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Vážená akademická obci, 
 

každoročně se opakující tradice výročních zpráv i letos našla své vyústění ve 
Výroční zprávě, kterou vedení Pedagogické fakulty Ostravské univerzity sumarizuje 
vše podstatné, co tento rok přinesl. Zpráva je dostatečně rozsáhlá, informačně nabitá 
fakty a domnívám se, že jako taková nepotřebuje žádných dodatečných explikací a 
komentářů – čtenář sám nechť posoudí, nakolik byl tento rok pro Pedagogickou fa-
kultu úspěšný, kde se dařilo naplňovat základní poslání fakulty, nebo naopak, co – 
zvláště v širším časovém kontextu, viz minulé Výroční zprávy Pedagogické fakulty – 
je traumatizující a zakládá do budoucna možné problémy. 

Zmíním se proto o některých pozitivních aspektech zprávy, pokud výrazně po-
sunuly některé oblasti činnosti fakulty, a pro vyváženost bych upozornil akademickou 
obec na úskalí, jež naši práci provázejí. Rok 2002 nepřinesl rozhodnutí, zda rozhodu-
jící část naší činnosti, pedagogická práce, dozná zásadní změny v organizaci a délce 
studia. Pedagogické fakulty zatím strukturované studium Učitelství 1. a 2. stupně ne-
připravují, a tak v roce 2003 budeme žádat o prodloužení stávající akreditace. Tato 
externalita tak nadále svým způsobem paralyzuje především dlouhodobé úvahy fa-
kulty, protože změna délky studia by výrazně proměnila vzdělávací obsahy, prodlou-
žila by studijní trajektorie posluchačů a i jinak by proměnila organizaci studia. Přetr-
vávající nejistota je svého druhu obtížnější než – jakékoliv – rozhodnutí. 

Vlastní rok 2002 v oblasti personální a kvalifikační přinesl jednu změnu na ve-
dení fakulty a paradoxně minimální kvalifikační růst v kategoriích docent a profesor. 
V novém funkčním období vedení fakulty se rozhodla dále nepracovat proděkanka 
dr. Höflerová. Dr. Höflerové se v jejím funkčním období podařilo zahájit řadu pozitiv-
ních proměn především v oblasti distančních forem studia. Prosadila zahájení no-
vých forem studia (podle § 60) a v oblasti ICT společně s nově vzniklou katedrou IKT 
definitivně změnila tvář fakulty. Vysoce si cením přínosu paní proděkanky a jí vyko-
naná práce si zaslouží naše poděkování. 

V kvalifikační oblasti je pozitivním a sympatickým rysem roku 2002 řada no-
vých doktorandů, 24 studujících a zastavení růstu počtu pracovníků v nadstandardní 
délce studia. Trend nastolený při nástupu nového vedení fakulty (1999) tak přináší 
první ovoce. Ocenili bychom ještě větší dynamiku a při výběrových řízeních budeme, 
pokud to okolnosti umožní, tuto linii sledovat. 

V pedagogické činnosti za znepokojující považuji proporci v počtu studentů 
prezenčního a kombinovaného studia. V hodnoceném roce došlo k poklesu o téměř 
jeden procentní bod v neprospěch prezenčních studentů. Znamená to, že nepříznivý 
poměr nejen setrvává, ale, byť nepatrně, se zvětšuje. Za příznivý lze považovat po-
zvolný nárůst počtu všech studentů a pozoruhodné zvyšování výkonu CDV. Fakultu 
zatím populační propad nikterak nepoznamenal, zájem o studium na Pedagogické 
fakultě je nadále značný, třebaže v hlavní oblasti naší pedagogické činnosti, 
v přípravě učitelů, zaznamenáváme určité ochabnutí zájmu. Jedinou cestou je rozší-
ření naší nabídky do jiných, neučitelských SP, protože renesance zájmu o studijní 
program Učitelství je mimo možnosti fakulty a pokles zájmu je výsledkem společen-
ského klimatu. Vedle pedagogické činnosti patří neodmyslitelně k obrazu každého 
vysokoškolského pracoviště věda, výzkum, umělecká činnost a snaha proměnit tvář 
fakulty participací na rozvojových projektech. Především v této oblasti je práce fa-
kultních pracovišť nejúspěšnější. Podíleli jsme se na řadě grantů FRVŠ, rozvojových 
a transformačních grantů MŠMT. Po letech úmoru považuji za doslova malý zázrak 
prosazení se v konkurenci projektů Grantové agentury ČR. Vedle několikaletého Vý-
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zkumného záměru organizace je to hmatatelné, třebaže zatím osamocené, potvrzení 
faktu, že věda a výzkum mají své opodstatnění i na Pedagogické fakultě. Vytvoření 
nového pracoviště při oddělení zahraničních vztahů přineslo své očekávané výsledky 
v zapojení některých kateder do vzdělávacích programů Socrates–Grundtvig a Leo-
nardo da Vinci. V prvním je Pedagogická fakulta koordinátorem práce partnerů 
z osmi evropských zemí, v druhém jsme spolu s dalšími čtyřmi evropskými zeměmi 
partnerem. V programu Leonardo da Vinci jsme koordinátorem 11 partnerů ze sedmi 
evropských zemí. Bude záležet na pracovnících fakulty, nakolik využijí šance otevíra-
jící se v těchto projektech pro mezinárodní spolupráci. Oddělení zahraničních vztahů 
pak uzavřením bilaterálních smluv v rámci programu SOCRATES-ERASMUS trvale 
připravuje podmínky především mobilitě studentů. Ne vždy jsou tyto nabídky středem 
zasloužené pozornosti studentů, ale i tak se počet našich posluchačů, kteří vycestují 
do zahraničí, navyšuje a i na Pedagogické fakultě se tak tato neopakovatelná zkuše-
nost stává součástí života studentů. Bohužel malému zájmu našich pracovišť se těší 
opačný směr mobility – jen obtížně vytváříme podmínky pro přijetí zahraničních stu-
dentů. Přitom reciprocita je další cestou, jak v mobilitě studentů prosadit 
v bilaterálních smlouvách vyšší kvality. 

Závěrem bych rád za celé vedení fakulty poděkoval všem kolegyním a kole-
gům z Pedagogické fakulty za spolupráci v uplynulém roce. Nesmírně si cením práce 
všech, kteří v nelehkých podmínkách nalézají v práci radost a kreativita je trvalou 
součástí jejich přístupu k řešení problému. Tato sdílená přítomnost jejich konání je 
nesmírně inspirativní a povzbuzující. 

Poděkování patří všem spolupracovníkům z ostatních pracovišť Ostravské 
univerzity – za pomoc, vcítění se do našich problémů, za pochopení. Bez jejich koo-
perace by naše činnost uprostřed univerzity nebyla snadná. Závěrem mi dovolte vy-
slovit slova uznání svým spolupracovnicím a spolupracovníkům z vedení fakulty a 
všech úseků děkanátu. Jejich přítomnost v naší práci je nezastupitelná a nesmírně 
povzbuzující. 
 

 
 
 

Doc. PhDr. Zbyněk Janáček 
          děkan PdF OU 
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AKADEMIČTÍ FUNKCIONÁŘI 
 
  
Děkan PdF OU –  Doc. PhDr. Zbyněk Janáček        
  
Proděkan pro prezenční formy 
studia a sociální záležitosti 

 
–  PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.     

  
Proděkanka pro kombinované 
a mimořádné formy studia  
a informační technologie 

 
 
– PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.   (do 11. 11. 2002) 

  
Proděkanka pro vědu, výzkum, 
umění a zahraniční vztahy 

 
– PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.   
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PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ DĚKANÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY 
 
 
Tajemník fakulty: Ing. Jana Poloková 

 
Sekretariát děkana: Ivana Střálková       
  
Personální oddělení: Bc. Šárka Hynková  
  
Studijní oddělení: Zdenka Adamovská  
 Marcela Knopová          (do 31. 8. 2002) 
 Hana Koudelná             (od 1. 9. 2002) 
 Dagmar Milatová     
 Lenka Vašková      
  
Oddělení pro vědu, výzkum, umění  
a zahraniční vztahy: 

Olga Dvořáková 
Bc. Jakub Lukeš 
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VĚDECKÁ RADA  
 

V roce 2002 zasedala Vědecká rada Pedagogické fakulty Ostravské univerzity tři-
krát (25. března, 24. června  a 28. listopadu).  
 
 
Vědecká rada pracovala ve složení: 
 
 
 
Předseda: Doc. PhDr. Zbyněk Janáček  
Členové: PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. 
 Doc. PhDr. Vojtěch Gajda, CSc. 
 PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. 
 Doc. PhDr. Ladislav Langr, Ph.D. 
 Doc. RNDr. Jaroslav Libicher, CSc. 
 Doc. PhDr. Hana Lukášová, CSc. 
 Prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc. 
 Doc. PhDr. Jaromír Pavlíček, CSc. 
 Prof. Lumír Pivovarský 
 Prof. PhDr. Lumír Ries, CSc. 
 Doc. Ing. Berta Rychlíková, CSc. 
 Doc. PhDr. Julius Sekera, CSc. 
 PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.     
 Doc. PhDr. Jana Svobodová, CSc. 
 Doc. PaedDr. Michaela Terčová 
Externí členové: Prof. Rudolf Bernatík 
 Prof. Ing. Jiří Kern, CSc. 
 Prof. dr. hab. Alojzy Kopoczek 
 Prof. PhDr. Václav Kováříček, CSc. 
 Doc. RNDr. Jan Šteigl, CSc. 
 Doc. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. 
 Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. 
 Prof. RNDr. Petr Wyslych, CSc. 
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AKADEMICKÝ SENÁT  
 
 

Akademický senát Pedagogické fakulty Ostravské univerzity pracoval ve složení: 
 
Předseda: PhDr. Ondřej Vorel                         (do 2. 12. 2002) 
Místopředseda: Doc. RNDr. Milan Votava, CSc.  (do 2. 12. 2002) 

Jednatelka: PhDr. Gabriela Bolková 

Členové: Doc. MgA. René Adámek             (do 2. 12. 2002) 

 Ing. Mgr. Radomil Novák 

 PaedDr. Petra Dobešová 

 Mgr. Josef Fryščák                         (do 2. 12. 2002) 

 Mgr. Jan Karaffa           

 PaedDr. Josef Picek                       (do 2. 12. 2002) 

 PhDr. Bohuslav Pisklák, CSc.     (do 2. 12. 2002) 

 Ing. Radim Štefan 

 PaedDr. Vladimír Vaněk, CSc.       (do 2. 12. 2002) 

Studentská komora: Monika Barchanská            (do 23. 9. 2002)  
 Denis Gajdoš 
 Josef Kopecký                                (do 23. 9. 2002) 
 Lucie Slavíková                              (do 23. 9. 2002) 
 Helena Šimková 

 Martina Válková                             (do 23. 9. 2002) 

 Martin Kostelník       (od 14. 9. 2002) 

 Martin Smolka        (od 24. 9. 2002) 

 Petra Coufalíková       (od 24. 9. 2002) 

 Petra Bezoušková       (od 24. 9. 2002) 
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SEZNAM KATEDER A PRACOVIŠŤ 
 
 
Katedra pedagogiky 

Katedra speciální pedagogiky  

Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání 

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou 

Katedra matematiky s didaktikou 

Katedra občanské výchovy 

Katedra křesťanské výchovy 

Katedra hudební výchovy 

Katedra výtvarné výchovy 

Katedra výtvarné tvorby 

Katedra tělesné výchovy 

Katedra technické a pracovní výchovy 

Katedra informačních a komunikačních technologií 

Centrum dalšího vzdělávání 

Kabinet pedagogické praxe 

Mezinárodní ústav humanitních studií 
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STAV PRACOVNÍKŮ  
 

Stav pracovníků dle kategorií k 31. 12. 2002 
 

 Celkem Přepočteno 
Profesoři                     5 3,6 
Docenti                      26 24,5 
Odb. as. s věd. hod. 26 24,75 
Odborní asistenti           55 50,55 
Asistenti                     4 4 
Lektoři                       - - 
Celkem pedagogů        116 107,4 
Vědeckovýzk. prac. 1 1 
HSP                          25 23,6 
Celkem zaměstnanců 142 131,5 

 
 

Kvalifikační struktura akademických pracovníků PdF OU 

 
 

 
Stav akademických pracovníků podle průměrného úvazku v procentech 

 
Kategorie 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Celkem 

Profesoři 2 - - 1 - 1 1 - - - 5 
Docenti 23 - - - - 3 - - - - 26 
Odb.asistenti 71 - - - 1 6 - 3 3 - 81 
Asistenti 4 - - - - - - - - - 4 
Lektoři - - - - - - - - - - - 
Celkem 100 - - 1 1 10 1 3 - - 116 

asistenti
3%

docenti
22%

odb.asistenti
49%

odb.asistenti 
s věd. hodností

22%

profesoři
4%
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Stav pedagogických pracovníků dle kategorií a kateder k 31. 12. 2002 
 

 Kategorie 

Katedra Prof. Doc. OA 
(s VH) OA A L Celkem 

45010 – katedra hudební výchovy 2 3 6 3 - - 14 
45030 – katedra výtvarné výchovy - 4 1 6 1 - 12 
45040 – katedra výtvarné tvorby 1 3 - 6 - - 10 
45050 – katedra tělesné výchovy 1 1 2 9 - - 13 
45060 – katedra občanské výchovy - 1 1 3 1 - 6 
45070 – katedra technické a pracovní vý 
              chovy - 1 5 3 - - 9 
45080 – katedra informačních a komuni- 
              kačních technologií - 1 - 2 - - 3 
45090 – katedra křesťanské výchovy - - 1 3 - - 4 
45100 – katedra českého jazyka a literatury  
              s didaktikou - 2 3 3 1 - 9 
45110 – katedra matematiky s didaktikou - 4 2 2 - - 8 
45120 – katedra pedagogiky - 3 2 4 1 - 10 
45130 – katedra speciální pedagogiky - 1 1 4 - - 6 
45140 – katedra pedagogiky primárního  
              a alternativního vzdělávání 1 1 1 6 - - 9 
45150 – Centrum dalšího vzdělávání - 1 1 - - - 2 
45170 – Kabinet pedagogických praxí - - - 1 - - 1 
Celkem  5 26 26 55 4 - 116 
 

Věková struktura akademických pracovníků

do 29 let
15%

30-39 let
15%

40-49 let
25%

50-59 let
26%

60-69 let
16%

nad 70 let
3%
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PROFESORSKÉ ŘÍZENÍ A HABILITACE 
 
 
• Na Akademii výtvarných umění v Praze absolvoval dne 18. 12. 2002 habilitační 

řízení a s účinností od 20. prosince 2002 byl jmenován docentem Mgr. Petr Lysá-
ček. 

 
 
 
 
 
 
 

DOKTORSKÉ STUDIUM 
 
 
 
Doktorské studium v roce 2002 ukončili: 
 
• Ing. Kateřina Kantorová, Ph.D. 
• Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D. 
• Mgr. Jan Spisar, Ph.D.  
• Mgr. Danuše Sztablová, Ph.D. 
• Mgr. Veronika Ševčíková, Ph.D. 
• Mgr. Renáta Vávrová, Ph.D. 
• PhDr. Šárka Zedníčková, Ph.D. 

 
 
 

Délka doktorských studií 32 pracovníků PdF 

1-5 let
75%

nad 5 let
25%
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Pracovníci v řádné době doktorského studia  
 
1.  Mgr. David Biernot, katedra KV – ETF UK Praha 
2.  Mgr. Milan Cieslar, katedra VV – PdF Prešovské univerzity Prešov 
3.  Mgr. Ivana Gejgušová, katedra ČJL s did. – FF MU Brno 
4.  Mgr. Taťána Göbelová, katedra PPAV – PdF MU Brno 
5.  Mgr. Radmila Hanušová, katedra PPAV – PdF UP Olomouc 
6.  Mgr. Jan Karaffa, katedra PPAV – PdF MU Brno 
7.  Mgr. Petra Koneszová, katedra VV – PdF MU Brno 
8.  Ing. Kateřina Kostolányová, katedra IKT – FMMI VŠB-TU Ostrava 
9.  Mgr. Inez Kozelská, katedra HV – PdF OU 
10.  Mgr. Aleš Kubeczka, katedra OV – FF UK Praha 
11.  Mgr. Petr Kutáč, katedra TV – FTK UP Olomouc 
12.  Mgr. Marcel Mečiar, katedra OV – FSS MU Brno 
13.  Ing. Mgr. Radomil Novák, katedra ČJL s did. – FF MU Brno 
14.  Mgr. Martin Piętak, katedra KV – ETF UK Praha 
15.  Mgr. Jiří Pometlo, katedra VV – FF UP Olomouc 
16.  Mgr. Milena Rosová, katedra ČJL s did. – FF OU 
17.  Mgr. Alena Seberová, katedra PPAV – PdF UK Praha 
18.  PhDr. Zuzana Sikorová, katedra pedagogiky – PdF UP Olomouc 
19.  PhDr. Jana Swierkoszová, katedra pedagogiky – FF UK Bratislava 
20.  Mgr. Josef Szymeczek, katedra KV – UO Opole 
21.  PaedDr. Helena Šimíčková, katedra PPAV – PdF MU Brno 
22.  Ing. Radim Štefan, katedra IKT – FMMI VŠB-TU Ostrava 
23.  Mgr. David Zahradník, katedra TV – FTK UP Olomouc 
24.  Mgr. Jaromír Zubíček, katedra HV – HTF VŠMU Bratislava 
 
1.  Mgr. Jana Matalová, katedra VV – (ukončen prac. poměr) 
2.  Mgr. Václav Tvarůžka, katedra TPV –  k 30. 6. 2002 ukončil studium 
 

Rozdělení doktorandů v řádné době studia 
(24 pracovníků)

1. rok
4%

2. rok
25%

3. rok
29%

4. rok
38%

5. rok
4%



» » » Pedagogická fakulta Ostravské univerzity » » » 
 

 

Výroční zpráva 2002 
15 

 

Pracovníci překračující řádnou dobu doktorského studia 
 
1.  PhDr. Gabriela Bolková, katedra pedagogiky – FF UK Praha 
2.  Mgr. Hana Cisovská, katedra PPAV – FF UK Praha 
3.  PaedDr. Hana Klimtová, katedra TV – FTK UP Olomouc 
4.  Mgr. Radek Krpec, katedra matematiky s didaktikou – PřF OU 
5.  Mgr. Dáša Lasotová, katedra VV – PdF MU Brno 
6.  Mgr. Miriam Prokešová, katedra pedagogiky – PdF UK Praha 
7.  PaedDr. Jan Šubert, katedra TPV – UMB Banská Bystrica 
8.  Mgr. Bedřich Zapletal, katedra pedagogiky – FF UP Olomouc 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rozdělení doktorandů překračujících řádnou dobu studia 
- 

8 pracovníků

9. rok
13%

11. rok
13%

15. rok
13%

6. rok
37%

7. rok
12%

8. rok
12%
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PEDAGOGICKÁ ČINNOST  
 
 
 
 

PREZENČNÍ STUDIUM 
 

V prezenčním (denním) studiu studuje na PdF OU v akademickém roce 2002/03 
1395 posluchačů, kteří jsou zapsáni celkem v 5 studijních programech a v 18 studij-
ních oborech. Studium v 6 studijních oborech zajišťuje Pedagogická fakulta OU ve 
spolupráci s Filozofickou a Přírodovědeckou fakultou OU. Počet studentů prezenční 
formy studia meziročně klesl o 0,9 %. Nejvyšší počet studentů (767) je zapsán ve 
studijních oborech Učitelství pro 2. stupeň ZŠ.  

 
Učitelství  pro 1. stupeň základních škol   
(4leté magisterské studium) 

Studenti si mohou zvolit od 2. ročníku specializaci se zaměřením na výtvarnou vý-
chovu, tělesnou výchovu, hudební výchovu, dramatickou výchovu, anglický jazyk, 
polský jazyk a speciální pedagogiku. Z ekonomických důvodů je však možné otevřít 
ve stud. roce maximálně 4 specializace. 

 
 
Učitelství pro 2. stupeň základních škol v kombinacích:  
(4leté magisterské studium) 

• český jazyk – hudební výchova 
• český jazyk – výtvarná výchova 
• český jazyk – dějepis 
• hudební výchova – anglický jazyk 
• hudební výchova – německý jazyk 
• výtvarná výchova – anglický jazyk 
• výtvarná výchova – německý jazyk 
• výtvarná výchova – technická výchova 
• matematika – technická výchova 
• matematika – občanská výchova 
• matematika – hudební výchova 
• matematika – výtvarná výchova 
• matematika – anglický jazyk 
• matematika – německý jazyk 
• křesťanská výchova – český jazyk 
• křesťanská výchova – matematika 
• křesťanská výchova – anglický jazyk 
• křesťanská výchova –  německý jazyk 
• občanská výchova – český jazyk 
• občanská výchova – dějepis 
• občanská výchova – zeměpis 
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• fyzika – technická výchova              
• výtvarná výchova – technická výchova 
• tělesná výchova  – v kombinaci s českým jazykem, anglickým jazykem, němec-

kým jazykem, polským jazykem, hudební výchovou, technickou výchovou, výtvar-
nou výchovou, občanskou výchovou, matematikou, fyzikou, biologií, zeměpisem, 
dějepisem, křesťanskou výchovou. 

 
 
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy v kombinacích: 
(5leté magisterské studium) 
• výtvarná výchova – výtvarná tvorba (v r. 2002/2003 otevřen 2. – 5. ročník) 
• hudební výchova – sbormistrovství. 
 
 
 
 
Výtvarná umění – studium oborů: 
(3leté bakalářské studium a 2leté navazující magisterské studium) 
• grafika 

• malba 

• intermediální výtvarná umění 

• sochařství – volná tvorba 

• animovaná tvorba (pouze bakalářské studium) 
 
Studium programu Výtvarná umění je realizováno v rámci Institutu pro umělecká 
studia Ostravské univerzity.  

 
 
Vychovatelství s volnočasovým a resocializačním  zaměřením 
(4leté magisterské studium) 
 
 
 
 

DOKTORSKÉ STUDIUM 
 
Studijní obor: Hudební teorie a pedagogika. 
 
 
 

 
 
 
    



» » » Pedagogická fakulta Ostravské univerzity » » » 
 
 

Výroční zpráva 2002 
18 
 

                                                     Kombinované studium  
 
Bakalářské studium: 

       Sociální pedagogika – prevence a resocializace 
       Speciální pedagogika pro učitelky MŠ a výchovné pracovníky 
       Učitelství odborných předmětů (se specializacemi) 
        

Magisterské studium: 
       Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
       Učitelství odborných předmětů  
 
 
 

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – MIMOŘÁDNÉ FORMY STUDIA 
 

Celoživotní vzdělávání má na Pedagogické fakultě OU dlouholetou tradici. Bohaté 
zkušenosti s organizací vzdělávacích příležitostí pro učitele jsou nyní s úspěchem 
využívány pro přípravu studijních programů i kurzů pro širší veřejnost. Ve studiu se 
začínají uplatňovat moderní výukové a organizační metody – postupy distančního 
vzdělávání. S podporou počítačové techniky se tak otevírají nové příležitosti k celoži-
votnímu vzdělávání zájemců nejen z regionu, ale i oblastí vzdálenějších. Vzdělávání 
se realizuje jako kurzy nabízené Centrem dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty 
OU.  
 
Kurzy organizované Centrem dalšího vzdělávání  PdF OU v roce 2002: 

 
 

Doplňující studium 
Doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů  
Doplňující pedagogické studium pro mistry odborné výchovy a odborného výcviku 
Doplňující pedagogické studium pro vychovatele školských zařízení 
 
Rozšiřující studium 
Speciální pedagogika pro absolventy VŠ učitelského směru 
Školní tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ pro absolventy VŠ učitelského směru 
Jazykové vzdělávání pro uč. 2. st. ZŠ – anglický jazyk 
 
Specializační studium 
Školský management 
Výchovné poradenství 
Speciální pedagogika pro mistry a vychovatele 
Jazykové vzdělávání pro uč. 1. st. ZŠ – anglický jazyk 
Kultura řeči a umění komunikace  
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 STAV POSLUCHAČŮ K 31. 10. 1998 AŽ K 15. 11. 2002 
 

Období    Řádné studium     Nově přijatí    Mimoř. studium 
1998/1999 2167 615 380 
1999/2000 2386 889 776 
2000/2001 2458 597 1014 
2001/2002 2411 682 1215 
2002/2003    2485 x) 731 1442 

 
x) počet  bez posluchačů ve studijním programu Výtvarná umění 
 
 
 

STAV POSLUCHAČŮ PREZENČNÍHO STUDIA  
V JEDNOTLIVÝCH OBORECH A ROČNÍCÍCH K 31. 10. 2002 

 
 Počet Z toho v ročnících 
                    Obor celkem 1. 2. 3. 4. 5. 
Učitelství pro mateřské školy 26 26 - - -      -  
Učitelství pro 1. st. ZŠ 243 49 45 37 112      - 
Učitelství pro 2. st. ZŠ 767 182 144 131 310 - 
Učitelství pro střední školy (hu-
dební výchova-sbormistrovství)  23 6 4 4 4 5 

Učitelství pro střední školy (výtvar-
ná výchova-výtvarná tvorba) 101 - 21 27 29 24 

Vychovatelství 233 64 53 46 70 - 
Celkem 1393 327 267 245 525 29 

 
 
 

STAV POSLUCHAČŮ KOMBINOVANÉHO STUDIA  
V JEDNOTLIVÝCH OBORECH K 31. 10. 2002 

 
 
 Počet  Z toho v ročnících 

Obor celkem 1.  2. 3.  4. 5. 
Učitelství 1. st. základní školy  246 50 59 49 88 - 
Sociální pedagogika – preven-
ce a resocializace 320 111 108 101 - - 

Učitelství odborných předmětů  219 92 81 40 - - 
Speciální pedagogika pro učit. 
MŠ a výchovné pracovníky  142 51 47 44 - - 

Učitelství odborných předmětů 
– navazující Mgr. studium  100 46 54 - - - 

Celkem 1027 350 349 234 88 - 
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STAV POSLUCHAČŮ DOKTORSKÉHO STUDIA  
V OBORU HUDEBNÍ TEORIE A PEDAGOGIKA  K 15. 11. 2002 

 
 

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4.ročník 5.ročník 
18 4 2 5 3 4 

Z toho ve studiu: 
exter. inter. exter. inter. exter. inter. exter. inter. exter. inter. exter. inter. 

18 3 2 2 2 - 4 1 3 - 4 - 
 
 
 

POČET ÚSPĚŠNÝCH ABSOLVENTŮ V ROCE 2002 
 
 

 
Forma 
studia 

Mgr. stud. 
učitelství 

pro 1. st. ZŠ 

Mgr. stud. 
učitelství 

pro 2. st. ZŠ 

Mgr. stud. 
učitelství 
pro SŠ 

Mgr. stud. 
neučit.  

Bakalářské 
studium 

 
Prezenční 65 116 17 31 - 
Kombinované 57 - 37 - 94 
Celkem 122 116 54 31 94 

539 
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STAV POSLUCHAČŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  
V JEDNOTLIVÝCH OBORECH K 15. 11. 2002 

 
 

 Počet Z toho ročník 
Obor celkem 1. 2. 3. 

Doplňující pedagogické studium  
– MOV 267 138 129 - 

Doplňující pedagogické studium  
– UOP 332 201 131 - 

Doplňující pedagogické studium  
– vychovatelé 284 201 83 - 

Speciální pedagogika - rozšiřující 85 - 38 47 
Školský management 59 27 32 - 
Výchovné poradenství 54 18 36 - 
Rozšiř. studium tělesné výchovy 16 - 16 - 
Kultura řeči a umění komunikace 14 14 - - 
Jaz. vzděl. pro uč. 2. st. ZŠ – AJ 63 63 - - 
Jaz. vzděl. pro uč. 1. st. ZŠ - AJ 24 24 - - 
Spec.pedagogika pro mistry a vych. 97 97 - - 
Sociální pedagogika - § 60 123 64 59 - 
Speciální pedagogika - § 60 24 24 - - 
Celkem 1442 871 524 47 
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OBLAST VĚDY, VÝZKUMU, UMĚNÍ A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ 

 
 
GRANTOVÉ AKTIVITY 

Velká část vědeckovýzkumného potenciálu fakulty byla soustředěna i v roce 2002 
na řešení institucionálního výzkumného záměru s názvem „Nové možnosti vzdě-
lávání učitelů, vychovatelů a žáků pro učící se společnost 21. století“ (CEZ: J09/98, 
reg. č. msm 174500001), u něhož činily získané finanční prostředky v roce 2002 cel-
kem 1.355 tis. Kč. Hlavní řešitelkou je doc. PhDr. Hana Lukášová, CSc. Celkem bylo 
v roce 2002 do řešení zapojeno 32 pedagogů (z toho 1 profesor a 11 docentů) tvoří-
cích pracovní týmy dle zapojených 6 kateder (katedra pedagogiky, katedra pedago-
giky primárního a alternativního vzdělávání, katedra českého jazyka a literatury 
s didaktikou, katedra matematiky s didaktikou, katedra hudební výchovy a katedra 
občanské výchovy).  
 

Dále byly v grantové oblasti v roce 2002 zaznamenány na Pedagogické fakultě 
OU následující aktivity: 

Byl podán a přijat k řešení jeden grantový projekt Grantové agentury ČR s ná-
zvem „Východiska, zdroje a technické zázemí e-learningu“ (řešitelka: doc. RNDr. Ja-
na Kapounová, CSc., spoluřešitelé: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc., PdF UK v Praze, 
Mgr. Jan Mašek, Ph.D., PdF ZČU v Plzni).  

Do grantového projektu GAČR byli také zapojeni jako spoluřešitelé Mgr. Milena 
Rosová a Mgr. Lukáš Průša (KCD; hl. řešitelka: prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc., 
FF OU, název: „Tvorba a recepce dětské literatury v 90. letech“).  

 
Pracovníci fakulty podali celkem 23 projektů Fondu rozvoje vysokých škol. 

Z tohoto počtu bylo přijato 11 projektů, což představuje téměř 48% úspěšnost. Zís-
kané prostředky FRVŠ na tyto projekty byly celkem 2.019 tis. Kč, což představuje 
značný nárůst ve srovnání s 836 tis. Kč získanými v roce 2001. Jednalo se o násle-
dující grantové projekty: 
 „Rozšíření laboratoře lidské motoriky“ (tem. okruh H, řešitel: doc. PhDr. Vojtěch 

Gajda, CSc., KTV); přidělené finanční prostředky: IV – 300 tis. Kč, NIV – 24 tis. 
Kč. 
 „Vizuál“ (tem. okruh H, řešitel: doc. PhDr. Zbyněk Janáček, KVT); přidělené fin. 

prostř.: IV – 589 tis. Kč, NIV – 240 tis. Kč. 
 „Praktikum nástrojových dovedností. Inovace studijního programu“ (tem. okruh 

F2, řešitelka: PaedDr. Miluše Tomášková, Ph.D., KHV); přidělené fin. prostř.: IV – 
60 tis. Kč, NIV – 37 tis. Kč. 
 „Vysokoškolský kabinet soudobé hudby“ (tem. okruh F2, řešitelka: Mgr. Veronika 

Ševčíková, Ph.D., KHV); přidělené fin. prostř.: IV – 94 tis. Kč, NIV – 98 tis. Kč. 
 „Bakalářský studijní program Rekreologie“ (tem. okruh C, řešitel: doc. PhDr. Voj-

těch Gajda, CSc., KTV); přidělené fin. prostř.: NIV 60 tis. Kč. 
 „Bakalářský studijní program Křesťanská sociální práce na KKV“ (tem. okruh C, 

řešitel: Mgr. Stanislav Pietak, Ph.D., KKV); přidělené fin. prostř.: NIV 142 tis. Kč. 
 „Nový bakalářský program Informační technologie ve vzdělávání“ (tem. okruh C, 

řešitelka: doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc., KIK); přidělené fin. prostř.: NIV 83 
tis. Kč. 
 „Rozvoj kompetencí učitelů pro práci s dětmi se SPUCH v angličtině“ (tem. okruh 

B, řešitelka: Mgr. Marta Šigutová, M.A., KPA); přidělené fin. prostř.: NIV 61 tis. Kč. 



» » » Pedagogická fakulta Ostravské univerzity » » » 
 

 

Výroční zpráva 2002 
23 

 

 „Kreativní myšlení v praxi – kurz textilní tvorby – dekorování textilu“ (tem. okruh B, 
řešitelka: doc. PaedDr. Michaela Terčová, KVV); přidělené fin. prostř.: NIV 79 tis. 
Kč. 
 „Ručně čerpaný papír“ (tem. okruh G2, řešitelka: PhDr. Eliška Čabalová, KVT); 

přidělené fin. prostř.: NIV 75 tis. Kč. 
 „Internacionalizace české slovní zásoby a ověření její znalosti u žáků“ (tem. okruh 

G5, řešitelka: PhDr. Diana Svobodová, Ph.D., KCD); přidělené fin. prostř.: NIV – 
77 tis. Kč. 

 
V rámci rozvojových programů MŠMT bylo podáno celkem 21 projektů a získá-

no 13 projektů, což představuje 62% úspěšnost. Získané prostředky na tyto projekty 
činily celkem 3.136 tis. Kč, i zde tedy byl oproti 2.099 tis. Kč v roce 2001 zazname-
nán nárůst objemu přidělených prostředků. V jednotlivých programech byly řešeny 
následující projekty: 
 
Podpora bakalářských stud. programů jako výraz podpory realizace Boloňské 
deklarace a Program podpory vybraných stud. programů: 
 „Bakalářský studijní program Rekreologie“ (řešitel: doc. PhDr. Vojtěch Gajda, 

CSc., KTV), přidělené fin. prostř.: 135 tis. Kč. 
 „Specializace v pedagogice, studijní obor technologie a počítače“ (řešitelka: doc. 

RNDr. Jana Kapounová, CSc., KIK) – pokračující projekt z roku 2001, přidělené 
fin. prostř.: 207 tis. Kč. 
 „Mediální a komunikační studia, studijní obor Komunikace s veřejností“ (řešitelka: 

doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc., KIK) – pokračující projekt z roku 2001, přidě-
lené fin. prostř.: 207 tis. Kč. 
 „Specializace v pedagogice – učitelství odborných předmětů pro učňovské školy“ 

(řešitelka: doc. Ing. Berta Rychlíková, CSc., KTeV) – pokračující projekt z roku 
2001, přidělené fin. prostř.: 900 tis. Kč. 

 
Program podpory celoživotního vzdělávání: 
 „Vzdělávání pracovníků veřejné správy – vstupní vzdělávání“ (řešitelé: PhDr. Eva 

Höflerová, Ph.D., KCD, PhDr. Josef Malach, CSc., CDV, doc. RNDr. Jana Kapou-
nová, CSc., KIK), přidělené fin. prostř.: 216 tis. Kč. 

 
Program podpory mezinárodní mobility studentů VŠ: 
 „Mobilita studentů“ (řešitelé: doc. MgA. René Adámek, Mgr. Hana Adámková, 

Ph.D., KHV), přidělené fin. prostř: 81 tis. Kč. 
 
Program podpory rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělá-
vacích aktivit: 
 „Didaktika češtiny s komunikačními prvky“ (řešitelka: doc. PhDr. Jana Svobodová, 

CSc., KCD), přidělené fin. prostř.: 200 tis. Kč.  
 „Trendy a inovace pro výuku mateřštiny“ (řešitelka: Mgr. Ivana Gejgušová, KCD), 

přidělené fin. prostř.: 100 tis. Kč.  
 „Příprava standardu učitelské kvalifikace“ (řešitelka: Doc. PhDr. Milena Kurelová, 

CSc., KPD), přidělené fin. prostř.: 200 tis. Kč.  
 „Zdravý životní styl v rámci volnočasových aktivit jako prevence sociálně patolo-

gických jevů“ (řešitelka: Mgr. Miriam Prokešová, KPD), přidělené fin. prostř.: 150 
tis. Kč. 
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 „Zkvalitnění pedagogické praxe studentů oboru Vychovatelství na OU“ (řešitelka: 
Mgr. Miriam Prokešová, KPD), přidělené fin. prostř.: 200 tis. Kč. 
 „Počítačová podpora výuky matematice v kombinovaném studiu Učitelství pro 1. 

st. ZŠ“ (řešitelé: doc. RNDr. Jaroslav Libicher, CSc., PhDr. Bohuslav Pisklák, 
CSc., RNDr. Vilma Novotná, KMT), přidělené fin. prostř.: 165 tis. Kč. 
 „Modernizace přípravy učitelů pro práci s multimediálními prostředky“ (řešitel: Ing. 

Radim Štefan, KIK), přidělené fin. prostř.: 375 tis. Kč. 
 

Pracovníci Pedagogické fakulty OU se podíleli také na řešení celkem 3 projektů 
Interní grantové soutěže Ostravské univerzity: 
  „Adaptace literárních děl a jejich didaktické využití“ (řešitel: ing. Mgr. Radomil 

Novák, KCD), přidělené fin. prostř.: 30 tis. Kč. 
 „Nestandardní metody rozvoje hudebních dovedností a schopností prostřednic-

tvím počítačových technologií“ (řešitelka: PaedDr. Miluše Tomášková, Ph.D., 
KHV), přidělené fin. prostř.: 12 tis. Kč. 
 „Integrace hudebního SW do teoreticko-dovednostních disciplín vědecko-

výzkumné činnosti v magisterském a doktorském studiu“ (řešitelka: Mgr. Hana 
Adámková, Ph.D., KHV), přidělené fin. prostř.: 61 tis. Kč. 

 
Z dalších grantových aktivit lze uvést následující: 

 
Granty Magistrátu města Ostravy 
 „Reprezentace studentů OU – katedry HV na soutěži hudebních fakult pořádané 

UK“ (řešitel: Mgr. Jaromír Zubíček, KHV), přidělené fin. prostř.: 12 tis. Kč. 
 „Výstavy grafických a kresebných prací studentů katedry výtvarné tvorby PdF OU 

na městských obvodech statutárního města Ostravy“ (řešitel: doc. Eduard Halber-
štát, KVT), přidělené fin. prostř.: 50 tis. Kč. 
 „Propagační činnost výstav v Galerii Student“ (řešitel: Mgr. Jiří Pometlo, KVV), 

přidělené fin. prostř.: 30 tis. Kč. 
 „Realizace 26. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2002, vydání repre-

zentativního sborníku konference“ (řešitelka: Mgr. Veronika Ševčíková, Ph.D., 
KHV), přidělené fin. prostř.: 50 tis. Kč. 

 
Vzdělávací nadace Jana Husa 
 „Mediální výchova na pedagogické fakultě“ (řešitelka: doc. RNDr. Jana Kapouno-

vá, CSc., KIK), přidělené fin. prostř.: 125 tis. Kč. 
 
Grant Českého hudebního fondu 
 „Vydání sborníku z konference Janáčkiana 2001“ (řešitelka: Mgr. Veronika Ševčí-

ková, Ph.D., KHV), přidělené fin. prostř.: 16 tis. Kč. 
 
 
PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

Publikační činnost pracovníků Pedagogické fakulty OU byla v roce 2002 vý-
sledkem jejich vědeckých a výzkumných aktivit. Pedagogové publikovali celkem 5 
monografií a 3 části monografických publikací. V zahraničních odborných periodikách 
bylo publikováno celkem 23 článků, v domácích 44 článků. Ve sbornících institucí 
bylo publikováno celkem 33 článků, ve sbornících zahraničních konferencí 35 článků 
a ve sbornících domácích konferencí 81 článků. Z uvedeného vyplývá, že těžištěm 
publikačních aktivit byly především texty kratšího charakteru, monografických prací 
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bylo publikováno méně. Mimo to se pedagogové soustřeďovali na zpracování di-
stančních učebních textů, skript a studijních opor. 
 
 
UMĚLECKÁ ČINNOST 

Na uměleckou činnost jsou na Pedagogické fakultě OU zaměřeny 3 katedry: 
Katedra hudební výchovy, která v roce 2002 vyvíjela mimo výukových a vě-

deckovýzkumných aktivit bohatou koncertní činnost (40 koncertů v ČR a 37 
v zahraničí) a zabývala se i dalšími druhy umělecké činnosti – v roce 2002 bylo vy-
dáno 1 CD, byla realizována rozhlasová provedení skladeb a bohatá kompoziční čin-
nost. Studenti této katedry zaznamenali také významné mezinárodní úspěchy na 
Sborovém festivalu Alava (Španělsko) a Sborovém festivalu Burgos (Španělsko), 
oba v září 2002. 

Na oblast výtvarné výchovy je zaměřena stejnojmenná katedra, orientovaná 
mimo výukových aktivit na výstavní činnost (výstavy v ČR i v zahraničí), organizaci 
kurzů, sympozií a workshopů a provozování nekomerční Galerie Student, v níž bylo 
v roce 2002 realizováno celkem 12 výstav.  

Výtvarná umění jsou soustředěna na katedře výtvarné tvorby specializova-
né na pět oblastí výtvarné umělecké činnosti – volná a užitá grafika, malířství, so-
chařství, intermediální a animovaná tvorba. Katedra (transformovaná v Institut pro 
umělecká studia Ostravské univerzity – výtvarné umění) pořádá ve svých grafických 
dílnách workshopy serigrafie a připravuje ve spolupráci se zástupci města řadu ži-
vých akcí (ankety o moderním výtvarném umění v dnešní společnosti, performance) 
pro ostravské občany, což umožňuje navázat dialog jak se širokou veřejností, tak 
s odbornými kruhy.  
 
 
VĚDECKÁ A TVŮRČÍ ČINNOST STUDENTŮ  

Na katedře českého jazyka a literatury s didaktikou byla ve spolupráci s FF 
OU a pod patronací Jazykovědného sdružení AV ČR organizována studentská sou-
těž s názvem Řečnická soutěž.  
Studentské vědecké konference byly pořádány na katedře hudební výchovy (Národní 
studentská odborná konference) a katedře tělesné výchovy (Studentská vědecká 
konference kinantropologie).  

Studenti byli také zapojeni do řešení některých projektů a dalších aktivit, mimo 
jiné do 2 grantových projektů FRVŠ v tematickém okruhu G (G2 – „Ručně čerpaný 
papír“ a G5 – „Internacionalizace české slovní zásoby a ověření její znalosti u žáků“). 
 
 
PARTNEŘI PdF OU V ČR 

Partnery PdF OU ve vědecké, výzkumné a umělecké činnosti byly v roce 2002 
následující české univerzity a další vysoké školy: 
 Univerzita Palackého v Olomouci  
 Masarykova univerzita v Brně 
 Univerzita Karlova v Praze 
 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  
 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
 Západočeská univerzita v Plzni 
 Univerzita v Hradci Králové 
 Technická univerzita v Liberci 
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 Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě 
 Slezská univerzita v Opavě 
 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
 Vysoké učení technické v Brně 
 Akademie výtvarných umění v Praze 
 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 

 
V rámci pracovišť Akademie věd ČR se rozvíjela spolupráce s Ústavem soudobých 
dějin AV ČR a Jazykovědným sdružením AV ČR. 
 
Dalšími subjekty v ČR, s nimiž byla realizována spolupráce, byly mimo jiné: 
• Česká společnost Dyslexie 
• Česká pedagogická společnost 
• Psychopedická společnost 
 Slezský ústav Slezského zemského muzea Opava 
 Muzeum Těšínska, Český Těšín 

• Jednota českých matematiků a fyziků 
 
 
ZAHRANIČNÍ VZTAHY 

Aktivity pedagogů a studentů v oblasti zahraničních vztahů byly vyvíjeny přede-
vším v rámci programů Evropské unie.  

V roce 2002 se Pedagogická fakulta Ostravské univerzity zapojila do vzdělávacích 
programů Socrates-Grundtvig a Leonardo da Vinci. 

V programu Socrates-Grundtvig se stala koordinátorem projektu s názvem Trai-
ners for European Citizens zaměřeného na vzdělávání dospělých v oblasti práce s 
přistěhovalci a uprchlíky. Na tomto dvouletém projektu se podílejí partneři z 8 evrop-
ských zemí (Švédsko, Německo, Španělsko, Litva, Řecko, Francie, Belgie a Česká 
republika). 

V projektu Socrates-Grundtvig I am L3, který koordinuje belgický partner RAGO 
Brusel, se stala PdF OU partnerem spolu s dalšími 7 institucemi ze 4 zemí (Portugal-
sko, Velká Británie, Itálie, Estonsko). Cílem tohoto tříletého projektu je vyvinout pří-
ručku metodologie vzdělávání dospělých s využitím distančního vzdělávání.  

V programu Leonardo da Vinci se fakulta stala koordinátorem projektu e-Chance 
for Women. Jedná se o dvouletý projekt, kterého se účastní 12 partnerů ze 7 evrop-
ských zemí (Česká republika, Slovensko, Francie, Německo, Španělsko, Řecko, Fin-
sko). Cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost žen, které jsou na trhu práce znevý-
hodněny, prostřednictvím zlepšení jejich kompetencí je vzdělávání v oblasti infor-
mačních a komunikačních technologií (ICT).  

 
Velmi bohatá byla také zahraniční spolupráce v rámci programu Socrates-

Erasmus, kde bylo v roce 2002 uzavřeno celkem 8 bilaterálních smluv 
s následujícími zahraničními institucemi: 
• Jönköping University (Švédsko) 
• Kristianstad University (Švédsko)  
• KATHO Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, Kortrijk (Belgie)  
• University of Twente (Nizozemí)  
• Universität Erfurt (SRN)  
• Pädagogische Akademie der Diözese Innsbruck in Stams (Rakousko) 
• Universität für Musik und darstellende Kunst, Graz (Rakousko)  
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• Escola Superior de Educacăo, Portalegre (Portugalsko)  
  
Na  studijní pobyty bylo v rámci tohoto programu vysláno 22 studentů: 
 Jönköping (Švédsko) – 11  
 Twente (Nizozemí) – 2  
 Kortrijk (Belgie) – 4  
 Portalegre (Portugalsko) – 3  
 Stams (Rakousko) – 2  

 
Přijaty byly 2 studentky z Belgie (Katholieke Hogeschool), které strávily na PdF 

OU dobu výuky v rámci zimního semestru 2002/2003 a studovaly obor  Učitelství pro 
mateřské školy na katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání, dopl-
něný ještě o další předměty (anglický jazyk, čeština pro cizince). 

 
V rámci učitelských mobilit tohoto programu vycestovalo na krátkodobé zahraniční 

pobyty na partnerských institucích celkem 14 pedagogů PdF OU a byly přijaty 2 ko-
legyně z Belgie (Katholieke Hogeschool). 

 
Významná byla spolupráce se zahraničními partnery také na dalších mezinárod-

ních projektech. Členové katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání 
byli zapojeni do výzkumně vývojového projektu CICE (Children´s Identity and Citi-
zenship in Europe) ve spolupráci s University of North London (Velká Británie). Čle-
nové katedry pedagogiky, katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání 
a katedry technické a pracovní výchovy byli zapojeni do 2 projektů CDI Socrates-
Erasmus zaměřených na inovaci a tvorbu studijních programů – Starting Competen-
cies Needed to Become an Inclusive Teacher (ve spolupráci s Katholieke Hogescho-
ol, Kortrijk, Belgie) a Spiel und Spielzeug in der Lehrerbildung (ve spolupráci s Uni-
verzitou v Erfurtu, Německo).  
 

Mimo programy EU má Pedagogická fakulta OU v současné době uzavřeno 9 bi-
laterálních smluv s následujícími zahraničními institucemi: 
• Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko 
• Fakulta výtvarných umení Akadémie umení, Banská Bystrica, Slovensko 
• Akadémia výtvarných umení, Bratislava, Slovensko 
• Uniwersytet Słaski, Filia w Cieszynie, Polsko 
• Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdaňsk, Polsko 
• Institute of Education and Psychology, University of Latvia, Riga, Lotyšsko 
• Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Lotyšsko 
• Concordia University, River Forrest, Illinois, USA 
• Uniwersytet Słaski, Wydzial Pedagogiki i Psychologii, Polsko – uzavřena nově 

v roce 2002 
 
V oblasti zahraničních vztahů byly tedy významné především kontakty se sloven-

skými a polskými univerzitami.  
Ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Katovicích, pobočkou v Cieszynie, byl za-

ložen Mezinárodní ústav humanitních studií, společné mezinárodní pracoviště zamě-
řené na řešení výzkumných projektů, vytvoření a realizaci společných studijních pro-
gramů a reciproční působení pedagogů a studijní pobyty studentů. 
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Mimo programy EU byli pedagogové vysláni na celkem 39 krátkodobých služeb-
ních cest (do 10 dnů) a strávili v zahraničí celkem 106 dnů. Dlouhodobých pobytů 
(nad 10 dní) bylo celkem 5 a pedagogové strávili v zahraničí celkem 56 dnů. 

Za účelem aktivní účasti na odborných konferencích, sympoziích a workshopech 
v zahraničí bylo z tohoto počtu vysláno celkem 37 pedagogů, o ostatní výjezdy do 
zahraničí (jednání o spolupráci, koncerty, výstavy, lyžařské kurzy apod.) se jednalo v 
21 případech. 

Celkem bylo do zahraničí vysláno 43 pedagogů, v 15 případech se jednalo o opa-
kované výjezdy.  

Přijato bylo na PdF OU celkem 17 hostujících pedagogů ze zahraničí. 
 

3 studenti katedry hudební výchovy byli v březnu-květnu 2002 vysláni na studijní 
pobyt na Instytut Muzyki Slezské univerzity v Katovicích, pobočky v Cieszynie, 
v rámci projektu „Mobilita studentů“ (Rozvojový program MŠMT). 

2 studentky katedry křesťanské výchovy byly vyslány na studijní pobyt na partner-
ské instituci KKV Lutherische Theologische Hochschule, Oberursel, SRN. 

 
V oboru Hudební teorie a pedagogika na katedře hudební výchovy studovalo 5 

zahraničních studentů (3 z Polska, 1 ze Slovenska a 1 z USA). 
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KATEDRY A PRACOVIŠTĚ 
 
 

KATEDRA PEDAGOGIKY 
Reální 5, telefon: 596160411 

 
 
 
Vedoucí katedry:       Doc. PhDr. Julius Sekera, CSc. 
Tajemník:          PhDr. Gabriela Bolková 
Vedoucí oddělení pro 
učitelství 2. a 3. st. ZŠ:     Doc. PhDr. Milena Kurelová, CSc. 
Vedoucí oddělení sociální  
pedagogiky a vychovatelství:   Mgr. Bedřich Zapletal 
Docenti:          Doc. PhDr. Milena Kurelová, CSc. 
             Doc. PhDr. Ladislav Langr, Ph.D. 
             Doc. PhDr. Julius Sekera, CSc. 
 
Odborní asistenti:       PaedDr. Miluše Císařová, CSc. 
             PhDr. Jaroslava Mišíková, CSc. 
             PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. 
             PhDr. Zuzana Sikorová 
             PhDr. Gabriela Bolková 
             Mgr. Bedřich Zapletal 
Sekretářka:         Pavlína Vítková       
 
 
 
 
Pedagogická činnost  

•  Magisterské studium vychovatelství – jde o obor katedry pedagogiky, na kterém 
částečně participují další katedry 

• Bakalářský studijní obor sociální pedagogika, prevence, resocializace – jde 
o obor katedry pedagogiky, která jej zabezpečuje 

• Doktorský studijní obor hudební teorie a pedagogika – katedra pedagogiky za-
jišťuje pedagogickou část studia a tomu odpovídající část doktorské zkoušky 
(Ph.D.) 

• Magisterské studium učitelství pro 2. st. ZŠ – katedra zabezpečuje toto studium 
pedagogickými disciplínami v rámci kreditního systému 

• Magisterské studium učitelství pro SŠ – katedra zabezpečuje toto studium pe-
dagogickými disciplínami v rámci kreditního systému 

• Magisterský studijní program hudební umění – katedra se podílí na tomto studiu 
pedagogickými disciplínami 
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Základní směry vědecké a umělecké činnosti 
• Profesiografie učitele, další vzdělávání učitelů, středoevropský učitel 
• Evropská dimenze ve výchově 
• Pedagogické sbory 
• Problémy distančního studia 
• Práva dítěte a lidská práva ve výuce na ZŠ 
• Řešení pedagogických situací 
• Celkový rozvoj osobnosti žáka a vztah učitel – žák 
• Volný čas dětí a mládeže 
• Teorie učebnic 
 

 
Projekty grantových agentur  
• Rozvojový a transformační projekt MŠMT: 
„Zkvalitnění pedagogické praxe studentů oboru Vychovatelství na OU“ 
Řešitelka: Mgr. Miriam Prokešová 
 
• Rozvojový a transformační projekt MŠMT: 
„Zdravý životní styl v rámci volnočasových aktivit jako prevence sociálně patologic-
kých jevů“ 
Řešitelka: Mgr. Miriam Prokešová 
 
• Rozvojový a transformační projekt MŠMT: 
„Příprava standardu učitelské kvalifikace“  
Řešitelka: Doc. PhDr. Milena Kurelová, CSc. 
 
 
Organizační činnost 

• Seminář v rámci VZO: Doc. PhDr. Milena Kurelová, CSc., Doc. PhDr. Ladislav 
Langr, Ph.D., Doc. PhDr. Julius Sekera, CSc., PhDr. Zuzana Sikorová 

• Zkvalitnění pedagogické praxe studentů oboru Vychovatelství na OU: PhDr. Mi-
riam Prokešová 

• Zdravý životní styl v rámci volnočasových aktivit jako prevence sociálně patolo-
gických jevů: PhDr. Miriam Prokešová 

 
 
Publikační činnost 

• Články v odborných časopisech a sbornících    19 
• Vystoupení na konferencích          14 
• Skripta a pomocné texty               5 

 
 
Spolupráce s tuzemskými pracovišti 

• Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
• Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
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• Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 
• Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 
• MŠMT Praha 
• Česká pedagogická společnost 
• Národní centrum distančního vzdělávání Praha 
• ANDRAGOGÉ Olomouc 
 

 
Spolupráce s institucemi v zahraničí 

• PdF Opolské univerzity, Polsko 
• PdF Univerzity M. Bela, Bánská Bystrica, Slovensko 
• Kofoedova škola, Kodaň, Dánsko 
• School of Education, Univerzity  of Louisville, USA 
• PdF Univerzity K. Filozofa, Nitra, Slovensko 
• US Katowice – Filia Cieszyn 
• Ústav pro výzkum dítěte PdF UK Bratislava 
• Univerzita Prešov 
• Metodické centrum Prešov 

 
 
Ostatní činnost 

• Ministerstvo školství, Komise č. 1 (Langr) 
• Účast v habilitačních a doktorských komisích (Langr, Kurelová) 
• Česká pedagogická společnost (Kurelová – předsedkyně Ostravské pobočky 

ČPdS a členka hlavního výboru ČPdS) 
• Oborová rada PdF UP Olomouc (Kurelová) 
• Redakční rada „Vychovávateľ“ (Sekera) 
• Členka redakční rady Pedagogické orientace (Kurelová) 
• Grantová agentura Magistrátu města Ostravy (Prokešová) 
• Komise pro vzájemné soužití Ostrava (Prokešová) 
• Členka rady IARTEM – Mezinárodní asociace pro výzkum učebnic a edukač-

ních médií (Sikorová) 
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KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 
Reální 5, telefon: 596160411 

 
 
Vedoucí katedry:       PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. (do 11/2002)  
                                                       Mgr.Eva Zezulková 
Tajemník:          Mgr. Anna Otýpková 
 
Docenti:          Doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc. 
              
Odborní asistenti:       PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. 
                                                       Mgr. Anna Otýpková 
             PhDr. Jana Swierkoszová 

PaedDr. Renata Kovářová 
                                                       Mgr. Eva Zezulková 
 
Sekretářka:         Pavlína Vítková       
 
 
Pedagogická činnost  

• Magisterské studium Vychovatelství –  katedra zabezpečuje toto studium speci-
álně pedagogickými disciplínami v rámci kreditního systému 

• Magisterské studium Učitelství 1. stupně ZŠ (PS, KS) – katedra zabezpečuje 
obor speciálně pedagogickými disciplínami v rámci kreditního systému  

• Magisterské studium Učitelství pro 2. st. ZŠ – katedra zabezpečuje toto studium 
speciálně pedagogickými disciplínami v rámci kreditního systému 

• Magisterské studium Učitelství pro SŠ – katedra zabezpečuje toto studium spe-
ciálně pedagogickými disciplínami v rámci kreditního systému 

• Magisterský studijní obor Učitelství odborných předmětů pro SŠ – katedra se 
podílí na tomto studiu speciálně pedagogickými disciplínami 

• Bakalářský studijní obor Sociální pedagogika, prevence, resocializace  – kated-
ra se podílí na tomto studiu speciálně pedagogickými disciplínami v rámci kre-
ditního systému 

• Bakalářský studijní obor Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol 
a výchovné pracovníky – jde o obor katedry speciální pedagogiky, která jej za-
bezpečuje 

 
 
Základní směry vědecké a umělecké činnosti 

• Pedagogická diagnostika včetně diagnostiky a terapie vývojových poruch učení 
a chování 

• Problémy distančního studia 
• Řešení pedagogických situací 
• Podpora vzdělávání mentálně postižených 
• Význam terapií ve výchově a vzdělání dětí s kombinovaným postižením 
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Projekty grantových agentur a IGS 
• Socrates-Erasmus: 
„Starting Competencies Needed To Be an Inclusive Teacher“   
Spoluřešitelé: PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., Mgr. Marta Šigutová, M.A. 
• IGS: 
„Realizace a rozvoj studijního programu Speciální pedagogika“  
Řešitel: PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. 
 
 
Publikační činnost 
• Články v odborných časopisech a sbornících     5 
• Vystoupení na konferencích           4 
• Skripta a pomocné texty              3 
• Ostatní                        21 
 
 
Spolupráce s tuzemskými pracovišti 
• Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
• Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
• Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 
• Česká společnost Dyslexie 
• Česká pedagogická společnost 
• Psychopedická společnost 
 
 
Spolupráce s institucemi v zahraničí 
• Slezská univerzita v Katovicích, Polsko 
 
 
Oblast zahraniční spolupráce 
• Zahraniční hostující profesoři             1 

− Prof. dr. hab. Adam Stankowski, Polsko, 03 – 12/2002 
 
 
Ostatní činnost 
• Česká pedagogická společnost (Franiok – člen redakční rady čas. Pedagogická 

orientace)  
• Člen zkušební rigorózní komise PdF OU (Franiok) 
• člen pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii Akreditační 

komise (Kysučan, do 10/2002) 
• člen Vědecké rady Pedagogické fakulty MU Brno (Kysučan) 
• člen Oborové rady speciální pedagogiky PdF MU Brno (Kysučan) 
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KATEDRA PEDAGOGIKY PRIMÁRNÍHO A ALTERNATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  
Reální 5, telefon: 596160411 

 
 
Vedoucí katedry:        Doc. PhDr. Hana Lukášová, CSc. 
Zástupce vedoucího katedry:   Prof. PhDr. Lumír Ries, CSc. 
Tajemník katedry:        Mgr. Jan Karaffa 
Oddělení pedagogiky  
primárního vzdělávání:     Mgr. Taťána Göbelová 

PaedDr. Radmila Burkovičová-Hanušová 
PaedDr. Helena Šimíčková  
Ing. Jiří Kupka, Ph.D. 

Oddělení dramatické výchovy:  Mgr. Hana Cisovská  
Mgr. Jan Karaffa 

Oddělení anglického jazyka:   Mgr. Marta Šigutová, M.A. 
Sekretářka:                Zlatuše Zahradníková   
 
 
 
Pedagogická činnost 
• Ze všeobecného základu oboru Učitelství 1. stupně základní školy zajišťuje kated-

ra filozofii výchovy oboru Učitelství 1. stupně základní školy a základy profesní 
praxe 

• Katedra zajišťuje výuku pedagogických disciplín v oboru Učitelství 1. stupně zá-
kladní školy   

• Z didaktických disciplín odpovídá za výuku didaktiky prvouky, přírodovědy a eko-
logie v integrované podobě v oboru Učitelství 1. stupně základní školy 

• Z oblasti pedagogických praxí zajišťuje základy profesní praxe a průběžné peda-
gogické praxe v prvním a druhém ročníku studia, souvislou projektovou praxi ve 
čtvrtém ročníku a propojení pedagogické a psychologické složky studia 
s pedagogickou praxí ke státní závěrečné zkoušce 

• Z dalších předmětů organizuje výuku dramatické výchovy v oboru Učitelství 1. 
stupně základní školy a program specializace v tomto oboru, včetně roční peda-
gogické praxe na základní škole 

• Spolupracuje s oborem Vychovatelství ve výuce dramatické výchovy 
• Odpovídá za výuku anglického jazyka v oboru Učitelství 1. stupně základní školy 

a ve specializaci anglický jazyk 
• Katedra koordinuje spolupráci v rámci Rady pro primární vzdělávání PdF OU 
 
 
Základní směry vědecké činnosti 
• Vysokoškolské vzdělávání učitelů primární školy a jeho inovace 
• Profesionalizace učitelské přípravy pro primární vzdělávání 
• Vzdělávání učitelů v cizích jazycích 
• Možnosti dramatické výchovy ve vzdělávání učitelů a vychovatelů 
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• Vzdělávání učitelů pro výuku k občanství v Evropě u dětí ve věku 6-12 let 
• Integrované vyučování v primární škole 
• Axiologická problematika ve výchově 
• Filozoficko-antropologická a kulturologická problematika edukace 
 
 
Projekty grantových agentur  
• Institucionální výzkumný záměr VZO CEZ: J09/98 – msm: 174500001: 
„Nové možnosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a dětí pro učící se společnost 21. 
století“ 
Řešitelka: Doc. PhDr. Hana Lukášová, CSc.  
Spoluřešitelé:  31 spolupracovníků z kateder: pedagogiky PAV, pedagogiky, českého 
jazyka a literatury s didaktikou, matematiky s didaktikou, občanské výchovy, hudební 
výchovy. 
 
• Fond rozvoje vysokých škol: 
„Rozvoj kompetencí učitelů pro práci s dětmi se SPUCH v angličtině“ 
Řešitelka: Mgr. Marta Šigutová, M.A. 
Spoluřešitelka: PhDr. Jana Swierkoszová, katedra pedagogiky PdF OU 
 
• Rozvojový projekt MŠMT: 
„Transformace a rozvoj studijních programů v souladu s Dlouhodobým záměrem 
OU a s Boloňskou deklarací“ 

Řešitelka: PaedDr. Radmila Burkovičová-Hanušová 
 
 
Získané zahraniční granty 
• Socrates – a thematic network project 55874-CP-1-98-1 GB-ERASMUS-ETNE 
„CICE: Children´s Identity and Citizenship in Europe“ 
Řešitel: Doc. PhDr. Hana Lukášová, CSc. 
Spoluřešitelé: Mgr. Marta Šigutová, M.A., PaedDr. Helena Šimíčková 
 
• CDI – Erasmus 28179-IC-3-98-1-BE-Erasmus:  
„Starting Competencies Needed to Become an Inclusive Teacher“ (ve spolupráci s 
ESE Portalegre – Portugalsko a Katho-Reno Torhout – Belgie) 
Řešitel: Mgr. Marta Šigutová, M.A. 
Spoluřešitel: PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., katedra speciální pedagogiky PdF OU 
 
 
Publikační činnost  
• Články v domácích odborných periodikách      8 
• Články v zahraničních odborných periodikách     2 
• Články v domácích sbornících         16 
• Články v zahraničních sbornících          7 
• Vystoupení na konferencích            8 
• Skripta a studijní (distanční) texty          3 
• Sborníky – edice                2 
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• Recenze                   6 
 
 
Spolupráce s tuzemskými pracovišti 
• Filozofická fakulta UK v Praze, katedra anglistiky a Ústav jazyků 
• Pedagogická fakulta UK v Praze, katedra primární pedagogiky 
• Pedagogická fakulta MU v Brně, katedra pedagogiky 
• Pedagogická fakulta UP v Olomouci, katedra učitelství 1. stupně ZŠ 
• Pedagogická fakulta TU v Liberci, katedra pedagogiky 
• Pedagogická fakulta Univerzity v Hradci Králové, Ústav pedagogiky a psychologie 

pro primární vzdělávání 
• Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, katedra pedagogiky, vzdělá-

vacích technologií 
• Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice, katedra pedagogiky 
• Katedra výchovné dramatiky DAMU Praha 
• Grantová agentura ČR, podkomise 406: pedagogika-psychologie 
• Česká asociace pedagogického výzkumu ČAPV 
• Akreditační komise Vlády ČR – subkomise pro pedagogiku a psychologii 
• OPEN SOCIETY FUND Praha – Vzdělávací program Začít spolu 
• Sdružení pro tvořivou dramatiku ARTAMA, Praha 
 
 
Spolupráce se zahraničními pracovišti 
• Univerzita M. Bela, Bánská Bystrica, Slovensko, Pedagogická fakulta a Fakulta 

humanitných vied 
• FF Univerzity Komenského, Bratislava, katedra pedagogiky a katedra anglistiky 
• University of North London, Velká Británie, Institute for Policy Studies in Educati-

on 
• Britská rada Praha – Londýn 
• Jönköping University, Švédsko 
• Katho-Reno Hogeschool, Torhout, Belgie 
• University of Athens, Řecko 
• University of Patras, Řecko 
• University of Portalegre, Portugalsko 
• Uniwersytet Ślaski – Wydzial Pedagogiki i Psychologii a Filia v Cieszynie, Polsko 
• Uniwersytet Opolski, Polsko 
• Wyszsza Szkola Pedagogiczna Warszawa, Polsko 
• Uniwersytet Lódž, Polsko 
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KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY S DIDAKTIKOU 
Českých legií 9, telefon: 596160410 

 
 
Vedoucí katedry:        Doc. PhDr. Jana Svobodová, CSc. 
Vedoucí Kabinetu literatury  
pro mládež, literární a jazykové  
komunikace:         Doc. PhDr. Eva Doupalová, CSc.  
Vedoucí oddělení pro 1. stupeň:  Mgr. Milena Rosová 
Vedoucí oddělení pro 2. stupeň:  Mgr. Ivana Gejgušová   
Docenti:           Doc. PhDr. Jana Svobodová, CSc. 
             Doc. PhDr. Eva Doupalová, CSc. 
Odborní asistenti:       PaedDr. Milena Frydrychová  (do 30. 6. 2002) 

Mgr. Ivana Gejgušová  
PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. 
Mgr. Pavlína Kuldanová  
Ing. Mgr. Radomil Novák  
Mgr. Lukáš Průša      (od 17. 9. 2002) 
Mgr. Milena Rosová  
PhDr. Diana Svobodová, Ph.D. 

Sekretářka:          Šárka Helánová     
 
 
 
 

Pedagogická činnost  
• Katedra se ve výukové činnosti zaměřuje především na přípravu budoucích učitelů 

1. a 2. stupně základní školy, podílí se na oborech Speciální pedagogika pro uči-
telky mateřských škol a Vychovatelství. Zajišťuje veškerou výuku didaktických dis-
ciplín pro studenty oboru český jazyk a literatura (nejen 2., ale i 3. stupeň škol) a 
vedení oborových praxí v rámci aprobačního oboru. Kromě pravidelné výuky čes-
kého jazyka a literatury nabízí katedra také konzultace a vykonávání nostrifikač-
ních zkoušek z češtiny pro zájemce jiné než české národnosti. 

• Katedra participuje také na rozvoji nových forem studia v rámci kombinovaného 
a distančního vzdělávání, který je jedním z bodů Dlouhodobého záměru Ostravské 
univerzity. Tuto oblast rozvoje univerzity naplňuje katedra působením učitelů 
v oborech organizovaných kombinovanou formou; zapojením do výuky v Centru 
dalšího vzdělávání PdF; účastí na projektech směřujících k zavádění nových fo-
rem výuky v celoživotním vzdělávání, zvl. prostřednictvím PhDr. Evy Höflerové, 
Ph.D., členky řešitelských týmů projektů Mediální výuka na PdF (Nadace J. Husa, 
hl. řešitelka: doc. RNDr. J. Kapounová, CSc.), Vstupní vzdělávání pracovníků 
státní správy (MŠMT, hl. řešitel: PhDr. J. Malach, CSc.) a Systém celoživotního 
vzdělávání Moravskoslezska (PHARE, ved. projektu: prof. RNDr. E. Mechlová, 
CSc.). Katedra se věnuje také získávání předepsané kvalifikace pro působení 
v oblasti distančního vzdělávání.  
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Základní směry vědecké činnosti: 
• Výzkum v oblasti nových možností přípravy učitelů pro učící se společnost 21. sto-

letí (spoluúčast na VZO CEZ: JO9/98:174500001 „Nové možnosti vzdělávání uči-
telů, vychovatelů a žáků pro učící se společnost 21. století“, MŠMT ČR). 

• Výzkum proměn české slovní zásoby a její internacionalizace (FRVŠ). 
• Výzkum jazykových specifik školské komunikace a výukového dialogu. 
• Interdisciplinární vazby v literatuře a literární výchově. 
• Edukační účinnost ve výuce mateřštiny a moderní formy výuky. 
• Trendy a směry nejnovější české literární produkce pro děti a mládež (se zaměře-

ním na literaturu pro nejmenší). 
• Problematika čtenářské gramotnosti. 
 

Projekty grantových agentur a IGS 
• Fond rozvoje vysokých škol: 
„Internacionalizace české slovní zásoby a ověření její znalosti u žáků“ 
Řešitelka: PhDr. Diana Svobodová, Ph.D. 
 
• IGS:  
„Adaptace literárních děl a jejich didaktické využití“ 
Řešitel: Ing. Mgr. Radomil Novák 
 
• Grantová agentura české republiky: 
„Tvorba a recepce dětské literatury v 90. letech“ 
Řešitelka: prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc., FF OU 
Spoluřešitelé: Mgr. Milena Rosová, Mgr. Lukáš Průša 
 
• Rozvojové projekty MŠMT (program Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích 

programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok 2002): 
„Didaktika češtiny s komunikačními prvky“ 
Řešitelka: doc. PhDr. Jana Svobodová, CSc. 
 
„Trendy a inovace pro výuku mateřštiny“ 
Řešitelka: Mgr. I. Gejgušová; oboje jako).  
 
• Pokračovalo rovněž zapojení katedry do VZO „Nové možnosti vzdělávání učitelů, 

vychovatelů a žáků pro učící se společnost 21. století“.  
 
 
Organizační činnost 
• Při katedře je od února r. 1996 činný Kabinet literatury pro mládež, jazykové a lite-

rární komunikace, který v současné době vede doc. PhDr. Eva Doupalová, CSc. 
Pracoviště organizuje pravidelné odborné semináře (kulaté stoly) k mezioborově 
pojatému tématu „Slovo a obraz v komunikaci s dětmi“. V rámci konání těchto pra-
videlných odborných seminářů uspořádala katedra 22. 11. 2002 6. kulatý stůl na 
téma Hra v komunikaci s dětmi. Aktivně se ho zúčastnili hosté z Polska a ze Slo-
venska. Z akce byl vydán sborník.  
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• V dubnu 2002 uspořádala katedra ve spolupráci s katedrou českého jazyka FF OU 
a  pod patronací Jazykovědného sdružení AV ČR Řečnickou soutěž pro studenty 
češtiny. 

 
Publikační činnost: 
• články v odborných časopisech a sbornících   24  
• vystoupení na konferencích         13    
• skripta a učebnice, učební texty            7     
• elektronické učební texty a opory          1     
• sborníky                   1       
 
Spolupráce s tuzemskými pracovišti        
• Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra českého jazyka 
• Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Ústav české literatury 
• Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, katedra české literatury 
• Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, katedra českého jazyka 
• Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě        
• Pedagogická fakulta Univerzity Palackého  v Olomouci, katedra českého jazyka a 

literatury 
• Filozofická fakulta Univerzity Palackého  v Olomouci, katedra bohemistiky 
• Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, katedra bohemistiky 
• Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedra bohe-

mistiky 
• Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Institut marketingových komunikací  
 
Účast pedagogů v mezinárodních a republikových věd. organizacích (porotách, 
komisích aj.) 
• Členka katedry PhDr. Eva Höflerová, Ph.D., pracovala v komisi Fondu rozvoje 

VŠ (komise B5). 
 

Oblast zahraniční spolupráce 
• Úzké odborné kontakty jsou udržovány zejména s fakultami Prešovské univerzity 

(Filozofickou, Humanitných a prírodných vied a Pedagogickou). Spolupráce smě-
řovala ponejvíce ke komunikačně-didaktické problematice ve výzkumu i ve výu-
ce.  

• Účast na konferencích v zahraničí: Slovensko 
 
Spolupráce se zahraničními pracovišti 
• Uniwersytet  Śląski, Filia w Cieszynie, Cieszyn (Polsko) 
• Uniwersytet Opolski (Polsko) 
• Uniwersytet Jagellonski, Kraków (Polsko) 
• Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja 

Bela, Banská Bystrica (Slovensko) 
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• Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita Konstan-
tina filozofa, Nitra (Slovensko) 

• Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Pedagogická fakulta, Univerzita Kon-
stantina filozofa, Nitra (Slovensko) 

• Katedra slovenského jazyka a literatúry, Fakulta humanitných a prírodných vied,  
Prešovská univerzita (Slovensko) 

• Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita 
(Slovensko) 

• Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity, 
Ružomberok (Slovensko) 

• Občanské združenie Orava pre demokraciu ve vzdelávaní, Bratislava (Slovensko) 
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KATEDRA MATEMATIKY S DIDAKTIKOU 
Českých legií 9, telefon: 596160410 

 
 
Vedoucí katedry :        Doc. RNDr. Jaroslav Libicher, CSc. 
 
Oddělení 1. stupně ZŠ: 
Vedoucí oddělení:         PhDr. Bohuslav Pisklák, CSc. 
Členové oddělení:        RNDr. Vilma Novotná 
            Mgr. Renáta Vávrová, Ph.D. 
              
Oddělení 2. stupně ZŠ: 
Vedoucí oddělení:         Doc. RNDr. Milan Votava, CSc. 
Členové oddělení:         Doc. RNDr. Pavel Burda, CSc.   (od 15. 9. 2002) 

RNDr. Jiří Dočkal, CSc.     (do 30. 6. 2002) 
Doc. RNDr. Pavel Květoň, CSc. 

            Doc. RNDr. Jaroslav Libicher, CSc. 
            Mgr.  Radek  Krpec     
 
Sekretářka katedry:         Šárka Helánová 
 
 
 
Pedagogická činnost  
Katedra matematiky s didaktikou zabezpečuje výuku matematiky a didaktiky mate-
matiky ve studiu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Dále pak zabezpečuje odbornou mate-
matickou a didaktickou přípravu posluchačů ve studiu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, a 
to pro studijní kombinace s matematikou zapsané na Pedagogické i Přírodovědecké 
fakultě OU. Katedra kromě toho garantuje také výuku didaktiky matematiky ve studiu 
učitelství pro SŠ v kombinacích s matematikou. 
 
 
Základní směry vědecké činnosti 
Výzkumné aktivity členů katedry jsou zaměřeny do těchto oblastí: 

• technologická podpora vyučování matematice 
• geometrie incidenčních struktur 
• obecné vlastnosti řešení diferenciálních rovnic   
• počítačová simulace a modelování dynamických systémů 

 
 
Projekty grantových agentur a IGS 
• Projekt VZO CEZ J09/98 – 174500001: 
„Nové možnosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a žáků pro učící se 21. století“, dílčí 
část „Jaké jsou nové možnosti vzdělávání učitelů v matematice?“ 
Vedoucí řešitelského kolektivu:  Doc. RNDr. Pavel Květoň, CSc.  
Spoluřešitelé: Doc. RNDr. Jaroslav Libicher, CSc., Doc. RNDr. Milan Votava, CSc.,  
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PhDr. Bohuslav Pisklák, CSc., RNDr. Vilma Novotná 
 
• Česko-francouzský projekt BARRANDE 2000-1/2001-039-1: 
„Syntéza simulačních modelů a metod operačního výzkumu pro řešení problémů lo-
gistiky ve výrobních systémech“ 
Odpovědní řešitelé: Prof. M. Gourgand, Univ. B. Pascala Clermont-Ferrand, Doc. 
RNDr. Ing. Ivan Křivý, CSc., PřF OU 
Spoluřešitel: Mgr. Radek Krpec 
 
• Rozvojový projekt MŠMT: 
„Počítačová podpora výuky matematiky v kombinovaném studiu učitelství pro 1. stu-
peň základních škol“ 
Vedoucí řešitelského kolektivu: Doc. RNDr. Jaroslav Libicher, CSc. 
Spoluřešitelé: PhDr. Bohuslav Pisklák, CSc., RNDr. Vilma Novotná. 
 
• Projekt Vzdělávací nadace Jana Husa:  
„Mediální a komunikační studia, studijní obor Komunikace s veřejností“ 
Řešitelka: Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. 
Spoluřešitelka: Mgr. Renáta Vávrová, Ph.D. 
 
 
Publikační činnost 
• Skripta a studijní materiály                  2 
• Příspěvky ve sbornících domácích konferencí     6 
• Příspěvky ve sbornících zahraničních konferencí    2 
 
 
Spolupráce s tuzemskými pracovišti 
• Jednota českých matematiků a fyziků 
• Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, katedra matematiky 
• Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra didaktiky mate-

matiky 
• Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra matematiky 
 
 
Spolupráce se zahraničními pracovišti 
• Pedagogická fakulta UMB v Banské Bystrici, Slovensko, katedra matematiky 
• Univerzita B. Pascala Clermont-Ferrand, Francie  
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KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY 
Podlahova 3, telefon: 596612515 

 
 
Vedoucí katedry:      Doc. PhDr. Jaromír Pavlíček, CSc. 
Tajemník:          PhDr. Jiřina Pavlíková  

Mgr. Marcel Mečiar       (od 1. 11. 2002) 
Profesor:         Prof. Ing. Jan Šoch, CSc.     (do 30. 6. 2002) 
Docenti:         Doc. PhDr. Jaromír Pavlíček, CSc. 
            Doc. PhDr. Ivo Barteček, CSc.   (do 30. 6. 2002) 
Odborní asistenti:      Mgr. Aleš Kubeczka  

Mgr. Eva Křístková 
            Mgr. Marcel Mečiar  
            PhDr. Jiřina Pavlíková 
            PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. 
             
Sekretářka katedry:     Hana Malíková 
 
 
 
 
Pedagogická činnost  
Vzdělávání a příprava učitelů pro organizaci a vedení výuky předmětu Občanská vý-
chova pro 2. stupeň ZŠ a UŠ. 
 
 
Základní směry vědecké a umělecké činnosti 
• Vzdělávání učitelů občanské výchovy na ZŠ 
• Výzkumy v oblasti sociologie  
• Výzkumy v oblasti politologie 
• Člověk v multikulturní společnosti 
• Výzkumy v oblasti ochrany životního prostředí 
• Výzkumy v oblasti regionálních dějin 

 
 
Publikační činnost 
• Sborník katedry OV z mezinárodní konference 1 
• Články v domácích odborných periodikách  7 
• Články v zahraničních periodikách  5 
• Příspěvky ve sbornících domácích konferencí  8 
• Příspěvky ve sbornících zahraničních konferencí  4   

 
 
Organizační činnost  
Uspořádání mezinárodní konference Člověk-dějiny-hodnoty, Ostrava 6. – 7. 3. 2002. 
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Spolupráce s tuzemskými pracovišti  
• VŠB-TU Ostrava, katedra společenských věd 
• Univerzita Palackého Olomouc, katedra historie 
• Jihočeská univerzita České Budějovice, katedra občanské výchovy 
• Slezský ústav Slezského zemského muzea Opava 
• Muzeum Těšínska, Český Těšín 
• Centrum pro evropská studia  PdF MU 
• Ústav soudobých dějin AV ČR 
• Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, Ústav společen-

ských věd 
 
 
Oblast zahraniční spolupráce: 
• Zahraniční hostující profesoři:               2 

- Prof. Jan Róg – Opolská univerzita, Polsko 
- Prof. Inese Jurgena – Univerzita Riga, Lotyšsko 

• Účast na konferencích v zahraničí             6 
 
 
Spolupráce se zahraničními pracovišti 
• Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Edukacji Międzykulturowej 
• Uniwersytet w Białystoku, Polsko 
• Zakład Sociologii Organizacji Instytutu Nauk Społecznych, Uniwersytet Opolski, 

Polsko 
• Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski Katowice, Polsko 
• Center of Civic Education, Calabasas, Kalifornie, USA 
• Katedra občianskej a etickej výchovy, PdF Univerzity J. A. Komenského, Brati-

slava, Slovensko 
• Dom Europejski, Ustroń, Polsko 
• University of Latvia, Institute of Education and Psychology, Riga, Lotyšsko 
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KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY  
Podlahova 3, telefon: 596612515 

 
 
Vedoucí katedry:         Mgr. Stanislav Piętak, Ph.D. 
 
Odborní asistenti:       Mgr. David Biernot 
             Mgr. Martin Piętak  
             Mgr. Josef Szymeczek    
 
Sekretářka katedry:      Hana Malíková 
 
 
 

Pedagogická činnost  
• Mgr. Stanislav Piętak, Ph.D.: Psychologie křesťanské výchovy, křesť. výchova, 

didaktika katechetiky, katechetická poimenika, problémy etické výchovy, apo-
logetika, misiologie 

• Mgr. Martin Piętak: Základy práce s Biblí, řečtina, praxe v dětském táboře, 
současná teologie, ekleziologie, biblická literatura 

• Mgr. David Biernot: Základy hebrejštiny, biblická literatura, dějiny světových 
náboženství, exegeze Starého Zákona 

• Mgr. Josef Szymeczek: Dějiny církve 
 
 
Základní směry vědecké činnosti 

• Výzkum religiozity a hodnotového systému dětí (dětské představy o bohu, pro-
blémy náboženské a etické výchovy) 

• Prevence a pastorace v kontextu školní i mimoškolní katecheze 
• Křesťanská sociální práce 

 
 
Projekty grantových agentur  
• Fond rozvoje vysokých škol: 
„Bakalářský studijní program Křesťanská sociální práce na KKV“  
Řešitel: Mgr. Stanislav Pietak, Ph.D. 
 
Organizační činnost 

• Studentská exkurze – KETM PdF UMB Banská Bystrica (1. 5. 2002) 
• Koncerty u příležitosti 10. výročí založení OU: 

- 19. 5. 2002, Třinec, Komorní orchestr IpUS Ostrava 
- 21. 5. 2002, Třinec, Studentský orchestr Concordia University Irvine (USA) 

• Studentské soustředění, Karmel, Smilovice (18.–20. 10. 2002) 
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Publikační činnost 
• Články v odborných časopisech a sbornících         16 
• Vystoupení na konferencích                 9 

 
Oblast zahraniční spolupráce 

• Výjezdy studentů organizované PdF OU: 
− 2 studentky - Lutherische Theologische Hochschule, Oberursel, SRN (stu-

dijní pobyt na partnerské instituci KKV). 
• Zahraniční hostující profesoři:  

− Rev. D. Richman (USA) 
− Rev. R. Barber (USA) 
− Dr. D. Vararuchi (Indie) 
− Rev. W. Binder (Rakousko) 
− Prof. Dr. G. Bertels (USA) 

• Účast na konferencích v zahraničí – 6 
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KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY 
Sokolská tř. 17, telefon: 596160636 

 
 
Vedoucí katedry:        Prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc.  
Tajemnice katedry:       MgA. Inez Kozelská    
Profesoři:          Prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc. 

Prof. Lumír Pivovarský     
Docenti:          Doc. MgA. René Adámek     
             Doc. MgA. Jan Grossmann         

Doc. PaedDr. Zora Stiborová, CSc.    
Odborní asistenti:       Mgr. Hana Adámková-Heidrová, Ph.D.  
             PhDr. Marek Franěk, CSc.   (do 30. 6. 2002) 

Mgr. Josef Fryščák      
             MgA. Inez Kozelská      
             Mgr. Jarmila Lasevičová, Ph.D.    
             PhDr. Milan Macura      (do 30. 6. 2002)
             Mgr. Jan Spisar, Ph.D.      

Mgr. Veronika Ševčíková, Ph.D. 
             PaedDr. Miluše Tomášková, Ph.D.     
             PhDr. Šárka Zedníčková, Ph.D. 
             Mgr. Jaromír Zubíček  
Sekretářka katedry:       Alena Kanurkovová    
  
 
 
Pedagogická činnost 
Katedra hudební výchovy připravuje v pětiletém magisterském studiu učitele hudební 
výchovy pro střední školy a ve čtyřletém magisterském studiu učitele pro základní 
školy, podílí se rovněž na hudební přípravě učitelek pro mateřské školy, vychovatelů 
a studujících vychovatelství (CDV).  Studium je zaměřeno na hudební (pěvecké, in-
strumentální, sbormistrovské, pohybové a poslechové) dovednosti i teoreticko-
historicko-estetické znalosti. Důraz je kladen na pedagogické i didaktické znalosti a 
dovednosti. Vyučuje se také využití počítačů v hudební výchově. Katedra má akredi-
tační oprávnění ke konání rigorózních zkoušek (PhDr.), k doktorskému studiu 
(Ph.D.), k habilitačnímu řízení (docent) a k profesorskému řízení (profesor) v oboru 
Hudební teorie a pedagogika. 
 
 
Základní směry vědecké a umělecké činnosti 
• Nové možnosti vzdělávání učitelů hudební výchovy pro učící se společnost 21. 

století 
• Otázky hudební pedagogiky a didaktiky 
• Regionální dějiny hudby a hudební výchovy 
• Romipen v hudebněvýchovném kontextu 
• Umělecká a pedagogická interpretace hudebního díla, kompoziční činnost 
• Využití počítačů ve výuce hudební výchovy, při komponování, aranžování a při   
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       vyhledávání informací z oboru přes Internet 
• Domácí a zahraniční přednášková a umělecká činnost 
• Grantová činnost ve vědě, výzkumu a rozvoji hudebních oborů 
 
 
Projekty grantových agentur a IGS 

• Fond rozvoje vysokých škol:  
„Vysokoškolský kabinet soudobé hudby“ 
Řešitelka: Mgr. Veronika Ševčíková, Ph.D. 
Spoluřešitel: prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc. 
 
„Praktikum nástrojových dovedností. Inovace studijního programu“ 
Řešitelka: PaedDr. Miluše Tomášková, Ph.D. 
 
 
• Transformační a rozvojové programy MŠMT: 

„Podpora mezinárodní mobility studentů“ 
Řešitelé: Mgr. Hana Adámková-Heidrová, Ph.D., doc. MgA. René Adámek 
 
 
• Granty statutárního města Ostravy: 

„Realizace 26. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2002, vydání reprezen-
tativního sborníku konference“ 
Řešitelka: Mgr. Veronika Ševčíková, Ph.D. 
 
„Reprezentace studentů OU – katedry HV na soutěži hudebních fakult v Praze“ 
Řešitel: Mgr. Jaromír Zubíček 
 
 
• Grant Českého hudebního fondu: 

„Vydání sborníku z konference Janáčkiana 2001“ 
Řešitelka: Mgr. Veronika Ševčíková, Ph.D. 
 
 
• IGS  

„Nestandardní metody rozvoje hudebních dovedností a schopností prostřednictvím 
počítačových technologií“ 
Řešitelka: PaedDr. Miluše Tomášková, Ph.D. 
 
„Integrace hudebního SW do teoreticko-dovednostních disciplín a vědecko-
výzkumné činnosti v magisterském a doktorském studiu“ 
Řešitelka: Mgr. Hana Adámková-Heidrová, Ph.D. 
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Organizační činnost 
• Mezinárodní studentská odborná konference (hosté ze Slovenska a Polska)  
      – 17. 4. 2002 
• Mezinárodní  konference Janáčkiana 2002 (referující ze Slovenské republiky a 

České republiky) – 5. a 6. 6. 2002 
• Oborová rada doktorského studia Hudební teorie a pedagogika: prof. PhDr. Jan 

Mazurek, CSc. (předseda), doc. PaedDr. Zora Stiborová, CSc., prof. Lumír Pivo-
varský, doc. MgA. Jan Grossmann a externí členové 

• VPS OU v Ostravě: prof. Lumír Pivovarský (sbormistr a umělecký vedoucí), Mgr. 
Jan Spisar, Ph.D. (sbormistr) 

• PSMU: prof. Lumír Pivovarský (sbormistr) 
• FRVŠ: doc. MgA. Jan Grossmann (předseda, místopředseda a člen v TO G2 a 

F2), Mgr. Veronika Ševčíková, Ph.D. (členka oborové subkomise G2) 
• Lektorská komise při přehlídce Dny soudobé hudby Praha: doc. MgA. Jan Gro-

ssmann (lektor) 
• Předsedové maturitní a absolventské komise na Janáčkově konzervatoři Ostrava: 

prof. Lumír Pivovarský, doc. MgA. Jan Grossmann 
• Pěvecké sdružení Slezská Ostrava: Mgr. Jan Spisar, Ph.D. (sbormistr a umělecký 

vedoucí) 
• Ostravský dětský sbor: PaedDr. Miluše Tomášková, Ph.D. (klavírní doprovody), 

Mgr. Josef Fryščák (hlasový poradce) 
 
 
Publikační činnost 
• Monografie              1 
• Články ve sbornících               18 
• Články v odborném tisku            6 
• Vystoupení na konferencích           11 
 
 
Umělecká činnost    
• CD (1), koncertní činnost, rozhlasová provedení skladeb, kompoziční činnost   

 
 
Spolupráce s tuzemskými pracovišti 
Katedra hudební výchovy spolupracuje s katedrami hudební výchovy PdF UK Praha, 
PdF MU Brno, PdF UP Olomouc, PdF UJEP Ústí n. L. i s dalšími hudebněvýchovný-
mi pracovišti v Plzni a Hradci Králové a rovněž s katedrou společenských věd VŠB-
TU.  
 
 
Oblast zahraniční spolupráce 
• Výjezdy studentů organizované PdF OU v rámci uměleckých zájezdů Vysokoškol-

ského pěveckého souboru OU (cca 60 % členů sboru jsou posluchačky 
a posluchači PdF) 

• Studijní pobyty posluchaček a posluchačů na Pedagogické akademii ve Stamsu 
(Rakousko) – Socrates-Erasmus 
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• Studijní pobyty posluchaček a posluchačů na Pobočce Slezské univerzity 
v Cieszynie (Polsko) – Rozvojový projekt MŠMT ČR 

 
 
Spolupráce se zahraničními pracovišti 
• Pedagogická akademie Stams, Rakousko 
• Slezská univerzita Katowice, pobočka Cieszyn, Polsko 
• PdF UKF Nitra, Slovensko 
• PdF UMB Banská Bystrica, Slovensko 
• Univerzita Graz, Rakousko 
 
 
Významné mezinárodní úspěchy studentů 
 
• Sborový festival Alava (Španělsko) – září 2002 
• Sborový festival Burgos (Španělsko) – září 2002 
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KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY   
Českobratrská 16,  telefon: 596160311 

 
 
Vedoucí katedry:       PhDr. Ondřej Vorel 
Tajemník fakulty:       Mgr. Milan Cieslar 
Vedoucí oddělení  
pro MŠ a 1. st. ZŠ:      PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. 
Vedoucí oddělení  
pro 2. a 3. st. ZŠ:       Doc. Ivo Chovanec, akademický sochař 
Vedoucí oddělení  
pro Vychovatelství:      Mgr. Dáša Lasotová, Ph.D. 
Docenti:          Doc. Ivo Chovanec, akademický sochař 
             Doc. Karel Lepík, akademický malíř 

Doc. PaedDr. Michaela Terčová 
             Doc. Mgr. Ivan Titor 
             Doc. Vratislav Varmuža 
Odborní asistenti:       Ivana Kubová, akademická malířka 
             Mgr. Petra Koneszová            
             Mgr. Dáša Lasotová, Ph.D. 
             Aleš Rabenseifner, akademický malíř 
             PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. 
             Mgr. Jiří Pometlo 
             Mgr. Jana Matalová 
Sekretářka:         Hana Koudelná      (do 31. 8. 2002) 
             Bc. Jana Pišová     (od 2. 9. 2002) 
 
 
 
Pedagogická činnost 
Katedra VV vzdělává studenty učitelství a vychovatelství ve svých třech odděleních: 
1. oddělení pro vzdělávání učitelů mateřských škol (bakalářské studium) a 1. stupeň 

ZŠ (magisterské studium) 
2. oddělení pro vzdělávání učitelů výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ a SŠ (magister-

ské studium) – kvalita pregraduálního studia posluchačů, problematika socializa-
ce umění 

3. oddělení pro vzdělávání vychovatelů s resocializačním zaměřením (magisterské 
studium) 

 
Studijní programy se zaměřují na rozvoj profesionalizace budoucích učitelů v oblasti 
výtvarné výchovy a kultury. 
V roce 2002 KVV podala akreditační spis magisterského studia učitelství výtvarné 
výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy. V případě 
schválení MŠ katedra počítá s otevřením oboru ve školním roce 2003/2004. 
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Základní směry vědecké a umělecké činnosti 
• Členové katedry se věnují umělecké tvorbě a vědeckovýzkumné činnosti (kvalita 

pregraduálního studia posluchačů, problematika socializace umění). 
 
• Katedra organizuje kurzy, sympozia a workshopy pro posluchače a učitele 

z praxe, řeší granty FRVŠ, spolupracuje s katedrami v ČR i v zahraničí a podílí se 
na činnosti INSEA, Rady pro výtvarnou výchovu, Asociace učitelů VV atd.  

 
• Katedra provozuje nekomerční galerii výtvarného umění Student. 
 
 
Projekty grantových agentur a IGS 
• Fond rozvoje vysokých škol: 
„Kreativní myšlení v praxi – kurz textilní tvorby – dekorování textilu“ 
Řešitelka:  Doc. PaedDr. Michaela Terčová 
 
• Grant města Ostravy: 
„Propagační činnost výstav v Galerii Student“ 
Řešitel Mgr. Jiří Pometlo 
 
 
 
Organizační činnost 
Výstavy v rámci Galerie Student            12 
 
 
Publikační činnost  
• Výstava pedagogů KVV a KVT PdF OU a pedagogů Uniwersytetu Slaskiego, Fi-

lia w Cieszynie, Polsko  
• PhDr. Danuše Sztablová Ph.D.: „Fáze a podmínky dosahování profesní kompe-

tence studentů učitelství primární školy k vyučování výtvarné výchovy“, Univerzi-
ta Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy 

• Mgr. Dáša Lasotová Ph.D.: „Komentáře k setkání s tvorbou“, OU 2002 
• Mgr. Jiří Pometlo: „Moderní sakrální stavby“, Brno VUT 
• PhDr. Ondřej Vorel: „Etoile aut Trois Cristaux“, Bruxeles, Belgie. 

 
 
Oblast zahraniční spolupráce 
• Zahraniční hostující profesoři:  
Doc. Miroslav Broos, akademický malíř, UMB Banská Bystrica, Slovensko 
 
• Pokračování v realizaci projektu Mezinárodního visegrádského fondu ve spoluprá-

ci s Univerzitou Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko, a Uniwersytetem Slas-
kim, Filiou w Cieszynie, Polsko 
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KATEDRA VÝTVARNÉ TVORBY 
Podlahova 3,  telefon: 596626767 

 
 
Vedoucí katedry:        Doc. Eduard Halberštát, ak. mal. 
 
Pedagogičtí pracovníci: 
• ateliér volné a užité grafiky:  Prof. Eduard Ovčáček, ak. mal., vedoucí ateliéru 

Doc. PhDr. Zbyněk Janáček 
Mgr. Marek Sibinský 
PhDr. Eliška Čabalová 

• ateliér malby:       Daniel Balabán, ak. mal. 
• ateliér intermediální:     Doc. Mgr. Petr Lysáček 
• ateliér sochařský:      Doc. Marius Kotrba, ak. soch. 
• ateliér animované tvorby:   Ilja Novák 

Ing. Milan Lesniak 
• ateliér kresby:       Doc. Eduard Halberštát, ak. mal. 
Sekretářka:         Naděžda Novotná 
 
 
Pedagogická činnost  
Výuka posluchačů výtvarných oborů pro III. stupeň. 
 
Základní směry vědecké a umělecké činnosti 
Výstavní, publikační a přednášková činnost. 
 
Projekty grantových agentur a IGS 
• Fond rozvoje vysokých škol:  
„Vizual“ 
Řešitel: Doc. PhDr. Zbyněk Janáček 
 
„Ručně čerpaný papír“ 
Řešitel: PhDr. Eliška Čabalová 
 

• Grant Magistrátu města Ostravy: 
„Výstavy grafických a kresebných prací studentů katedry výtvarné tvorby PdF OU na 
městských obvodech statutárního města Ostravy“ 
Řešitel: doc. Eduard Halberštát, ak. mal.  
 
 
Organizační činnost 
• Výstava autorských knih pořádaných IKG Praha ve spolupráci s Ministerstvem 

kultury ČR) ve Francii – PhDr. E. Čabalová 
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• Pocta S. Slovenčíkovi, Krajská galerie výtvarného umění Zlín, mezinárodní spo-
lečná výstava pedagogů KVT (únor-březen) 

• III. Nový zlínský salon – Krajská galerie výtvarného umění Zlín, společná výstava 
obrazů – doc. Eduard Halberštát (červen-září) 

• Pocta S. Slovenčíkovi, České muzeum výtvarného umění Praha, mezinárodní 
společná výstava KVT (červen-září) 

• Vernisáž, křest knihy P. Hrušky, Galerie Fiducia Ostrava – D. Balabán, obrazy a 
ilustrace ke knize (listopad) 

• Práce studentů Katedry výtvarné tvorby, Nová radnice Ostrava, ve spolupráci se 
zastupiteli Statutárního města Ostravy  

• 6. mezinárodní workshop Serigrafia 2002, prof. Eduard Ovčáček (duben, květen) 
• Moderní výtvarné umění dnešní společnosti, spolupráce studentů a Městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – performance a anketa na Jiráskově nám. 
Ostrava (červenec) 

• Velký koberec, Muzeum Bruntál, Hrad Sovinec – doc. P. Lysáček, instalace spo-
lečné výstavy intermed. forem (červenec) 

• Součastný akvarel, Galerie Navrátil Praha – D. Balabán, společná výstava akva-
relů (prosinec) 

• Výstava  prací studentů ateliéru sochařství KVT, Česká Třebová, Hrad Klenová– 
doc. Marius Kotrba, ak. sochař (březen) 

• Výstava k 10. výročí KVT, Dům umění Ostrava – členové pedagogického sboru 
KVT (leden-únor) 

• O židli, Dům umění Opava, společná instalace výstavy – doc. P. Lysáček (květen-
červen) 

• Výstava obrazů ,,Čeští autstajdři“, Galerie Arzenál, Polsko – D. Balabán, společ-
ná výstava akvarelů (listopad-prosinec) 

• Organizace výstavy grafiky „Česko-polské dny“ – doc. Eduard Halberštát (leden)  
• Výstava polských a českých pedagogů KVT, mezinárodní výstava obrazů, grafik 

a soch v Ziwicu v Polsku (listopad) 
• Bez názvu, Galerie univerzity, Karviná – samostatná výstava obrazů – M. Sibin-

ský (únor) 
• 20@twenty, Gallery of Univerzity of Memphis, USA, mezinárodní zahraniční vý-

stava studentů a pedagogů – doc. P. Lysáček, fotografie a instalace (květen) 
• Výstava KVT, společná výstava studentů v Domě umění Ostrava, obrazy (leden) 
• Salon II. – Litoměřice, společná výstava obrazů KVT 
• 3+1 zdarma, Galerie 761, Ostrava – samostatná výstava  doc. P. Lysáčka, malby 

a fotografie (prosinec) 
• Pondělí „Plenér“, Sokolská 26, Galerie 761, Galerie Fiducia, společná výstava 

pod ved. doc. P. Lysáčka, instalace, objekt, video, fotografie (říjen-listopad) 
• Heavymetalová burza, Galerie Burzizone Bratislava – doc. P. Lysáček, společná 

výstava našich a zahraničních studentů, performance, objekt, malba (červen) 
 

 
Výstavní a umělecká činnost členů katedry 
• 64 výstav a akcí, z toho 10 zahraničních 
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Ostatní  
• výtvarné zpracování a animace pro e-learningové kurzy „Finance a metody řešení 

problémů“ pro Český Telecom 
výtvarné zpracování a animace multimediálního CD-ROMu „Matematika na Divo-
kém Západě“ s výukou matematiky pro ZŠ 

• výtvarné zpracování a animace pro e-learningové kurzy „Role manažera“ a „Hod-
notící pohovor“ pro Český Telecom a totéž pro vstupní kurz „Pojišťovácká pohád-
ka“ a kurz „Základy investování“ pro Českou pojišťovnu 

• ilustrace pro populárně naučnou publikaci Jiřího Magnuska „Fotbal v kostce“ a 
související instruktážní postery 

• výtvarno, animace a režie dílů „V obležení“ a „Není zelí jako zelí“ animovaného 
seriálu „Pučálkovic Amina“ pro ČT 

 
Spolupráce s tuzemskými pracovišti 
• Dům umění Opava 
• Krajská galerie výtvarného umění Zlín 
• České muzeum výtvarného umění Praha 
• Galerie MXM Praha 
• Galerie Navrátil Praha 
• Galerie 761 Ostava 
• Galerie Fiducia Ostrava 
• IKG Praha 
• Nová radnice Ostrava 
• Muzeum Bruntál Sovinec 
• Galerie výtvarného umění Ostrava 
• Galerie Sokolská 26 
• Galerie Magna 
• Galerie univerzity Karviná 
• Centrum současného umění Praha 
 
 
Oblast zahraniční spolupráce 
• Zahraniční hostující profesoři (účast na 5. ročníku workshopu serigrafie) : 
− prof. Jozef Jankovič  
− prof.   Rudolf Sikora  
− doc. Jaroslav Uhel   
− doc. Lýdia Jergušová   
− od. ast. Pavel Michalič  
− doc. Krzysztof Dadak  
− doc. Mariusz Mruczek  
− doc. Leszek Zbijowski   

• Spolupráce se zahraničními pracovišti: 
− VŠVU Bratislava 
− AVU Banská Bystrica, Slovensko 
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− Slezská univerzita v Katovicích, pobočka v Cieszynie, Polsko (uzavření dohody 
o spolupráci mezi KVT a SU) –  účast 15 polských studentů a pedagogů na ple-
néru v Ostravě 

− Francie, výstava autorských knih 
− Gallery of University of Memphis, USA – studenti AIF 
− Galerie Burzizone, Bratislava – studenti AIF a grafiky 
− Galerie Arzenal, Bialystok, PLR – studenti grafiky a malby 

• Další: 
− Účast studentů volné a užité grafiky na různých grafických výstavách a bienále 

ve světě 
  
  

Ostatní činnost  
Účast pedagogů v mezinárodních a republikových vědeckých a uměleckých organi-
zacích, porotách, komisích apod.: 
• PhDr. Eliška Čabalová – členství ve Společenstvu českých knihařů 
• PhDr. Eliška Čabalová – členka poroty 10. trienále umělecké knižní vazby, Kromě-

říž 
• doc. Mgr. Petr Lysáček – člen grantové komise Ministerstva kultury ČR 
• doc. Mgr. Petr Lysáček – kurátor Galerie Nibiru Ostrava 
• Ing. Milan Lesniak – člen poroty filmového festivalu studentských a amatérských 

filmů „Mladá kamera Uničov 2001“ (březen) 
• prof. Eduard Ovčáček – člen Umělecké rady Akademie výtvarných umění 

v Banské Bystrici,  
• doc. PhDr. Zbyněk Janáček 
− člen uměleckého sdružení Q-BRNO 
− člen poroty Grafika roku, sekce studentské práce 
− člen Komise kultury Magistrátu města Ostravy 
− člen Vědecké a umělecké rady Pedagogické fakulty Univerzity JEP Ústí nad La-

bem 
− člen Vědecké rady Univerzity KF Nitra 
− člen Umělecké rady SUPŠ Ostrava. 
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KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY 
Varenská 40, telefon: 596613837 

 
 
Vedoucí katedry:                  Doc. PhDr. Vojtěch Gajda, CSc. 
Tajemník:                         Mgr. Petr Kutáč  
Vedoucí oddělení sportu:         Mgr. Igor Fojtík, Ph.D. 
Vedoucí oddělení 1. stupně ZŠ       PaedDr. Hana Klimtová 
Docenti:           Doc. PhDr. Vojtěch Gajda, CSc. 
Odborní asistenti:               Mgr. Petr Čegan 
              PaedDr. Petra Dobešová 
                       Mgr. Igor Fojtík, Ph.D. 
              PaedDr. Hana Klimtová                              
              Mgr. Petr Kutáč 
              RNDr. Pavel Ludva          
              PaedDr. Josef Picek 
              PaedDr. Michal Skeřil                  
                      PhDr. Danuše Vandrolová, CSc.     
                      Mgr. David Zahradník        
                      PaedDr. Božena Žídková 
Sekretářka katedry:           Věra Tomanová 
Skladnice:                         Věra Hruzíková 
 
 
 

Základní směry vědecké činnosti 
• Diagnostika sportovní motoriky a motorické výkonnosti (zaměřeno na mládež)  
• Diagnostika zdravotního oslabení a svalových dysbalancí  
• Využití tělocvičných aktivit ve školní tělesné výchově (východiskem je zkoumání 

struktury tělovýchovných a sportovních zájmů žáků základních a středních škol 
a zatížení v jednotlivých aktivitách) 

 
 
Projekty grantových agentur  
• Fond rozvoje vysokých škol 
„Rozšíření laboratoře lidské motoriky“ 
Řešitel: Doc. PhDr. Vojtěch Gajda, CSc.  
Spoluřešitelé: Prof. PhDr. František Vaverka, CSc., Mgr. David Zahradník 
 
„Bakalářský studijní program Rekreologie“ 
Řešitel: Doc. PhDr. Vojtěch Gajda, CSc. 
Spoluřešitelé: PaedDr. Petra Dobešová, RNDr. Pavel Ludva 
 
• Program rozvoje bakalářských studijních programů  
„Bakalářský studijní program Rekreologie – pedagog volného času“ 
Řešitelé: Doc. PhDr. Vojtěch Gajda, CSc., Mgr. Igor Fojtík, Ph.D.  
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Publikační činnost 
• Monografie         1 
• Stať v monografii         1 
•  Články v domácích odborných periodikách                  4 
•  Články v zahraničních odborných periodikách        1 
•  Příspěvky ve sbornících domácích konferencí             11 
•  Příspěvky ve sbornících zahraničních konferencí                1 
 
 
Účast učitelů v mezinárodních a republikových vědeckých institucích 
• Doc. PhDr. Vojtěch Gajda, CSc.  

− Člen Vědecké rady FTK UP Olomouc 
− Člen Vědecké rady PdF OU 
− Člen Moravského výboru Vědecké společnosti kinantropologie 
− Člen Internationale Gesellschaft fűr Sportmotorik  

• Mgr. Petr Kutáč    
− Člen Komise lyžování při MŠMT ČR 

• PhDr. Danuše Vandrolová, CSc. 
− Členka Metodické komise Ústředního výboru ČSA 

 
 
Členství ve vědeckých společnostech SR a ČR 
• Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport  (Slovenská republika) 

Gajda, Dobešová, Vandrolová  
• Vědecká společnost kinantropologie (ČR) 

Gajda, Dobešová, Čegan, Kutáč, Ludva, Klimtová, Zahradník  
 
 
Přehled konferencí a seminářů pořádaných katedrou 
• Seminář lyžování pro učitele ZŠ a SŠ  –  leden  
• Mezinárodní seminář didaktiků TV ČR a SR  –  duben  
• Studentská vědecká konference kinantropologie – listopad  
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KATEDRA TECHNICKÉ A PRACOVNÍ VÝCHOVY 
Českobratrská 16, telefon: 596160311 

 
 
Vedoucí katedry:      Doc. ing. Berta Rychlíková, CSc. 
Tajemník:          PaedDr. Jan Šubert 
Oborní asistenti:      Ing. Pavel Dostál, Ph.D.  

Ing. Kateřina Kantorová, Ph.D.  
Ing. Svatopluk Slovák (od 1.12. 2002) 
PaedDr. Jan Šubert 
Ing. Miroslav Vala, CSc.  
PaedDr. Václav Tvarůžka 
PaedDr. Vladimír Vaněk, CSc. 
PaedDr. Hana Vaňková, CSc. 

Sekretářka:        Zdenka Noskievičová 
 
 
 
Pedagogická činnost  
Garance oboru a příprava studentů technické výchovy, příprava studentů Učitelství 1. 
stupně ZŠ a Vychovatelství v oblasti technické výchovy, garance Učitelství odborné 
výchovy – obchod a služby a strojírenství v bakalářském a magisterském kombino-
vaném studiu, výuka environmentálních předmětů pro studenty Učitelství 1. a 2. 
stupně ZŠ a Vychovatelství, výuka environmentálních aspektů techniky pro poslu-
chače Přírodovědecké fakulty OU. 
 
 
Základní směry vědecké činnosti 
• Teoretické problémy přípravy učitelů technické a pracovní výchovy, environmen-

tální aspekty techniky a metodika jejich integrace do výuky na základních školách 
a odborných učilištích.  

• Hra a hračka v přípravě učitelů, integrace technické a environmentální výchovy na 
1. stupni základní školy.  

• Problematika poradenské činnosti v oblasti volby povolání.  
• Strojírenská technologie se zaměřením na objemové tváření ocelí.  
• Management v oblasti knihovnictví. 
 
 
Projekty grantových agentur a IGS 
• Rozvojový projekt typu CDI Erasmus (pokračování) 
„Spiel und Spielzeug in der Lehrerbildung“ 
Řešitelé: PaedDr. Hana Vaňková, CSc., PaedDr. Vladimír Vaněk, CSc. 
Tříletý projekt, počátek řešení září 2001. 
 
• Rozvojový projekt MŠMT (pokračování) 
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„Program rozvoje bakalářského studijního oboru UOP jako výraz podpory realizace 
Boloňské deklarace“ 
Řešitelka: doc. ing. Beta Rychlíková, CSc. 
 
Organizační činnost 
• Cesty k integrované výuce v pracovních činnostech na 1. stupni ZŠ (seminář, du-

ben 2002) 

• Environmentální výchova  (diskusní setkání k organizaci KEV, březen, říjen 2002) 
 
 
Publikační činnost 
• Články v odborných časopisech a sbornících                10 
• Vystoupení na konferencích                   7 
• Ostatní - distanční texty pro UOP, disert. práce, učeb. pomůcky     10 
 
 
Spolupráce s tuzemskými pracovišti  
• Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra technické výchovy  
• Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě 
• Fakulta strojní VŠB-TU v Ostravě 
• VŠB-TU v Ostravě – Výzkumné energetické centrum  
• Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 
 
 
Oblast zahraniční spolupráce 
• Účast na konferencích v zahraničí:    3 
 
 
Spolupráce se zahraničními pracovišti 
• Pedagogická fakulta UMB v Banské Bystrici, Slovensko  
• Universität Erfurt, Německo  
• Opolská univerzita, Opole, Polsko 
• Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko 
• WSP Krakov, Polsko 
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KATEDRA INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 
Českobratrská 16, telefon: 596160311 

 
 
Vedoucí katedry:  Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. 
Odborní asistenti:  Ing. Kateřina Kostolányová 

Ing. Radim Štefan 
Technici:  Aleš Valchař 
 Pavel Kopřiva 
Sekretářka:  Zdenka Noskievičová 
 
 
Pedagogická činnost 
• Kurzy informační a komunikační technologie (obecný základ): 
− kurzy základní počítačové dovednosti 
− kurzy vzdělávací technologie 
− kurzy počítačového zpracování diplomových prací 
Tyto kurzy jsou určeny pro studenty učitelství všech stupňů, vychovatelství 
a studenty kombinovaného studia. Navštěvují je i studenti ostatních fakult OU. 
• Učitelství 2. st. ZŠ – Technická výchova se zaměřením Informační technologie: 

soubor kurzů zaměřený na informační technologie. 
• Specializované kurzy: kurzy využití audiovizuálních médií ve výuce, zpracování 

grafické informace, práce s informacemi apod. 
• Studijní obor Informační technologie ve vzdělávání: kurzy pro bakalářské kombi-

nované studium. 
 
 
Základní směry vědecké a umělecké činnosti 
• Využití multimediální techniky v přípravě učitelů a integrace moderních techno-

logií do výuky. 
• E-learning – teoretické aspekty a východiska. 

 
 
Projekty grantových agentur a VNJH 
• Fond rozvoje vysokých škol 

„Nový bakalářský studijní program Technologie a počítače (Informační technologie 
ve vzdělávání)“ 
Řešitelka: doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. 
Spoluřešitelky: ing. Kateřina Kostolányová, ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. 
 
• Rozvojové projekty MŠMT 

Program rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory realizace Bo-
loňské deklarace pro rok 2002: 
„Příprava bakalářského studijního oboru Technologie a počítače“ upraveno na „In-
formační technologie ve vzdělávání“ 
Řešitelka: doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. 
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„Příprava bakalářského studijního oboru Komunikace s veřejností“ 
Řešitelka: doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. 
 
„Modernizace přípravy učitelů pro práci s multimediálními prostředky“ 
Řešitel: Ing. Radim Štefan 

• Transformační a rozvojový program pro veřejné vysoké školy na rok 2002: 
„Příprava a realizace e-learningových forem výuky“ 
Řešitel: doc. ing. Cyril Klimeš, CSc. 
Spoluřešitelka: doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. 
 
• Program VNJH (Vzdělávací nadace Jana Husa) 

„Mediální výchova na pedagogické fakultě“ 
Řešitelka: doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. 
Spoluřešitelky: PhDr. Eva Höflerová, Ph.D., Ing. Kateřina Kostolányová, PhDr. Diana 
Svobodová, Ph.D., Mgr. Renáta Vávrová, Ph.D., Mgr. Lucie Olšovská (externistka) 
 
• VZO CEZ J09/98 173100004 

„Informační a komunikační technologie ve vzdělávání učitelů přírodních věd a tech-
nické výchovy“ 
Řešitelka: prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. – Přírodovědecká fakulta OU 
Spoluřešitelky: doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc., ing. Kateřina Kostolányová 
 
 
Organizační činnost 
• doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc., ing. Kateřina Kostolányová – členky organi-

začního výboru mezinárodní konference ICTE 2002 
• Přednáška pro pedagogickou veřejnost a studenty OU – doc. PhDr. Jan Jirák: 

Mediální výchova 
 
 
Publikační činnost 
• Monografie                 2 
• Články v odborných časopisech a sbornících    9 
• Vystoupení na konferencích          8 
• Výstavy a koncerty              8 

 
 
Spolupráce s tuzemskými pracovišti  
• Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  
• Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze  
• Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně  
• Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni 

 
 
Oblast zahraniční spolupráce 
• Univerzita Wroclaw, Polsko 
• Slezská Univerzita v Katowicích, Filia Cieszyn 
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• Universita Shenandoah, USA 
• Universita Twente, Nizozemsko 
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CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PDF OU 
Reální 5, telefon: 596160385, 596160428 
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Pedagogická činnost 
Činnost Centra je zaměřena do oblasti dalšího vzdělávání a rekvalifikace občanů, 
a to na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé vzdělávací akce typu:  
• Doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů, mistry odborné 

výchovy a vychovatele (3 semestry)  
• Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro absolventy vysokých škol učitelského 

směru, školní tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, rodinné výchovy pro 2. stupeň ZŠ 
a jazykového vyučování učitelů 2. stupně ZŠ – jazyk anglický 

• Specializační studium v rámci školského managementu, výchovného poradenství 
pro ZŠ a SŠ, speciální pedagogiky pro mistry odborné výchovy a vychovatele, kul-
tury řeči a umění komunikace, jazykového vzdělávání pro učitele 1. stupně ZŠ – 
jazyk anglický, sociální pedagogiky – prevence a resocializace, speciální pedago-
giky pro učitelky mateřských škol a výchovné pracovníky  

• Účelová studia podle potřeb pedagogické praxe a další zájmová studia dospělých 
 
 
Základní směry vědecké činnosti  
• Inovace doplňujícího pedagogického studia Vychovatelství ve vztahu k volitelné 

metodice  zájmové činnosti a k didaktice odborných předmětů pro UOP a k odbor-
nému výcviku pro MOV 

• Pojetí, obsah a organizace rozšiřujícího jazykového vyučování (JA) a rodinné vý-
chovy 

• Inovace specializačního studia školský management  a výchovného poradenství 
• Posilování distančních prvků v doplňujícím pedagogickém studiu – tvorba studij-

ních materiálů, ale i v kombinovaném studiu sociální a speciální pedagogiky 
• Podíl na vytváření „Systému celoživotního vzdělávání Moravskoslezska“ (projekt 

Phare)  
 
 
Organizační činnost 
Ve studijním roce 2001/2002 CDV zajišťovalo ve 37 kurzech a za účasti 1442 
studentů další vzdělávání. Plnilo tak jednu  z významných vzdělávacích rolí OU na 
severní Moravě. Byly organizovány výchovně-vzdělávací kurzy na OU (32 kurzů – 
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verní Moravě. Byly organizovány výchovně-vzdělávací kurzy na OU (32 kurzů – 1233 
studentů), ale i na VŠB-TU (mezioborové studium – 82 studentů), na Institutu celoži-
votního vzdělávání v Havířově (doplňující pedagogické studium a studium speciální 
pedagogiky pro mistry a vychovatele – 127 studentů). 
 
 
Publikační činnost 
• Skripta a učební texty                9 
• Příspěvky ve sbornících domácích konferencí       3 
• Vystoupení na konferencích            5  
•  Ostatní publikační činnost             8     
 
 
Spolupráce s tuzemskými pracovišti: 
• AIVD - Praha  
• Univerzita Palackého v Olomouci 
• Masarykova Univerzita v Brně 
• VŠB-TU Ostrava 
• Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Středisko vzdělávací politiky 

Ústavu rozvoje školství 
• Institut celoživotního vzdělávání o.p.s., Havířov 
• Pedagogické centrum Ostrava 
• Vzdělávací středisko Českých drah Praha 
• Služba škole Karviná, Nový Jičín, Opava, Bruntál, Frýdek-Místek 
• Policie ČR Ostrava 
 
 
Spolupráce se zahraničními pracovišti: 
• SU Katovice, Polsko 
• Open University, pobočka Ostrava 
• ATEE (Evropská asociace pro učitelské vzdělávání) 
 
 
Ostatní činnost: 

Členství v habilitační komisi UP Olomouc (doc. PhDr. J. Mrhač, CSc.) 
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KABINET PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ 
Reální 5, telefon: 596160422, 596160412 

 
 
Vedoucí:          Mgr. Lucie Dokoupilová 
Členové:           Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. 
                                  
Sekretářka :             Ivana  Juráková  (do 31. 7. 2002) 
             Lenka Mičaniková (od 1. 9. 2002)                         
              
 
 
 
 
Pedagogická činnost 
Činnost kabinetu je zaměřena na organizační, administrativní a metodické zabezpe-
čení učitelských i neučitelských odborných praxí studijních programů Učitelství pro 
základní školy, Učitelství pro střední školy,  Vychovatelství, Sociální politika a sociální 
práce, Sociální práce s poradenským zaměřením, Pedagogika, Speciální pedagogi-
ka. Dále zabezpečuje výuku volitelného předmětu Ped. praxe – škol. administrativa 
(problematika legislativy, škol. dokumentace aj.).  
 
 
Základní směry vědecké činnosti  
Výzkumná činnost kabinetu je  zaměřena na tyto základní oblasti:  
• hodnocení studentů na souvislých praxích jako evaluační prostředek k zjištění 

úrovně teoretické přípravy  
• studentské hodnocení praxí jako evaluační prostředek k zjištění úrovně teoretické 

přípravy.  
 
 
Organizační činnost 
• Z organizačního a administrativního hlediska zajistil KPP všechny typy pedagogic-

kých praxí pro obory Učitelství 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ a SŠ PdF, FF, PřF, pro 
obor Vychovatelství a odborné praxe pro obory Soc. práce s poradenským zamě-
řením a Sociální politika a sociální práce FF.  

• Proběhla restrukturalizace webových stránek KPP za účelem zkvalitnění, zjedno-
dušení a zrychlení přístupu studentů prezenčních i kombinovaných forem studia 
k informacím. Byl zahájen zkušební provoz Burzy praxe – inzertní služby pro ško-
ly, školská zařízení a studenty. 

• V dubnu byly uzavřeny dohody o spolupráci  s těmito organizacemi: Slezská dia-
konie, ALCEDO – dům dětí a mládeže, VITA občanské sdružení. V říjnu 2002 byly 
uzavřeny dohody o spolupráci se čtyřmi školami. Aktualizovaný seznam fakultních  
škol je uveden na webových stránkách KPP.  
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Publikační činnost 
• Články v odborných časopisech a sbornících   5 
• Vystoupení na tuzemských konferencích    4 
• Vystoupení na zahraničních konferencích    1 
• Ostatní                1      
 
 
Spolupráce s tuzemskými pracovišti 
• Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Centrum pedagogické praxe  
• Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Středisko pedagogické praxe 
• 15 fakultních škol v Ostravě 
• 1 fakultní škola v Karviné 
• 1 fakultní škola v Třinci 
• 3 fakultní organizace (Český Těšín, Ostrava, Vsetín) 
KPP spolupracuje s řadou dalších i mimoostravských škol a institucí. 
 
 
Spolupráce se zahraničními pracovišti 
• Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě  
 
Ostatní činnost 
 
Česká pedagogická společnost (Dokoupilová) 
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MEZINÁRODNÍ ÚSTAV HUMANITNÍCH STUDIÍ 
Dvořákova 7, telefon: 596160185 

 
 
Ředitelka Ústavu:       PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.  
 
Vědecká rada Ústavu:     Doc. PhDr. Julius Sekera, CSc. 
             Doc. PhDr. Milena Kurelová, CSc. 
             Doc. PhDr. Jaromír Pavlíček, CSc. 
             Doc. PhDr. Jana Svobodová, CSc. 
             PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. 
 
 
 
Základní směry vědecké a pedagogické činnosti  
• Pedagogické a vědecko-výzkumné pracoviště bylo zřízeno jako česká sekce spo-

lečné organizační jednotky Ostravské univerzity-Pedagogické fakulty v Ostravě a 
Slezské univerzity v Katovicích pod dvěma názvy s rovnocennou platností (polský 
název je Międzynarodowa Szkoła Nauk o Edukacji i Kulturze). 

• Zaměření činnost je koncipováno ve vztahu ke vzdělávání studentů obou univerzit 
na úrovni bakalářské, magisterské, doktorandské a celoživotní a umožňuje výmě-
nu pracovníků a studentů, kteří část studijního programu mohou realizovat na 
partnerské univerzitě. 

• Vědecko-výzkumné a pedagogické aktivity Ústavu jsou zaměřeny na oblast peda-
gogiky, bohemistiky, informačních a komunikačních technologií, etnologie a ev-
ropských studií. 
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EDIČNÍ ČINNOST 

 

Sborníky: 

• 10 Katedra výtvarné tvorby 
• Sborník z mezinárodního semináře pedagogické kinantropologie 
• Čeští hudební klasikové na poč. 21. st. 
• Diagnostika motoriky mládeže 
• Umění – ARS, U-4 
• Sborník k životnímu jubileu (V. Krejčí) 
• Hudební festival jako fenomén hudební kultury 
• Postavení hudby v rámci současných kult. aktivit 
• Profesionalizace vzdělávání učitelů  a vychovatelů 
• Člověk-dějiny-hodnoty 
• Slovo a obraz v komunikaci s dětmi 

 

Skripta a učební texty 

• Paulík, K.:  Obecná psychologie 
• Hrubeš, J.:  Stručný přehled významných filozofů a filozofic-

kých pojmů 
• Malach, J.: Obecná pedagogika 
• Mišíková, J., Zapletal, B.:  Přehled vybrané sociologické problematiky 
• Lasotová, D.:  Komentář k setkání s tvorbou (+CD) 
• Lasotová, D.:  Poetika výtvarna K. Adamuse 
• Paulík, K.:  Vývojová psychologie 
• Novotná, V., Pisklák, B.: Matematika ve studiu učitelství 1. st. ZŠ 
• Hrubeš, J.:  Dějiny filozofie v datech 
• Gejgušová, I., Novák, R.:  Adaptace literárního díla a její využití 
• Kuldanová, P., Svobodová, J.: Jazyková kultura dnešní řeči 
• Gejgušová, I.:  Osobnosti a díla svět. liter. pro děti a mládež 
• Rosová, M.:  Úvod do studia liter. pro děti a mládež 
• Telnarová, Z.:  Databázové a informační  systémy 
• Kostolányová, K.:  Algoritmizace a řešení problémů 
• Šigutová, M.:  Výuka angličtiny u dětí s dyslexií 
• Forišková, D.:  Bankovnictví 
• Šimíčková, M.:  Ekologická politika 
• Čada, R.:  Strojírenská technologie 1 
• Malach, J.:  Obecná didaktika pro UOP 
• Malach, J.:  Kapitoly z andragogiky 
• Franiok, P., Kysučan, J.:  Psychopedie 
• Osadník, J.:  Základy práva 
• Prokešová, M.:  Teze k pedagogice volného času 
• Prokešová, M.:  Teze k filosofii výchovy 
• Štefan, R.:  Zvuk a počítače (+CD) 
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• Štefan, R.:  Autorské systémy 
• Štefan, R.:  Programování (+CD) 
• Malach, J.:  Školní pedagogika) 
• Lasevičová, J.:  Didaktika HV,  (dotisk) 

 

Ostatní: 

• Informace o studiu PdF OU 
• Institucionální standard ke SZZ učitelství 1. st. ZŠ 
• Kesselová, Palenčárová, Svobodová: Jazyk a jazyková komunikace nově 
• Kapounová, J.: Formální úprava DP (dotisk) 
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