborné role a pozice 
zahraničního experta v projektu se ujal 
prof. Dr. Detlef Heinrich Baum,  
dr. h. c. Ve svém vystoupení se také 

věnoval úloze sociálních vědců 
v současné společnosti, komparaci 
témat a přístupů v oblasti sociálních 
věd a sociální práce v posledních 
desetiletích v Německu a v České 
republice.  Reflektoval palčivé sociální 
problémy současných evropských 
společností (včetně problémů exkluze 
a segregace). 
 Druhá část konference otevřela 
prostor pro představení výsledků 
výzkumů řešitelského týmu. Základním 
tématem výzkumu celého projektové-
ho týmu se stalo téma sociální 
exkluze, jehož prezentace se ujal prof. 
D. H. Baum. Teoretickému ukotvení 
problému sociální exkluze je věnována 
publikace prof. PhDr. Jana Kellera, 
CSc. Exkluze jako sociální problém 
a jako otázka metodologická. Ostrava: 
OU, 2014. 60 s.  
ISBN 978-80-7464-490-0.

Anotace: Autor se věnuje sociální 
exkluzi z hlediska vývoje současné 
společnosti na přechodu od společ-
nosti průmyslové k postindustriální.  
Ve druhé části publikace je autorova 
pozornost zaměřena na některé 
metodologické aspekty procesu 
sociální exkluze a jeho uchopení. 
Fenomén sociální exkluze a její krajní 
projev – bezdomovectví – je využit  
k analýze možností a mezí sociálního 
konstrukcionismu.

 V rámci projektu pracovaly  
tři subtýmy, které rozpracovávaly 
parciální podoby sociální exkluze:  
1) sociálně prostorová segregace 
dvou zkoumaných měst (v ČR a SRN), 
2) sociální exkluze chudých rodin  
a rodin ohrožených chudobou  
3) sociální exkluze seniorů ohrožených 
chudobou. Badatelské postupy 
jednotlivých subtýmů, jejich výzkumné 
výstupy a závěry jsou prezentovány 
v podobě monografií.
 Na Závěrečné konferenci byly vý- 
sledky výzkumu „Sociálně prostorová 
segregace – komparace 2 evropských 
měst Ostrava (ČR) a Halle (SRN) 
prezentovány Mgr. Ing. I. Tichou. 
Podrobněji o výzkumu pojednává 

monografie prof. Dr. D. H. Bauma, Dr. 
h. c., RNDr. K. Vondroušové, Ph.D.,  
a Ing. Mgr. I. Tiché. BAUM, D. H., 
VONDROUŠOVÁ, K., TICHÁ, I. 
Charakteristika sociálně prostorové 
segregace ve srovnání dvou měst 
(Halle – Ostrava). Ostrava: OU. 74 s. 
ISBN 978-80-7464-491-7.

Anotace: Monografie prezentuje 
výzkum a zhodnocení procesu sociálně 
prostorové segregace probíhající  
v postsocialistických městech  
na příkladu Ostravy v České republice  
a Halle (Saale) v SRN. Těžištěm je 
zpracování komparativní případové 
studie se zaměřením na popis  
a hodnocení vybraných ukazatelů 
sociálně prostorové segregace, 
porovnání identifikovaných segregova-
ných lokalit a přístupů k jejich řešení.

 Odpolední část konference byla 
věnována představení výzkumných 
výsledků dvou subtýmů. Členky 
subtýmu „Rodiny ohrožené chudobou“ 
doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.,  
Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D., Mgr. Ven-
dula Gojová, Ph.D. a Mgr. Eliška 
Lindovská představily průběh 
výzkumu, výsledky výzkumu a z toho 
vyplývající možné důsledky pro sociální 
práci. Z badatelských aktivit vzešlá 
monografie je kolektivním dílem širšího 
týmu.   O způsobech zvládání chudoby 
z perspektivy rodin – podněty pro 
sociální práci. (eds. GOJOVÁ, A., 
GOJOVÁ, V., ŠPILÁČKOVÁ, M.) Ostrava: 
OU, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7464-
492-4.

Anotace: Cílem monografie je analy- 
zovat způsoby, kterými rodiny zvládají 
situaci chudoby či ohrožení chudobou. 
První část textu je věnována popisu 
teoretických východisek. Ve druhé části 
jsou prezentovány výsledky výzkumu, 
jehož cílem byla analýza životní 
situace domácností rodin s nezletilými 
dětmi v různých fázích sociální 
diskvalifikace a způsobů, kterými tyto 
situace zvládají. Cílem výzkumu  
je získání informací a podkladů pro 
rozvoj či modifikaci sociální práce  

s rodinami s nezletilými dětmi, které  
v chudobě žijí nebo jsou jí ohroženy.

 Vedoucí subtýmu „Senioři ohrožení  
chudobou“ doc. PhDr. Dana 
Sýkorová, Ph.D., prezentovala 
výsledky práce svého subtýmu. 
Výzkum ukázal, že jedním z nejpalčivěj-
ších problémů, kterým musí čelit 
senioři, je problém bydlení. Podrobněji 
o tom pojednává monografie 
SÝKOROVÁ, D., NYTRA, G., TICHÁ, I. 
Bydlení v kontextu chudoby a stáří. 
Ostrava: OU, 2014. 70 s.  
ISBN 978-80-7464-493-1.

Anotace: Tématem odborné publikace 
je bydlení seniorů v souvislosti s jejich 
ohrožením chudobou, resp. sociální 
exkluzí. Autorky ukotvují téma  
v kontextu krize welfare states, 
globální ekonomické krize  
a společensko-ekonomické transfor-
mace v České republice. Pojednávají  
o bydlení, chudobě a stáří, rovněž jako 
o součásti diskurzu o demografickém 
stárnutí a o urbánní změně 
(postsocialistické transformaci měst).
 O konferenci byl velký zájem  
z řad odborníků z praxe, studentů  
a širší veřejnosti. Na závěr  
konference proběhla podnětná diskuse 

 → str. 4



4 / FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ / 5

BYDLENÍ JAKO PRÁVO? 
NAŠI AKADEMICI V AKCI …

 Vyloučení z bydlení je jednou z klíčo-
vých oblastí zájmů Fakulty sociálních 
studií naší univerzity, která rozvíjí 
vědeckovýzkumné aktivity ve spoluprá-
ci s Evropským výzkumným institutem 
sociální práce. 
 Fakulta se zabývá výzkumy 
reagujícími na aktuální sociální témata 
včetně témat regionální povahy 
a podílí se na formování praxe sociální 
práce. Ve své vědeckovýzkumné  
práci se fakulta orientuje  
na problematiku nových sociálních 
rizik, konkrétně na téma sociálního 
vyloučení. Při zpracování dílčích  
analýz se téma vyloučení z bydlení 
ukázalo pro Moravskoslezský  
region jako zásadní. 
 Na téma bydlení bylo provedeno 
zmapování a porovnání situace 
v České republice, Francii  
a Velké Británii. Teoretická analýza 
umožnila vymezit odlišné strategie 
v řešení bytové problematiky  
v zemích s odlišným sociálním  
režimem a nastolila otázku, do jaké 
míry jsou zahraniční zkušenosti 
uplatnitelné v ČR. 
 Druhá rovina analýzy byla zaměře-
na na praktická opatření české sociální 
politiky v oblasti řešení problému 
bydlení a jejich vztah k obdobným 
zkušenostem ekonomicky vyspělých 
zemí. V současnosti připravuje fakulta 
výzkumný projekt, jehož cílem je ve 
spolupráci s neziskovým sektorem 
zavedení zahraničního modelu práce 
s lidmi bez domova do praxe sociální 
práce a jeho výzkumné ověření.
 Fakulta se v roce 2013 stala jedním 
z členů Platformy pro sociální bydlení, 
která sdružuje neziskové organizace, 
odborníky a veřejnost s cílem 
definovat a zavést sociální bydlení 
v ČR. Platforma prosazuje přijetí 
zákona o sociálním bydlení a požaduje, 
aby byl okruh osob v bytové nouzi 
definován na základě evropské 
typologie ETHOS, která člení osoby 
bez domova podle jejich životní 
situace nebo situace jejich bydlení. 
Klíčovým požadavkem Platformy je, 
aby podoba sociálního bydlení 
vycházela z potřeb a preferencí osob 
ohrožených neadekvátním bydlením. 
 Fakulta však nezapomíná ani na 
osoby, jichž se vyloučení z bydlení 
přímo dotýká. Ve spolupráci s Platfor-
mou je připravován výzkum, který 
počítá s tréninkovým programem 
výzkumnických dovedností lidí bez 
domova, aby se naučili dělat výzkum 
a mohli se tak aktivně zapojit do 
výzkumného procesu zaměřeného na 

téma bydlení a sociální práce.
 Ve spolupráci se Sdružením 
azylových domů v ČR realizuje  
kampaň Noc venku Ostrava,  
která zážitkovou formou přibližuje 
téma bezdomovectví, kdy si kdokoliv 
z veřejnosti může vyzkoušet přespat 
jednu noc venku na ulici. 
 Kampaň se těší oblibě mezi 
studenty, akademickými pracovníky, 
u veřejnosti i u samotných lidí bez 
domova, kteří se na přípravě akce 
aktivně podílejí. Tato aktivita byla 
v roce 2013 oceněna 2. místem 
v rámci prestižního mezinárodního 
ocenění Sozial Marie za sociální 
inovace, každoročně udělovaného 
rakouskou nadací Unruhe. 
 Také díky tomuto ocenění mohla 
vzniknout divadelní skupina Kruh 
naděje, která se skládá z osob žijících 
v azylových domech a společně 
s publikem hledá v diskusi odpověď  
na otázku Co je důstojné bydlení  
a jak ho můžeme dosáhnout? 
 Kruh naděje hraje nejen v azylových 
domech, ale také pro širokou 
veřejnost a pro politiky i státní 
úředníky, kteří se věnují tématu 
bydlení. Do aktivit divadla jsou nově 
zapojováni také studenti oboru 
sociální práce.
„Ztížený přístup k bydlení je v mnoha 
zemích Evropy považován za jednu 
z nejvážnějších bariér bránících 
sociální integraci. Naše Fakulta 
sociálních studií Ostravské univerzity 
díky výzkumu v této oblasti tak může 
výrazně přispět k řešení priorit 
sledovaných v rámci Evropské unie“, 
dodává k významnosti tohoto 
výzkumu z hlediska mezinárodního 
kontextu prof. Jan Keller, který byl 
vedoucím výzkumného týmu  
(a čerstvým poslancem  
Evropského parlamentu).

 -fssa-
 Fota: ČTO

k aktuálním tématům sociální práce 
mezi zkušenými badateli z Fakulty 
sociálních studií naší univerzity  
a zástupci praxe. Publikační výstupy 
projektu jsou přístupny na webových 
stránkách projektu VEDTYM 

(http://projekty.osu.cz/vedtym/), 
sekce Publikace.  
 Na závěr bychom chtěly za realizační 
tým poděkovat za spolupráci všem 
členům projektového týmu, obzvlášť 
prof. Dr. Detlefu Heinrichovi Baumovi, 

dr. h. c., doc. PaedDr. Oldřichovi 
Chytilovi, Ph.D., a prof. PhDr. Janu 
Kellerovi, CSc., a také zaměstnancům 
řídícího orgánu MŠMT ČR. 

 Doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc., 
 odborná garantka projektu, 
 a
 Mgr. Monika Hurtíková, DiS., 
 projektová manažerka
 Fota: Mgr. Monika Hurtíková, DiS.

V ČR se poprvé v historii otevírá 
možnost studia zcela nového 
vysokoškolského studijního 
oboru Koordinace rehabilitace  
a dlouhodobé zdravotně sociální 
péče v nově akreditovaném 
navazujícím magisterském 
studijním programu Zdravotně 
sociální péče. 

 Obor reaguje na intenzivní potřebu 
neoddělitelnosti, návaznosti, propojení 
a koordinace zdravotní a sociální péče 
v praxi, připravuje absolventy k výkonu 
profesí na poli mezioborového průniku 
zdravotnických, sociálních a dalších 
aktivit, které směřují k řešení důsledků 
změn zdravotní kondice u lidí  
dočasně či dlouhodobě nemocných, 

lidí po úrazu a lidí s trvalým zdravot-
ním znevýhodněním včetně prevence 
vzniku a progrese těchto změn. 
 Cílem studia je připravit kvalifikované 
odborníky s meziborovými znalostmi  
a dovednostmi, schopné identifikovat, 
analyzovat, koncipovat, vyjednávat, 
řešit a vyhodnocovat efektivitu 
intervencí na makro-mezo-mikro úrovni 

společenské praxe.
 Bližší informace včetně ukázky 
vzorového testu přijímací zkoušky:  
http://fss.osu.cz 

 Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.,
 katedra sociálních věd,
 lenka.krhutova@osu.cz

NOVINKA: KOORDINACE REHABILITACE 
A DLOUHODOBÉ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ 
PÉČE JAKO MAGISTERSKÝ OBOR

Na Fakultě sociálních studií naší 
univerzity byl v roce 2013 
realizován výzkum s názvem 
Analýza využití úkolově oriento-
vaného přístupu v praxi na 
území města Ostravy v rámci 
Studentské grantové soutěže 
(SGS6/FSS/2013). 
 
 Řešitelský tým tvořili:  studentka 
doktorského studijního oboru Sociální 
práce Mgr. Eva Nedomová, dále tři 
studentky navazujícího magisterského 
studijního oboru Sociální práce  
Bc. Katarína Marinovová, Bc. Markéta 

Urbanová a Bc. Alena Vaňharová,
vedoucí řešitelského týmu  
Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. 
 Hlavním cílem výzkumu bylo analy- 
zovat využití úkolově orientovaného 
přístupu sociálními pracovníky 
v Ostravě, případně zjistit, které prvky 
tohoto přístupu jsou v praxi české 
sociální práce využívány. 
 Úkolově orientovaný přístup je 
jedním z modelů krátkodobé intervence 
v sociální práci stojící na předpokladu, 
že klient má nejen problémy,  
ale i prostředky k jejich řešení. 
 K dosažení cíle výzkumu posloužila 

kvantitativní výzkumná strategie.
Využity byly techniky dotazníku, 
polostrukturovaného rozhovoru  
a obsahové analýzy dokumentů. 
 Z výzkumu vyplynulo, že sociální 
pracovníci ve své praxi nepracují  
metodou úkolově orientovaného 
přístupu, ale v jejich praxi lze 
identifikovat prvky tohoto přístupu. 
 Mezi prvky, které sociální pracovníci 
využívají, patří oboustranná spolupráce, 
definování problémů, vymezení cíle  
a formulování úkolů v určitém časovém 
horizontu, hodnocení jednotlivých 
kroků, ať již úkolů, dosahování cíle 

nebo pokroku v problému. 
 Realizovaný výzkum poskytl vědecky 
podložené relevantní výsledky, 
aplikovatelné v další práci sociálních 
pracovníků i odborné veřejnosti. 
Zároveň byl výbornou příležitostí pro 
samotné studenty si vyzkoušet 
provést v praxi výzkum od „A do Z“.

 Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D., 
 katedra sociální práce,
 marie.spilackova@osu.cz

VÝZKUM: ANALÝZA ÚKOLOVĚ  
ORIENTOVANÉHO PŘÍSTUPU V PRAXI …

Téma bezdomovectví patří k hodně diskutovaným, ale zamýšleli 
jste se nad ním někdy pořádně? Myslíte si, že by se z vás 
bezdomovec nikdy stát nemohl? Jak tenká je hranice mezi 
domovem a bezdomovectvím?
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VYLOUČENÍ Z BYDLENÍ JAKO TÉMA 
SOCIÁLNÍ PRÁCE

DRAMA – DROGY – DUCHOVÉ?

Jen tak náhodou jsem měla 
možnost strávit nějakou dobu 
v Evropském parlamentu  
v Bruselu. Dobře, nebylo  
to úplně náhodou – umožnila  
mi to katedra germanistiky 
společně s europoslancem  
RNDr. Pavlem Pocem. 

 Šest týdnů strávených v hlavním 
městě Evropy mi toho hodně dalo. 
Rozšířilo mé obzory, zdokonalilo mé 
jazykové znalosti, přispělo k mému 
osamostatnění … Opravdu mi přineslo 
všechna tato profláknutá klišé, která 
jsou ale v evropském velkoměstě. 
 Brusel je sice sídlem nejdůležitějších 
evropských institucí, je ale také velkým 
skladištěm. Možná trochu přeháním, 
ale na mě tak ulice Bruselu opravdu 
působí. Bílé, žluté a modré pytle 
s odpadky se válí před domy, a je úplně 
jedno, jestli se zrovna kocháte 
památkami v centru města nebo 
nasáváte atmosféru zapadlých částí 
belgické metropole. 
 Všude odpadky. I když v těch 
zapadlých oblastech je jich věru o něco 
více, dokonce se už neválejí v pytlích, 
ale jen tak, bez obalu. Při mém 
tradičním, téměř každodenním návratu 
z parlamentu mě pokaždé překvapova-
la ulice se spoustou afrických a jiných 
exotických obchodů, jen asi 15 minut 
vzdálená od evropských institucí. 
Běžně v ní byly k vidění povalující se 
kusy ovoce, zbytky jídla, plechovky, 
obaly od všeho možného a podobné 
předměty. 
 Asi v půlce mého pobytu jsem na ulici 
narazila na starou sedačku, kterou 
jsem na stejném místě potkávala skoro 
až do konce. Největší překvapení  
ale přišlo pár dnů před mým odjezdem 
domů – někdo si před dveře odložil 
toaletu. Asi bych měla poskytnout 
objasnění této nečisté bruselské 
záležitosti, abyste si nemysleli,  
že v Bruselu jsou všichni bordeláři. 
Před žádným z domů totiž nenajdete 
popelnici nebo kontejner. Dva dny 
v týdnu odváží popeláři pytle s odpadky. 
Jenomže dva dny v týdnu jsou málo  
a co s odpadky, které se nahromadí 
mezi těmito dny? Šup s nimi na ulici 
kdykoliv, v noci, ráno, jakýkoliv den.
  Teď už dost s odpadky, ale vrátila 
bych se k toaletám. A totiž k veřejným. 
Jsem si vědoma toho, že v této 
ziskuchtivé době se vydělává na všem, 
a to i na použití toalety. Ale v tak 
velkém měřítku? Abych musela platit, 
když se mi zachce při nakupování ve 
velkém nákupním centru, to mě docela 
udivilo. Ale když musíš, tak musíš.  
A zaplatíš. Nebo v případě, že jsi muž, 
nezaplatíš, a ulevíš si do doslova 
veřejného pisoáru. Ten vypadá asi tak 
jako převlékárna na koupališti.
 No a do třetice nesmím zapomenout 
na desítky žebrajících matek s dětmi 
nebo bez nich. Jsem člověk soucitný  

a důvěřivý, ale v Bruselu jsem se 
naučila procházet kolem těchto lidí  
bez mrknutí oka. Kdybych měla 
každému z těch desítek hodit nějakou 
tu minci do klobouku, tak můžu za chvíli 
sedět vedle nich. Kdyby oni ty peníze 
ale opravdu tak moc potřebovali … 
Když pečlivě prohledáte internet, 
můžete se dopídit k informaci, že 
většina z žebrajících matek je každé 
ráno dovezena na místo pracoviště 
nablýskaným fárem. 
 Tak trochu jako třešnička na dortu 
zbývá poslední věc, kterou mi Brusel 
vzal. Vzal mi šest týdnů školy, několik 
hodin překládání a tlumočení, literatury 
a tak. Ale myslím, že tato ztráta se dá 
lehce zalepit tím, co mi Brusel dal.  
Moci se pohybovat po Evropském 
parlamentu a jiných budovách EU,  
už to je skvělý pocit. Pozorujete ten 
ruch kolem sebe a cítíte se opravdu 
jako někde, kde vlastně neexistuje nic 
jiného, než Evropská unie.  
 Nečekala bych, že pracovní týden 
v Evropském parlamentu je tak pestrý. 
Někdy jsem si ani neuměla vybrat, na 
kterou konferenci se podívám. Chcete 
se dozvědět něco o médiích, stravová-
ní, hospodářské krizi? Vašim přáním se 
meze nekladou. Nemluvě o téměř 
každodenních vernisážích, kavárnách, 
kantýnách, obchůdcích nebo kadeřnic-
tvích.
 Aby to ale nevypadalo, že jsem se 
jen procházela po chodbách Evropského 
parlamentu! Na vlastní oči jsem 
mnohokrát viděla tlumočení v praxi,  
a to byl pro mě nezapomenutelný 
zážitek. Konferenční místnost cca pro 
500 lidí, obrovská, kterou lemuje okolo 
30 tlumočnických kabin. Někdy jsou 
obsazené skoro všechny, někdy jen pár, 
pokaždé ale v každé z nich sedí 
alespoň dva tlumočníci, někdy ale  
i čtyři. Když pak posloucháte názory 
europoslanců nebo komisařů a přestane 
vás to bavit, přepínáte si do sluchátek 
všemožné řeči, do kterých je konference 
tlumočena, a dobře se přitom pobavíte. 
 Přínosná pro mě byla také schůzka 
s vedoucí české tlumočnické skupiny 
Evropského parlamentu, která mě 
obdařila mnohými radami, zajímavostmi 
a také životními moudry. Utvrdila mě 
v tom, že pracovat v evropských 
institucích je vrchol kariéry tlumočníka. 
 Co se mé „práce“ týče, spočívala 
především v psaní studie na téma, 
které jsem si sama vybrala, a milí 
asistenti pana europoslance mi s ním 
pomohli. Ani na překlad jsem úplně 
nezanevřela. Několik překladů, právě 
pro asistenty k ulehčení jejich práce, 
mě udrželo takříkajíc v kondici, a snad 
až se po pár měsících vrátím do školy, 
budu ještě pořád schopná mluvit 
německy a taky něco slušně přeložit. 
 Opusťme budovy Evropského 
parlamentu a vydejme se na exkurzi do 
města čokolády, vaflí a piva. Belgické 
pivo je dle mého gusta a to já žádný 

pivař nejsem! Ale při návštěvě proslulé, 
a mezi turisty velmi oblíbené hospůdky 
Delirium si to své pivo zaručeně vybere 
každý. Kdo by si taky nevybral z více 
než 2000 druhů piva?
 A na sladkosti, to mě užije. Vafle 
jsem si zamilovala a doma je budu 
postrádat. Musím si koupit vaflovač! A 
kdo nezkusil belgické hranolky, nebyl 
v Bruselu! Nemluvě o pralinkách. Vřele 
doporučuji udělat si metrem malý výlet 
do „čokoládové outletu“. Jedná se o 
obchod společnosti Neuhaus, kde si za 
výhodnou cenu můžete koupit kila 
čokolády. 
 Kromě různých pochutin mi Brusel 
nabídl také jiné krásy, totiž architekto-
nické. Domečky nalepené na sebe  
a budova radnice, místní parky, 
katedrály – to je na Bruselu to krásné! 
Měla jsem to štěstí, že jsem Brusel 
navštívila zrovna v předvánočním  
období. Náměstí a uličky kolem něj jsou 
samy o sobě krásné, ale za tmy 
osvícené jsou stejně nejkrásnější! 
Každou půlhodinu začne celé náměstí 
blikat a hrát, dokonalá světelná show. 
Vánoční trhy, kterým kraluje obrovské 
ruské kolo a další malé kolotoče, jsou 
jiné, než je znám ze sousedních zemí, 
ale rovněž nádherné. 
 V Bruselu je hodně věcí, které stojí 
za to navštívit. K těm nejtypičtějším 

patří snad soška čůrajícího chlapečka 
Manneken Pis. Možná vás trochu udiví 
její velikost, spíš „maličkost“, ale na 
druhou stranu můžete být mile 
překvapeni originálními oblečky, šitými 
mladému muži přímo na míru. 
 No a opomenuto by nemělo být ani 
známé Atomium, mnohokrát zvětšený 
model molekuly železa. Můžete si ho 
nazvat, jak chcete, jedna z mých 
nejmenovaných návštěv se mě třeba 
zeptala, jestli navštívíme tu věc 
s koulemi.  
A ano, navštívili jsme ji, a z nejvyšší 
koule se nám vyskytl výhled na všechny 
strany města i daleko za něj! 
 Zapomeňte teď na to, co jsem psala 
v první polovině tohoto textu. Každé 
místo má své šrámy, ale i díky nim  
se mi Brusel vryje do paměti. Jedno 
město, dva jazyky, nesčetně mnoho 
národností – to je Brusel. Nejkosmopo-
litnější město Evropy, které žije dnem  
i nocí. Budou mi chybět procházky jeho 
ulicemi, bude mi chybět parlament 
a  určitě se aspoň jednou v noci 
probudím a dostanu chuť na pravou 
belgickou vafli. Ale jak říká staré známé 
pořekadlo: všude dobře, doma nejlíp. 

 Michaela Šrámková, 
 studentka katedry germanistiky
 Fota: autorka

 Fakulta sociálních studií se 
výzkumně orientuje na aktuální 
celospolečenská témata. Takovým 
tématem je i Vyloučení z bydlení.
 Vyloučení z bydlení se dotýká stále 
většího počtu osob, jen v České 
republice je odhadovaný počet lidí 
ohrožených bezdomovectvím 100 000. 
Vláda diskutuje o přijetí zákona  
o sociálním bydlení. Tým doktorských 
studentů vedený profesorem  
Janem Kellerem se proto rozhodl 
mapovat situaci v oblasti bydlení  
nejen v České republice, ale také ve 
Velké Británii a Francii. Západní země 
byly do projektu zařazeny především 
pro svou angažovanou pozici  
při řešení problematiky vyloučení 
z bydlení, i jako možné inspirace  
pro české prostředí.
 Jedním z výstupů studentské 
grantové soutěže bylo konání 
semináře Vyloučení z bydlení na půdě 
fakulty dne 3. prosince 2013.  
Seminář zahájil a moderoval profesor 
Jan Keller. Následovaly prezentace 
studentského týmu – bydlení ve Velké 
Británii mapovala Eliška Lindovská, 
Francií se zabývala Irena Buršová, 
situaci v České republice přiblížil  

Marek Mikulec. Semináře se zúčastnili 
zástupci neziskových organizací, 
studenti sociální práce i akademičtí 
pracovníci. 
 V rámci semináře se diskutovalo  
o tématech nekvalitního, segregova-
ného bydlení, o životě na ubytovnách, 
systémech sociálního bydlení ve Francii  
a Velké Británii a možnosti sociální 
práce při řešení problémů spjatých 
s vyloučením z bydlení. Seminář 
otevřel možnost komunikace na úrovni 
teoretické i praktické, a stal se tak 
obohacující zkušeností pro všechny 
zúčastněné.
 Detailní mapování situace ve třech 
zemích Evropy bude k dispozici 
v podobě připravované monografie 
Vyloučení z bydlení, která je chystána 
pro tisk v letošním roce.

 Mgr. Eliška Lindovská,
 studentka doktorského programu 
 Sociální práce
 Foto: Irena Bursová

←
Fakulta sociálních studií se 
výzkumně orientuje na aktuální 
témata

Dějištěm dramatu Helmuta Kraussera pod názvem  
Haltestelle Geister, která měla premiéru v Česku 14. května 2014,  
je zvláštní autobusová zastávka. Nejezdí tam autobus,  
zato se tu setkávají nevšední bytosti. Nečekejme happyend –  
většina protagonistů zemře. Kapesník však nepropláčete, 
nanejvýš si jím utřete slzy smíchu. 

 Ohlasy na první premiéru byly 
nadšené – diváci vyzdvihovali 
vyrovnané, dokonce prý „profesionální“ 
výkony všech dvanácti herců  
i typologii rolí. 
 Režisérka Pavla Zajícová je letošním 
složením souboru nadšená: „Ještě 
nikdy jsme neměli tak báječný  
a k tomu tak početný soubor.“ 
Princezna z planety Tallulah  
(Michaela Špakovská), její ctitel, 
prodavač ze stánku s grilovanými 
kuřaty (VU Manh Tung), slepá Ella 
(Barbora Zielinová), starý muž, který 
svou slepou ženu hledá už 19 let 
(Marco Winkler), pán a paní z opery 
(Jakub Vala, Lena Goldsteijn), 
bezdomovec (Libor Chalupa),  
dealer drog Rico (David Miffek) a jeho 
vyvolená Cony (Darja Bittnerová), 
Conyiny kamarádky Koňský ohon  
(Jana Zborovančíková) a Eva  
(Noemi Pípalová), starší muž (Marcus 

Wilhelm Bitterer/Martin Mostýn). 
 Ti všichni milují, nenávidí, dělají si 
naděje a propadají zoufalství, setkávají 
se a rozcházejí, žijí a umírají, aby se 
nakonec i jako duchové znovu setkali 
na tomtéž místě – na opuštěné 
autobusové zastávce, kam sice nikdy 
žádný autobus nepřijede, ale kde 
všichni prožili kus svého pohnutého 
života a kam se vracejí i po smrti.
 Hudební doprovod připravili Marco 
Winkler, Milan Pišl a Edita Pelikánová. 
Až příště zahlédnete plakáty zvoucí  
na představení hry Helmuta Kraussera 
Zastávka – Duchové, nebojte se duchů 
a přijďte. Dobře se pobavíte. 

 Mgr. Eva Maria Hrdinová, Ph.D.,
 s pomocí 
 doc. PhDr. Pavly Zajícové, Ph.D.,
  a kolegů KGE
 Foto: Mgr. Eva Bajerová, Ph.D.

CO MI BRUSEL DAL A VZAL

V roce 2013 proběhla již poněkolikáté studentská grantová 
soutěž, které se tradičně účastní také Fakulta sociálních studií 
naší univerzity.
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PŘEKLÁDÁM, PŘEKLÁDÁŠ, PŘEKLÁDÁME …
Již tradičně se dne 11. března 2014 konal na Filozofické fakultě  
Ostravské univerzity v Ostravě Den s překladem 2014,  
kterým byl slavnostně zakončen IX. ročník překladatelské soutěže, 
realizované od roku 2006. 

 Jako obvykle byla také celá akce 
rozdělena do dvou bloků. Dopolední 
program moderovaný panem  
Mgr. Vítězslavem Vilímkem, DiS., PhD., 
byl věnován vybraným aspektům 
překládání a tlumočení. 
 Úvodní slovo pronesl proděkan  
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., který 
následně předal úspěšným soutěžícím 
čestná uznání a věcné ceny. Poté 
vystoupila Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D., 
z Ústavu románských jazyků a literatur 
Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně a ve svém příspěvku 
se zamyslela nad úlohou a pozicí 
překladu a překladatele v globalizova-
ném světě. 
 Druhá referující, Gabriela  
Gańczarczyk z Organizace META o.p.s., 
Praha, nabídla zajímavý vhled do 
problematiky komunitního tlumočení  
v českém prostředí a nastínila  
nejen obrovský význam, ale i možná 
úskalí této práce. Otázku, jaká je 
realita a budoucnost služeb profesio-
nálních překladatelů v porovnání 
s překládáním nekvalifikovaných osob, 
si kladl ve svém prezentovaném 
výzkumu PhDr. Martin Djovčoš, Ph.D., 
z Filozofické fakulty Univerzity Mateja 
Bela v Banské Bystrici. 
 Dopolední program zakončil  
doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D., 
z Filozofické fakulty  
Ostravské univerzity v Ostravě 
příspěvkem s lechtivým názvem 
„Jak si kojot snědl penis…“,  

který však nebyl zaměřen na překlad 
erotické literatury, ale na překlad  
ústní slovesnosti severoamerických 
indiánů.
 Na společný dopolední program  
pak navázaly odpolední překladatelské 
dílny, které se konaly již v režii 
jednotlivých jazykových kateder  
a odrážely tak jejich profilaci v oblasti 
tlumočení a překladu. Jednotící prvek 
dílen tvořily diskuze nad konkrétními 
překlady soutěžních textů; na své si 
však přišli i zájemci o překlad, kteří se 
do soutěže přímo nezapojili. Dílen 
katedry anglistiky a amerikanistiky, 
katedry romanistiky a katedry 
slavistiky se zúčastnili i hosté 
dopoledního přednáškového bloku. 
 Očima statistika je možno  
konstatovat, že soutěž měla v tomto 
roce živý ohlas: překlad z anglického 
jazyka odevzdalo 22 účastníků,  
v sekci francouzštiny bylo odevzdáno 
17 překladů, v sekci italštiny  
3 překlady a v sekci španělštiny  
20 překladů. Za ruštinu i za polštinu 
se soutěže zúčastnilo vždy 9 studentů, 
46 překladů pro soutěž obdržela 
katedra germanistiky. 
 Celkem se tedy do překladatelské 
soutěže přihlásilo 126 soutěžících, 
z toho pak 22 účastníků obdrželo 
čestné uznání. A jistě není nutné 
připomínat, že jsou ve výše uvedených 
číslech zahrnuti nejen studenti naší 
univerzity, ale také zájemci o překlad 
z celé České republiky.

 Letošní ročník byl navíc o to  
významnější, že se jej tentokrát 
účastnil i pan PhDr. Milan Hrdlička, CSc.,  
nestor oboru translatologie  
a jeden z „duchovních otců“  
překladatelské soutěže. 
 Je potěšitelné, že překladatelská 
soutěž na Filozofické fakultě OU 
zapustila hluboké kořeny.  
Doufejme, že se zájem o ni udrží  
i do dalších let a že se tedy už dnes 
můžeme těšit na to, jakými  
zdařilými překlady nás soutěžící 
překvapí v roce 2015.

 Mgr. Eva Maria Hrdinová, Ph.D.,
 eva.hrdinova@osu.cz,
 a
 Mgr. Eva Bajerová, Ph.D.,
 eva.bajerova@osu.cz
 Fota: Mgr. Eva Bajerová, Ph.D.

Fakulta umění Ostravské 
univerzity v Ostravě,  
katedra strunných nástrojů  
vás zve na interpretační kurz 
Jiřího Vodičky (housle).  
Kurz se uskuteční  
ve dnech 29.–30. září 2014 
v prostorách Fakulty umění  
naší univerzity,  
Sokolská tř. 17, budova F.

 Odborného vedení tohoto kurzu se 
ujme houslista a pedagog Jiří Vodička. 
Patří k uznávaným odborníkům  
mladé generace v interpretační  
i pedagogické činnosti. 
 Hlavní součástí tohoto kurzu bude 
aktivní předávání cenných zkušeností, 
postřehů a odborných informací 
o aktuálním interpretačním  
dění formou individuální výuky.

Srdečně zveme všechny aktivní i pasivní 
zájemce na tento houslový kurz.
 V případě zájmu o aktivní účast 
zašlete přihlášku se svými osobními 
údaji na adresu:
alena.cechova.osu.cz, 
leona.pavlikova.osu.cz. 
Uzávěrka přihlášek je  
24. září 2014.

Jiří Vodička
Jiří Vodička, ostravský rodák, 23letý 
houslista, přezdívaný „český Paganini", 
patří k nejvýznamnějším českým 
houslistům. Již v dětství na sebe 
upozornil vítězstvími v mnoha 
soutěžích (Mezinárodní houslová 
soutěž J. Kociana, Prague Junior Note, 
Čírenie talentov). 

POZVÁNKA NA HOUSLOVÝ  
INTERPRETAČNÍ KURZ JIŘÍHO VODIČKY

 V roce 2002 získal první cenu  
na mezinárodní houslové soutěži 
Beethovenův Hradec a v témže roce 
i cenu pro nejlepšího účastníka 
houslových kurzů Václava Hudečka. 
Titul absolutního vítěze si odnesl  
také v roce 2004 z prestižní  
houslové soutěže Louise Spohra 
v německém Výmaru.
 Ve svých 14 letech byl Jiří Vodička 
mimořádně přijat na vysokou školu – 
Institut pro umělecká studia v Ostravě, 
a to do houslové třídy renomovaného 
pedagoga prof. Zdeňka Goly. 
 V roce 2007, tedy ve svých  
19 letech, zde uzavřel studium 
magisterským titulem. Od té doby se 
naplno věnuje sólové koncertní dráze. 
Spolupracuje s předními českými 
pianisty (M. Kasík, A. Skoumal, L. 
Vondráček).
 V roce 2002 byl Vodička jmenován 
sólistou Janáčkovy filharmonie 
Ostrava, se kterou koncertuje doma 
i v zahraničí. Pravidelně spolupracuje 
například s Pražskou komorní 
filharmonií, Symfonickým orchestrem 
FOK, Českým komorním orchestrem 
a dalšími. Mnohé z jeho koncertů byly 
natočeny Českou televizí a Českým 
rozhlasem.
 V roce 2008 se Jiří Vodička 
zúčastnil evropského kola světově 
proslulé soutěže Young Concert 
Artists v Lipsku. V konkurenci několika 
set soutěžících z Asie a Austrálie získal 
první cenu s postupem do finále 
v New Yorku, odkud si v roce 2009 
přivezl 2. cenu.

 Jiří Vodička je pravidelně zván na 
významné festivaly – Pražské jaro, 
Mladá Praha, Grand Festival of China, 
Hohenloher Kultursommer, Choriner 
Musiksommer, Musiktage Salzgitter. 
Pravidelně koncertuje v Číně  
jako host Wuhanské filharmonie.
 V roce 2010 získal na soutěži Fritze 
Kreislera ve Vídni zvláštní cenu.
 Na základě pozvání houslisty 
Gidona Kremera účinkoval v létě 2011 
na prestižním mezinárodním festivalu 
Kammermusikfest Lockenhaus 

v Rakousku. Na několika koncertech 
spolupracoval s Nicolasem Altstaedtem, 
Michaelem Barenboimem, Nicolasem 
Danielem, Vilde Frang, Vladimirem 
Mendelssohnem a dalšími.
 Vedle sólistických aktivit se  
Jiří Vodička věnuje i komorní hře; v roce 
2012 se stal členem Smetanova tria. 
Od roku 2009 působí pedagogicky  
na Pražské konzervatoři.
 -afu-

↑
Jiří Vodička, přezdívaný 
„český Paganini“, absolvoval 
v pouhých 19 letech 
s Mgr. titulem Institut 
pro umělecká studia
(dnešní Fakultu umění) 
naší univerzity. 
 Foto: archiv

Letošní čerstvý absolvent magisterského studia oboru klavír  
na Fakultě umění na naší univerzitě Oleksii Gerych se v závěru svého 
studia zúčastnil další mezinárodní klavírní soutěže.
 
 V rámci 16. ročníku soutěže „Concurso Internacional Sta.Cecília“ 
v portugalském Portu, která je pořádána „Fundací Eng. Antonia Almeida“ 
a „Curso de música Silva Monteiro“, reprezentoval Českou republiku 
mezi dalšími pianisty z řady zemí Evropy, např. Španělska, 
Uzbekistánu, Anglie, Francie a dalších také Oleksii Gerych, absolvent oboru klavír 
Fakulty umění naší univerzity.
 V dvoukolové soutěži přednesl skladby J. S. Bacha, F. Chopina, R. Strausse 
a F. Liszta a získal 2. místo ve své věkové kategorii.
 Pianista Oleksii Gerych již prokázal své pianistické umění na mnoha  
soutěžích a letos na jaře byl přijat k dalšímu, tentokráte doktorskému studiu 
oboru klavír na Fakultě umění Ostravské univerzity.
 Oleksii Gerych i jeho pedagogovi Mgr. Lukáši Michelovi, ArtD., gratulujeme 
k úspěchům a přejeme příjemné léto plné nejen hudebních zážitků.
 -fua-

PIANISTA OLEKSII GERYCH ZÍSKAL 
2. MÍSTO NA KLAVÍRNÍ SOUTĚŽI 
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POZVÁNKA: HOUSLOVÝ INTERPRETAČNÍ 
KURZ PROF. JOHNA HOLLOWAYE
Fakulta umění naší univerzity, 
katedra strunných nástrojů Vás 
zve na houslový interpretační 
kurz prof. Johna Hollowaye 
(Anglie) zaměřený na dobově 
poučenou interpretaci. Kurz se 
uskuteční 24. září 2014 v prosto-
rách Fakulty umění Ostravské 
univerzity, Sokolská tř. 17., 
budova F.

 Odborného vedení tohoto kurzu se 
ujme houslista a pedagog prof. John 
Holloway. Patří k uznávaným odborní-
kům v interpretační i pedagogické 
činnosti. Hlavní součástí tohoto kurzu 
bude aktivní předávání cenných 
zkušeností, postřehů a odborných 
informací o aktuálním interpretačním 
dění v hudbě 17. a 18. století formou 
individuální výuky.
 Srdečně zveme všechny aktivní 
i pasivní zájemce na tento houslový 
kurz. V případě zájmu o aktivní účast 
zašlete přihlášku se svými osobními 
údaji na adresu: alena.cechova@osu.
cz, leona.pavlikova@osu.cz. Uzávěrka 
přihlášek je 22. září 2014.

Prof. John Holloway
John Holloway je jedním z průkopníků 
staré hudby ve Velké Británii. Po 
setkání se Sigiswaldem Kuijkenem 
v roce 1972 začal vedle moderních 
houslí hrát i na barokní housle. 

S barokním souborem L’Ecole 
d’Orphée, který založil, pořídil první 
kompletní nahrávku Händelovy 
instrumentální komorní hudby na 
dobové nástroje. 
 Koncertoval s mnoha vynikajícími 
hudebníky, jako jsou např. Emma 
Kirkby, Stanley Ritchie, Andrew Manze, 
Davitt Moroney, Lars Ulrik Mortensen, 
Marion Verbruggen a Jaap ter Linden.
 Jeho CD nahrávky zahrnují velký 
soubor Buxtehudových děl (1994 
a 1997, oceněny dánskou Grammy), 
všechny houslové sonáty J. S. Bacha, 
G. F. Händela a A. Corelliho, Teleman-
novy triové sonáty ad. Jeho nahrávka 
Růžencových sonát I. F. Bibera (1991, 
cena Gramophone Award) je dodnes 
považována za nepřekonanou. 
 Od roku 1997 nahrával John 
Holloway řadu kompaktních disků pro 
ECM New Series, mimo jiné sonáty 
a partity J. S. Bacha pro sólové 
housle. John Holloway je jedním z 
nejzkušenějších koncertních mistrů na 
poli staré hudby. Byl dlouholetým 
koncertním mistrem ansámblů 
Taverner Players Andrewa Parrota 
a London Classical Players Rogera 
Norringtona, jako houslista odehrál 
koncerty s The Academy of Ancient 
Music, Les Arts Florissants, Philharmo-
nia Baroque, Drážďanským barokním 
orchestrem, Concertem Köln nebo 
Freiburgským barokním orchestrem. 

 John Holloway je rovněž meziná-
rodně žádaným pedagogem. Byl 
profesorem barokních houslí na 
Guildhall School of Music and Drama 
v Londýně, hostujícím profesorem na 
Schola Cantorum Basiliensis a na Early 
Music Institute of Indiana University 
v Bloomingtonu v USA. 
 V září 2004 působil jako Regents 
Lecturer na Kalifornské univerzitě 
v Berkeley v USA. Vedl workshopy a 
mistrovské kurzy ve většině evrop-
ských zemí, v USA, na Novém Zélandě, 
v Kolumbii a Jižní Koreji. V roce 1999 
se stal profesorem houslí a smyčcové 
komorní hudby na Vysoké hudební 

škole Carla Marii von Webera 
v Drážďanech. 
 V letech 2006 až 2012 byl 
uměleckým vedoucím mezinárodní 
soutěže a mistrovských kurzů „Housle 
v Drážďanech“, které jsou pořádány 
každoročně. Od zimního semestru 
2013/2014 vyučuje John Holloway na 
Vysoké hudební škole v Trossingenu 
studenty v Evropě vůbec prvního 
oboru orchestrální hra staré hudby.

 -afu-
 Foto: -tyden.cz-

http://fu.osu.cz/index.php?kategorie=34694&id=12190
Úplný program: http://dokumenty.osu.cz/fu/festiwal-kregi-sztuki2014.pdf

 Počátkem dubna se zúčastnila  
30. ročníku mezinárodní  
flétnové soutěže Stichting Nationaal 
Fluitconcours v holandském  
Ittervoortu. 
 Soutěžila v kategorii Master 
a v těžké konkurenci 23 soutěžících 
z celého světa dokázala 
postoupit až do čtyřčlenného finále, 
kde jí bohužel těsně uniklo udělení 
soutěžní ceny. 
 Přesto lze vystoupení  
Lenky Schichové hodnotit jako 
mimořádně úspěšné a patří jí,  

stejně jako jejímu pedagogovi,  
dík za vzornou reprezentaci  
Fakulty umění a Ostravské univerzity.
 -pav-
 Foto: facebook Lenky Schichové

←
Studentka Fakulty umění
Lenka Schichová.

MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCH 
LENKY SCHICHOVÉ
Katedra dechových nástrojů 
Fakulty umění opět slavila 
mezinárodní úspěch.  
Flétnistka Lenka Schichová, 
studentka 1. ročníku  
navazujícího magisterského 
studia ze třídy odborného  
asistenta Jana Ostrého,  
dosáhla vynikajícího  
mezinárodního ocenění.
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http://fu.osu.cz/index.php?kategorie=34694&id=12184

DVĚ PRVENSTVÍ VELIKONOČNÍHO 
KONCERTU
Již počtvrté se kostelem  
Panny Marie královny  
v Ostravě-Mariánských Horách 
rozezněla hudba v provedení 
Orchestru Fakulty umění 
Ostravské univerzity. Stalo se již 
tradicí, že naše studenty vedou 
špičkoví dirigenti. 

 V letošním roce jím byl šéfdirigent 
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín  
a pedagog Akademie múzických umění 
v Praze Stanislav Vavřínek, který  
jistou a pevnou rukou vedl orchestr 
i pěvecký sbor. 
 Letošní koncert se mohl pochlubit 
hned dvěma prvenstvími. Aby si 
posluchači mohli vychutnat nádhernou 
Mši D dur op. 86 „Lužanskou“ 
Antonína Dvořáka, své síly spojily 
pěvecké sbory Canticum Ostrava,  
Sbor moravských učitelek a studenti 
oboru Zpěv Fakulty umění, kteří se 
ujali také sólových partů. 

 Druhým prvenstvím v historii 
Velikonočních koncertů bylo provedení 
skladby za účasti autora. Jiří Teml 
přijal naše pozvání a přijel z Prahy, aby 
si mohl poslechnout svou skladbu 
Aenigma vitae, jíž vzdal hold  
Leoši Janáčkovi. Posluchači měli 
možnost slyšet velké dechové a bicí 
obsazení, ale rovněž náznaky 
Janáčkových skladeb. Skromný a milý 
pan skladatel po koncertě ocenil 
nasazení orchestru a jeho dirigenta 
Stanislava Vavřínka. 
 Zaplněný kostel ohodnotil umění 
pěvců i Orchestru Fakulty umění 
dlouhotrvajícím potleskem a slovy 
uznání, což nás hudebníky vždy potěší 
a povzbudí do další práce. Proto 
doufáme, že se opět sejdeme na 
koncertech pořádaných Fakultou 
umění, a jsme rádi, že jsme tematicky 
mohli přispět k Roku české hudby.  
 -fua-
 Fota: -aou-

    

 Cytohistologický atlas se zaměřením 
k morfologii děložního hrdla vyšel  
z potřeby cytotechnologů a všech 
pracovníků, kteří se věnují  
gynekologické cytologii. Ze zkušeností, 
které vychází z praxe a z řady 
konferencí včetně školících akcí, se 
ukázala potřeba porovnávat změny 
cytologické ve vztahu ke změnám 
histopatologickým. V celé řadě 
vyšetřovaných případů ze zkušeností 
cytologů a patologů vyplývají cenné 
informace, které je možno pro 
správnou diagnostiku uplatnit.
 Věřme proto, že předkládané 
cytohistologické obrazy pomohou  
v orientaci všem, kteří se screeningu 
děložního hrdla a histopatologické 
diagnostice věnují.
 Atlas vychází z dlouhodobých 
zkušeností školicího centra  
pro gynekologickou cytologii Lékařské 
fakulty naší univerzity, ve spolupráci  
s gynekologicko-porodnickou klinikou 
1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
a Všeobecné fakultní nemocnice  
v Praze a Centra onkologické prevence 
v Havířově.
 Za vydání vděčíme kolektivu 
nakladatelství MAXDORF včele  
s MUDr. Janem Hugem, recenzentům 
publikace prof. MUDr. Marianovi 
Adamkovovi, MUDr. Jiří Ondrušovi, MIAC, 
MUDr. Liboru Ševčíkovi, Ph.D.,  

a v neposlední řadě také sponzorům, 
bez nichž by vydání publikace  
nebylo možné. 

 Doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., 
 děkan Lékařské fakulty,
 jaroslav.horacek@osu.cz
   Fota: archiv Ústavu patologie LF OU

↗
Křest knihy - zleva  
MUDr. Jiří Ondruš, MIAC, 
doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.,  
a MUDr. Filip Horák, MBA. 

→
Ze křtu knihy Gynekologická 
cytodiagnostika, atlas 
cytohistologických korelací.

↙
Zleva 
MUDr. Jan Hugo, 
doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., 
a prof. MUDr. Jitka Kobilková, 
DrSc., F.I.A.C.

↘
Zleva 
doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., 
MUDr. Marie Marsová, MBA,  
a prof. MUDr. Jitka Kobilková, 
DrSc., F.I.A.C.

KŘEST KNIHY GYNEKOLOGICKÁ 
CYTODIAGNOSTIKA,  
ATLAS CYTOHISTOLOGICKÝCH KORELACÍ
Dne 4. března 2014 proběhl v zasedací místnosti děkana  
Lékařské fakulty naší univerzity doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc.,  
křest jeho vlastní publikace: Gynekologická cytodiagnostika,  
atlas cytohistologických korelací. Spoluautorkou publikace  
je prof. MUDr. Jitka Kobilková, DrSc., F.I.A.C., jedna ze zakladatelek 
cytodiagnostiky v České republice. 
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DĚTI, NEBOJTE SE NEMOCNICE!MINULOST, PŘÍTOMNOST  
A BUDOUCNOST LÉKAŘSKÉ FAKULTY

 Minulost. V úvodu hovořil rektor  
Jiří Močkoř především o akreditaci LF. 
Zajímavé bylo slyšet, že tuto akreditaci 
nebylo lehké získat a už vůbec ne ji 
letos v březnu prodloužit.  
Překážky byly jak na straně odborníků, 
tak i laické veřejnosti, přesto se to 
podařilo.
 Přítomnost. Rozvinula se debata  
o vztazích mezi Fakultní nemocnicí 
Ostrava a LF. Zde jsme narazili  
na problém týkající se nedostatku 
zaměstnanců a přetíženosti Fakultní 
nemocnice Ostrava. Tento problém je 
velmi složitý a těžko se hledá řešení. 
 Budoucnost. Rektor Jiří Močkoř 
také prozradil, že v budoucnu je  
v plánu akreditace oboru Všeobecného 
lékařství v anglickém jazyce a určitě 

zapojení fakulty do postgraduálního 
vzdělávání. Rovněž jsme se dozvěděli, 
že obor zubní lékařství se v Ostravě 
prozatím otvírat nebude, což je pro 
naši fakultu určitě velká škoda. Také 
byla zmiňována role nás – budoucích 
absolventů – jaký ohlas v ČR i jinde 
své alma mater uděláme.
 Beseda byla velmi zajímavá, věcná 
a pro ty, kteří se zajímají o problémy 
naší Lékařské fakulty, jistě povzbuzující. 
Tímto mockrát děkujeme všem  
za účast a těšíme se na další 
MediCafé zase příští semestr.

 Za IFMSA CZ Ostrava
 Klára Hrušková,
 studentka 4. ročníku 
 Všeobecného lékařství

Dne 23. dubna 2014 se uskutečnila ve VIVA OSTRAVA beseda 
ze série MediCafé s tématem „Minulost, přítomnost a budoucnost 
Lékařské fakulty“. Hlavním hostem byl rektor OU  
prof. RNDr. Jiří  Močkoř, DrSc. Návštěvou nás také poctili prorektor OU 
prof. MUDr. Jan Lata, CSc., děkan LF doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., 
a proděkanka LF Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. 

←
Rektor univerzity 
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., 
hovořil na besedě ze série MediCafé 
o Lékařské fakultě naší univerzity.
 Foto: Martin Hanák, 
 student 3. ročníku 
 Všeobecného lékařství

IV. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ 
KONFERENCE NAŠÍ UNIVERZITY

Dne 28. dubna 2014 přivítala 
Lékařská fakulta naší univerzity 
ve svých prostorách  
více než 40 studentů lékařských 
a zdravotnických fakult  
z celé České republiky, kteří se 
přihlásili se svými přednáškami 
do IV. ročníku Studentské 
vědecké konference. 

 Akce proběhla pod záštitou  
děkana LF OU doc. MUDr. Jaroslava 
Horáčka, CSc. Při slavnostním zahájení 
konference přivítal přednášející, hosty 
a členy hodnotících komisí spolu 
s děkanem také náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje pro 
zdravotnictví Ing. Jiří Martinek.
 „Naším cílem je podpora šíření 
výsledků vědeckovýzkumných aktivit 
studentů, navazování nových kontaktů 
s vědeckými pracovišti v ČR i zahraničí 
a popularizace zájmu o vědu mezi 
mladými lidmi,“ uvedl Lukáš Straňák 
z realizačního týmu konference.
 V jednotlivých odborných sekcích 
byly hodnoceny příspěvky studentů  

z hlediska přínosu, odborného 
zaměření a kvality. Na základě výsledků 
byly v průběhu slavnostního ukončení 
konference vyhlášeny nejlepší práce, 
jejichž autoři získali diplom, mimořádné 
stipendium a drobné věcné ceny. 
 První místo získaly ve svých sekcích 
tyto příspěvky: Design experimentu 
hodnotícího léčbu gingiválních recesů 
resorbovatelnými membránami –  
klinický pokus na králíkovi (Filip 
Hromčík, LF MUNI), Bezpříspěvkové 
dárcovství krve (Denisa Krakowczyková, 
LF OU), Kvalita života dětí  
s hematologickými malignitami  
(Bc. Michaela Šanderová, LF OU)  
a Vliv obezity na výsledky léčby 
pacientů s primárními a sekundárními 
nádory jater (Bc. Michaela Pospěchová, 
LF OU).
 Realizace Studentské vědecké 
konference Lékařské fakulty OU byla 
podpořena finančními prostředky 
Moravskoslezského kraje a společností 
Agel a.s., M.G.P. spol. s r. o., Teva 
Pharmaceuticals CR, s.r.o. 
 -lfa-

↑
Slavnostní zahájení konference.
 Foto: Bc. Lukáš Straňák

I tento rok studentky Lékařské 
fakulty naší univerzity v Ostravě 
oboru Dětská sestra zavítaly  
do Mateřské školy v  Ostravě - 
Výškovicích s připraveným 
programem pod názvem 
„Děti, nebojte se nemocnice!“

 Studentky připravily pro děti, které 
v září usednou poprvé do školních 
lavic, bohatý program v podobě 
nácviku správného čištění zubů  
a správného mytí rukou. 
 Dále se děti seznámily se základními 
vyšetřovacími metodami v nemocnici, 
s průběhem preventivních prohlídek 
a s oděvy zdravotnických pracovníků. 
Na památku si mohly vyrobit papírové 
sanitky a vybarvit omalovánky  
s tematikou první pomoci. 
 Odměnou studentkám byly úsměvy 
a fakt, že se děti nemocnice již nebojí.

 Za studentky NMgr. oboru 
 Ošetřovatelská péče v  pediatrii 
 Bc. Ivona Karasová
 a Bc. Monika Palová

 Fota: -lfa- 

ŽÁCI MATIČNÍHO GYMNÁZIA TESTOVALI 
EYE TRACKER
Dne 25. dubna 2014 proběhlo na naší univerzitě ve Výzkumném 
centru edukačních a evaluačních procesů testování žáků Matičního 
gymnázia, Ostrava, p. o., s využitím oční kamery (Eye Trackeru). 

 Testování mělo dvě části. První část byla zaměřena na pozorování  
vizualizovaného chemického experimentu. Druhá část souvisela s vizualizovaným 
obrazovým materiálem s tematikou DNA.
 Testování nemělo ani tak přímou souvislost s vědomostmi žáků jako  
s orientací očí na textovou a obrazovou informaci. Nedílnou součástí bylo také 
snímání povrchové vodivosti kůže, které je využíváno jako identifikátor emocí  
a obecně je známo jako „detektor lži“.
 Žáci se v závěru setkání na naší univerzitě dozvěděli od technika eyetrackingové 
laboratoře Ing. Libora Jedličky, jaká je podstata fungování Eye trackeru*.
 Výstupy získané měřením žáků Matičního gymnázia budou využity pouze  
pro vědecké účely s respektováním anonymity žáků. Po analýze a vyhodnocení 
dat může být pro zájemce z řad pedagogů a studentů realizována přednáška 
k výstupům z měření.
 Chtěli bychom touto cestou poděkovat nejen žákům, kteří se testování 
účastnili, ale také pedagogickému dozoru Mgr. Zdeňce Platošové za přítomnost 
při testování a vedení Matičního gymnázia, které souhlasilo s účastí žáků  
na testování. Věříme, že i v budoucnu budeme moci s Matičním gymnáziem, 
Ostrava, p. o., spolupracovat nejen na bázi recipročních aktivit, ale také  
na případných projektech.

 Za Výzkumné centrum edukačních  
 a evaluačních procesů
 Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.,
  a RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.

* Eye Tracker 
 je zařízení, které je schopno snímat pohled člověka na určité objekty. 
Samotná technologie vychází z fyziologie lidského oka, kde skutečný zorný úhel 
oka je dán žlutou skvrnou na sítnici a průměrem zorničky oka, což na vzdálenost 
přibližně 60 cm dělá zorné pole o velikosti necelého jednoho palce. 

 Přístroj je díky technologii kalibrace oka schopen zaměřit střed tohoto 
zorného pole s přesností 0,5° což představuje cca 5,5 mm na stejnou vzdálenost. 
Výsledně tak vzniká obraz doplněný o fixace (zaměřená poloha oka na médiu)  
a sakády (trasy mezi jednotlivými polohami zaměření).  
(Informace převzata ze stránek http://vceep.osu.cz/ET.xhtml.)

 Fota: -pdfa-
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DRUHÁ KONFERENCE NA TÉMA  
UČÍME NADANÉ ŽÁKY 
Letos v dubnu se v prostorách 
Pedagogické fakulty naší 
univerzity konal v pořadí druhý 
ročník pracovní konference 
nazvané Učíme nadané žáky II, 
zaměřené na problematiku 
práce učitele s nadanými žáky. 
ujete, aby se nic nezadrhlo?

 Konference byla uspořádána pod 
záštitou děkana Pedagogické fakulty 
doc. Mgr. Tomáše Jarmary, Ph.D.,  
a proděkanky pro vědu, výzkum,  
umění a zahraniční vztahy  
doc. PhDr. Diany Svobodové, Ph.D.  
Na organizaci se podílely katedra 
speciální pedagogiky a katedra 
pedagogiky a andragogiky, odbornou 
garanci převzalo Výzkumné centrum 
edukačních a evaluačních procesů 
Pedagogické fakulty Ostravské 
univerzity v Ostravě.
 Termín „nadaný žák“ označuje žáka 
s potenciálem vlastností a schopností 
v rozumové (intelektové), pohybové 
nebo umělecké oblasti nad rámec 
běžné populace. Učitelé v praxi často 
nevědí, jak mají s nadanými žáky 

pracovat. Situaci jim ztěžuje jejich 
vlastní nejistota v přístupech k výchově 
a vzdělávání nadaných a zejména 
celková organizace edukačního 
procesu, který není na přítomnost 
nadaných žáků nastaven. Je proto 
potřeba posílit vzdělávání pedagogů 
v praxi, zkvalitnit a systematizovat 
pregraduální přípravu učitelů  
na pedagogických fakultách včetně 
přípravy pedagogů pro MŠ, posílit 
vědomí pedagogů o psychologické 
diagnostice nadaných a motivovat 
ředitele škol k podpoře vzdělávání 
nadaných.
 Díky velkému zájmu o problematiku 
nadání ve světě a rostoucímu zájmu  
o nadané v České republice byla tato 
akce bohatě navštívena řadou 
pedagogů, psychologů, dalších 
odborníků a také rodičů nadaných 
dětí z České republiky a ze Slovenska, 
kteří prezentovali své příspěvky 
zejména v oblastech diagnostiky  
a strategií vzdělávání nadaných žáků. 
 Zajímavými a váženými hosty  
byli kromě výše jmenovaných zástupců 
fakulty také PhDr. Eva Vondráková, 

předsedkyně Společnosti pro talent  
a nadání se sídlem v Praze, a Ing. Tomáš 
Blumenstein, předseda Mensy ČR. 
 O celkové úrovni 2. pracovní 
konference nazvané Učíme nadané 
žáky II svědčí také vydání  
prekonferenčního sborníku s bohatým  
a inspirativním obsahem. Nadání je 
vrozený potenciál a bohužel mnoho 
dětí zůstane nerozvinuto.  
Tento sborník nabízí malý příspěvek 
zainteresovaných odborníků  
k problematice nadání.  
Věříme, že se stal pro čtenáře jak 
přínosem, tak inspirací.
 Konference byla součástí mladé 
tradice bienálních setkání k nadaným 
na Ostravské univerzitě.  
Třetí mezinárodní pracovní konferenci 
bychom rádi uspořádali v roce 2016. 
Jsme přesvědčeni o tom, že náš 
společný zájem o identifikaci,  
vzdělávání, podporu a rozvoj nadaných 
jedinců v naší společnosti vyústí 
v úspěšnou celorepublikově rozvinutou 
spolupráci, které jsme již druhým 
ročníkem našich setkání položili  
pevné základy.

 Doc. PaedDr. Jana 
 Škrabánková, Ph.D., 
 katedra pedagogiky a andragogiky,
 a
 PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.,
 katedra speciální pedagogiky

↙
Auditorium konference.

↘
PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně 
Společnosti pro talent a nadání, 
Praha.

↙↙
Zázemí konference se studenty 
katedry speciální pedagogiky.

↓↓
Doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D., 
děkan PdF OU.

↘↘
PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D., 
odbornice z Univerzity Hradec 
Králové.
 Fota: -pdfa-

KONFERENCE UKONČILA SÉRII  
ZÁŽITKOVÉHO PROGRAMU ABECEDA

Bylo to přínosné nejen pro děti, ale i pro nás, shodovali se 25. 
března 2014 na závěrečné konferenci všichni, kteří se podíleli na 
projektu Abeceda aneb „První kroky do života“. 

 Série zážitkového programu měla 
pomoci dětem z dětských domovů  
a výchovných ústavů zvládnout 
začátky samostatného života. 
Konference se zúčastnili ředitelé 
zařízení institucionální péče,  
vychovatelé, zástupci Městské policie 
Ostrava, Renarkonu a také  
lektoři, aby si předali zkušenosti  
a nabyté dojmy.
 „Pro mne bylo příjemné zjištění, že 
se mezi dětmi vždy našel někdo, kdo 
věděl, že muž vchází do restaurace 
první, že muž platí, když ženu pozve, 
nebo po které straně jde vedle 
partnerky. Děti se snaží působit jako 
tvrďáci, ale přitom se mi některé 
přiznaly, že se jim nelíbí, jak se k sobě 
lidé chovají,“ poznamenala lektorka 
Judita Kachlová, která chlapcům  
a dívkám přednášela o etiketě.
 Na zážitkovém programu se mladí 
lidé učili také základům finanční 
gramotnosti, procvičovali sociální 
dovednosti nebo například trénovali 
pracovní pohovor. Mohli dokonce 
nanečisto vyzkoušet vést domácnost 
a hospodařit s penězi díky  
herní aplikaci „Domácí rozpočet“. 
„Jednoduchá hra dokáže nasimulovat 
různé životní situace. Ukáže, že stačí 
malá nerozvážnost a člověk má 
prázdnou peněženku,“ upřesňuje 
manažerka projektu Gabriela  
Matýsková. Zájemci mohou tuto 
aplikaci najít na stránkách projektu 
http://projekty.osu.cz/abeceda/www/.
 V rámci projektu vznikla také 
praktická brožurka, kde mají děti 
pohromadě důležité informace. 
Například jak si zažádat o trvalé 
bydliště, kdy se jít zaregistrovat na 
úřad práce nebo v ní najdou  
nezbytné právní minimum a důležité 
kontakty. Dále bylo vytvořeno  
výukové DVD, které představuje 
průřez všemi tématy zážitkového 
programu formou deseti krátkých 
příběhů s ukázkou kladného  
a záporného chování v příkladových 
situacích (např. konflikt mezi  
vrstevníky – žádost o půjčku; jednání 
na úřadě; konflikt matka a dcera 
– rodič najde drogy). Toto DVD má 
sloužit pracovníkům domovů  

a ústavů v jejich výchovné práci  
s dětmi. Julius Kopčanský  
z Výchovného ústavu v Ostravě-Hra-
bůvce dodal, že projekt si jejich děti 
velmi chválily.  
Na konferenci přečetl vzkaz jednoho 
z nich. „Jsem z ústavu. Nic nemám, 
ale tento projekt byl opravdu užitečný. 
Doufám, že mi pomůže postavit se  
na vlastní nohy.“ Projekt Abeceda 
aneb „První kroky do života“, reg. číslo 
CZ.1.07/1.2.25/01.0058, realizovala 
Pedagogická fakulta naší univerzity, 
katedra sociální pedagogiky  
z prostředků Evropského sociálního 
fondu a rozpočtu České republiky. 
Poskytovatelem dotace byl  
Moravskoslezský kraj. 
 Zážitkový program úspěšně 
absolvovalo 123 mladých lidí ve věku 
15 až 20 let z 18 zařízení institucio-
nální péče Moravskoslezského kraje. 
Vedení projektu děkuje všem  
zapojeným odborným pracovníkům  
a institucím za spolupráci  
na úspěšné realizaci projektu.

 Kateřina Piechowicz, 
 katerina@piechowicz.cz

↖
Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D., 
vedoucí projektu.

↙
Účastníci konference. 
 Fota: Petr Piechowicz
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NOVÝ DRUH EPIFYTICKÉHO MECHU 
Z PAMÍRU
 TBRYOLAB, tedy Bryologická 
laboratoř katedry biologie a ekologie, 
slaví další úspěch v taxonomii 
mechorostů. Právě v těchto dnech 
totiž prestižní časopis Turkish Journal 
of Botany opublikoval popis nového 

druhu pro vědu, který objevil V. Plášek 
a jeho tým. Nazván byl podle místa 
nálezu Orthotrichum pamiricum 
(šurpek pamírský). Tento druh se 
vyskytuje pouze na hranici Tádžikistánu  
a Afghánistánu, v kaňonovitém údolí 

řeky Panj, kde roste na kůře  
listnatých dřevin.
Více na: http://journals.tubitak.gov.tr/
havuz/bot-1312-23.pdf

 Text a fota: 
 doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D., 
 katedra biologie a ekologie 
 vitezslav.plasek@osu.cz

 O tom, že sborové zpívání je stále 
aktuální, sdělné a může přitáhnout 
pozornost širokého spektra hudebních 
fanoušků, svědčí nové CD Vysokoškol-
ského pěveckého sboru Ostravské 
univerzity. Nahrávka posluchače 
hudebně provede napříč kontinenty  
i staletími a navíc se u toho budou 
bavit. Deník Ostravan.cz přináší 
recenzi CD a k poslechu i tři skladby 
na něm obsažené.
 Sbormistrem a uměleckým 
vedoucím pěveckého sboru Ostravské 
univerzity je od roku 2008  
docent Jan Spisar. Ten je rovněž 
dramaturgem nového počinu, 
který byl v půli dubna letošního roku 
v Ostravě slavnostně pokřtěn. 
Příprava cédéčka trvala asi dva roky  
a nahrávka představuje průřez 
repertoáru sboru od renesanční hudby 
po aktuální hudební současnost.
 Reprezentativní počin univerzitního 
sboru energicky zahajuje radostná 
Gloria! Sing praise současného 
skladatele Garyho Hallquista.  
Tato krátká prskavka je určena  
ke zpívání na Štědrý den. Následují  
ji dva spirituály I Wanna Die Easy  

a I´m Gonna Sing, které studenti 
očividně zpívají moc rádi.  
Nechybí jim tady nadšení, procítěnost 
a tolik důležité emoce. Do podobného 
gospelového hávu je oděna i další 
hitovka Goodnight, Sweetheart,  
jejímiž autory jsou James Hudson  
a Calvine Carter.
 O tom, že není dobré zapomínat  
na hudební poklady, které jsou  
ukryty u nás doma, sbormistr  
Jan Spisar velmi dobře ví. Ve čtyřech 
lidových písních se proto sbor vrací 
zpoza „velké louže“ domů  
k slovenským a moravským inspiracím. 
Patrně nejzdařilejší jsou úpravy z pera 
nedávno zesnulého Zdeňka Lukáše. 
Tento velký český skladatel vynikal 
zejména v oblasti vokální tvorby  
a jeho aranžmá lidové písně  
Už ho vedou Martina je toho  
přesvědčivým dokladem. Stejně 
pozoruhodná je ovšem úprava 
slovenské lidové písně Bodaj by vás 
čerti vzali, která je dílem slovenského 
skladatele a hudebního teoretika 
Eugena Suchoně.
 Nahrávka nenabízí pouze sborový 
mainstream v podobě spirituálů  

a lidovek. Naopak, hned další 
kompozice, Quam gallina, pochází  
od pozdně renesančního autora 
Jacoba Galla Handla. Skladba z cyklu 
Harmonia Morales je velmi vtipná  
a odlehčená. Totéž se nedá říci  
o hudební pietě Antonínu Dvořákovi 
– Goin´ Home. Jedná se o vokální 
úpravu slavného Larga – 2. věty 
mistrovy 9. symfonie Z Nového světa, 
jež vznikla na americké půdě  
v roce 1893. Úprava Joela Blahnika 
sice vyniká vroucností a upřímně 
míněnou adorací, přesto se však 
nevyhnula kýčovitosti a přeslazenému 
zvuku. Dvořákova instrumentace  
byla jedinečná, orchestrace je vždy 
naprosto účelná a nezpochybnitelná. 
Každá úprava instrumentálního  
díla do vokální podoby nutně ztrácí šíři 
a bohatství témbrů, barev i dalších 
zvukových nuancí.
 Alleluia Gordona Younga je známá 
skladbička, která je pro svou  
vzestupnou melodii a typickou ukázku 
barokní harmonické sekvence  
velmi oblíbená. Však se také  
v Česku velmi často zpívá. Zato  
Per Crucem tuam mladého polského 
skladatele Piotra Pałka není u nás  
tak známá. Její hudební kvality jsou 
však ihned po prvním poslechu jasně 
rozeznatelné. Střízlivé a logické vedení 
sborové sazby. Jasné a nenásilné 
harmonické postupy, pomalá, klidná  
a neokázalá metrická pulzace je velmi 
příjemná a kontemplativní.
 Příjemným překvapením cédéčka je 
Salve českého skladatele Jana Zacha. 
Zach je velmi zajímavý autor, který 
tvořil v pozdně barokní a klasicistní 
době. Jeho loňské výročí třísetleté 
výročí narození bylo impulzem  
k četné reinterpretaci jeho děl. Také 
v Ostravě zazněly jeho pozoruhodné  
a nutno napsat skvělé skladby na 
Svatováclavském hudebním festivalu. 
Zachovo Salve je doprovázeno 
Komorním orchestrem Vejvanovský, 
který působí při ZUŠ Pavla Josefa 
Vejvanovského v Hlučíně. Musím 
pochválit jemný zvuk smyčců s 
důslednými non-vibraty, díky čemuž 
nahrávka poměrně zdařile uniká 
výtkám spojeným s dnes samozřejmou 
interpretační praxí staré hudby  
na autentické nástroje.
 Další skladba Geographical Fugae 
(Geografická fuga) Ernsta Tocha 

působí dojmem současným, její vznik 
však spadá do třicátých let minulého 
století. Je zajímavá ze dvou důvodů. 
Je to striktní fuga, která nabízí 
zpěvákům velmi atraktivní ozkoušení  
si fugy v aktivním interpretačním 
ztvárnění. Druhou věcí je pěvecká 
technika zde užitá – sprechgesang – 
má blízko k voice bandu.  
Navíc je to dílko velmi vtipné.
 Závěr sborového „Best of“ 
studentů pak patří tradiční hymně 
všech studentů, vagantů a potulných 
žáků – Gaudeamus igitur. Doufejme, 
že si při slavnostních ceremoniích 
představitelé univerzity budou  
pouštět nahrávku „svých“ studentů.
 O tom, že CD je atraktivní nejen 
hudebně, svědčí jeho vizuální podoba. 
Autorem grafiky nápaditého bookletu 
je Jiří Hrdina, který v současné době 
studuje doktorské studium na FAMU. 
Nahrávka vznikla pod pečlivým 
vedením hudebního režiséra  
Františka Mixy, zvukovou režii  
a mastering obstaral Radek Roubal 
z nahrávacího studia Stylton.  
Lepší volba pro ostravské sbory  
a klasické umělce v podstatě  
neexistuje.
 Druhá nahrávka vysokoškolského 
pěveckého sboru Ostravské univerzity, 
která s docentem Janem Spisarem 
vznikla, je reprezentativní univerzitní 
záležitostí. Její poslech může být  
pro mnohé příjemným překvapením.

 Mgr. Milan Bátora,
 Ostravan.cz

Vysokoškolský pěvecký sbor naší univerzity pod vedením  
sbormistra doc. Mgr. Jana Spisara, Ph.D., z katedry hudební výchovy 
Pedagogické fakulty vydal svou novou studiovou nahrávku, 
 jejíž kvality mj. dosvědčuje následující recenze Mgr. Milana Bátora 
(převzato se svolením z Ostravan.cz, internetový deník  
pro kulturu a umění).
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SVĚT VĚDY MÍŘÍ DO FINÁLE
Popularizace přírodovědných 
oborů v rámci projektu Svět vědy 
– záhadný i zábavný míří do 
cílové pásky, ale rozjetý maratón 
akcí konaných z tohoto projektu 
jako by neměl konce …

Duben zasvěcen exkurzím 
pro naše studenty PřF OU

 Ve dnech 11. až 12. dubna 2014 
byla realizována exkurze do ZOO  
a planetária v hlavním městě České 
republiky. 
17. dubna 2014 se uskutečnila 
exkurze do Technického muzea v Brně. 
Pro studenty Přírodovědecké fakulty 
byly připraveny dvě tematické 
prohlídky. Expozice „Od tamtamů  
k internetu“ začíná africkým signálním 
bubnem a provází celou historií  
vývoje sdělovací techniky, od prvních 
telefonů a telegrafů až k moderním 
přístrojům pro přenos zvuku a obrazu 
elektromagnetickými vlnami. Součástí 
tohoto bloku byl i desetiminutový film 
o vzniku telegrafu. Expozice  
„Technická herna“ není obvyklou 
expozicí, instalovaná zařízení umožňují 
návštěvníkům seznamovat se 
zábavnou formou s různými zákony 
fyziky a jejich technickými aplikacemi. 
Studenti mohli s jednotlivými modely 
volně manipulovat, experimentovat  
a pochopit fyzikální děje. Při prohlídce 
muzea si dále mohli studenti  
prohlédnout expozice mikroskopů, 
parních strojů, kovolitectví nebo 
leteckých motorů.
 Ve dnech 17. až 18. dubna 2014  
se uskutečnila odborná exkurze pro 
vybrané studenty biologie v Ústavu 
experimentální botaniky AV ČR  
v Praze-Lysolajích. Všichni účastníci se 
seznámili s tím, jak pracuje konfokální 
mikroskop při studiu regulačních toků 
hormonů a jak vypadá buněčná kostra 
na modelových rostlinách. Dále  
viděli suspenzní kultury tabáku  
při zkoumání buněčných procesů na 
biochemické a molekulárně biologické 
úrovni. Velmi zajímavé byly analýzy 
aromatických vonných látek a jich 
význam v květech. Exkurze splnila 
všechny výukové cíle a díky perfektnímu 
výkladu zasvěcených odborníků 
obohatila naše vědění o rostlinách.
 25. dubna 2014 se studenti 
katedry biologie a ekologie zúčastnili 
antropologicky zaměřené exkurze  
do Brna a okolí. V Brně dopoledne 
navštívili kostnici pod kostelem  
sv. Jakuba. Kostnice obsahuje 
pozůstatky asi 50 tisíc středověkých  
a raně novověkých obyvatel Brna, 
kteří do ní byli již před několika 

staletími přesunuti z rozsáhlého 
přeplněného hřbitova, který se 
nacházel okolo kostela sv. Jakuba. 
Kostnice je součástí prohlídkových 
okruhů brněnského podzemí  
a po pařížských katakombách je druhá 
největší v Evropě. 
 Odpoledne pokračovali  
do nedalekých Bílovic nad Svitavou, 
odkud podnikli pěší exkurzi do jižní 
části Moravského krasu v délce asi  
17 km. Cestou navštívili dvě významná 
moravská paleolitická naleziště. 
 Prvním z nich je jeskyně Švédův 
stůl, kde byly roku 1905 nalezeny 
fosilní pozůstatky člověka neandrtál-
ského (jeskyně je jedním ze tří našich 
nalezišť fosilií tohoto člověka) z doby 
před více než 50 tis. lety. 
 Druhou lokalitou, kterou navštívili, 
je jeskyně Pekárna, známá jako naše 
nejvýznamnější naleziště mobilního 
umění kultury magdalenienu z konce 
doby ledové (stáří asi 12–14 tis. let). 

V jeskyni se nachází rovněž replika 
nástěnné malby z jeskyně Altamira 
jako ukázka tzv. parietálního umění 
paleolitu, které jinak z našeho  
území chybí.

 30. dubna 2014 se uskutečnila 
exkurze do Přírodovědného muzea  
ve Vídni. Studenti mohli volně 
procházet stálé i časově omezené 
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expozice. Mezi nejznámější patří 
například Zvířecí loutna z mlhy nebo 
Chelyabinsk-Meteorit. Dále studenty 
zaujal také Sauriersaal, ještěří sál,  
ve kterém je vizualizován dopad 
asteroidu, který pravděpodobně 
přispěl k vyhynutí dinosaurů. 

Přednášky pro akademiky  
i studenty

 Seminář „Aplikace analýzy rozptylu 
v pedagogickém výzkumu“ se 
uskutečnil 1. dubna 2014.  
Doc. Habiballa seznámil akademické 
pracovníky a studenty učitelství  
s možnostmi statistické analýzy dat  
v pedagogice. Seminář byl zaměřen  
na analýzu rozptylu testování hypotéz 
a představení nástrojů pro analýzu 
dat. Praktické využití bylo vysvětleno 
na disertační práci přednášejícího  
při realizaci výzkumu aplikačního pojetí 
výuky teoretické informatiky.
 3. dubna 2014 proběhla matema-
tická přednáška profesora Michala 
Křížka na téma Kouzlo čísel:  
Od velkých objevů k aplikacím.
 10. dubna 2014 se konala  
zajímavá akce, která vznikla díky 
dosavadním vazbám na absolventy 
katedry biologie a ekologie.  
Beseda s absolventy byla zaměřená 
na předávání zkušeností absolventů  
s jejich dalším studiem i s uplatněním 

v praxi. Upozornili naše stávající 
studenty na úskalí spojená s hledáním 
zaměstnání, platovým ohodnocením, 
představami a možnostmi seberealizace 
v různých sférách ochrany přírody, 
státní správy, v oblasti nakládání  
s odpady i s realizací ve vědě.

Popularizace přírodovědných 
oborů

 10. dubna 2014 připravila katedra 
fyziky pro žáky ZŠ popularizační akci 
s různými experimenty. 24. dubna 
2014 se katedra biologie a ekologie  
a katedra chemie prezentovaly díky 
atraktivnímu programu na Dni Země 
v Ostravě-Porubě. 30. dubna 2014 
proběhly na obou budovách PřF OU 
popularizační akce Okénko do přírody 
(matematika – Jak se kdysi počítalo, 
fyzika – Netradiční experimenty 
z fyziky, chemie – Netradiční  
experimenty z chemie a informatiky – 
Možnosti a prostředky 3D  
počítačové grafiky) a přednášky 
z geografie.

Tyto akce byly realizovány v rámci 
projektu OPVK „Svět vědy – záhadný  
i zábavný“ (registrační číslo projektu 
CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je 
spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem  
České republiky.

 Ing. Beáta Sklářová
 Fota: Ing. Beáta Sklářová, 
 studenti a akademici PřF OU

↖↖
Před jeskyní Pekárna.
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Replika nástěnné malby z jeskyně 
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DO KORUN STROMŮ ZA TAJEMSTVÍM 
DRUHOVÉHO BOHATSTVÍ NAŠÍ PLANETY
Znalost počtu druhů organismů 
na planetě je jednou z největších 
výzev biologie. Již od 18. století 
se vědci snaží odhadnout, kolik 
druhů organismů obývá naši 
planetu. U velké části takových 
odhadů přitom sehrává klíčovou 
úlohu hmyz, který představuje 
bezmála 70 procent dosud 
známých druhů. Z tohoto počtu 
je polovina druhů herbivorních, 
což jsou druhy zaměřené na 
rostlinnou potravu. 

 Zdá se tedy, že jestliže dokážeme 
stanovit počet hmyzích herbivorů,  
pak bychom mohli zpřesnit dosavadní 
odhady počtu druhů organismů  
na planetě. Zákonitosti rozmístění 
druhového bohatství herbivorů  
na Zemi jsou však dost komplikované. 

Na jejich odhalení pracuje již od roku 
1999 tým entomologů katedry 
biologie a ekologie Přírodovědecké 
fakulty naší univerzity ve spolupráci  
s Entomologickým ústavem Akademie 
věd České republiky.  Za toto období 
učinili řadu zásadních objevů, které  
se jim podařilo publikovat v nejprestiž-
nějších světových časopisech, jako  
je Nature nebo Science. 
 V roce 2013 se jim podařilo  
ve spolupráci s Environmentálním 
centrem Přírodovědecké fakulty 
Ostravské univerzity učinit další 
zásadní krok. Jako jeden z mála týmů 
na světě se pustili do studia hmyzu  
v korunách stromů, a to zcela 
originálním způsobem: pomocí 
vysokozdvižné plošiny, která umožní 
sbírat ve výšce až 40 metrů. 
 „Na rozdíl od jiných metod je  

možné získat nejen hmyz žijící volně  
na listech, ale také sbírat druhy, které 
vytvářejí hálky nebo tzv. miny, což jsou 
pobytové stopy hmyzu v přírodě.  
V loňském roce bylo takto "osbíráno"  
v průběhu čtyř týdnů 30 stromů 
v lužním lese na jižní Moravě, 
zkontrolováno více než 400 tisíc listů, 
ze kterých byly nasbírány tisíce kusů 
hmyzu“, přiblížil výsledky dosavadního 
výzkumu doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D., 
vedoucí katedry biologie a ekologie 
Přírodovědecké fakulty Ostravské 
univerzity. 
 V roce 2014 bude tento unikátní 
výzkum v korunách stromů pokračovat 
díky nově získanému grantu „Proč mají 
tropické lesy více druhů hmyzích 
herbivorů a parazitoidů než lesy 
mírného pásma?“ již pod hlavičkou 
nově vzniklé „Laboratoře potravních 

strategií hmyzu“, která funguje na 
katedře biologie a ekologie Přírodově-
decké fakulty naší univerzity. Výsledky 
budou srovnatelné s některými 
výzkumy v tropickém deštném lese, 
například s projektem Akademie věd 
České republiky na Papui-Nové Guneji, 
i v mírném pásmu a umožní tedy 
upřesnit znalosti o evoluci druhového 
bohatství hmyzu naší planety. Výzkum 
přinese také informace o rozmístění 
škůdců a jejich přirozených nepřátel  
v lese a měl by tedy pomoci i odborní-
kům na biologickou ochranu lesů. 
 Cesta do korun stromů: 
https://www.youtube.com/watch?v=gPfdoPdTw-4

 Doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.,
 katedra biologie a ekologie, 
 Environmentální centrum PřF OU, 
 pavel.drozd@osu.cz

↑
Housenka Martináče hrušňového.

↗→
Unikátní metodika sběru  
hmyzu v korunách stromů pomocí 
vysokozdvižných plošin.  
 Fota: katedra biologie 
 a ekologie PřF OU
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OKÉNKO DO PŘÍRODY
Konec dubna 2014 přinesl velmi populární mega akci v podobě Okénka 
do přírody a atraktivních přednášek z oblasti geografie. 

 30. dubna 2014 patřila jedna z budov Přírodovědecké fakulty naší univerzity 
pouze středoškolákům, kteří absolvovali prezentace z oblasti matematiky 
(Jak se kdysi počítalo), fyziky (Netradiční experimenty z fyziky), chemie (Netradiční 
experimenty z chemie) a informatiky (Možnosti a prostředky 3D počítačové grafiky) 
a v těchto sekcích také soutěžili. 
 Druhá budova Přírodovědecké fakulty hostila středoškoláky i jejich učitele, 
připraveny byly přednášky i akce věnované geografii.

 Text a fota: Ing. Beáta Sklářová
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V Botanické zahradě   
Přírodovědecké fakulty  
naší univerzity se ve spolupráci 
s ZO Citrusáři Ostrava ve dnech 
10.–12. dubna uskutečnila 
výstava citrusů. 

 Obdivovatele této zajímavé skupiny 
subtropického ovoce od návštěvy 
zahrady neodradilo ani vysloveně 
aprílové počasí. Ke zhlédnutí bylo více 
než 35 odrůd citrusů, převážně z rodu 
Citrus. 

Většina odrůd byla plodících,  
takže návštěvníci mohli vidět zajímavé 
citroníky, pomerančovníky, mandariny, 
ale rovněž pomelo, limetky,  
mexický hořký pomeranč a jiné 
zajímavé citrusy.

Pro zájemce citrusáři zajistili ukázku 
roubování. Současně byl otevřen 
i tropický skleník s kvetoucím pravým 
jasmínem a plodícími banánovníky.

 Text a fota: -skla-

BOTANICKÁ ZAHRADA VYSTAVOVALA 
CITRUSY
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V sobotu 5. dubna 2014 se na 
katedře informatiky a počítačů 
Přírodovědecké fakulty naší 
univerzity sešli k závěrečnému 
vyhodnocení projektu absolventi 
studia vybraných předmětů 
oboru Aplikovaná informatika, 
kteří studovali v rámci projektu 
dalšího vzdělávání OP VK 
s názvem "Tvorba distančních 
vzdělávacích modulů pro 
celoživotní vzdělávání dle § 60 
zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ  
na Přírodovědecké fakultě 
Ostravské univerzity“. 

 Převzali osvědčení o absolvování 
jednotlivých modulů, které absolvovali, 
vyslechli si hodnocení celého projektu 
a debatovalo se o všem možném,  
co jim studium přineslo. Tento projekt, 
který řešilo Centrum celoživotního 
vzdělávání na Přírodovědecké fakultě 
OU v čele s hlavní koordinátorkou 
projektu Ing. Evou Burianovou, Ph.D., 
totiž doběhl do svého cíle  
a 30. dubna 2014 definitivně končí.
 Všichni absolventi tohoto projektu 
jsou „dospěláci“, kteří při zaměstnání 

studovali vybrané předměty oboru 
Aplikovaná informatika, Informatika  
a Informační systémy. Mnozí z nich 
využili možnost absolvovat vybrané 
moduly po celu dobu realizace projektu 
během čtyř semestrů výuky, takže 
společně prošli celé dva roky studia. 
A to je už dostatečná doba na to,  
aby vznikla nová silná přátelství. 
Všichni se shodují, že vedle přínosu 
nových znalostí, které využijí ve své 
práci nebo třeba při hledání jiného 
pracovního místa, našli i nové přátele.
 Projekt také některé z nich 
motivoval k dalšímu vzdělávání 

v řádném studiu a někteří se díky této 
partě nechali k dalšímu studiu 
strhnout právě svými novými přáteli. 
Je to krásná ukázka synergie. Celkem 
devět absolventů tohoto projektu  
se během realizace projektu přihlásilo 
k řádnému studiu oboru Aplikovaná 
informatika na katedře informatiky  
a počítačů Přírodovědecké fakulty OU.
 Rodiny či partneři je v tomto studiu 
podporovali, zvláště dětem se líbilo, 
že rodiče chodí taky do školy, učí se  
na zkoušky a dělají domácí úkoly. 

Trému při zkouškách ale měli všichni 
jako „za mlada“, věk a životní 
zkušenosti na trému evidentně nemají 
žádný vliv. Vyučující si ale tyto dospělé 
studenty taky chválí, protože dobře 
vnímají, že si tihle studenti váží studia, 
dělají to pro sebe z důvodu rozšíření 
znalostí, má to pro ně smysl a baví  
je to. I studenti chválili své vyučující, 
že byli vstřícní a trpěliví, měli  
pochopení a byli ochotní vysvětlovat  
a poskytovat další konzultace 
v případě potřeby. 
 Nejvíce absolventů měly moduly 
Počítačová podpora řízení projektů, 
Ochrana přírody, Výukový software, 
Publikování na webu, Úvod do tvorby 
www stránek, zato moduly  
Softwarové inženýrství, Realizace 
počítačových systémů, Kódování  
a komprese dat a Operační systémy 

byly absolvovány menším počtem 
studentů. Celkem se studia v rámci 
tohoto projektu dalšího vzdělávání  
od jeho počátku v lednu 2012 
zúčastnilo 126 studentů. Z toho  
43 studentů úspěšně absolvovalo 
alespoň jeden modul.
 Všem absolventům přejeme hodně 
úspěchů v jejich profesním i osobním 
životě a těm, kteří se vydali cestou 
dalšího řádného studia, přejeme navíc 
i úspěchy studijní. Ať se daří!
 Bližší informace o projektu 
naleznete na: 
http://projekty.osu.cz/projekt-czv
 Tento projekt byl plně hrazen  
z prostředků Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu ČR.

 Text a fota: Ing. Beáta Sklářová

ABSOLVENTI STUDIA PROTRHLI CÍLOVOU 
PÁSKU PILOTNÍHO PROJEKTU DALŠÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ  

V rámci konání již 12. ročníku Dne Země, který se v Ostravě-Porubě 
uskutečnil 24. dubna 2014, připravila katedra biologie a ekologie  
i katedra chemie tradičně nápadité stánky s různými atrakcemi.

 Katedra biologie a ekologie nabídla účastníkům Dne země pestrou  
„ekologickou nabídku“, která byla letos motivována problematikou farmaření  
a vodních ekosystémů.
 Studentky učitelství biologie se snažily zaujmout všechny věkové kategorie 
aktuálními informacemi z biologie, nápaditým soutěžením a názornými  
ukázkami rozmanitého biologického materiálu, mezi nimiž nechyběly tradiční 
zemědělské plodiny pěstované v našem regionu.
 Stejně atraktivní program si připravily studentky katedry chemie, jejichž  
stánek byl zaměřen na jednoduché chemické pokusy, které si děti nejen 
vyzkoušely, ale mohou si je udělat i doma.
 Text a fota: -skla-

DEN ZEMĚ: OBLÍBENÁ POPULARIZAČNÍ 
AKCE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY



30 / PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA / 31



OSTRAVSKÝ MAJÁLES STÁLE  
PATŘÍ STUDENTŮM

32 / STAVOVSKÁ UNIE STUDENTŮ STAVOVSKÁ UNIE STUDENTŮ / 33

Už 20 let. Právě tolik slavil 
letošní majáles v Ostravě. 
Jubileum se rozhodli studentští 
organizátoři oslavit pořádně a 
Dolní oblast Vítkovic tak zažila 
7. dubna největší majáles 
v historii města. 

 „Majáles je velká kulturní akce, 
kterou ožilo celé město. Mě osobně 
těší, že si jej pořádají sami studenti  
a zapojuje se jich opravdu hodně.  
To se také projevuje na kvalitě celého 
Majálesu, jedná se o rozsáhlou, 
profesionálně zorganizovanou akci,“ 
pochvaloval akci rektor VŠB-TUO  
prof. Ivo Vondrák, který se ostravského 
majálesu pravidelně účastní.
 Bylo jich osm! Tedy rekordní 
počet. Čeho? Přece hudebních scén 
pojatých opravdu multižánrově.  
Na své si přišli milovníci elektro  
i trance hudby na žánrově laděných 
scénách. Jako krok správným směrem 
se ukázala také novinka v podobě 
hip-hop scény, kde do varu dostávali 

návštěvníky známá jména jako PSH  
či Zverina. O nové skladby,  
ale i nestárnoucí vypalováky neošidily 
fanoušky hlavní hvězdy Agrofert  
a druhé scény – N.O.H.A., UDG,  
Tata Bojs, Airfare, Zoči Voči, Wild Tides 
a další. Celé Vítkovice se rozezněly 
zpěvem tisíců návštěvníků, když  
ke klávesám zasedl Jaroslav Uhlíř. 
Zazněly všem známé hity, jako Krávy, 
krávy, Pramen zdraví z Posázaví  
či Skřítkové tesaři.
 Prostor mladým umělcům dala  
opět Studentská scéna, podpořena 
grantem nadace O2 Telefonica Think 
Big. Famózní úspěch slavila Velká 
ostravská scéna Gong, o jehož 
prostory se letošní Majáles rozrostl. 
„Koncert Janáčkovy filharmonie  
byl strhující a dokazuje jediné – že na 
Majáles rozhodně patří,“ komentovala 
Movie night ostravských hudebníků 
hlavní organizátorka akce Jaroslava 
Kořená. Velký sál Gongu zaplnila ale 
také mladá talentovaná zpěvačka Elis, 
která si svým originálním projevem 

podmanila všechny, kteří si ji v podvečer 
nenechali ujít.
 Fotbal v koulích, zvláštní 
městečko i tanec v tichu. Vedle 
koncertů zpestřovala návštěvníkům 
majálesový den řada vystoupení  
a doprovodných akcí. Nechyběl tak 
stan s loňským hitem Silent Disco, 
Studentské městečko, vystoupení 
parkouristů na Studentské scéně nebo 
souboj barev v podobě Graffity Battle. 
Očekávaný úspěch sklidila také show 
tanečníků z MG Dance, která proběhla 
v rámci příprav na festival Dance for 
People. V areálu bylo možné vyzkoušet 
také facepaiting, pořádnou jízdu  
na gumovém býku či simulátor s 3G 
přetížením, nebo si zahrát fotbal  
v bumper koulích. A ve večerních 
hodinách bylo takřka nemožné 
přehlédnout hned dvě fireshow  
u hlavních scén. 
 Trocha deště nevadí. Největší 
studentskou akci v kraji si nenechalo  
i přes nepřízeň počasí v pozdějších 
hodinách ujít 16 tisíc lidí! Právem se 

tak může chlubit titulem skutečného 
festivalu, a přesto si zakládá na 
studentskosti. To komentoval i jeden 
z hostů, rektor Ostravské univerzity 
v Ostravě prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.: 
„Zdravím všechny studenty na 
nejoriginálnějším majálesu u nás!“ 
 Bavící se davy lidí sledovala 
s nadšením i hlavní organizátorka akce 
Jaroslava Kořená ze Stavovské unie 
studentů Ostrava: „Majáles Ostrava 
2014 se povedl po všech stránkách. 
Nenechalo si ho ujít 16 tisíc lidí, 
přestože se nám trochu pokazilo 
počasí. To svědčí o tom, že má  
v Ostravě své pevné kořeny  
a naprosto fantastickou podporu  
jak ze strany obou univerzit, města, 
tak samotných studentů, bez kterých 
by majáles nebyl tím, čím je.“
 Spoustu detailů z akce, kompletní 
program i fotky z majálesového dne 
najdete na www.majalesostrava.cz.

 Tým SUS Ostrava

Fota: Kuba Zatloukal 
a Iva Šedlbauerová
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MAJÁLESOVÝ MĚSÍC, KDE JE 
OD VŠEHO NĚCO
Není to jen o jednom dni, kdy se 
na pódiích sejdou nejrůznější 
hudební hvězdy. Je to celý 
dubnový měsíc, který budí život 
v Ostravě od Hladnova až po 
porubské koleje. Letos to bylo 
hned šestnáct akcí, které 
postupně nalaďovaly na majále-
sové vlny. 

 Hudba. Když se řekne majáles, 
vybaví se dnes lidem především 
koncerty, hudba a spousta kapel. A 
v hudebních tónech byla i část 
doprovodného programu ostravského 
majálesu. Tak hned ze startu, 1. dubna 
2014, proběhl Warm up, který si dal 
jasný cíl – roztančit Masarykovo 
náměstí. A že se to povedlo! Živé 
koncerty studentských kapel, živé 
vysílání jednoho z českých rádií, 
hromada dalších atrakcí a balónků, 
které jste mohli vypustit do nebe. 
 Elektro hudba má dnes své skalní 
příznivce. A právě pro ně byla akce 
Trash'n'Majáles v Planu B. Z trošku 
jiného hudebního soudku byl rockový 
večer Rock'n'Majáles a ještě o něco 
dál se v hudebním světě dostali ti, kdo 
přišli do A Klubu poslechnout si 
Cimbálovku Adama Macháče. A v Áčku 
se navíc v rámci majálesového měsíce 
slavily i jeho 4. narozeniny! Jako 
hudební finále doprovoďáku tady byl 
mini majáles na Minigolfu v areálu 
kolejí VŠB-TUO. Slunečné Hudební 
odpoledne si užily desítky lidí – ne-
chyběl gulášek, výčep a samozřejmě 
řada koncertů. 
 Literatura, film i divadlo. Jojo, 
i tohle odvětví kultury už k majáleso-
vému měsíci prostě patří. Procházet 
se různými zákoutími Ostravy, číst si 
ve více i méně známých knihách a být 
na chvíli v tak trochu jiném světě. 
A celé to zakončit promítáním 
v prostorách Univerzitní knihovny 
Ostravské univerzity, to se prostě 
neděje každý den. A právě takový 
program nabízela Literární noc, kde 
v kostýmech navíc předčítali sokolíci 
z portálu studentů EkF Sokolska33.cz. 
A film se letos objevil ještě jednou; 
netypickou komedii Sedm psychopatů 
si na velkém plátně v areálu Minigolfu 
VŠB-TUO nenechal ujít nejeden 
koleják. Večerní romantika na 
Majálesovém jarním kině stála 
rozhodně za to. A do třetice tady 
máme divadelní svět. Vedle zlevněné-
ho představení Macbath v NDM jste 
mohli do Cooltouru přijít Na kus řeči 
s divadelníky. Prozradili své historky 
i to, co na Ostravě milují. 
 Sport? Všeho druhu. Začalo se 
volejbalovým turnajem ISC 
Ostrava, pokračovalo Fotbálkovým 
turnajem v Klubu A, a doslova celé 

odpoledne patřilo sportu na Sportov-
ním odpoledni Báňské fotbalové 
ligy. Trochu netradiční pohyb nabídl 
Hvězdný flashmob s tanečníky z MG 
Dance v rámci Dne v FN Karolině 
a typickou studentskou akcí se končilo 
na již 60.! semestrníku pivoběžeckého 
Orientbier. 
 A jde se do průvodu. Protože 
právě jím to před mnoha lety začalo. 
Davy studentů v nápaditých maskách 
brouzdající ulicemi města a dávající za 
zvuků zpěvů a tance najevo radost že 
života, recesi a rebelii. Dnes už 
takovou spontaneitu moc nenajdete, 
a je vlastně kumšt vylákat studenty 
z jejich skrýší. Přesto se rok co rok 
tuto tradici daří udržet, a tak 
Majálesový průvod masek zahájil i 
letos hlavní majálesový den. Čestnými 
hosty byl i rektor VŠB-TUO prof. Ivo 
Vondrák, jeho kolega rektor Ostravské 
univerzity prof. Jiří Močkoř a primátor 
města Ostravy Ing. Petr Kajnar. 
Kreativita masek na téma „Ostrava 
sobě!!!“ byla vidět a navíc i náležitě 
oceněna, mimo jiné i zájezdem od CK 
Mundo do skandinávských zemí či 
zajímavými hračkami značky Apple. 
Prubnete to příště i vy? 

 Tým SUS Ostrava
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Vážení čtenáři, 
milí dopisovatelé,

dovolte nám poděkovat Vám za Vaši přízeň a neúnavnou práci. 
To Vy jste byli hlavními tvůrci 22. ročníků našeho časopisu, na závěr jehož posledního čísla jste právě došli. 
Hodně úspěchů a satisfakce ve Vašem nelehkém povolání Vám všem, kteří pracujete pro naši univerzitu, 
za redakční radu přeje

Mgr. Hana Jenčová (šéfredaktorka),
PaedDr. Milena Frydrychová (členka všech redakčních rad Listů OU)
a ostatní členky redakční rady

PODĚKOVÁNÍ


