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ÚVODNÍ SLOVO REKTORAV¯ROâNÍ ZPRÁVA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY 1999

VáÏení pfiátelé,
v souladu se zákonem o vysok˘ch ‰kolách OSTRAVSKÁ UNIVERZITA pfiedkládá svou v˘roãní

zprávu za rok 1999. KaÏdoroãnû tato zpráva dává ‰iroké vefiejnosti nejen moÏnost uplatnit své

demokratické právo kontroly nad ãerpáním vefiejn˘ch finanãních prostfiedkÛ vynakládan˘ch na

vysoko‰kolské vzdûlávání, ale také moÏnost b˘t informován o v‰ech podstatn˘ch v˘sledcích aka-

demického Ïivota, které na této univerzitû byly dosaÏeny v uplynulém roce.

KaÏdá univerzita je velmi sloÏit˘ a komplexní systém, jehoÏ vysoká stabilita v ãase je záru-

kou i stability pokraãování demokratick˘ch idejí a vzdûlanosti národa. Tato stabilita a ‰iroká

akademická svoboda zabraÀují, aby univerzita byla zásadním zpÛsobem a náhle ovlivnûna ten-

dencemi, které jsou v rozporu s demokratick˘mi principy a svobodou tvÛrãí práce. Tato stabilita,

znaãná míra setrvaãnosti a akademické svobody jsou na druhé stranû ãasto pfiíãinou toho, Ïe

zásadní strukturální zmûny se v rámci univerzity realizují obtíÏnû a jejich plné vstfiebání do uni-

verzitního organismu vyÏaduje del‰í ãasové období.

V uplynulém roce 1999 bylo pfiíkladem právû takové zásadní strukturální zmûny zavedení

kreditního systému studia, kompatibilního s evropsk˘m kreditním systémem (European Transfer

Credit System). Tento systém studia byl po roãní pfiípravû instalován souãasnû na v‰ech fakultách

Ostravské univerzity a aÏ na malé v˘jimky se t˘kal v‰ech studentÛ. Ostravská univerzita se tak

úspû‰nû pfiipojila k tûm evropsk˘m univerzitám, které tento progresivní systém organizace

v˘uky jiÏ del‰í dobu realizují a vyuÏívají tak v‰ech v˘hod flexibilních studijních programÛ. Tak

jako i na jin˘ch univerzitách realizace kreditního systému studia byl velmi komplikovan˘ pro-

jekt. Kromû restrukturalizace v‰ech studijních programÛ a oborÛ tento projekt vyÏadoval i zave-

dení zcela nového informaãního systému pro evidenci studia, vytvofiení organizaãních podmí-

nek pro masivní pfiístup studentÛ k tomuto poãítaãovému informaãnímu systému a mnoÏství

jiné organizaãní práce. Je pochopitelné, Ïe ne v‰e se podafiilo plnû realizovat jiÏ v této první etapû,

fiada dílãích úkolÛ vãetnû plného vyuÏití kreditního systému pro individuální modifikaci studij-

ních oborÛ bude pfiedmûtem dal‰ích diskusí a osvûtové ãinnosti jak mezi studenty, tak i akade-

mick˘mi pracovníky.

Studium na Ostravské univerzitû bylo i v roce 1999 objektem neklesajícího zájmu studentÛ.

Ke studiu v akademickém roce 1999/2000 se pfiihlásilo více neÏ 11 000 studentÛ z celé âeské

republiky, coÏ svûdãí o tom, Ïe tato univerzita je jiÏ neoddûlitelnou a nepominutelnou souãástí

ãeského vysokého ‰kolství.

V˘sledky uvedené v této v˘roãní zprávû, dosaÏené v klíãov˘ch oblastech vysoko‰kolského

vzdûlávání, vûdy a tvÛrãí ãinnosti, vypovídají o tom, Ïe Ostravská univerzita si i pfies relativnû

krátkou dobu své existence vytvofiila dobré pfiedpoklady pro dal‰í rozvoj. Vûfiím, Ïe i na‰e dal‰í

pÛsobení na prahu nového tisíciletí potvrdí toto mé pfiesvûdãení.
JI¤Í MOâKO¤ 

rektor
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Dear friends,
In accordance with the law pertaining Universities, the University of Ostrava presents its annual

report for the year 1999. As every year, not only does this report enable the broader public to assert

their democratic right of control over the drawing of public financial resources spent on University

education, but also to obtain information about all the major results of academic life achieved in the

past year.

Each University is a very complicated and complex system whose strong standing in time is

also a guarantee for the stability of the continuation of democratic ideals and the education of the

nation. This stability and broad academic freedom prevent the University from being suddenly and

fundamentally influenced by tendencies which are contrary to the democratic principles and

freedom of creative work. On the other hand this stability, considerable inertia and academic

freedom often cause difficulties when attempting to make fundamental structural changes within

a University, which therefore mean their full absorption into the organism of the University takes

a longer period of time.

In the past year 1999 the introduction of the Credit System, which is compatible with the

European Transfer Credit System, was an example of such a fundamental structural change. This

system was, after a year of preparations, installed simultaneously in all faculties of the University of

Ostrava and, with some exceptions, it concerned all students. Thus the University of Ostrava

successfully joined the European Universities which have been realizing this progressive system of

organization, therefore making use of all the advantages of flexible study programmes. As in other

Universities the realization of the credit system was a complicated project. Besides the

restructuralization of all study programmes and subjects, this project also required a number of new

systems. These primarily were a new information system for study files, establishing of

organizational conditions for wide access to said files by students, as well as other organizational

activities. Itis understandable that we didnot manage to fully realize everything in the first phase,

a number of secondary tasks, including taking full advantage of the Credit System for the individual

modification of study subjects, will be the topic of other discussions and educational activities

among the students as well as academic staff.

Also in the year 1999 studying at the University of Ostrava was an object of continual interest of

students. More than 11,000 students from all over the Czech Republic applied to study in the

academic year 1999/2000 which proves that this University is an inseparable part of Czech

University education.

The results described in this annual report, achieved in the key areas of University education,

science and creative activity, prove that even in a relatively short period of time the University of

Ostrava has created through its work good preconditions for further development. I believe that our

work, at the threshold of this new millennium, will confirm this conviction of mine.

Rector

RECTOR’S FOREWORDANNUAL REPORT 1999
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REKTORÁT OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
RECTOR’S OFFICE OF UNIVERSITY OF OSTRAVA

Prof. RNDr. Jifií Moãkofi, DrSc.
rektor
Rector

Dvofiákova 7, 701 03 Ostrava 1, tel.: 069/6160 151; fax: 069/611 82 19



Doc. RNDr. Kvûtoslav Burian, CSc.
prorektor pro studium
Vice-Rector of Education

Doc. Ing. Petr Pánek, CSc.
prorektor 

pro vûdu, v˘zkum 
a zahraniãní vztahy

Vice-Rector of Science, 
Research and International 

Affairs

Ing. Ladislav Kudela
kvestor
Bursar

Profesor Rudolf Berntík
pfiedseda Akademického senátu OU

Chairman of Academic Senate

Doc. RNDr. Alena Lukasová, CSc.
prorektorka pro informatizaci a rozvoj

Vice-Rector of Informatization 
and Development
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ORGANIZAâNÍ STRUKTURA OU

Prorektor pro
VaV a zahraniãní

vztahy

Prorektor pro
studium

Úsek pro 
vnûj‰í vztahy

Centrum 
informaãních
technologií

Univerzitní 
knihovna

Kvestor

Rektor

Sekretariát

Prorektor pro
informatizaci 

a rozvou

Vûdecké 
v˘zkumné 

ústavy

Filozofická 
fakulta

Pedagogická
fakulta

Pfiírodovûdecká 
fakulta

Zdravotnû 
sociální fakulta

Ústav pro v˘zkum 
a aplikace fuzzy modelování

Ústav 
pro regionální studia

Celouniverzitní ústavy

Fakulty



Pfiedseda:

Prof. Rudolf Bernatík,
vedoucí katedry umûleckopedagogické 
- hudební obor

Místopfiedseda:

Mgr. Lubomír Müller, CSc.,
katedra fyz. geografie, PfiF

Jednatelka:

PhDr. Gabriela Bolková,
katedra pedagogiky, PdF

âlenové:

Prof. PhDr. Jifií Svoboda, DrSc.,
katedra ãeské literatury, FF

Doc. MUDr. Jaroslav ·imíãek, CSc.,
Ústav fyziologie OU

Doc. PhDr. NadûÏda Bayerová, CSc., 
katedra ãeské literatury, FF

PhDr. Dana Vandrolová, CSc.,
katedra TV, PdF
PhDr. Jana Pavlisková,
katedra romanistiky, FF

RNDr. Jan Prá‰ek,
katedra geografie, PfiF

RNDr. Vilma Novotná,
katedra matematiky s didaktikou, PdF

Ing. Václav Krpe‰, Dr., 
katedra biologie, PfiF

Ing. ZdeÀka Telnarová,
katedra informatiky, PfiF

JUDr. Antonín Blahuta, 
TORRES, Ostrava-Poruba

Mgr. Darja Jaro‰ová,
katedra o‰etfiovatelství, ZSF

Mgr. Jarmila Kristiníková,
katedra rehabilitace, ZSF

Mgr. Pavel Kosek, katedra âJ, FF

Martina Svobodová, studentka PfiF

Richard Juriga, student FF

Rostislav âern˘, student FF

·tûpánka Andrlová, studentka ZSF

Tomá‰ Zemánek, student ZSF

Vladimír Dvofiáãek, student PdF

11
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AKADEMICK¯ SENÁT
Prof. Rudolf Bernatík

Akademick˘ senát Ostravské univerzity v roce
1999 jednal celkem na 9 zasedáních. Úãast ãlenÛ
byla vÏdy usná‰eníschopná. Vût‰iny zasedání se
zúãastnil i rektor prof. Jifií Moãkofi. Jako hosté
prÛbûÏnû vystoupili dûkani fakult, prorektofii,
kvestor a nûktefií prodûkani fakult.

Pfiedseda Akademického senátu OU se pravi-
delnû zúãastÀoval zasedání kolegia rektora a byl
úãasten práce na návrhu metodiky rozdûlování
univerzitního rozpoãtu.

V‰ichni dûkani podali informace o jednotliv˘ch
fakultách, jejich studijní ãinnosti a vûdeck˘ch
zámûrech.

Dûkan Pedagogické fakulty poukázal na nut-
nost fie‰it velké úvazkové zatíÏení pedagogÛ
vzhledem k vysokému poãtu studujících – nej-
vy‰‰í poãet na OU, v˘raznû personálnû posílit
v˘uku psychologie a rozvíjet vzdûlávací tech-
nologie. Stál˘m problémem je financování 
umûleck˘ch kateder, pfiíprava akreditace oboru 
Sociální pedagogika a reakreditace studijních
programÛ.

Dûkan Zdravotnû sociální fakulty informoval
pfiedev‰ím o struktufie vzájemn˘ch vztahÛ a spo-
lupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravû-Porubû
a zab˘val se vznikl˘mi problémy na chirurgické
klinice a v transplantaãním centru.

Akademick˘ senát schválil dne 18. ledna návrh
na sloÏení Vûdecké rady Ostravské univerzity.

ZároveÀ rektor prof. Moãkofi pfiednesl úvahu
o celouniverzitních v˘vojov˘ch trendech, pfiede-
v‰ím v oblasti vûdy a v˘zkumu.

Na zasedání Akademického senátu OU byl
projednán a po diskusi schválen (16 pfiítomn˘ch,
13 pro, 1 proti, 2 se zdrÏeli) rozpoãet OU na 
rok 1999. V rozpravû byla vznesena fiada dotazÛ
k pfiíjmové stránce rozpoãtu, metodice roz-
dûlování, posilování rozvojov˘ch programÛ
a finanãních otázek spojen˘ch s problémem
nerovnomûrného podílu poãtu studentÛ na jed-
noho uãitele na fakultách OU. Akademick˘ senát
doporuãuje pro sestavování pfií‰tích rozpoãtÛ
pevnû stanovená pravidla podílu fakult na 
rozpoãtu rektorátu OU vzhledem k poãtu studen-
tÛ a koeficientu nároãnosti studia na fakultû.

Dne 17. kvûtna 1999 Akademick˘ senát jedno-
myslnû schválil Zprávu o hospodafiení univerzity
v roce 1998, kterou pfiedloÏil kvestor ing. Ladislav
Kudela. ZároveÀ ocenil v˘sledky investiãní politi-
ky vedení univerzity.

V˘znamnou ãástí jednání Akademického sená-
tu bylo schvalování statutÛ jednotliv˘ch fakult
OU. Závûreãná diskuse a definitivní schválení
probûhlo 17. kvûtna 1999. V první polovinû roku
AS projednával stav pfiíprav k zavedení kreditní-
ho systému na fakultách OU. Z fiad studentÛ byly
vzná‰eny pfiipomínky k hodnocení souborné
postupové zkou‰ky a celého znûní nûkter˘ch 
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AKADEMICK¯ SENÁTV¯ROâNÍ ZPRÁVA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY 1999

studijních a zku‰ebních pfiedpisÛ Statutu Ostrav-
ské univerzity.

V prÛbûhu roku 1999 do‰lo k volbám nov˘ch
dûkanÛ na Zdravotnû sociální fakultû a Pedago-
gické fakultû. Tyto volby vzal Akademick˘ senát
na vûdomí.

Místopfiedseda Akademického senátu za stu-
dentskou komoru pan Balnar prÛbûÏnû informo-
val senát o jednáních a závûrech Rady vysok˘ch
‰kol (RV·). 18. fiíjna 1999 bylo schváleno na

základû návrhÛ z fakult osm delegátÛ do RV· na
dal‰í volební období.

Z návrhÛ jednotliv˘ch fakult bylo schváleno:

– zafiazení studijního programu umûlecko-
pedagogické katedry s názvem Hudební
umûní do KKOV pod ãíslo 8201 T

– statut Galerie Student
– na návrh prorektora doc. Buriana byl schvá-

len Statut hostujícího profesora OU.
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In the year 1999 the Academic Senate (AS) of
the University of Ostrava met for a total of 
9 sessions. The attendance of its members always
constituted a quorum. The Rector of the University
of Ostrava (UO), Prof. Jifií Moãkofi, participated in
most of the sessions. The guests who continuously
participated were the deans of faculties, the vice-
rectors, the bursar and sub-deans.

The chairman of the AS of the UO regularly
participated in the sessions with the Rector and
was also involved in making a draft of the
methodics of dividing the University budget.

On January 18th the AS of the UO approved a
proposal concerning the composition of the
Academic Council.

In the Senate session, the University budget 
for the year 1999 was discussed and approved 
(16 present members, 13 for, 1 against, 
2 abstained). A lot of questions about the budget,
the methodics of dividing, the reinforcement of
development programmes and financial issues

related to the problem of the disharmonious ratio of
students to one teacher at the faculties of the UO
were posed.

On May 17th the AS of the UO unanimously
approved the Report of the Economic Activity of
the UO in the year 1998 presented by the bursar,
Ing. Ladislav Kudela. At the same time he
acknowledged the results of the investment policy
of the management of the UO. Giving approval to
the status of individual faculties of the UO played
an important part in the AS sessions.

In the course of the year the election of new
deans of the Medico-Social Faculty and the
Pedagogical Faculty was held. The AS took the
elections into account.

The deputy chairman of the AS from the
students chamber Mr Balnar continuously
informed the AS about meetings and the results of
the RV·. On October 18th eight delegates to the
RV· for the next election period were approved on
the basis of proposals from the faculties.

Resumé

ACADEMIC SENATE
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VùDECKÁ RADA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
THE SCIENTIFIC BOARD 

OF THE UNIVERSI TY OF OSTRAVA

1) Prof. RNDr.Jifií Moãkofi, DrSc.

2) Doc. PhDr. Zbynûk Janáãek

3) Prof. PhDr. Jaroslav Hubáãek, CSc.

4) Doc. RNDr. Ing. Ivan Kfiiv˘, CSc.

5) Doc. MUDr. Jaroslav Horáãek, CSc.

6) Doc. Ing. Petr Pánek, CSc.

7) Doc. RNDr. Kvûtoslav Burian, CSc.

8) Doc. RNDr. Alena Lukasová, CSc.

9) Prof. Rudolf Bernatík

10) Prof. Dr hab. Alexander Ablamowicz

11) Prof. PhDr. Milan My‰ka, DrSc.

12) Prof. PhDr. Jifií Svoboda, DrSc.

13) Doc. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.

14) Doc. PhDr. Eva Mrhaãová, CSc.

15) Prof. PhDr. Lubomír Ries, CSc.

16) Prof. Lumír Pivovarsk˘

17) Doc. PhDr. Hana Kantorková, CSc.

18) Doc. Ing. Vilém Novák, DrSc.

19) Prof. RNDr. Ing. Vladislav KfiíÏ, DrSc.

20) Prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.

21) Doc. MUDr. Jaroslav ·imíãek, CSc.

22) Doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.

23) Doc. PhDr. Karel Paulík, CSc.

24) Doc. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.

25) Prof. PhDr. Jifií Damborsk˘, DrSc.

26) Doc. RNDr. Lubomír Dobiá‰, CSc.

Externí ãlenové

1) Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.

2) Doc. RNDr. Ivana Horová, CSc.

3) Prof. RNDr. L. Ebringer, DrSc.

4) Doc. MUDr. Milena âerná, DrSc.

5) Prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.

6) Doc. PhDr. Jan Keller, CSc.

7) Prof. PhDr. Radoslava Brabcová, CSc.

8) Prof. RNDr. Vratislav Kapiãka, DrSc.

9) Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.

10) Doc. PhDr. Karel R˘dl, CSc.

11) Prof. MUDr. Jaroslav Mayzlík, CSc.

12) Doc. MUDr. Jan To‰ovsk˘, CSc.

13) Doc. PhDr. Bofiivoj Hnízdo

14) Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.

15) Prof. Ing. Václav Roubíãek, CSc.
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SPRÁVNÍ RADA OU
THE BOARD OF TRUSTEES

Mgr. Ilja Racek,

námûstek ministra kultury

PhDr. Pavel Cink,

fieditel odboru zahraniãních vztahÛ , M·MT

PhDr. Lubomír Zaorálek,

poslanec Parlamentu âR

Ing. EvÏen To‰enovsk˘,

primátor mûsta Ostravy

Ing. Petr Lachnit, CSc.,

námûstek primátora mûsta Ostravy

MUDr. Jaroslav Lux

Ing. Zdenûk Prouza,

fieditel Úfiadu práce v Ostravû

Ing. Viktor Koláãek,

pfiedseda pfiedstavenstva OKD, a. s.

Ing. Jaroslav Veselovsk˘,

pfiedseda pfiedstavenstva 

Moravskoslezsk˘ch tepláren, a. s.
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STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ âINNOST
Doc. RNDr. Kvûtoslav Burian, CSc.

V oblasti studijní a pedagogické ãinnosti byl rok
1999 rokem dokonãení pfiíprav a nastartování
podstatné systémové zmûny v organizaci studia –
kreditního systému. Byla dokonãena zásadní pfie-
stavba studijních plánÛ v‰ech studijních programÛ
a jejich studijních oborÛ, mnohdy s v˘razn˘m sní-
Ïením hodinové dotace pfiímé v˘uky. PfiidrÏovali
jsme se zásad ECTS a souãasnû se snaÏili i o kva-
litativní posun ve skladbû pfiedmûtÛ jednotli-

v˘ch studijních programÛ a jejich studijních oborÛ.

Akademiãtí pracovníci
Prvotním poÏadavkem pro zaji‰tûní kvalitní

vysoko‰kolské v˘uky je vysoká odborná fundo-
vanost vysoko‰kolsk˘ch uãitelÛ. Pfiehled o prÛ-
mûrném pfiepoãteném evidenãním stavu a o fy-
zickém poãtu akademick˘ch pracovníkÛ uvádûjí
tabulky ã. 1 a ã. 2.

kategorie pracovníkÛ FF PdF PfiF ZSF OU

profesofii 11,4 7,1 3,0 1,5 23,0

docenti 20,6 33,5 18,8 5,5 78,4

odborní asistenti 67,0 78,8 52,8 18,3 216,8

asistenti 3,6 1,5 2,0 1,0 8,1

lektofii 0 4,1 0 0 4,1

vûdeãtí pracovníci 0 0 1,0 0 1,0
podílející se na v˘uce

celkem 102,6 124,9 77,6 26,3 331,4

Tabulka ã. 1: KVALIFIKAâNÍ STRUKTURA AKADEMICK¯CH PRACOVNÍKÒ VE SLEDOVANÉM

OBDOBÍ (prÛmûrn˘ evidenãní stav za rok 1999)

kategorie pracovníkÛ 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 OU

profesofii 14 1 0 1 3 8 0 0 1 0 28

docenti 67 0 1 1 3 5 1 3 2 0 83

odborní asistenti 198 1 2 0 3 19 10 4 8 2 247

asistenti 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10

lektofii 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4

vûdeãtí pracovníci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
podílející se na v˘uce

celkem 292 2 3 2 9 32 11 8 12 2 373

Tabulka ã. 2: FYZICK¯ POâET AKADEMICK¯CH PRACOVNÍKÒ VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

PODLE PRÒMùRNÉHO ÚVAZKU V PROCENTECH A CELKEM
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Z nich vypl˘vá, Ïe z celkového poãtu akade-
mick˘ch pracovníkÛ podílejících se na v˘uce
bylo v roce 1999 asi 30 % profesorÛ nebo docen-
tÛ. Proti roku 1998 tento stav nedoznal podstatné
zmûny. PfieváÏná ãást v˘uky je zaji‰Èována akade-
mick˘mi pracovníky v hlavním pracovním pomû-
ru pfii plném pracovním úvazku. 

Z celkového fyzického poãtu akademick˘ch
pracovníkÛ to v roce 1999 bylo 78,3 %. V˘jimkou
byla Zdravotnû sociální fakulta, kde v dÛsledku
specifické skladby studijních programÛ to ãinilo
pouze 31,7 %. KaÏdoroãnû v‰ak dochází k pozi-

tivnímu posunu, takÏe lze oãekávat, Ïe v hori-
zontu pûti let bude na ZSF poãet procent dvojná-
sobn˘.

Studenti a absolventi
Sbor akademick˘ch pracovníkÛ zaji‰Èoval

v roce 1999 v˘uku pro 5 195 studentÛ v bakaláfi-
sk˘ch, magistersk˘ch a doktorsk˘ch studijních
programech v presenãní, kombinované i distanã-
ní formû studia. Rozãlenûní tohoto poãtu podle
fakult a podle typÛ studijních programÛ uvádí
tabulka ã. 3.

Proti roku 1998 do‰lo k nav˘‰ení o 9,7 %. Velmi
pozitivnû lze hodnotit narÛstající poãet studentÛ
v doktorsk˘ch studijních programech (proti roku
1998 nárÛst o 42 %) se zaznamenáním prvních
dvou úspû‰n˘ch absolventÛ.

Pozitivní je i trend postupného zvy‰ování
poãtu studentÛ neuãitelsk˘ch studijních progra-
mÛ vzhledem k poãtu budoucích uãitelÛ na Filo-
zofické a Pfiírodovûdecké fakultû. V roce 1999 
byl tento pomûr na tûchto fakultách souhrnnû:
46,7 % uãitelství – 53,3 % neuãitelství, pfiiãemÏ na
Pfiírodovûdecké fakultû byl tento pomûr je‰tû
v˘raznûj‰í: 35,5 % uãitelství – 64,5 % neuãitelství.

S rostoucím poãtem studentÛ kaÏdoroãnû roste
i poãet absolventÛ. V roce 1999 absolvovalo na
Ostravské univerzitû 1 191 absolventÛ, coÏ je
o 24,2 % více neÏ v roce 1998. Uplatnûní absol-
ventÛ OU na trhu práce je vcelku dobré. Podle
prÛzkumu, kter˘ byl proveden v závûru roku

1999, nastoupilo do zamûstnání kolem 90 pro-
cent absolventÛ OU, pfiiãemÏ toto procento je
pfiibliÏnû stejné pro v‰echny studijní programy.

Studijní programy
V roce 1999 studovali studenti OU (viz tabulka

4a) celkem ve 40 studijních programech, které se
dále ãlenily na 77 studijních oborÛ. Rozdûlení
studijních oborÛ podle fakult a typu programu je
uvedeno v tabulce ã. 4b.

Z tabulek plyne, Ïe v roce 1999 nebyl akredito-
ván Ïádn˘ nov˘ studijní program, bylo akredito-
váno jen roz‰ífiení dvou studijních programÛ
(Aplikovaná matematika, Geografie) o dva nové
studijní obory (Aplikovaná algebra – Ph.D. a Poli-
tická a kulturní geografie – Mgr.).

Inovace stávajících studijních programÛ ve sle-
dovaném období spoãívala zejména v obsaho-
v˘ch zmûnách v souvislosti s pfiechodem na celo-

studijní programy FF PdF PfiF ZSF OU

bakaláfiské 224 89 633 230 226 49 353 76 1436 444

magisterské 686 132 1397 405 398 60 0 0 2481 597
(uãitelské)

magisterské 273 28 333 70 467 38 134 12 1207 148

doktorské 19 1 23 1 29 0 0 0 71 2

celkem 1202 250 2386 706 1120 147 487 88 5195 1191

Tabulka ã. 3: POâTY STUDENTÒ A ABSOLVENTÒ VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

studenti absol.  studenti absol.  studenti absol.  studenti absol.  studenti absol.  

■
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studijní programy FF PdF PfiF ZSF OU

bakaláfiské 5 0 4 0 5 0 4 0 18 0

magisterské 2 0 2 0 2 0 0 0 6 0
(uãitelské)

magisterské 3 0 3 0 4 0 1 0 11 0

doktorské 3 0 1 0 1 0 0 0 5 0

celkem 13 0 10 0 12 0 5 0 40 0

Tabulka ã. 4a: POâTY STUDIJNÍCH PROGRAMÒ S UVEDENÍM POâTU 

NOVù AKREDITOVAN¯CH PROGRAMÒ

stálé nové stálé nové stálé nové stálé novéstálé nové

studijní obory FF PdF PfiF ZSF OU

bakaláfiské 8 0 4 0 5 0 4 0 21 0

magisterské 16 0 11 0 12 0 0 0 39 0
(uãitelské)

magisterské 3 0 3 0 5 1 1 0 12 1

doktorské 3 0 1 0 1 1 0 0 5 1

celkem 30 0 19 0 23 2 5 0 77 2

Tabulka ã. 4b: POâTY STUDIJNÍCH OBORÒ VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

S UVEDENÍM POâTU NOVù AKREDITOVAN¯CH OBORÒ

stálé nové stálé nové stálé nové stálé novéstálé nové

univerzitní kreditní systém studia. SníÏení poãtu
hodin pfiímé v˘uky a racionální stavba rozvrhu
hodin v˘uky vytvofiily ãasov˘ prostor pro roz‰ífie-
ní samostatné práce studentÛ.

Pfiijímací fiízení
V roce 1999 mírnû vzrostl i poãet uchazeãÛ

o studium na OU; proti roku 1998 o 5,3 procenta.

Ke studiu v akademickém roce 1999/2000 se 
v‰ak zapsalo 1 805 nov˘ch studentÛ, coÏ bylo
o 43,7 procenta více neÏ v akademickém roce
1998/1999. To pak zpÛsobilo jiÏ zmiÀovan˘
nárÛst poãtu studentÛ o 9,7 procenta.

Rozãlenûní poãtu uchazeãÛ a poãtu zapsan˘ch
studentÛ do prvního roku studia v akademickém
roce 1999/2000 je uvedeno v tabulce ã. 5.

poãty FF PdF PfiF ZSF OU

poãet pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ 3 118 4 115 2 386 1 236 10 885

poãet zapsan˘ch studentÛ 299 890 449 167 1 805

Tabulka ã. 5: P¤IJÍMACÍ ¤ÍZENÍ VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

CeloÏivotní vzdûlávání
V poslední tabulce ã. 6 /str. 20/ jsou uvedeny

programy celoÏivotního vzdûlávání uskuteãÀova-

né na OU v roce 1999 s uvedením poãtu frekven-
tantÛ. Je patrné, Ïe témûfi ve‰kerá aktivita v této
oblasti je spojena s uãitelstvím.

■
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Závûr
V‰echna uvedená ãísla v této zprávû dovolují

konstatovat, Ïe se dafií naplÀovat zámûr, aby se

OU stala pfiirozen˘m centrem humanitní, pfiíro-
dovûdné a zdravotnické vzdûlanosti ‰irokého
ostravského regionu.

název aktivity poãty frekventantÛ

FF PdF PfiF ZSF OU

v˘chovné poradenství 32 0 0 0 32

specializaãní studium 0 643 0 0 643

roz‰ífiující studium uãitelství ze Z· na S· 0 0 27 0 27

roz‰ífiující studium uãitelství S· o dal‰í pfiedmût 21 0 61 0 82

roz‰ífiující studium uãitelství Z· o dal‰í pfiedmût 0 87 0 0 87

dal‰í vzdûlávání uãitelÛ Z· a S· 0 0 255 0 255

pfiípravné kurzy 0 0 65 0 65

celkem 53 730 408 0 1191

Tabulka ã. 6: P¤EHLED REALIZOVAN¯CH AKTIVIT V CELOÎIVOTNÍM VZDùLÁVÁNÍ 

VâETNù POâTÒ FREKVENTANTÒ



In the area of pedagogical activity the year 1999
was a year of completion of the preparation and
starting up of the substantial system changes 
in study arrangements – the Credit System.
Fundamental curricula restructuring of all study
programmes and their study branches, often with
a marked reduction of direct teaching lessons,
were completed. We followed ECTS principles and
at the same time attempted to reach higher
standards in the subject structure of particular
study programmes and their study branches.
A high academic level with regard to University
teachers is the primary requirement to secure
quality lessons.

Among the academic staff engaged in the
process of education in 1999 approx. 30% were
professors or senior lecturers. Compared to the
year 1998 there were no substantial changes. Most
lessons were provided by full-time teachers. In
1999 they represented 78.3% of the total number
of academic staff. The Medico-Social Faculty was
the exception where, due to a specific structure of
study programmes, only 31.7% were full-time
teachers. Every year there is a positive change so
we can expect the ratio in MSF to double within 
5 years.

In 1999 the academic staff provided lessons 
in regular, combined and distant forms for 
5,195 students of Bachelor, Master and Doctorate
Degree studies. Compared to 1998 there was an

increase of 9.7%. The number of students in
Doctorate Degree study programmes is also
increasing (an increase of 42% compared to 1998)
and there were also the first two successful
graduates.

There is also a gradual increase in the number of
students of non-teaching study programmes
compared to the number of future teachers at the
Pedagogical Faculty and the Faculty of Science,
which we consider a positive fact. In 1999 the ratio
in the faculties was: 46.7% of teaching 
study programmes – 53.3% of non-teaching
programmes; where the ratio in the Faculty of
Science was even more striking: 35.5% of teaching
study programmes – 64.5% of non-teaching
programmes.

The rise in students is followed every year by an
increasing number of graduates. In 1999 there
were 1,191 graduates, which is 24.2% more than in
1998.

Graduates have quite good prospects in the job
market. A survey conducted at the end of 1999
showed that about 90% of graduates from 
the UO found employment, where the ratio is
approximately the same for all study programmes.

In 1999 the students of the UO studied 
in 40 study programmes which were further
divided into 77 study branches.

In 1999 no new study programmes were
accredited, there was only the extension of two
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study programmes (Applied Mathematics,
Geography) with two new study branches (Applied
Algebra – PhD and Political and Cultural
Geography – Mgr).

The innovation of standing study programmes in
a monitored period mainly meant changes of
contents to do with the change over to the whole-
university Credit System. The decrease in the
number of direct teaching lessons and a rational
structure of syllabus made more space for the
individual work of students.

In 1999 the number of applicants to the UO
slightly increased; 5.3% more compared to 1998.
1,805 new students enrolled in the academic year
1999/2000, which was 43.7% more than in the
academic year 1998/1999. This caused the above
mentioned increase of students by 9.7%.

The numbers given in this report allow us to state
that the intention of making the University of
Ostrava a natural centre of humanitarian, scientific
and medical education for the whole Ostrava
region is being successfully fulfilled. 
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Informaãní infrastruktury
Rok 1999 byl rokem velk˘ch zmûn ve struktufie

poãítaãov˘ch sítí jak po stránce hardwarové, tak
po stránce softwarové, rokem implementace pro
univerzitu klíãov˘ch informaãních systémÛ,
rokem pfiípravy na pfiechod na rok 2000. Ve v‰ech
budovách OU byla dobudována strukturovaná
kabeláÏ UTP, v nûkter˘ch lokalitách byly instalo-
vány optické kabely. Do celouniverzitní sítû byly
pfiipojeny poslední v˘znamné budovy OU tako-
vou ‰ífikou pfienosového pásma, která umoÏÀuje
spolehlivé vyuÏívání internetu, elektronické
po‰ty a v‰ech ostatních vnûj‰ích i vnitfiních infor-
maãních systémÛ.

V˘razn˘m pfiínosem pro konektivitu do inter-
netu bylo pfiipojení OU do projektu TEN-155
k V·B-TU optick˘m kabelem s pfienosovou rych-
lostí 155 Mb/s.

Mezi hlavními budovami Ostravské univerzity
pfiipojen˘mi na optick˘ kabel je nasazena techno-
logie GigabitEthernet, v budobách je pouÏit
podle nárokÛ na ‰ífiku pásma pfiepínan˘ nebo
sdílen˘ Fast Ethernet s rychlostí 100 Mb/s, pfiípad-
nû sdílen˘ 10 Mb/s Ethernet.

Kromû Ethernetu lze na kaÏdé fakultû OU 
provozovat i technologii ATM, kterou vyÏadují
aplikace citlivé na zaruãenou kvalitu sluÏeb –
videokonference apod. Graf ã. 1 /str. 24/ znázor-

Àuje topologie pátefiní poãítaãové sítû OU. V sítích
jsou provozovány síÈové operaãní systémy –
Novell, Windows NT server, Unix. Pro správu uÏi-
vatelsk˘ch úãtÛ, domovsk˘ch adresáfiÛ a po‰tov-
ních schránek je novû pouÏit Novell 5.0, jehoÏ
NDS je transparentnû rozprostfiena po celé sí-
ti OU. To umoÏÀuje uÏivatelÛm vyuÏívat svÛj úãet
z libovolného místa OU, které je propojeno dosta-
teãnou rychlostí. Komunikace probíhá pomocí
protokolové sady TCP/IP. Nûkolik instalací Win-
dows NT 4 server je pouÏito pro provoz doméno-
v˘ch kontrolérÛ a aplikaãních programÛ jako
databáze Oracle, Lotus Domino, Ultranet apod.
V síti je zafiazeno nûkolik serverÛ s operaãním
systémem Unix, na nichÏ bûÏí informaãní systémy,
síÈové a internetové sluÏby, modemové pfiipojení
a jsou spravována nûkterá uÏivatelská konta.

Budování vlastní telekomunikaãní sítû v rámci
jednotliv˘ch budov bylo dokonãeno ke konci
roku. V druhé polovinû roku byly instalovány
poboãkové ústfiedny v rekonstruovan˘ch objek-
tech – Podlahova a v objektu ZSF v Ostravû-
-Zábfiehu.

PrÛbûÏnû probíhá zavádûní systému osobních
oprávnûní k ovládání sluÏeb na síÈov˘ch poboã-
kov˘ch ústfiednách (budovy A – E, rektorátu, 
knihovny a CIT), umoÏÀujícího volání s jed-
noznaãnou identifikací a tarifikaci soukrom˘ch

23

INFORMAâNÍ A KOMUNIKAâNÍ TECHNOLOGIE
Doc. RNDr. Alena Lukasová, CSc.



INFORMAâNÍ A KOMUNIKAâNÍ TECHNOLOGIEV¯ROâNÍ ZPRÁVA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY 1999

24

Centrum 
informaãních
technologií

 

Univerzitní 
knihovna

A C

Filozofická 
fakulta

D E

Pedagogická 
fakulta

B Zdravotnû sociální
fakulta

F

V·B-TUO
TEN 34

Slívova

Zelená Hladnovská Varenská

Sokolská

Rektorát

ZSF Zábfieh

Pfiírodovûdecká
fakulta

1000 Mb/s

155 Mb/s 100 Mb/s

1000 Mb/s

1000 Mb/s

1000 Mb/s

1000 Mb/s

Podlahová

1 Mb/s

1 Mb/s

4 Mb/s

10 Mb/s
10 Mb/s

64 kb/s

512 kb/s

Graf ã. 1: TOPOLOGIE PÁTE¤NÍ POâÍTAâOVÉ SÍTù OU V ROCE 1999

Legenda: Optické vedení

Pevná linka

Mikrovlnn˘ spoj

Komutovaná linka

Pfiístupové centrum 

y

y

y

y

y



telefonních hovorÛ z telefonních linek univerzity
(tzv. systém PIN kódÛ).

Od poloviny roku byly zprovoznûny GSM
brány umoÏnující pfiímé volání na mobilní telefo-
ny z linek síÈov˘ch ústfieden za velmi v˘hodné
tarify, pfiiãemÏ hovorné, realizované pfies tyto
GSM brány, ve srovnání s poplatky SPT Teleko-
mu, dnes âeského Telekomu, kleslo v prÛmûru
o 74 % !

Byly provedeny potfiebné aktualizace na tarifi-
kaãních programech i na ústfiednách s ohledem
na pfiechod roku 2000. Byla provedena reorgani-
zace telefonních ãísel univerzity v telefonním
seznamu SPT Telekom – âesk˘ Telekom. Je pfii-
pravováno koneãné nové vydání telefonního
seznamu, zahrnujícího ve‰keré pfiesuny kateder
a pracovníkÛ k 1. 12. 1999. Graf ã. 2 znázorÀuje
topologie telekomunikaãní sítû OU.
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Graf ã. 2: TOPOLOGIE TELEKOMUNIKAâNÍ SÍTù OU
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Dostupnost informaãních zdrojÛ
Dostupnost informaãních zdrojÛ je fie‰ena

v rovinách technické, organizaãní a softwarové.
Pfiístup k poãítaãové síti OU je zaji‰tûn zhruba

z 1000 pfiípojn˘ch míst a 500 poãítaãÛ PC zapoje-
n˘ch do sítû. Kromû uãeben pouÏívan˘ch pro
v˘uku jsou na OU k dispozici na kaÏdé fakultû
oborové studovny s celodenním provozem, 
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vyuÏívané hlavnû pro práci s vnûj‰ími i vnitfiními
informaãními zdroji. Díky fie‰ení grantu FRV·
bude moÏno poãet míst v tûchto studovnách 
roz‰ífiit o 40 míst s PC a tak v˘znamnû posílit moÏ-
nost pfiístupu k informacím.

V síti OU je postupnû instalován pfiístupov˘
systém, kter˘ umoÏÀuje selektivní systém povolo-
vání pfiístupu do uãeben, laboratofií a dal‰ích míst.
Ten má pfiímou vazbu na studentsk˘ informaãní
systém a dle jednotliv˘ch studijních programÛ
zaji‰Èuje pomocí studentsk˘ch a zamûstnaneck˘ch
prÛkazÛ – bezkontaktních proximitních karet –
pfiístup do uãeben i v odpoledních hodinách.

Kromû hlavního informaãního zdroje internetu
je celá fiada zdrojÛ vytvofiena i na OU. Jsou jimi
Ultranet s databází zhruba 60 uloÏen˘ch datov˘ch
CD pfiístupn˘ch z celé sítû, Learning Space pracu-
jící nad databází Lotusu – Dominu, kde jsou uklá-
dány v˘ukové kurzy zpracované interaktivní for-
mou dostupné pfies internet, a v neposlední fiadû
WWW informaãní systém OU, kter˘ se postupnû
stává hlavním informaãním zdrojem pro celou

akademickou obec. Do tohoto systému jsou auto-
maticky pfiená‰eny základní evidenãní údaje
z informaãních systémÛ OU, zvefiejÀovány aktuál-
ní události na ‰kole, publikovány vnitfiní pfiedpisy
a nafiízení a instalovány skripty pro vyhledávání
aktuálních telefonních ãísel, email adres, zprávu
a redakci specializovan˘ch konferencí apod.

Informaãní systémy
V posledních dvou letech do‰lo k neb˘valému

nárÛstu ãinností spojen˘ch s implementací infor-
maãních systémÛ. S rostoucí obsluÏností jednotli-
v˘ch ãinností na OU pomocí informaãních systé-
mÛ roste rychlost pfiístupu k informacím a kvalita
získan˘ch informací, ale exponenciálnû rostou
nároky na síÈ, bezpeãnost provozu a v neposlední
fiadû na odbornost a aktivní a odpovûdn˘ pfiístup
v‰ech uÏivatelÛ.

Vût‰ina hlavních informaãních systémÛ je
implementována pod databázov˘m strojem Orac-
le, pracuje se na datové provázanosti jednotliv˘ch
systémÛ umoÏÀujících automatick˘ pfienos dat
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Graf ã. 3:  INFORMAâNÍ SYSTÉMY NA OU
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a selektivní transparentní pfiístup k datÛm bez
nutnosti znalosti jednotliv˘ch operaãních systémÛ
aplikací. Graf ã. 3 /str. 26/ ukazuje pfiehled infor-
maãních systémÛ na OU a jejich vazby.

Informaãní systém STUDENT
V roce 1999 se intenzívnû pokraãovalo v imple-

mentaci integrovaného informaãního systému
STUDENT. Poãátkem roku byly do databází 
pfievedeny z pÛvodního systému informace 
o studentech OU, probûhly koneãné korekce 
studijních plánÛ, byly provedeny první zku‰ební
tiskové v˘stupy, rozvrhová komise poprvé vytvo-
fiila rozvrh pro akademick˘ rok 1999/2000.

V dubnu byla z IS Student pfiedána podkladová
data pro tisk informaãních broÏur o studiu. 
Ty byly koncem dubna a v prÛbûhu kvûtna
úspû‰nû expedovány.

Klíãov˘m bodem implementace IS STUDENT
byl pfiedzápis disciplín na dal‰í akademick˘ rok
pfiímo studenty z PC stanic v uãebnách OU. 
Na ovûfiení prÛchodnosti sítí a pfiipravenosti
systému k této akci se podíleli v‰ichni pracovníci
CIT vãetnû zainteresovan˘ch akademick˘ch pra-
covníkÛ. Po ukonãení pfiedzápisu jsme mohli
konstatovat, Ïe aÏ na drobnûj‰í nesrovnalosti v‰e
probûhlo podle oãekávání a evidence studijních
v˘sledkÛ pfie‰la plnû pod nov˘ IS STUDENT.

Knihovní informaãní systém TINLIB
Univerzitní knihovna zpracovává jiÏ ãtvrt˘m

rokem publikace v automatizovaném knihovnic-
kém systému TINLIB. V roce 1999 byl proveden
upgrade z verze 290 na 300 s názvem T-Series.
Nová verze pfiinesla zdokonalení ve v‰ech modu-
lech, které jsou v UK pouÏívány s ohledem na
zpracovatele i uÏivatele.

Systém vyuÏívá hypertextové techniky, které
umoÏÀují uÏivateli plynule ‚navigovat‘ mezi jed-
notliv˘mi entitami; napfi. od pfiedmûtu ke knize,
od knihy k nakladateli, od nakladatele k jiné
knize, od knihy k v˘pÛjãce apod. T-Series mÛÏe
pracovat v prostfiedí MS-DOS a UNIX, v obou pfií-
padech jak v jednouÏivatelské, tak i víceuÏivatel-
ské variantû. V roce 1999 pokraãovala rekatalo-
gizace star‰ího fondu – bylo zpracováno asi 

17 000 knih. Postupnû je do systému vãleÀován
i fond studovny FF. Nov˘ pfiírÛstek knihovny,
kter˘ byl v roce 1999 zpracován v T-Series, ãinil
asi 7000 knihovních jednotek. Do pÛjãovny byly
pfiidány dal‰í poãítaãe pro vyhledávání v modulu
OPAC, nebo v TinWeb pfies WWW stránky kni-
hovny. Pfiipravuje se spu‰tûní V˘pÛjãního modulu
(pfiíprava identifikaãních karet pro uÏivatele kni-
hovny, provûrka star˘ch v˘pÛjãek), s kterou se
poãítá v polovinû roku 2000.

Ekonomick˘ informaãní systém
V prÛbûhu roku 1999 probíhal v˘bûr a pfiípravy

k implementaci nového ekonomického informaã-
ního systému. Vlastní implementace mohla b˘t
zahájena aÏ v fiíjnu a pfies velmi krátk˘ ãas na
spu‰tûní takto rozsáhlého systému, se podafiilo za
obrovského úsilí pracovníkÛ finanãní úãtárny,
ekonomického úseku a implementaãní firmy
Magion s.r.o., nov˘ informaãní systém od 3. led-
na 2000 spustit naostro. Cel˘ systém je modulární,
zatím obsahuje moduly: Podvojné úãetnictví,
Závazky, Pokladna, Banka, Bankovní pfiíkazy,
Manuální úãetnictví, Cestovní náhrady a Sklady.

Systém je parametrick˘, je moÏné analytické
ãlenûní úãtÛ dle struktury organizace, ãinností.
UmoÏÀuje úãetní sledování zakázek aj. Velmi
dobfie je vyfie‰ena bezpeãnost. Systém pfiidûlová-
ní práv umoÏÀuje, aby jednotliví pracovníci mûli
práva na práci jen s tûmi doklady, které se t˘kají
daného pracovi‰tû. UmoÏÀuje sledování práce
s doklady. Systém poskytuje ‰irokou ‰kálu sestav,
které umoÏní odpovûdn˘m pracovníkÛm na 
jednotliv˘ch fakultách sledovat obraty a stavy pfií-
slu‰n˘ch úãtÛ a kontrolovat tak ãerpání prostfied-
kÛ. Systém poskytuje rovnûÏ kvalitní podporu
pro pracovníky finanãní úãtárny. Kromû zjedno-
du‰ení rutinních ãinností (párování dokladÛ,
pfiedkontace) umoÏÀuje samozfiejmû získat
v‰echny zákonné v˘stupy (hlavní kniha, úãetní
deník, v˘sledovka). Bude moÏno pfiejít na plnû
elektronickou komunikaci s bankou.

Technické zabezpeãení plynulého a bezpro-
blémového pfiechodu na nov˘ ekonomick˘ infor-
maãní systém zaji‰Èuje Centrum informaãních
technologií OU. Byli zde vyãlenûni pracovníci,
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ktefií budou operativnû fie‰it poÏadavky uÏivatelÛ
nového systému. Centrum informaãních techno-
logií bude rovnûÏ zaji‰Èovat pro‰kolení pracovní-
kÛ, ktefií budou pracovat se systémem na úrovni
kateder.

Uvedením nového systému do provozu získají
pracovníci OU pfiehledn˘ systém, fie‰ící komplex-
nû ekonomiku univerzity.

WWW informaãní systém
WWW informaãní systém na Ostravské univer-

zitû pro‰el v posledním období dynamick˘m
v˘vojem. Ten dospûl do stavu, kdy svou WWW
stránku vlastní kaÏdá katedra univerzity, kaÏdé
pracovi‰tû, mnoho zamûstnancÛ.

Smûrnicí rektora „Organizaãní zabezpeãení
vefiejného informaãního systému OU“ byl polo-
Ïen základ systému správy WWW stránek na jed-
notliv˘ch fakultách. Tam byli stanoveni informaã-
ní manaÏefii, jejichÏ úkolem je starat se o aktuali-
zaci fakultních WWW stránek. Tito pracovníci
pro‰li ‰kolením, které jim dovolí technicky zvlád-
nout proces pfiemûny prostého dokumentu na
internetovou stránku.

Uplynul˘ rok probíhala intenzivní pfiíprava na
pfiechod WWW systému na platformu Unix, která
je zejména v akademickém prostfiedí standardem.
Z tohoto dÛvodu byla zcela zmûnûna a pfiepraco-
vána adresáfiová struktura WWW stránek s dodr-
Ïením norem, které jsou pro pfiechod na UNIX
nezbytné.

Pfiínosem bude zejména moÏnost nasazení
nûkteré z technologií dynamick˘ch stránek, které
pfiinesou uÏivatelÛm WWW stránek OU nové
sluÏby. WWW stránky se stanou interaktivní
a spoleãnû s jiÏ existujícími informaãními systémy
(TINLIB, ULTRANET, STUDENT) se stanou kost-
rou úãinného, uceleného a komplexního infor-
maãního systému.

Personální informaãní systém
Byl zakoupen ke konci roku a s jeho imple-

mentací se poãítá v druhém ãtvrtletí roku 2000.
Jde o modulární systém zahrnující moduly umoÏ-
Àující vytváfiení a údrÏbu personální dokumenta-
ce, hodnocení pracovníkÛ, vzdûlávání zamûst-

nancÛ, sledování úrazÛ, sledování trhu práce,
vytváfiení a tisku sestav apod. Systém bûÏí nad
databázov˘m strojem Oracle, má vazbu na zavá-
dûn˘ ekonomick˘ informaãní systém a je pfiedpo-
klad, Ïe bude v budoucnu roz‰ífien o modul Mzdy
a ManaÏersk˘ rozhodovací systém.

Zapojení do projektu evropsk˘ch 
vysokorychlostních sítí

Ostravská univerzita je zakládajícím ãlenem
CESNET, zájmového sdruÏení právnick˘ch osob,
a jako taková je zapojena do projektu pátefiní
poãítaãové sítû pro vûdu, v˘zkum a vzdûlávání –
TEN-155. Ta spolupracuje s analogick˘mi sítûmi
národního v˘zkumu v Evropû i v USA. K síti 
TEN-155 jsme pfiipojeni optick˘m vláknem 
technologií ATM 155 Mb/s na V·B-TU, která 
je pfiipojena na Brno pfienosovou rychlost 
34 Mb/s a dále na Prahu rychlostí 155 Mb/s.
Kromû obvykl˘ch sluÏeb internetu mohou ãleno-
vé akademické obce Ostravské univerzity vyuÏí-
vat jak videokonferenãní sluÏby sítû, tak kapacitu
superpoãítaãÛ na ãesk˘ch univerzitách, které vzá-
jemnû spolupracují v rámci projektu Meta-cent-
rum.

Stav v˘poãetní techniky na OU
Stav v˘poãetní techniky na Ostravské univerzi-

tû v roce 1999 je uveden v tabulce ã. l /str. 29/.
V tomto roce bylo zakoupeno pfies 120 PC
a jeden Apple iMAC. Pfies 60 procent poãítaãÛ je
vybaveno zvukovou kartou, je‰tû vût‰í poãet má
instalovánu jednotku CD-ROM, coÏ umoÏÀuje
jejich vyuÏití v oblasti multimédií. Více neÏ 
95 procent celkového poãtu poãítaãÛ je pfiipojeno
do poãítaãové sítû s pfiístupem k internetu.
V tabulce je dále uvedeno rozdûlení PC podle
typu od dnes jiÏ málo vyhovujících 386 a 486 po
Pentium III. Na pracovi‰tích OU je pouÏíváno
témûfi 300 tiskáren, z toho více neÏ polovina 
laserov˘ch. Pro pfievod tiskov˘ch a grafick˘ch
dokumentÛ je vyuÏíváno více neÏ 30 scannerÛ.
Vzhledem k rekonstrukcím a vyfiazování star‰ích
strojÛ celkov˘ poãet PC je zhruba 550. Pro speci-
ální úãely jsou vyuÏívány unixové pracovní sta-
nice SGI O2 a SUN.
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Tabulka ã. 1: STAV POâÍTAâÒ PC NA OU

386 486 PI PII PIII Apple nové celkem tisk. L scan.

PfiF 16 32 118 54 5 9 47 234 83 14

PdF 10 29 15 7 46 61 38 4

FF 6 40 36 4 86 62 6

ZSF celkem 5 5 17 16 27 3

CIT 37 12 11 49 14 2

knihovna 20 25 6 45 15 1

rektorát 22 25 47 46 3

celkem 16 53 271 184 5 20 126 549 258 33

V sítích Ostravské univerzity je instalováno
témûfi 30 servrÛ. SlouÏí pro nejrÛznûj‰í úãely, od
poskytování systémov˘ch síÈov˘ch sluÏeb pfies
v˘poãty po knihovní, ekonomick˘ a studijní
informaãní systém. Servery jsou pfieváÏnû na plat-
formû Intel, dále SGI a Digital. Ze znaãek je
v oblasti Intel platformy zastoupena IBM a HP.
Nejvût‰í podíl v operaãních systémech mají rÛzné

typy UnixÛ, dále Novell 5 a nûkolik instalací 
Windows NT servru. 

Systémy typu PC Unix jsou vyuÏity pro zabez-
peãení síÈov˘ch sluÏeb, jako je propojování sítí
(router, DNS, DHCP server). Pracovní adresáfie
uÏivatelÛ z fiad studentÛ, pedagogÛ a zamûstnan-
cÛ jsou provozovány zejména v prostfiedí Novell
Netware.



1999 was a year in which great changes were
made to the structure of computer networks,
hardware as well as software, and a year in which
the key information systems for the University of
Ostrava were finally implemented. In all the
buildings of the University, the UTP structured
cabling was completed, and in certain parts of the
premises optical cables were installed. The
remaining University buildings were connected to
the complex University network with a wide
transmission zone, enabling extensive use of the
internet, e-mail, and other external or internal
information systems. The fact that the University of
Ostrava became involved in the TEN-155 project,
which meant its connection to the V·B-TU (The
Technical University of Ostrava) by an optical
cable with a transmission speed of 155Mb/s, was
another important achievement. Thanks to the
implementation of the INFRA II grant, the
technology of the "backbone network" was
radically modified into Gigabit Ethernet, which is
installed in all the University buildings and
connected to the optical cable. The current
concept of the "backbone" computer network
topology is shown in Picture 1.

The installation process of our own
telecommunication network within the scope of
individual buildings was also accomplished 
in 1999. The telecommunication network topology
of the University of Ostrava is shown in Picture 2.

The issue of information sources accessibility
was resolved at the technical, organisation and
software levels. Access to the University computer
network is now available from approximately 
1000 terminals as well as from 500 PCs connected
to the network.

Picture 3 shows an overview of all University
information systems together with their
interconnections. In 1999, the IS Student software
project was implemented, and the all-university
study agenda for the academic year 1999/2000
has already been running within the scope of this
new system.

In 1999, the information system Tinlib was
upgraded from the 290 version to the 300 version
called T-Series. The new version brought about
improvement in all the modules operating in our
University Library with regard to the programmers
as well as to the users.

In the course of the year 1999, preparations for
the implementation of a new economic information
system were carried out. The implementation itself
could not start until October, which meant a great
time pressure. Nevertheless, thanks to the
enormous effort of the workers of the financial
accountancy department, the economic section
and of the implementation firm Magion, Ltd, we
managed to start up the new information system on
January, 3rd 2000. The whole system is modular
and so far it consists of the following modules:
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Double-entry Accounting, Liabilities, Cashbook,
Bank accounts, Banker's Orders, Manual
bookkeeping, Refund of Travel Expenses, and
Stocks. By putting the new system into operation,
all the employees of the University of Ostrava can
take advantage of a well-arranged system, 
which represents a complex solution for the
University's economy.

During the last year, intensive preparations for
the transition of the WWW system to the UNIX
platform, which represents a standard system in
the academic environment, were made. For this
reason, the directory structure of WWW sites was
completely modified, while keeping all the
standards that are necessary for this transition.

The state of IT systems in the University of

Ostrava in the year 1999 is shown in Table 1. In this
year, 120 PCs and one Apple iMAC were
purchased. More than 95% of the total number of
the computers are connected to the network
including access to the internet. Nearly 
300 printers, more than a half of them being laser
printers, are used in workplaces around the
University.

There are nearly 30 servers installed in the
networks of the University of Ostrava, providing
many purposes, from systems network services
and miscellaneous calculations to economic and
study information systems. Among the operation
systems being used, Novell 5, different types of
OS Unix and several Windows NT installations are
the most widespread.
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V˘zkum a v˘voj

Zamûfiení v˘zkumu a v˘voje na OU
Vûdecká a v˘zkumná práce na OU zahrnuje

velmi ‰iroké spektrum nejrÛznûj‰ích oborÛ od
humanitních pfies pfiírodovûdné aÏ po lékafiské.
V˘zkum na jednotliv˘ch katedrách je znaãnû ato-
mizován. Vûdecká práce na ‰piãkové úrovni je
provozována v rámci dvou celouniverzitních
v˘zkumn˘ch ústavÛ – Ústav pro regionální studia
a Ústav pro v˘zkum a aplikace fuzzy modelování.
V roce 1998 byly definovány prioritní oblasti
v˘zkumu na jednotliv˘ch fakultách. V rámci
fakult do‰lo k urãité koncentraci v˘zkumu zave-
dením institucionálního financování v prioritních
oblastech v˘zkumu (od roku 1999).

Prioritní oblasti v˘zkumu 

na jednotliv˘ch fakultách a ústavech

Ostravské univerzity:

Filozofická fakulta:
● spoleãensko-vûdní anal˘za v regionálním

i neregionálním pfiístupu v historickém
a aktuálním kontextu

● poznání reáln˘ch potfieb regionu pfii fie‰ení
otázek sociální adaptace

● zkoumání souãasné fieãové komunikace
a jejích v˘vojov˘ch tendencí

● otázky metodologie a problémy percepce
literárního díla.

Pedagogická fakulta:
● vzdûlávání uãitelÛ, vychovatelÛ a dûtí pro

uãící se spoleãnost 21. století
● informaãní a komunikaãní technologie ve

vzdûlávání uãitelÛ
● historicko-estetické problémy regionální

hudby, hudební v˘chovy a v˘tvarného
umûní

● umûlecká (v˘tvarnou a hudební) ãinnost.

Pfiírodovûdecká fakulta
● matematické modelování a poãítaãová simu-

lace systémÛ a procesÛ (vãetnû fuzzy mode-
lování)

● teoretická algebra zamûfiená na teorii uspofiá-
dan˘ch mnoÏin a teorii okruhÛ s aplikacemi
v teorii ãísel

● struktura a chování pevn˘ch látek se zamûfie-
ním na termodynamiku, transportní jevy,
povrchové struktury a sorpãní procesy

● zmûny geografického prostfiedí v pohraniã-
ních oblastech.

● ekologické a geografické zmûny struktur prÛ-
myslov˘ch regionÛ.

Zdravotnû sociální fakulta:
● zdravotní stav a fyzická zdatnost populace

v SM regionu ve vztahu ke zpÛsobu Ïivota
a podmínek Ïivotního a pracovního prostfiedí

VùDA, V¯ZKUM A ZAHRANIâNÍ VZTAHY 
Doc. Ing. Petr Pánek CSc.
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● sociální reprezentace sociálních problémÛ
klientÛ oddûlení péãe o rodinu a dûti a so-
ciální reprezentace problémÛ, stylÛ a metod
sociálních pracovníkÛ oddûlení péãe o rodi-
nu a dûti

● histopatologie a cytologie nádorov˘ch one-
mocnûní

● endoskopické a diagnostické metody v gast-
roenterologii

● o‰etfiovatelství se zamûfiením na chronickou
cévní insuficienci dolních konãetin

● vy‰etfiovací metody ve vztahu ke kardiologii,
onkologii a abnormálnímu metabolismu.

Organizaãní, personální 

a materiální stránka

Organizaãní zaji‰tûní vûdeckov˘zkumné 
ãinnosti na OU

Koordinací vûdeckov˘zkumné ãinnosti na
Ostravské univerzitû se zab˘vá grantové oddûle-
ní. Je fiízeno prorektorem pro vûdu, v˘zkum
a vnûj‰í vztahy. Oddûlení velmi úzce spolupracu-
je s fakultními útvary pro vûdu a v˘zkum.

Hlavní úkoly grantového oddûlení:
1. získávání informací z oblasti vûdy, v˘zkumu

a zahraniãních stykÛ a jejich pfiedávání dal-
‰ím subjektÛm OU

2. grantové v˘kaznictví

3. provoz a aktualizace centrálních databází
v oblasti v˘zkumu – CEP, CEZ, RIV

4. administrativa a vyhodnocování aktivit
v rámci nadnárodního programu SOCRATES

5. monitorování zahraniãních pobytÛ studentÛ
a pracovníkÛ OU

6. vybavování pracovníkÛ OU a studentÛ vyjíÏ-
dûjících v rámci programu SOCRATES
finanãními prostfiedky a uzavírání smluv
s vyjíÏdûjícími studenty

7. management celouniverzitních projektÛ
(LEONARDO, TEMPUS,AKTION)

8. koordinování programu FRV·

9. administrativa interní grantové soutûÏe.

Personální zaji‰tûní vûdecké 
a v˘zkumné práce

Vûdecká pfiíprava vlastních perspektivních pra-
covníkÛ je v oblasti personální politiky klíãov˘m
momentem, neboÈ nelze poãítat s pfiílivem gradu-
ovan˘ch pracovníkÛ zvenãí. Fakulty sledují v˘voj
graduace sv˘ch pracovníkÛ. V roce 1999 do‰lo
k dal‰ímu roz‰ífiení moÏnosti doktorského studia
na pracovi‰tích OU.

V souvislosti s fie‰ením institucionálních zámûrÛ
do‰lo na v‰ech fakultách OU k v˘raznému zv˘‰ení
v zapojení pedagogÛ do „zapoãítávané“ badatel-
ské ãinnosti (CEP a institucionální zámûry).

FF PdF PfiF ZSF

poãet pedagogÛ zapojen˘ch 18 5 34 1
do projektÛ CEP

poãet profesorÛ a docentÛ 11 3 20 1
zapojen˘ch do projektÛ
CEP

poãet pedagogÛ zapojen˘ch 46 43 52 2
do instit. zámûrÛ

poãet profesorÛ a docentÛ 16 12 18 2
zapojen˘ch do instit. zámûrÛ

Tabulka ã. 1: ZAPOJENÍ PEDAGOGÒ DO „ZAPOâÍTÁVANÉ“ VùDECKÉ A V¯ZKUMNÉ âINNOSTI

DLE FAKULT
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U experimentálních pracovi‰È se projevil nedo-
statek stfiednû technick˘ch pracovníkÛ, zejména
v souvislosti s fie‰ením institucionálních zámûrÛ.
Péãi o pfiístrojové vybavení, pfiípravné a rutin-
ní práce museli vykonávat kvalifikovaní badatelé.

Materiální zaji‰tûní 
vûdecké a umûlecké ãinnosti

V roce 1999 získaly ãeské vysoké ‰koly dal‰í
v˘znamn˘ zdroj finanãní podpory vûdecké
a v˘zkumné ãinnosti – institucionální prostfiedky.
Spolu s grantov˘mi prostfiedky a tzv. pfiíspûvkem
na nespecifikovan˘ v˘zkum ãinila celková v˘‰e
finanãních prostfiedkÛ pro badatelskou ãinnost 
na OU 19 254 tis. Kã.

Ani v roce 1999 nenastal zásadní pokrok ve
vybavování experimentálních pracovi‰È (fyzika,
chemie a biologie) a stav je stále alarmující.
Podobnû jako v roce 1998 byly získány nûkteré
pfiístroje z ru‰en˘ch ústavÛ. Vût‰inou se v‰ak
jedná o morálnû zastaralá zafiízení, která umoÏÀu-
jí rozbûh badatelské ãinnosti, ale ne její rozvoj.
Byly rozvíjeny aktivity spojené se získáváním
grantÛ, které by umoÏnily pofiízení moderní tech-
niky (GAâR, FRV·). Pro rok 2000 byly získány
prostfiedky FRV· pro vybavení laboratofie mikro-
biologie a prostfiedky GAâR pro dovybavení
a modernizaci pracovi‰tû biofyziky.

Materiální zaji‰tûní vûdecké ãinnosti na Filozo-
fické a Pedagogické fakultû bylo v roce 1999 na
pomûrnû dobré úrovni. Je to dáno zejména men‰í
finanãní nároãností v˘zkumu na tûchto fakultách.
Pro rok 2000 byly z FRV· získány finanãní pro-
stfiedky na vybavení laboratofie lidské motoriky
katedry tûlesné v˘chovy. Vybavení bude vyuÏito
rovnûÏ k badatelské ãinnosti katedry.

V˘znamnou souãástí tvÛrãí ãinnosti na PdF OU
je umûlecká ãinnost. Pro zaji‰tûní této vût‰inou
finanãnû nároãné ãinnosti se podafiilo získat pro-
stfiedky z mimorozpoãtov˘ch zdrojÛ (granty,
sponzoring, nadace). Materiální zaji‰tûní badatel-
ské ãinnosti obou univerzitních v˘zkumn˘ch
ústavÛ v roce 1999 bylo na dobré úrovni díky zís-
kan˘m grantÛm.

V roce 1999 do‰lo k dal‰ímu zlep‰ení pfiístupu
k informaãním zdrojÛm. KaÏd˘ akademick˘ pra-

covník má pfiístup k PC a na internet. Na PfiF byla
provozována ‰piãková databáze z oblasti chemie
Cross Fire, kterou se podafiilo získat díky koordi-
novanému postupu ãesk˘ch vysok˘ch ‰kol za
v˘hodn˘ch cenov˘ch podmínek (konzorciální
licence).

Na podporu rozvoje vûdeckov˘zkumné ãin-
nosti byla organizována Interní grantová soutûÏ
(ãtvrt˘ roãník). Na základû priorit schválen˘ch 
VR OU a v˘sledkÛ oponentur podan˘ch projektÛ
bylo k podpofie navrÏeno 24 projektÛ. Bylo roz-
dûleno 500 tis. Kã.

Mezinárodní spolupráce 

ve v˘zkumu a v˘voji

Ve spolupráci se zahraniãními partnery (Inter-
national Centre for Technical Research London)
byl pfiipravován vstup do 5. rámcového programu
EU. Byl pfiedjednán projekt smûfiovan˘ do oblasti
hygieny a ochrany zdraví obyvatelstva, v nûmÏ by
se za ãeskou stranu zúãastnila katedra biologie
PfiF a ZSF. PfiF pfiipravila pro rok 2000 ve spolu-
práci s nûkter˘mi dal‰ími ãesk˘mi univerzitami
projekt 5. RP v oblasti multimediální v˘uky.

V rámci úãasti OU v tzv. Stfiedoevropské ‰estce
byl na popud Pädagogische Hochschule Erfurt
pfiipravován spoleãn˘ projekt zamûfien˘ na jazy-
kovûdnou problematiku. Následnû bude usilová-
no o zaji‰tûní financování tohoto projektu ze
zdrojÛ EU. FF pfiipravila pro rok 2000 projekt pod
UNESCO.

Na ZSF byla zfiízena kanceláfi konsorcia ECSP-
RESS, tvofieného Evropskou asociací ‰kol sociální
práce, Evropskou asociací ‰kol sociální pedagogi-
ky a Evropsk˘m centrem komunitního vzdûlává-
ní. Cílem práce kanceláfie je vytváfiet databanku
‰kol a institucí pro organizování spoleãn˘ch pro-
jektÛ v oblasti vzdûlávání, v˘zkumu a praxe
v sociální práci.

Spolupráce s Akademií vûd âR, 

resortními v˘zkumn˘mi útvary

a nevládním sektorem

Spolupráce s ústavy AV âR byla do znaãné míry
ovlivnûna tím, Ïe v Ostravû a regionu severní
Moravy pÛsobí v souãasné dobû pouze Ústav
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geoniky AV. Pfiírodovûdecká fakulta mûla v roce
1999 s tímto ústavem velmi úzkou spolupráci ve
v˘zkumu i pedagogickém procesu. OU dále spo-
lupracovala s tûmito ústavy AV: Ústav pro ãeskou
literaturu v Praze, Sociologick˘ ústav, Ústav pro
jazyk ãesk˘, Ústav pro soudobé dûjiny, Ústav kra-
jinné ekologie a Entomologick˘ ústav v âesk˘ch
Budûjovicích, Ústav ekologie krajiny v Brnû, Fyzi-
kální ústav, Ústav makromolekulární chemie.
Spolupráce se uskuteãÀovala pfiedev‰ím formou
spoluúãasti na fie‰ení spoleãn˘ch v˘zkumn˘ch
projektÛ. Ménû bylo vyuÏíváno zapojování pra-
covníkÛ akademie vûd do v˘uky.

Spolupráce s podnikovou sférou a institucemi
regionu byla závislá vût‰inou na osobních 
kontaktech jednotliv˘ch pracovníkÛ. Tyto 
kontakty byly realizovány formou vedlej‰ích 
pracovních pomûrÛ. Nejaktivnûji si vedla PfiF OU,
která spolupracovala s KHES Ostrava, MCHZ
Ostrava a Fakultní nemocnicí v Ostravû-Porubû,
V˘zkumn˘m ústavem lesního hospodáfiství
a myslivosti ve Fr˘dku-Místku a V˘zkumn˘m

ústavem vodohospodáfisk˘m v Ostravû. Velmi
úzká a mnohostranná byla spolupráce ZSF
s Fakultní nemocnicí v Ostravû-Porubû. FF OU
spolupracovala s Památkov˘m ústavem v Ostra-
vû, Slezsk˘m ústavem v Opavû a Îidovsk˘m
muzeem v Praze.

V roce 1999 byly uãinûny rovnûÏ zásadní kroky
k realizaci projektu Vûdecko-technologického
parku (VTP) Ostrava, na nûmÏ se Ostravská uni-
verzita podílí spolu s V·B-TU, Slezskou univerzi-
tou v Opavû, Magistrátem mûsta Ostravy a Agen-
turou pro regionální rozvoj Ostrava. V roce 2000
bude pfiikroãeno k vybudování fiídicího centra
s 3000 m2 tzv. inkubátorov˘ch jednotek, které by
mûly slouÏit zaãínajícím firmám. Ostravská uni-
verzita nabídla v rámci své úãasti ve VTP konzul-
taãní a poradenskou ãinnost.

Grantové aktivity OU v roce 1999

Rozhodující podíl mezi badatelsk˘mi projekty
tvofiily projekty podané do GAâR (52 % fie‰en˘ch
projektÛ). Nejvy‰‰í finanãní ãástku získala OU pro

FF PdF PfiF ZSF rektorát OU celkem

poãet fie‰en˘ch projektÛ 6 2 10 1 3 22

z toho nov˘ch v r. 1999 1 1 5 1 0 8

pokraãujících v r. 2000 3 0 7 1 3 14

prostfiedky celkem (tis. Kã) 1 880 170 2 687 400 3 122 8 259

NIV (tis. Kã) 1 740 170 2 059 200 3 122 7 291

Tabulka ã. 2: PROJEKTY CEP PODLE ÚTVARÒ
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projekty programu „Podpora v˘zkumu na vyso-
k˘ch ‰kolách“ (38 % celkové finanãní ãástky pro
projekty CEP). Na resortní granty (M·MT) pfiipad-
la pouze 2 % získan˘ch prostfiedkÛ. Tabulka ze

/str. 35/ ukazuje úspû‰nost jednotliv˘ch subjektÛ
OU v získávání grantÛ. Granty získané ústavy
jsou zahrnuty pod rektorát.
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Graf ã. 3: POROVNÁNÍ âÁSTEK (V TIS. Kâ) ZÍSKAN¯CH ÚTVARY OU V ROCE 1998 A 1999

Fond rozvoje vysok˘ch ‰kol
Rok 1999 nebyl pro na‰i univerzitu pfiízniv˘.

Ze 46 podan˘ch projektÛ získalo finanãní podpo-
ru pouze 14 projektÛ. Takto získaná ãástka ãinila
1 579 tis. Kã. V˘voj získan˘ch prostfiedkÛ v obdo-

bí 1995–1999 zachycuje graf ã. 2. Nutno zdÛraz-
nit, Ïe ve financování Fondu rozvoje vysok˘ch
‰kol (FRV·) po stagnaci v letech 1995–1997 do‰lo
v roce 1998 k v˘raznému sníÏení celkové dotace
z 200 mil. na 140 mil. Kã.

■
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Na konci roku 1999 probûhlo hodnocení
v˘sledkÛ dosaÏen˘ch v rámci institucionálního
v˘zkumu externími posuzovateli a bûhem ledna
a února 2000 byly organizovány vefiejné oponen-
tury. K v˘sledkÛm hodnocení se vyjádfiily vûdec-
ké rady fakult, u celouniverzitních institucionál-
ních zámûrÛ Vûdecká rada Ostravské univerzity
na svém fiádném zasedání dne 29. února 2000.
Závûry hodnocení byly postoupeny M·MT.

Interní grantová soutûÏ (IGS)
Na podporu badatelsk˘ch aktivit zejména mla-

d˘ch kolegÛ byla rovnûÏ v roce 1999 organizována
IGS (jiÏ ãtvrt˘ roãník). Ze 40 pfiihlá‰en˘ch projektÛ
bylo na základû posouzení externími posuzovateli
vybráno k finanãní podpofie celkem 24 projektÛ,
mezi nûÏ byla rozdûlena ãástka 500 tis. Kã.

Národní v˘zkumná centra

Do vládou pfiipravovaného programu „Národ-

ních v˘zkumn˘ch center“ byly za Ostravskou uni-
verzitu podány tfii pfiedbûÏné návrhy:

„Institut pro teorii inteligentních systémÛ„

„Národní centrum pro v˘zkum genotoxic-
k˘ch faktorÛ a ochrany zdraví„

„Ústav pro regionální studia“.

Umûlecká ãinnost
Pro PdF OU je typická umûlecká ãinnost

(hudební a v˘tvarná), které se vûnuje ãtvrtina
pedagogÛ. ·iroká byla paleta domácích a zahra-
niãních koncertÛ a v˘stav v roce 1999 (m.j. v SRN,
Itálii, Brazílii, JiÏní Korei).

Mezinárodní spolupráce ve vzdûlávání

Mezinárodní programy

Dále byla pracovi‰tû OU zapojena do progra-
mu AKTION  a CEEPUS. Na ZSF byl fie‰en projekt
za finanãního pfiispûní UNESCO.

Za období existence FRV· (od roku 1992) bylo
pracovi‰ti OU podáno 250 projektÛ a schváleno
95 (38 % úspû‰nost). Co do úspû‰nosti zaujímáme
14. místo mezi V·. Do v˘bûrového fiízení pro rok
2000 bylo podáno za OU 43 projektÛ (âR celkem
1954). V poãtu podan˘ch projektÛ jsme na 
14. místû mezi ãesk˘mi vysok˘mi ‰kolami.

Institucionální zámûry
V roce 1999 byla poprvé uplatnûna tato nová

forma financování vûdy na vysok˘ch ‰kolách.
Ostravské univerzitû byla poskytnuta na 10 zámû-
rÛ celková ãástka 4,2 mil. Kã (tj. 0,6 % sumy
poskytnuté ãesk˘m V·). Rozdûlení mezi útvary
OU ukazuje graf ã. 4.
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Dal‰í aktivity OU

V˘znamné konference
âestn˘ doktorát

Ostravská univerzita udûlila na slavnostním
zasedání své vûdecké rady dne 16. listopadu 1999,

které se uskuteãnilo u pfiíleÏitosti oslav v˘roãí 
17. listopadu, ãestnou vûdeckou hodnost doktora
honoris causa historick˘ch vûd v˘znamnému his-
torikovi a pedagogovi prof. PhDr. Juliu Albertymu
z Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici.

FF PdF PfiF ZSF OU celkem

poãet studentsk˘ch 35 65 24 13 137
v˘jezdÛ

t˘dny strávené 420 1235 134 39 1828
v zahranicí celkem

poãet v˘jezdÛ 59 31 68 14 172
pedagogÛ

dny v zahraniãí 637 108 891 68 1704
celkem

Tabulka ã. 3: MOBILITY STUDENTÒ A PEDAGOGÒ OU V ROCE 1999
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OU ve spolupráci s V·B získala v roce 1999
podporu nového projektu TEMPUS „Regional
Administrative Training Centre“ pro období let
2000–2001. Cílem je pfiipravit ve spolupráci se
zahraniãními univerzitami (GB, B, Fin, Aus) lek-
torsk˘ sbor pro ‰kolení pracovníkÛ správní sféry
v problematice EU. Zavr‰ením projektu bude zfií-
zení ‰kolicího centra pro potfieby regionu.

V roce 1999 byl podán úspû‰n˘ celouniverzitní
grant „Management Training for Cultural Mana-
gers“ pod programem LEONARDO.

Mobility studentÛ a pedagogÛ
Nejv˘znamnûj‰ím programem podpory mobilit

studentÛ a pedagogÛ je SOCRATES/ERASMUS.
V rámci institucionální smlouvy bylo uzavfieno 
30 bilaterálních smluv se zahraniãními partnery
a získána ãástka 46 920 EUR pro zaji‰tûní aktivit
pedagogÛ a 53 872 EUR pro mobility studentÛ.
Podrobné údaje lze získat na grantovém a zahra-
niãním oddûlení OU (Annual Report 1999)

Údaje o mobilitách podle jednotliv˘ch fakult 
shrnuje tabulka ã. 3.

■
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Research and development
The scientific and research activity of the

University includes a large spectrum of different
branches, from humanistic through scientific to
medical ones. Scientific activity at the top level is
carried out within the framework of two whole-
university research institutes – the Regional
Studies Institute and the Institute for Research &
Applications of Fuzzy Modelling. In the year 1998
priority areas of research at individual faculties
were defined. Within the faculties a certain
concentration of research took place because of
the introduction of institutional financing in priority
areas of research (since 1999). Together with
grants and the so-called contribution to non-
specific research, the UO obtained a total amount
of 19.254,000 CZK from state resources for its
research activity. Out of this, the amount of 4,2 mil.
CZK (i.e. 0.6% of the amount of money granted to
all the Universities in the Czech Republic) was for
financing 10 institutional plans solved in the UO.

A decisive proportion of research projects were
projects handed into the GAâR (52% of solved
projects). Resort grants (M·MT) received only 2%
of obtained means. The UO workplaces obtained
in total 8.259,000 CZK from grants.

The Grant Department of the UO organized the
Internal grant competition (4th year) to support the
development of science and research activity. The

amount of 500,000 CZK was divided among 
24 chosen projects.

In the future it is necessary to concentrate on
obtaining financial means for research activity from
foreign resources. The Faculty of Science
prepared, in co-operation with other Czech
Universities, a project of the 5th skeleton
programme in the area of multimedia lessons.

In 1999 the UO was less successful in gaining
development grants from the Fund of Universities
Development (1.007,000 CZK). In the course of the
existence of the Fund of Universities Development
(since 1992), the UO has handed in 250 projects,
out of which 95 were approved (a 38% success
rate). As for success rate we are in 14th place
among other Universities.

In 1999 three preliminary proposals of research
centres were handed into the "National Research
Centres" programme, which is organized by the
government.

In 1999 the office of ECSPRESS syndicate,
consisting of the European School Association of
Social Work, the European School Association of
Social Pedagogy, and the European Centre of
Community Education, was established in the
Medico-Social Faculty. The aim of the office is to
construct a data bank of schools and institutions
for organizing corporate projects in the areas of
education, research and practice in social work.

Résumé

SCIENCE,  RESEARCH & INTERNATIONAL 
CO-OPERATION
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Co-operation with institutions of the Academy of
Science of the Czech Republic was considerably
influenced by the fact that currently only the
Institute of Geonica AV operates in Ostrava and
the region of Northern Moravia. In 1999 the Faculty
of Science closely co-operated with this institute in
the fields of research and pedagogical process.
The faculties co-operated with 8 other institutions
of the Academy of Science of the Czech Republic
and many other regional institutions.

The Pedagogical Faculty of the UO is known for
its art activities (music, painting) in which one
fourth of its teachers is involved. There was a wide
range of domestic and foreign concerts and
exhibitions in 1999 (among others in Germany,
Italy, Brazil and South Korea).

In 1999 access to information resources was
improved. All academic staff have access to PCs
and the internet. At the beginning of the year a new
university library and study rooms were opened at
the Faculty of Science and the Pedagogical
Faculty.

International Co-operation in Education
After co-operation with the V·B-TU the UO

obtained financial support for a new project –

TEMPUS "Regional Administrative Training Centre"
for the period 2000–2001. Its aim is to prepare, in
co-operation with foreign Universities (UK, Belgium,
Finland and Austria), a group of lecturers for training
administrative workers in EU matters. The project
will be rounded off with the setting up of a training
centre to attend to the needs of the region.

In 1999 a successful whole-university grant
"Management Training for Cultural Managers"
within the programme LEONARDO was handed in.

SOCRATES/ERASMUS is the most important
programme of the students and teachers mobi-
lity support. Within an institutional contract, 
30 bilateral contracts with foreign partners were
concluded, and an amount of 46,920 EUROs was
obtained for securing teachers’ activities and
53,872 EUROs for students’ mobility.

Other UO activities
In its festive session on November 16th 1999,

held on the occasion of celebrating the 17th

November anniversary, the University of Ostrava
conferred a honorary scientific degree of doctor
honoris causa of historical sciences to a leading
historian and teacher, Prof. PhD. Julius Alberty,
from the Matej Bel University in Banská Bystrica.

SCIENCE, RESEARCH & INTERNATIONAL CO-OPERATIONANNUAL REPORT 1999
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V roce 1999 nabyl úãinnosti zákon ã. 111/1998
Sb. o vysok˘ch ‰kolách, upravující v˘znamn˘m
zpÛsobem postavení, práva a povinnosti vysoké
‰koly jako nejvy‰‰ího ãlánku vzdûlávací soustavy.

V˘raznû byly spolu se studijní oblastí zmûnûny
práva a povinnosti v oblasti rozpoãtu vefiejn˘ch
vysok˘ch ‰kol, nakládání s jejich majetkem
a jejich hospodafiení. Zásadní zmûna nastala
v oblasti odmûÀování v tom smyslu, Ïe odmûÀo-
vání zamûstnancÛ OU se zaãalo fiídit vnitfiním
mzdov˘m pfiedpisem, kter˘ vychází ze zákona 
ã. 1/1992 Sb. o mzdû, odmûnû za pracovní poho-
tovost a o prÛmûrném v˘dûlku ve znûní pozdûj-
‰ích pfiedpisÛ.

Pfiípisem ãj. 15269/99-33 byla OU na poãátku
roku zaslána Smlouva o poskytnutí neinvestiã-
ních dotací (NIV) ze státního rozpoãtu na usku-
teãÀování akreditovan˘ch studijních programÛ
celoÏivotního vzdûlávání a s tím spojenou umû-

leckou nebo dal‰í tvÛrãí ãinnost s v˘jimkou tvÛrãí
ãinnosti vûdecké, v˘zkumné nebo v˘vojové a na
rozvoj vysoké ‰koly ve v˘‰i 183 012 tis. Kã. Na
rozdíl od minul˘ch let nebyl stanoven ze strany
M·MT limit mzdov˘ch prostfiedkÛ. V prÛbûhu
roku 1999 byla ãtyfimi dodatky upravena ze stra-
ny poskytovatele základní smlouva, pfiiãemÏ se
vÏdy jednalo o úãelové prostfiedky, jako napfi.: sti-
pendia PGS a pro zahraniãní studenty, NIV spoje-
né s investiãní v˘stavbou, projekty z fondu minis-
tra a FRV· a programy CEEPUS a AKTION.

Na v˘zkum a v˘voj byla poskytnuta dotace ve
v˘‰i 15 552 tis. Kã, obsahující prostfiedky na insti-
tucionální zámûry, nespecifikované a úãelové
prostfiedky na VaV a dotace na resortní v˘zkum.

Dal‰ím zdrojem pfiíjmÛ byly pfiíjmy v hlavní
ãinnosti, které byly tvofieny poplatky spojen˘mi
se studiem, v˘nosy z majetku a v˘nosy z doplÀ-
kové ãinnosti.

HOSPODA¤ENÍ
Ing. Ladislav Kudela

hlavní ãinnost doplÀková ãinnost

FF 513 589

PdF 1 402 3 458

PfiF 1 005 704

ZSF 2 171 30

rektorát 2 355 30

celkem 7 446 4811

P¤ÍJMY V HLAVNÍ A DOPL≈KOVÉ âINNOSTI (v tis. Kã)
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V období leden aÏ záfií 1999 byla ze strany
Ministerstva financí nafiízena regulace neinvestiã-
ních finanãních prostfiedkÛ, upravující ãerpání 
o – 5 % oproti rozpisu. Na základû regulaãního
opatfiení byl vydán pfiíkaz rektora ã. 39/1999
k zabezpeãení úspor za I. pololetí.

·patná finanãní situace se projevila sníÏením
plánovan˘ch nákupÛ, oprav, omezením sluÏeb-
ních cest, publikaãní ãinnosti, rozvojov˘ch zámû-
rÛ apod. S okamÏitou platností byla zastavena
ve‰kerá údrÏba, ãerpání poloÏek za sluÏby. Ve‰-
kerá opatfiení vedla k tomu, aby se regulace
nedotkla pokud moÏno mezd zamûstnancÛ OU.
V mûsíci záfií byly rozhodnutím Ministerstva
financí vefiejné vysoké ‰koly vyãlenûny z regulaã-
ních opatfiení a limit v˘dajÛ byl otevfien na 100 %
pÛvodnû rozepsané dotace.

Nejvût‰í ãást prostfiedkÛ byla vynaloÏena na
mzdy zamûstnancÛ OU a povinné odvody sociál-
ního a zdravotního poji‰tûní.

Za spotfiebovanou energii v‰eho druhu jsme
vynaloÏili témûfi 10 mil. Kã.

V kalendáfiním roce 1999 bylo v rámci bûÏné
údrÏby a oprav nemovitého majetku OU vyãlenû-
no cca 7,6 mil. Kã z rozpoãtu NIV. Jedná se
o práce provádûné dodavatelsky cizími organiza-
cemi (subjekty) na základû objednávek a smluv
o dílo. Plná polovina, tj. cca 3,8 mil. Kã, byla vlo-
Ïena do stavebních úprav a oprav v objektu na
Podlahovû ul. v Ostravû-Mar. Horách. Zde byly
stávající prostory upraveny pro v˘uku tfií kateder,
a to obãanské v˘chovy, katechetiky a pfiedev‰ím
katedry v˘tvarné tvorby PdF. Zb˘vající finanãní
prostfiedky byly pouÏity na men‰í a stfiední sta-
vební opravy a havárie v ostatních ‰kolních budo-
vách OU.

Za knihy a ãasopisy jsme vynaloÏili 2 766 tis.
korun, pouÏívání sítû CESNET nás stálo 1 480 tis.
korun, za po‰tovné a telefony bylo uhrazeno pfies
3 mil. korun. Nájemné za uÏívání dal‰ích prostorÛ
a zafiízení ãinilo témûfi 3 mil. korun. Náhrady za
cestovní v˘daje v rámci hlavní ãinnosti ve v˘‰i 
1 378 tis. korun a na zahraniãní pracovní cesty 
1 751 tis. korun.

HOSPODA¤ENÍV¯ROâNÍ ZPRÁVA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY 1999
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Stavby ukonãené

■ „Rekonstrukce anatomie“
V roce 1998 byla zahájena stavba „Rekonstruk-

ce objektÛ pro normální a patologickou anatomii
Zdravotnû sociální fakulty v Ostravû-Zábfiehu“.

V prvé fázi byla dokonãena rekonstrukce 1. NP.
b˘valého fieditelství pro teoretickou v˘uku
a hotové dílo bylo po kolaudaci pfiedáno k uÏívá-
ní dnem 17. 7. 1999, kdy kolaudaãní rozhodnutí
nabylo právní moci.

Ve druhé fázi byla dokonãena rekonstrukce
objektu b˘valé patologie. Pfii rekonstrukci tohoto
objektu byl zachován pÛvodní úãel budovy, roz-
‰ífien o nezbytné zázemí k v˘uce studentÛ, coÏ si
vyÏádalo zmûny dispozic na vazby splnûní poÏa-
davkÛ norem pro vysoké ‰koly. Objekt je urãen
pro praktickou v˘uku Ústavu pro normální
a patologickou anatomii ZSF OU. Ukonãená stav-
ba byla pfiedána uÏivateli dnem 5. 10. 1999 po
právní moci kolaudaãního rozhodnutí.

Celá investiãní akce byla dotována ze státního
rozpoãtu M·MT s malou spoluúãastí FRIM OU.

■ „Zmûna uÏívání 1. NP. v objektu C, Bráfova 7,
Ostrava 1„
V prosinci roku 1998 byly zahájeny stavební

úpravy v˘‰e uvedeného 1. NP. v objektu „C“ pro
uÏivatele Pfiírodovûdecké fakulty OU. Stavba byla
ukonãena a pfiedána dnem pfiedání a pfievzetí
investorem v kvûtnu 1999. Rekonstrukcí byly

vybudovány posluchárny pro 15 aÏ 30 studentÛ,
pracovna pedagogÛ a bufet s pfiíslu‰n˘m zázemím.

Stavba byla dotována ze státního rozpoãtu
M·MT bez spoluúãasti OU.

■ „Rekonstrukce a modernizace 
laboratofií chemie„
V objektu „C“ na Bráfovû ulici byla provádûna

v roce 1999 rekonstrukce místností ve 2. NP. na
laboratofi chemie a seminární uãebnu katedry
chemie PfiF OU.

Investiãní prostfiedky byly hrazeny z FRIM OU
a prvotní vybavení ze státního rozpoãtu NIV
M·MT.

Ukonãená stavba byla pfiedána uÏivateli vãetnû
vybavení dnem pfiedání a pfievzetí investorem, tj.
v záfií 1999.

Akce rozestavûné

■ „Rekonstrukce objektu „A“ koleje 
Jana Opletala Hladnov„
Ostravská univerzita pfievzala do vlastnictví od

V·B-TU areál studentsk˘ch kolejí Jana Opletala
Hladnov ve Slezské Ostravû vãetnû zpracované
projektové dokumentace k rekonstrukci objektu
„A“. Rekonstrukce zam˘‰lená pÛvodním vlastní-
kem V·B-TU mûla b˘t financována z investic
FRIM V·B. Po pfievodu areálu na OU vypracovala
univerzita Dodatek k pÛvodnímu stavebnímu
zámûru a projednala s M·MT financování ze stát-

INVESTIâNÍ ROZVOJ
Ing. Ladislav Kudela
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ního rozpoãtu âR. Rekonstrukce byla zahájena
v listopadu 1999. Ukonãení stavby podle schvále-
ného Dodatku OU je v prosinci 2000. Rekon-
strukce probíhá za plného obsazení ubytovací
kapacity studenty, a proto OU jedná s dodavate-
lem stavby, uÏivatelem KaM a studenty o moÏ-
ném uspí‰ení dokonãení rekonstrukce k 30. 9.
2000. Ostravská univerzita jako nynûj‰í investor
poãítala s tím, Ïe objekt „A“ bude pfii rekonstrukci
zcela vyklizen. Neovlivnila v‰ak uzavírání smluv
se studenty provádûné KaM V·B.

Pokud uÏivatel KaM a studenti pfiistoupí na
podmínky dodavatele uvolÀovat postupnû od 
1. 5. 2000 prostory pro rekonstrukci tam, kde je
nutné vyklizení pokojÛ studenty, je moÏné, Ïe se
podafií stavbu dokonãit k 30. 9. 2000. Dodavatel
posílí stavbu vût‰ím poãtem pracovníkÛ i s pro-
dlouÏenou denní pracovní dobou. K eventuální
zmûnû ukonãení stavby k 30. 9. 2000 vypracuje
dodavatel nov˘ harmonogram postupu prací,
s nímÏ bude seznámen jak uÏivatel KaM, tak stu-
dentská rada.

Akce v projektové pfiípravû

■ „Rekonstrukce objektu D5, Reální, vã. dvorní
fasády a v˘mûny oken„

V roce 1999 byl zpracován projekt pro tuto
rekonstrukci. Ostravská univerzita hodlá kromû
rekonstrukce dvorní fasády provést opravu fasá-
dy uliãní, tj. z Reální a Po‰tovní ulice. Objekt je
veden v rejstfiíku památkovû chránûn˘ch objektÛ,
coÏ komplikuje zahájení realizace. Památkov˘
ústav v Ostravû poÏádal OU o provedení staveb-
nû historického prÛzkumu obou ãástí fasád
a podle pfiípadn˘ch negativních v˘sledkÛ tohoto
prÛzkumu, Ïe uliãní fasáda je zcela po‰kozená

(pod skofiápkou nûkolika nátûrÛ zvûtralá omítka),
rozhodne Magistrát mûsta Ostravy, Útvar hlavní-
ho architekta, oddûlení památkové péãe, Ïe tuto
fasádu bude nutno oklepat aÏ na cihlu. Znamená
to pro OU zajistit detailní projektovou dokumen-
taci a finanãní prostfiedky k realizaci se zv˘‰í.

Podle zámûru má b˘t realizace rekonstrukce
zahájena nejpozdûji v kvûtnu 2000.

Stavba bude financována zcela ze státního roz-
poãtu.

Akce v pfiedprojektové pfiípravû

■ „Rekonstrukce objektu Chittussiho 10 
ve Slezské Ostravû„

V roce 1999 bylo na základû rozhodnutí Komise
expertÛ M·MT âR zadáno zpracování více studií
pro zámûr dobudování areálu PfiF na Hladnovû.

Po pfiedloÏení studií ãlenÛm Komise expertÛ
M·MT byla vybrána studie pod heslem SOVA,
která fie‰í komplexní vyuÏití území vãetnû zmûn
ve stávajících objektech. Vzhledem k tomu, Ïe
zámûr vyÏaduje pfies 200 mil. Kã, bude jeho reali-
zace postupná. Jako první etapa bude v˘stavba
nov˘ch objektÛ na volné zbytkové plo‰e ãásti
b˘valého gymnázia Chittussiho 10.

Zahájení projektov˘ch prací se pfiedpokládá od
února do fiíjna 2000. Následná realizace podle
zámûru pak od listopadu 2000.

Stavba bude financována velkou mûrou ze stát-
ního rozpoãtu s drobnou spoluúãastí FRIM OU.
Ukonãení I. etapy za pfiedpokladu, Ïe nenastanou
Ïádné komplikace pfii zahájení, poãítá OU
v únoru 2002. Pak by mûla následovat dal‰í etapa
v˘stavby aÏ do úplného ukonãení celého areálu
dle zpracovaného Stavebního zámûru do roku
2004–2005.
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In 1999 law No.111/1998 pertaining to
Universities came into force. It significantly
regulated the position, rights and duties of
Universities at the top of the education system.

The University of Ostrava was sent a Contract
providing a non-investment grant NIV of
183.012,000 CZK in letter No.15 269/99–33.
Research and development were granted
15.552,000 CZK.

During the period January-September the
Ministry of Finance announced a regulation of 
non-investment financial means, which cut
drawings by 5% compared to the budget. In
September the expenses limit was increased to
100% of the original approved subsidy.

We spent almost 10 mil. CZK on used energy.
The University spent 2.766,000 CZK on books

and magazines, and over 3 mil. CZK on telephone
calls and postage fees. The UO spent within the
framework of its own work 1.378,000 CZK on travel
expenses and 1.751,000 CZK on foreign business
trips.

Constructions finished

● Reconstruction of anatomy department
In the year 1998 the "Reconstruction of buildings

for pathologic anatomy in the Medico-Social
Faculty in Ostrava-Zábfieh" started. The buildings
are to serve the practical lessons of the Institute of
Pathologic Anatomy of the MSF UO. The
reconstructed buildings were handed over on
October, 5th 1999.

● Change of using the 1st NP in the "C" building,
7 Bráfova Street, Ostrava 1

Lecture rooms for 15 to 30 students, teachers’
offices and a snack bar were built as a result of the
reconstruction.

● Reconstruction and modernization 
of chemistry laboratories
The finished construction, including equipment,

was handed over to the user in September 1999.

Résumé

MANAGEMENT AND ECONOMY
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Rok 1999 byl rokem zásadních zmûn ve struk-
tufie poãítaãov˘ch sítí jak po stránce hardwarové,
tak po stránce softwarové, rokem implementace
pro OU klíãov˘ch informaãních systémÛ, rokem
pfiípravy na pfiechod na rok 2000. Centrum fie‰ilo
kontinuálnû v návaznosti na uplynulá léta fiadu
úkolÛ, jejichÏ podstata je dlouhodobá, mj. budo-
vání a správy poãítaãov˘ch sítí, napojení sítí do
projektu TEN-155 a budování telefonní infrastruk-
tury.

Hlavní pozornost a úsilí pracovníkÛ centra
v roce 1999 byla upfiena na ukonãení implemen-
tace informaãního systému STUDENT, v˘bûr
a implementaci ekonomického informaãního
systému, instalaci nûkolika mikrovlnn˘ch spojÛ,

upgrade síÈového informaãního systému Novell,
zmûnu technologie na pátefiní poãítaãové síti.

Centrum informaãních technologií (CIT) bylo
v roce 1999 nositelem a spolufie‰itelem fiady pro-
jektÛ Fondu rozvoje vysok˘ch ‰kol M·MT v cel-
kové v˘‰i 1,2 mil. Kã.

Zprovoznûní nov˘ch zafiízení, implementace
nov˘ch informaãních systémÛ pfiineslo s vy‰‰ími
technick˘mi a informaãními moÏnostmi i vût‰í
pracovní zatíÏení v‰ech zamûstnancÛ centra,
jejichÏ poãet se zv˘‰il proti roku 1998 o jednoho
pracovníka na celkov˘ poãet jedenadvaceti
zamûstnancÛ. V˘razn˘m pfiínosem bylo pro cent-
rum provádûní pomocn˘ch ãinností pracovníky
vykonávajícími v CIT civilní sluÏbu.

CENTRUM INFORMAâNÍCH TECHNOLOGIÍ
Mgr. Martin Malãík

Informaãní systémy

4

Audiovizuální centrum

2

Ediãní stfiedisko

2

Poãítaãové sítû

5

Technici

6

Vedoucí IC

Sekretariát
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Poãet 
zamûstnancÛ

Obr. ã. 1. PERSONÁLNÍ STAV CIT
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Informaãní systémy

Útvar informaãních systémÛ CIT mûl v roce
1999 ãtyfii zamûstnance a zaji‰Èoval velké mnoÏ-
ství odborn˘ch ãinností v tûchto oblastech:

1. Správa a aktualizace knihovního informaãní-
ho systému TINLIB, upgrade na novou verzi
pod názvem T-Series, pfiíprava na spu‰tûní
v˘pÛjãního protokolu.

2. Práce na implementaci integrovaného IS Stu-
dent. Na konci letního semestru probûhl
pfiedzápis studijních disciplín na akademick˘
rok 1999/2000 a zápisem do tohoto akade-
mického roku na podzim roku 1999 pfie‰la
evidence studijních v˘sledkÛ plnû pod nov˘
IS Student. Souãasnû probíhala reinstalace
databáze Oracle na vy‰‰í verzi a pfiíprava
instalace pfiístupu do IS pfies WWW. V prÛbû-
hu roku byl vybrán typ studentského
a zamûstnaneckého prÛkazu a organizaãnû
zaji‰tûno fotografování, tisk a vydání asi 
3500 tûchto prÛkazÛ.

3. V˘bûr a implementace ekonomického infor-
maãního systému nad databází Oracle. Vlastní
implementace, která byla zahájena v fiíjnu
1999, byla velk˘m úsilím pracovníkÛ finanãní
úãtárny, Centra informaãních technologií,
tajemníkÛ a dodavatelské firmy Magion
úspû‰nû zvládnuta a od zaãátku roku 2000
bylo jiÏ zahájeno úãtování v novém informaã-
ním systému.

4. Pokraãování v˘voje WWW informaãního systé-
mu. Tento systém pfiiná‰í základní informace
o pracovi‰tích Ostravské univerzity, aktuálnû
informuje o v˘znamn˘ch akcích, publikaãní
ãinnosti, vûdû a v˘zkumu, obsahuje v˘znamné
dokumenty a umoÏÀuje pfiístup k hlavním
informaãním systémÛm na OU. Bûhem roku
probíhala pfiíprava na pfiechod na v˘konnûj‰í
centrální WWW server, kter˘ s nov˘mi techno-
logiemi pfiinese uÏivatelÛm WWW stránek OU
nové komplexní informaãní sluÏby.

Poãítaãové sítû univerzity

1. Poãítaãové sítû budov

Ve v‰ech hlavních budovách OU byla dokon-
ãena instalace strukturované kabeláÏe. V budo-

vách je pouÏit dle nárokÛ na ‰ífiku pásma Fast
Ethernet s rychlostí 100 Mb/s, pfiípadnû sdílen˘
nebo pfiepínan˘ 10 Mb/s Ethernet. Celkem je na
OU nainstalováno asi 1000 portÛ RJ 45.

2. Spojení mezi budovami
Vybudování optické trasy z V·B-TU na OU

umoÏnilo plnohodnotné pfiipojení Ostravské uni-
verzity technologií ATM 155Mb/s k internetu, do
projektu pátefiní poãítaãové sítû pro vûdu,
v˘zkum a vzdûlávání – TEN-155. Souãasnû byla
dokonãena v˘stavba a propojení optické trasy
mezi Centrem informaãních technologií a Zdra-
votnû sociální fakultou OU na ulici Fráni ·rámka.

Bylo nainstalováno novû nûkolik mikrovln-
n˘ch spojÛ. Areál ZSF v Zábfiehu byl pfiipojen
mikrovlnn˘m spojem Miracle Skywalker 10 Mb/s,
budova PdF na Podlahovû ulici mikrovlnn˘m
spojem WavePoint 2 Mb/s a budova PdF na
Sokolské ulici byla pfiipojena mikrovlnn˘m spo-
jem Miracle Skywalker 10 Mb/s.

3. Pátefiní poãítaãová síÈ
¤e‰ením grantu INFRA II jsme mohli radikálnû

zmûnit technologii pátefiní sítû na GigabitEther-
net, kter˘ je nainstalován ve v‰ech budovách
Ostravské univerzity pfiipojen˘ch na optick˘
kabel. Novû nainstalovan˘ centrální pfiepínaã OU
s integrovan˘m v˘konn˘m routerem Cisco 5509
umoÏÀuje smûrování virtuálními sítûmi, pfiipojení
k ATM pfiepínaãi, pfiipojení aÏ 11 gigabitov˘ch
sítí, podrobn˘ management v‰ech portÛ aj.

4. Pfiístupov˘ systém
V síti OU je postupnû instalován pfiístupov˘

systém, kter˘ umoÏÀuje selektivní systém povolo-
vání pfiístupu do uãeben, laboratofií a dal‰ích míst
pomocí proximitních bezkontaktních zamûstna-
neck˘ch a studentsk˘ch prÛkazÛ. Studentské prÛ-
kazy, které jsou produktem organizace Internati-
onal Student Travel Confederation, mají meziná-
rodní platnost a jsou pod zá‰titou UNESCO
a Evropské unie.

5. Modemové pole
K zpfiístupnûní univerzitní sítû z vefiejn˘ch sítí

je provozováno modemové pole, které slouÏí
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k realizaci vzdáleného pfiipojení studentÛ
a zamûstnancÛ prostfiednictvím telefonní sítû do
sítí univerzity a k vyuÏití v‰ech sluÏeb, které uni-
verzitní síÈ poskytuje.

Telefony

Budování vlastní telekomunikaãní sítû v rámci
jednotliv˘ch budov bylo dokonãeno ke konci
roku. V druhé polovinû roku byly instalovány
poboãkové ústfiedny v rekonstruovan˘ch objek-
tech – Podlahova a v objektu ZSF v Ostravû-
Zábfiehu.

PrÛbûÏnû probíhá zavádûní systému osobních
oprávnûní k ovládání sluÏeb na síÈov˘ch poboã-
kov˘ch ústfiednách (budovy A – E, rektorátu, kni-
hovny a CIT), umoÏÀujícího volání s jednoznaã-
nou identifikací a tarifikaci soukrom˘ch telefon-
ních hovorÛ z telefonních klapek univerzity (tzv.
systém PIN kódÛ).

Od poloviny roku byly zprovoznûny GSM
brány umoÏÀující pfiímé volání na mobilní telefo-
ny z klapek síÈov˘ch ústfieden za zv˘hodnûné
tarify.

Byla provedena reorganizace telefonních ãísel
univerzity v telefonním seznamu SPT Telekom-
âesk˘ Telekom.

Poãítaãe

V roce 1999 bylo zakoupeno pfies 120 PC
a jeden Apple iMAC. Z uvedeného poãtu pro‰lo
celkovû asi 50 poãítaãÛ technick˘m zhodnoce-
ním, tj. rekonstrukcí na úroveÀ Pentium II. Pfies
60 procent poãítaãÛ je vybaveno zvukovou kar-
tou, je‰tû vût‰í poãet má instalovánu jednotku
CD-ROM, coÏ umoÏÀuje jejich vyuÏití v oblasti
multimédií. Více neÏ 95 procent celkového poãtu
poãítaãÛ je pfiipojeno do poãítaãové sítû s pfiístu-
pem k internetu. V‰em tûmto poãítaãÛm posky-
tují technici CIT hardwarovou a softwarovou
podporu. Vzhledem k rekonstrukcím a vyfiazová-
ní star‰ích strojÛ celkov˘ poãet PC je zhruba 550.

V sítích Ostravské univerzity je instalováno
témûfi 30 serverÛ. SlouÏí pro nejrÛznûj‰í úãely, od
poskytování systémov˘ch síÈov˘ch sluÏeb pfies

v˘poãty po knihovní, ekonomick˘ a studijní
informaãní systém. Servery jsou pfieváÏnû na plat-
formû Intel, dále SGI a Digital. Ze znaãek je
v oblasti Intel platformy zastoupena IBM a HP.

Pfiechod roku 2000

Problematiky pfiechodu na rok 2000 byla fie‰e-
na na v‰ech úrovních Ostravské univerzity
a mÛÏeme konstatovat bezproblémov˘ pfiechod
v‰ech klíãov˘ch systémÛ.

Ediãní stfiedisko

Ediãní stfiedisko zaji‰Èovalo kopírování vût‰ích
nákladÛ, zhotovování broÏur, skript a jejich
vazby. Na kopírovacích strojích bylo vyti‰tûno
pfies 1,5 milionÛ kopií formátu A4. Úspû‰nû
zvládlo i tisk studijních programÛ pro nov˘ kre-
ditní systém studia, coÏ pfiedstavovalo náklad
4200 v˘tiskÛ.

Ediãní stfiedisko je prÛbûÏnû vybavováno
novou, technicky vyspûlej‰í reprografickou tech-
nikou.

Audiovizuální centrum

Audiovizuální centrum CIT spolupracovalo na
spoleãn˘ch projektech s katedrami chemie, peda-
gogiky, v˘tvarné v˘chovy, hudební v˘chovy,
zaji‰Èovalo také natáãení a zpracování záznamÛ
vût‰iny spoleãensk˘ch akcí pofiádan˘ch univer-
zitou. 

Centrum provádûlo také ozvuãení v‰ech ofici-
álních i spoleãensk˘ch akcí univerzity. V rámci
koncepce postupné digitalizace audiovizuálních
záznamÛ byl zahájen provoz poãítaãové digitální
audiovizuální stfiiÏny a probíhá její postupné
vybavování technikou.

·kolicí stfiedisko

Centrum informaãních technologií provozuje
pro potfieby ‰kolení zamûstnancÛ univerzity vlast-
ní ‰kolicí stfiedisko. Pracovi‰tû je vybaveno osmi
poãítaãi a probíhá zde nejen ‰kolení uÏivatelÛ,
ale také nûkteré prezentaãní akce nov˘ch softwa-
rov˘ch aplikací. 



In 1999 the Centre of Informatin Technologies
(CIT) had to fulfil a lot of challenging tasks that
were related to the provision of information
services dealing with activities held in the
University of Ostrava. The situation was made
more complicated due to the fact that apart from
common tasks and duties, there was the need to
deal with the Y2K problem. We were aware of the
fact that any potential errors caused by the IT
system could have a negative impact on the
growing confidence in reliability and usefulness of
computers.

The IT systems section was solving several
tasks at the same time – the choice and the setting
up of the economic information system; it also
worked on the Credit System implementation, and
prepared for the establishment of the personal
data system and the stock register. It was
necessary to install several Oracle database
channels in the central server of the University, to
secure the back-up systems and to prepare the
safety regulations.

The computer networks section had to face
a very difficult task – to secure the installation of
completely different hardware and software in the
"backbone" network, without causing serious
failure to the running of the network. This was
successfully completed and we can now say 

that among certain University buildings
GigabitEthernet advanced technology has been
put into standard operation. The Novell operation
system was upgraded into Novell 5, and in the
course of three months, nearly 2500 user accounts
were transferred into the newly installed NDS. By
putting three microwave connections into
operation, the rest of the University buildings were
connected to the all-university computer network.

When setting up the access and identification
system, photos of approximately 3700 students
and 300 University employees were taken and
around 4000 student and employee cards were
issued.

The telecommunication section implemented
the installation of two GSM gates; it secures the
maintenance of approximately 550 telephones and
extensions, and it made everything ready for the
installation of the tariff system of private telephone
calls.

Among other Centre of Information Technologies
activities performed in the year 1999, we should
also mention the maintenance of the entire IT
system, securing the proper acoustics and video
recording of various events, didactic aids
maintenance, printing and the binding of materials
in the editing centre.
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2. Knihovnické a informaãní sluÏby

25. ledna 1999 byla slavnostnû zahájena ãin-
nost Univerzitní knihovny Ostravské univerzity
v nové úãelové budovû na ulici Bráfovû v Morav-
ské Ostravû. Byly vytvofieny podmínky pro roz‰í-
fiení a pfiedev‰ím zkvalitnûní poskytovan˘ch kni-
hovnick˘ch a informaãních sluÏeb. Knihovna
poskytuje sluÏby studentÛm denního a distanãní-
ho studia, vûdeck˘m a pedagogick˘m pracovní-
kÛm a zamûstnancÛm Ostravské univerzity, stu-
dentÛm ostatních vysok˘ch a stfiedních ‰kol
a odborné vefiejnosti podle podmínek stanove-
n˘ch knihovním a v˘pÛjãním fiádem. Prostfiednic-
tvím meziknihovní v˘pÛjãní sluÏby zprostfiedko-
vává podle individuálních poÏadavkÛ rovnûÏ
dokumenty z jin˘ch knihoven v âR, pfiípadnû
i z knihoven zahraniãních. Byla zavedena roz‰ífie-
ná otevírací doba provozÛ na Bráfovû ul. (pondû-
lí, stfieda, ãtvrtek od 8.00 do 18.00 hod., v úter˘
od 13.00 do 18.00 hod., v pátek od 8.00 do 15.00
hod.). V prÛbûhu roku 1999 bylo dokonãeno pfie-
stûhování knihovního fondu z odlehl˘ch skladi‰È
do nové budovy knihovny (pfiestûhováno bylo
celkem 18 000 svazkÛ) a je tak k dispozici v maxi-
málnû krátkém ãase k vyuÏití pro uÏivatele sluÏeb
knihovny. Vybrané ãasopisy bûÏného roãníku
a vybrané fondy knih v pfiíruãní knihovnû jsou
prezenãnû pfiístupné náv‰tûvníkÛm ve studovnû
ãasopisÛ. Dal‰í tituly ãasopisÛ a star‰í fondy peri-
odik jsou uloÏeny ve skladech a jsou dostupné
zájemcÛm na vyÏádání prostfiednictvím pracovní-
ka studovny. V mediotéce jsou prostfiednictvím
‰esti poãítaãÛ zpfiístupnûny k vyuÏití CD-ROM
s nauãn˘mi programy a zvukové dokumenty.
Prostfiednictvím internetu mají náv‰tûvníci moÏ-

nost získat potfiebné informace z rÛznorod˘ch
informaãních zdrojÛ tuzemsk˘ch i zahraniãních.
V pÛjãovnû si mohou uÏivatelé absenãnû vypÛjãit
poÏadované dokumenty. K vyhledávání literatury
jsou k dispozici klasické lístkové katalogy – jmen-
n˘ (prÛbûÏnû doplÀovan˘ záznamy o novû získá-
van˘ch dokumentech) a pfiedmûtov˘ (obsahující
záznamy o dokumentech získan˘ch pfied r. 1998).
Informace o dokumentech získan˘ch knihovnou
od roku 1997 mohou uÏivatelé sluÏeb knihovny
získat prostfiednictvím sedmi poãítaãÛ umístû-
n˘ch v pÛjãovnû – 5 PC slouÏí k vyhledávání
modulem OPAC a 2 PC umoÏÀují on-line pfiístup
k databázi TINLIB v prostfiedí www pomocí Tin-
Webu (rozsah informaãní báze – uÏivatelé mají
moÏnost vyhledávat literaturu podle autora,
názvu a vûcn˘ch hledisek, a to nejen z fondu Uni-
verzitní knihovny, ale i z katalogÛ jin˘ch kniho-
ven dostupn˘ch pfies TinWeb). Informaãní báze
o dokumentech Univerzitní knihovny OU je prÛ-
bûÏnû doplÀována záznamy o star‰ích fondech
postupující rekatalogizací. Probíhá organizaãní
a technická pfiíprava na zavedení automatizova-
ného v˘pÛjãního provozu.

Studovny Pedagogické fakulty, Pfiírodovûdec-
ké fakulty a Filozofické fakulty OU jsou nav‰tûvo-
vány stále vût‰ím poãtem uÏivatelÛ, ktefií kromû
tradiãních forem studia nabízen˘ch fondÛ pfiíruã-
ních knihoven a specializovan˘ch periodik vyuÏí-
vají moÏností k získání informací prostfiednictvím
internetu, ke kopírování dokumentÛ, k pfienosu
dat a informací s vyuÏitím scanneru a tiskáren.
Studovny Pfiírodovûdecké a Filozofické fakulty
jsou pfiístupny uÏivatelÛm v pondûlí, stfiedu, ãtvr-
tek od 8.00 do 20.00 hod., v úter˘ od 13.00 do
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náv‰tûvnost prezenãní v˘pÛjãky

studovna ãasopisÛ  (Bráfova ulice) 2 988 8 964

mediotéka (Bráfova ulice) cca 10 500

studovna Pedagogické fakulty 16 956 67 824

studovna Pfiírodovûdecké fakulty 10 854 33 647

studovna Filozofické fakulty 21 701 108 505

celkem 62 999 218 940

Tabulka ã. 1: NÁV·TùVNOST STUDOVEN A POâET PREZENâNÍCH V¯PÒJâEK V ROCE 1999
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20.00 hod., v pátek 8.00 do 15.00 hod. Pracovnice
studovny Pfiírodovûdecké fakulty byly povûfieny
v˘mûnou publikací vydávan˘ch Ostravskou uni-

verzitou s jin˘mi ‰kolami a institucemi v tuzem-
sku i zahraniãí – v roce 1999 bylo z tohoto praco-
vi‰tû odesláno 190 ks univerzitních publikací.
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1997 1998 1999

v˘pÛjãky celkem 58 050 64 461 251 733

z toho absenãní 41 330 43 280 32 793

prezenãní 16 720 21 181 218 940

poãet uÏivatelÛ knihovny 4 580 4 497 3 108

poãet náv‰tûv knihovny celkem 66 121 69 320 88 794

meziknihovní v˘pÛjãka 287 402 518

z toho jiné knihovnû 40 52 50

z toho z jiné knihovny 247 350 468

mezinárodní v˘pÛjãní sluÏba 40 35 –

Tabulka ã. 2: P¤EHLED STATISTICK¯CH UKAZATELÒ

Pozn.: Vypovídací schopnost statistick˘ch ukaza-
telÛ z hlediska jejich srovnání v ãasové linii není
objektivnû moÏná. Rozdíly jsou zpÛsobeny zmûnou
podmínek pro ãinnost knihovny, zmûnou funkce
jednotliv˘ch pracovi‰È, vnitfiními organizaãními
zmûnami a dokonãovacími pracemi pfii stûhování
knihovních fondÛ a tím zpÛsobenou jejich doãas-
nou nedostupností, upfiesÀováním statistického

v˘kaznictví, které není ani v souãasném období
zcela ukonãeno, prÛbûÏnû budou vytváfieny v provo-
zech podmínky pro pfiísnûj‰í a pfiesnûj‰í sledování
statistick˘ch ukazatelÛ. Poãet uÏivatelÛ je ovlivnûn
mimo jiné zfiejmû i zavedením registraãního poplat-
ku, na kter˘ nebyli uÏivatelé pfiipraveni. Je v‰ak bûÏ-
nou zku‰eností, Ïe v prÛbûhu ãasu se s opatfiením
smífií a jejich poãet opût bude vzrÛstat.

3. Knihovní fondy – doplÀování, 

zpracování a zpfiístupnûní

● Knihovní fondy Univerzitní knihovny jsou
prÛbûÏnû doplÀovány formou nákupÛ dokumen-
tÛ, v˘mûnou a dary. PrÛbûÏnû jsou aktualizovány
(vyfiazováním opotfiebované, obsahovû zastaralé
a nevyuÏívané literatury). Aktualizace je provádû-
na pfieváÏnû v souvislosti s retrokatalogizací
dokumentÛ do elektronického katalogu a po

konzultacích s odborníky z pracovi‰È Ostravské
univerzity. V roce 1999 ãinil pfiírÛstek dokumentÛ
celkem 6387 jednotek, z toho 6242 jednotek knih
a periodik a 145 jednotek ostatních dokumentÛ.
Darem bylo získáno 747 jednotek, v˘mûnou 
67 jednotek. Finanãní prostfiedky na nákup kni-
hovních fondÛ byly ãerpány ze 43,1 % na ãasopi-
sy a 56,9 % na knihy a ostatní dokumenty. Ubylo
6220 knihovních jednotek.

1998 1999

poãet knihovních jednotek 189 738 189 905

poãet titulÛ periodik 354 405

Tabulka ã. 3: STAV KNIHOVNÍHO FONDU (srovnání s rokem 1998)

■

■



● Zpracování knihovních fondÛ pro úãely evi-
dence a zpfiístupnûní je realizováno podle plat-
n˘ch standardÛ s vyuÏitím programÛ T-Series
(dfiíve TINLIB), umoÏÀujících pfiípravu knihovny
na zavedení plnû automatizovaného provozu.
Nejnároãnûj‰ím úkolem na tomto úseku je rekata-
logizace dokumentÛ získan˘ch pfied rokem 1997
(v tomto roce bylo zapoãato se zpracováním
kniÏních pfiírÛstkÛ v programu TINLIB). 

Ke konci roku 1999 bylo rekatalogizováno 
20 000 svazkÛ. Zpracování bude pokraãovat
v dal‰ích etapách – v roce 2000 by mûlo b˘t zpra-
cováno dal‰ích 50 000 svazkÛ, od roku 2001
budou do systému T-Series ukládány záznamy
o dal‰ích star‰ích publikacích podle zpracované-
ho harmonogramu.

4. Organizaãní a technické 

podmínky ãinnosti

Univerzitní knihovna zpracovává informaãní
dokumenty v automatizovaném knihovnickém
systému TINLIB. V roce 1999 byl proveden

upgrade z verze 290 na verzi 300 s názvem T-Seri-
es. Nová verze pfiinesla zdokonalení ve v‰ech
modulech, které jsou v Univerzitní knihovnû pou-
Ïívány s ohledem na zpracovatele i uÏivatele. Pro
usnadnûní práce ve zpracování dokumentÛ byl
nainstalován virtuální packet driver, kter˘ umoÏ-
Àuje práci v T-Series pfiímo z Windows, pfii sou-
bûÏném pouÏívání aplikací. Pokraãovala pfiíprava
na spu‰tûní V˘pÛjãního modulu (pfiíprava identi-
fikaãních karet pro uÏivatele knihovny, provûrka
star˘ch v˘pÛjãek). Pracovníci pÛjãovny absolvo-
vali ‰kolení o V˘pÛjãním protokolu v Ústavu
v˘poãetní techniky Univerzity Karlovy v Praze.
Nová verze T-Series je systémovû nároãnûj‰í,
a proto se poãítá se silnûj‰ím hardwarem. Knihov-
na dokoupila v˘konnûj‰í poãítaãe pro zpracování
a provoz v˘pÛjãního protokolu. Provozy pfiístup-
né uÏivatelÛm jsou vybaveny kopírkami, které
mohou náv‰tûvníci vyuÏít s pouãením a za asi-
stence pracovníka knihovny, pfiípadnû i samostat-
nû, k pofiizování kopií ãlánkÛ, statí aj. z knihov-
ních fondÛ pro osobní potfiebu.
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1997 1998 1999

finanãní prostfiedky v Kã 1 700 109 2 362 492 2 894 939

poãet pfiírÛstkÛ knih. jednotek 5 500 5 440 6 387

Tabulka ã. 4: SROVNÁNÍ FINANâNÍCH PROST¤EDKÒ NA NÁKUP KNIHOVNÍHO FONDU

PdF FF PfiF ZSF knihovna celkem

a rektorát

dotace 640 000 640 000 640 000 320 000 640 000 2 880 000

ãasopisy 234  077 233 392 502 867 135 532 142 782 1 248 650

ãerpání    knihy 292 802 276 988 266 327 154 138 282 894 1 273 149

celkem 526 876 510 380 769 194 289 670 425 676 2 521 799

Tabulka ã. 5: P¤EHLED âERPÁNÍ FINANCÍ NA NÁKUP KNIHOVNÍCH FONDÒ 

UNIVERZITNÍ KNIHOVNOU OU K 31. 12. 1999

Poznámka: Prostfiedky ve v˘‰i 373 140 Kã (rozdíl ke skuteãnû uÏit˘m finanãním prostfiedkÛm) byly
získány z grantÛ aktivitou fakult.

■



UNIVERZITNÍ KNIHOVNAV¯ROâNÍ ZPRÁVA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY 1999

pÛjãovna 
– 7 ks pro vyhledávání v T-Series
studovna PdF 
– 3 ks (vyhledávání v internetu, tiskárna, scanner)
studovna PfiF 
– 3 ks (vyhledávání v internetu, tiskárna)

studovna FF
– 3 ks (vyhledávání v internetu, tiskárna)
mediotéka
– 7 ks pro práci v internetu s moÏností tisku
studovna ãasopisÛ
– 1 ks pro vyhledávání v T-Series, internet
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On January 25th 1999 the inauguration of the
University Library of the University of Ostrava,
which was relocated into a new modern building in
Bráfova Street, Moravská Ostrava, took place. The
new premises were designed to provide better
conditions for the extension and improvement of
both library and information services. Selected
magazines and book resources in the reference
library are available to visitors in the study room.
Backdated journals and periodicals are stored in
the storage rooms and are available upon request.
In the media file room, there are 6 computers
complete with CD-ROM, which enables students to
make good use of instructional programmes and
sound documents. Through the internet, visitors
can obtain a wide range of information they might
require from both domestic and foreign sources. In
the lending room, users can borrow the documents
that they require. There are 7 computers installed
in the lending room which have a main purpose of
helping library users to obtain information about
documents purchased or received by the library
since the year 1997. 5 PCs are in use for looking 
up information in the OPAC module and 
the 2 remaining PCs enable online access to the

TINLIB database in the WWW environment by
means of TinWeb.

The University Library processes information
documents in the TINLIB automated library
system. In 1999, the existing 290 version was
upgraded into the 300 version called T-Series.
The new version brought about an improvement in
all the modules operating within our University
Library with regard to the programmers as well as
to the users. Due to the renewed catalogue
processing, the information database is being
continually enriched with the records of 
older-dated resources. The study rooms of the
Pedagogical Faculty, Faculty of Science and
Faculty of Arts are attended by an ever-growing
number of users.

In 1999 the documents addition amounted to
6387 items, 6242 items being books and
periodicals, 145 items representing other
documents. 747 items were received as gifts, 
67 items by exchange. The percentage of financial
means spent on the purchase of book funds were
as follows: 43.1% on magazines, 56.9% on books
and other documents. Library funds were reduced
by 6220 items. 
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Ústav pro v˘zkum a aplikace fuzzy modelování
je vûdecké pracovi‰tû, jehoÏ cílem je zejména teo-
retick˘ v˘zkum v oblasti fuzzy logiky a fuzzy opti-
malizace – vûdeckého oboru, kter˘ je v souãasné
dobû zafiazován pod ‰ir‰í oblast naz˘vanou „soft
computing“. Ústav je dislokován v prostorách Pfií-
rodovûdecké fakulty Ostravské univerzity na ul.
30. dubna 22. Vedle teoretického v˘zkumu je
v ústavu vyvíjen speciální software LFLC 2.0, kter˘
umoÏÀuje realizovat aplikace zejména v oblasti
automatického fiízení a konstrukce modelÛ na
základû principÛ, které teorie fuzzy logika nabízí.

V˘sledkem práce ústavu v roce 1999 v teoretic-
ké oblasti je 36 publikací (z toho nûkteré byly pfii-
praveny uÏ v pfiedchozím roce). Tyto práce se
t˘kají nûkolika následujících oblastí:

Fuzzy logika v uÏ‰ím smyslu (FLn)
V roce 1999 do‰lo k zavr‰ení urãité etapy prací

na tomto okruhu, jejímÏ cílem bylo matematicky
konstituovat fuzzy logiku a rozpracovat její teorii
„klasick˘m“ smûrem, tj. prozkoumat, do jaké míry
a popfi. v jaké podobû lze nûkteré dÛleÏité vlast-
nosti klasické logiky pfienést na fuzzy logiku.
Toto zavr‰ení pfiedstavuje zejména kniha: Novák,
V., Perfilieva I. and J. Moãkofi: Mathematical 
Principles of Fuzzy Logic. Kluwer, Boston/Dord-
recht 1999. Dal‰í publikace roz‰ifiující teorii fuzzy
logiky v uÏ‰ím smyslu jsou [20, 30].

Studium teorie FLn ãasto velmi hluboko zasa-
huje do algebraické teorie uspofiádan˘ch struktur.
Proto vzniklo nûkolik prací na toto téma [7–9].

Koncepce systémÛ jazykov˘ch popisÛ jakoÏto
znalostních bází a fiídících strategií.

Tento okruh navazuje na fuzzy logiku v uÏ‰ím
smyslu a spadají pod nûho práce [12-14, 22].
V‰echny se zab˘vají speciálními problémy, které
vznikají, jestliÏe jazykov˘ popis pfiedstavuje sou-
stavu jazykovû charakterizovan˘ch pravidel 
a na‰ím cílem je postihnout jejich sémantiku. Jed-
ním z tûchto problémÛ je lingvistická aproximace.
Varianta vhodná pro typ v˘razÛ a inferenci, které
uvaÏujeme, je navrÏena v ãlánku [12]. V dal‰ím
ãlánku [13] je navrÏena metoda preselekce pravi-
dla z jazykového popisu pro fuzzy inferenci
s fuzzy vstupy (tj. místo pfiesné hodnoty je na
vstupu fuzzy mnoÏina). Obecná teorie tzv. jedno-
duch˘ch evaluaãních jazykov˘ch v˘razÛ je navr-
Ïena v práci [22].

Studium vlastností fuzzy regresní anal˘zy s dÛ-
razem na nalezení efektivních algoritmÛ pro
vytváfiení realistick˘ch modelÛ.

V rámci této oblasti do‰lo k jistému posunu
smûrem k zobecnûní pojmu fuzzy regresní anal˘-
zy chápané jako speciální metody pro aproximaci
spojit˘ch funkcí a realizované pomocí fuzzy
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dedukce. Podafiilo se najít jednotnou charakteri-
zaci v‰ech pouÏívan˘ch typÛ, tj. Mamdani-Assili-
an a dvou typÛ Sugeno-Takagi, a to prostfiednic-
tvím jejich formálního popisu jako tzv. disjunktiv-
ní a konjunktivní normální formy. Hlavní práce
jsou [27-29].

Fuzzy matematické programování
Fuzzy matematické programování spadá pod

tzv. optimalizaãní metody, jejichÏ cílem je najít
nejlep‰í fie‰ení, jsou-li zadány omezující podmín-
ky, napfi. celkov˘ objem finanãních prostfiedkÛ,
nutnost projet v‰echna místa pfii rozvozu zboÏí
apod. V pfiípadû fuzzy situace mohou navíc tako-
véto podmínky b˘t specifikovány nepfiesnû, napfi.
slovy „pfiibliÏnû jeden milión apod“. Do zmínûné
oblasti patfií práce [31-36].

Teorie zobecnûné konceptuální anal˘zy
Konceptuální anal˘za hledá matematické pro-

stfiedky pro charakterizaci konceptÛ (pojmÛ).
Z algebraického hlediska jde o studium jist˘ch
speciálních svazÛ. Na‰ím cílem bylo zobecnit tuto
teorii z hlediska fuzzy logiky. Do této oblasti spa-
dají zejména práce [2-7, 10].

V˘voj software
V roce 1999 probíhalo ladûní a úpravy jádra

softwarového systému LFLC 2.0, které bylo upra-
veno do formy DLL knihovny. Kromû toho probí-
hají práce na grafickém rozhraní pod Windows.
Dokumentace systému je v hypertextové podobû,
která je k dispozici na internetu.

Ostatní aktivity
Ústav mûl nûkolik zahraniãních hostÛ. Nejv˘-

znamnûj‰í z nich byl Prof. Antonio di Nola, Uni-
versity di Salerno, Itálie a Dr. Peter Bauer, Johan-
nes-Kepler Universitat, FLLL, Linz, Rakousko.
V rámci projektu CEEPUS hostil ústav nûkolik stu-
dentÛ z Maìarska a Slovenska.

Pracovníci ústavu pfiednesli v roce 1999 celkem
36 pfiedná‰ek na zahraniãních univerzitách a mezi-
národních konferencích, a to v USA, Japonsku,
Taiwanu, Korei, ·panûlsku, ¤ecku, Rakousku,
Rusku, Nûmecku, Belgii, Slovensku, Itálii a samo-
zfiejmû také v âeské republice. Vedle pfiedná‰ek
jsme vedli kurz fuzzy logiky na Evropské letní
‰kole o logice a lingvistice (ESSLLI'99) v Utrechtu
(Doc. Perfilieva, Doc. Novák). Velmi úspû‰ná je
spolupráce s Japonskem realizovaná v rámci pro-
gramu M·MT KONTAKT „Methods for decision
support in environment with uncertainty – applica-
tions in economics, business and engineering“.
V záfií probûhl semináfi na âeladné v Beskydech,
kterého se zúãastnilo celkem asi 30 pracovníkÛ
z obou stran. Dále pokraãoval projekt programu
CEEPUS „Fuzzy logic in fuzzy control“, kter˘
poskytuje zejména vzájemnou mobilitu studentÛ
a pracovníkÛ nûkolika stfiedoevropsk˘ch universit
(Slovensko, Maìarsko, Rakousko a âeská republi-
ka). ÚVAFM organizuje v období semestrální
v˘uky semináfi z fuzzy modelování, na kterém jsou
prezentovány v˘sledky v˘zkumu. Tento semináfi je
otevfien˘ a v‰ichni zájemci jsou srdeãnû zváni. Pro-
gram semináfie je zvefiejnûn na na‰ich WEBov˘ch
stránkách (www1.osu.cz/irafm).
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Résumé

INSTITUTE FOR RESEARCH 
AND APPLICATIONS OF FUZZY MODELING

The Institute for Research and Applications of
Fuzzy Modeling is a scientific workplace, whose
aim is especially theoretical research in the area of
fuzzy logic and fuzzy optimization – the scientific
discipline, which is now ranked into a wider area
called "soft computing". The institute is located in
the building of the Faculty of Science of the
University of Ostrava. Besides theoretical
research, a special software system LFLC is also
being developed, which makes possible to realize
applications especially in the area of automatic
control and the construction of models on the
basis of principles provided by fuzzy logic. In
1999, the institute had 7 workers. The results of the
institute in theoretical work include 36 scientific
publications from the areas of fuzzy logic in its
narrow sense, systems of linguistic descriptions 
as knowledge bases and control strategies, 
fuzzy regression analysis, fuzzy mathematical
programming and generalized conceptual
analysis.

The institute had several foreign visitors, among
them the most renowned were Prof. Antonio di
Nola of the University di Salerno, Italy and Dr. Peter

Bauer, Johannes-Kepler Universität, FLLL, Linz,
Austria. The institute has also hosted several
students from Hungary and Slovakia within the
frame of the project CEEPUS.

The workers of the institute gave 36 lectures in
the universities and international conferences in
the USA, Japan, Taiwan, Korea, Spain, Greece,
Austria, Russia, Germany, Belgium, Slovakia and
Czech Republic. In addition, co-operation with
Japan continues within the frame of the
programme KONTAKT of the Ministry of Education
of the Czech Republic. In September 1999,
a bilateral seminar took place in âeladná
in Beskydy (Czech Republic) with aprox. 
30 participants from both countries. Finally, the
programme CEEPUS "Fuzzy logic in fuzzy control"
continued, which provided especially mobility of
students and workers among Central European
Universities (Slovakia, Hungary, Austria and
Czech Republic).

IRAFM also organizes a seminar in Fuzzy
Modeling during the semester. Its program is
published on the www page (www1.osu.cz/irafm). 
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ÚSTAV PRO REGIONÁLNÍ STUDIA
Prof. PhDr. Jifií Svoboda

Ústav také v roce 1999 pokraãoval v plnûní
projektu schváleného v roce 1996. V nûm byl
poloÏen dÛraz na v˘zkum literární tradice Slezska
a severní Moravy a jeho specifické jevy sociolo-
gické a etnické. V souãasné dobû v˘sledky této
jiÏ nûkolikaleté badatelské ãinnosti pfiedstavují
mnohostrannû rozvinutou vûdeckou aktivitu,
která se projevuje ve vûdeck˘ch a odborn˘ch
publikacích, v úãasti na vûdeck˘ch konferencích,
v obhájen˘ch doktorsk˘ch disertacích apod.

A/ Práce na základních badatelsk˘ch tématech:
● Prof. Svoboda pfiipravoval materiál pro studii

o meziváleãné próze regionu Slezska a severní
Moravy a o jejich vazbách na celonárodní kon-
text.

● Doc. Urbanová se soustfiedila k fie‰ení sociolo-
gick˘ch otázek souvisejících s literaturou regio-
nu, s problematikou vnímání regionu, reflexe
dûl autorÛ v regionu i její promûny.

● Dr. Málková, dr. Pilafi, Mgr. MagdoÀ pfiipravova-
li soubor studií o literatufie regionu v 60. letech.

● Mgr. Tomá‰ek zpracoval obsáhlou literárnûhis-
torickou studii o Moravskoslezské revui.

● Mgr. Smolka pracoval na monografické studii
o sekundární bezruãovské literatufie, tato práce
je základem jeho chystané doktorské disertace.

● Doc. Urbanová a dr. Málková pokraãovaly
v pfiípravû Literárního slovníku Slezska a sever-
ní Moravy.

● Dr. Malura a Mgr. Kosek dokonãili vydání díla
slezského barokního básníka J. J. BoÏana
a zahájili pfiípravu edice z díla M. Tannera.

● âlenové Ústavu se podíleli na pfiípravû studií
z literárních dûjin Slezska a severní Moravy.

● Pokraãovala pfiíprava vûdecké edice z díla stfie-
dovûkého autora Mikulá‰e z Kozlí, kterou pfii-
pravují externí spolupracovníci Ústavu, vedení
dr. Paverou ze Slezské univerzity v Opavû.

● Pokraãoval v˘zkum v oblasti sociologie literatu-
ry, veden˘ doc. Urbanovou.

B/ Podíl Ústavu na vydávání Biografického
slovníku Slezska a severní Moravy:

● Prof. Svoboda se podílel na pfiípravû nové fiady
Biografického slovníku, kter˘ zaãal v roce 2000
vycházet jako jedna z profilov˘ch vûdeck˘ch
publikací Ústavu.

● Doc. Urbanová a prof. Svoboda pfiipravovali
hesla o spisovatelích pro Biografick˘ slovník.

C/ Realizace Institucionálního 
v˘zkumného zámûru:

● Prof. Svoboda se podílel jako jeden z hlavních
autorÛ na pfiípravû projektu Kulturnûhistorické
encyklopedie Slezska a severní Moravy.

● Dr. Malura zpracoval hesla pro Slezskou encyk-
lopedii ze star‰í literární tradice.

● Prof. Svoboda zpracoval pro Slezskou encyklo-
pedii hesla typu A o literatufie ve Slezsku, 
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zpracoval kompletní hesláfi Slezské encyklopedie
a dílãí hesla (napfi. o ãasopisu OheÀ, o naklada-
telství Iskra, o Opavském besedníku apod). Ve
spolupráci s prof. My‰kou a doc. Dokoupilem
pfiipravil oponenturu projektu, která se konala
v lednu 2000.

D/ Pfiíprava projektu V˘zkumného centra:
Prof. Svoboda zpracoval projekt pro vznik

V˘zkumného centra kulturních dûjin Slezska
a severní Moravy. Projekt je zaloÏen na zámûru
roz‰ífiit dosavadní zamûfiení Ústavu z literárnûhis-
torick˘ch oborÛ na ‰ífie pojaté kulturní dûjiny
na‰eho regionu. V projektu je badatelské zamûfie-
ní roz‰ífieno na historii, dûjiny umûní /v˘tvarné
umûní, divadlo, hudba/ a úlohu kulturních
a vûdeck˘ch institucí v regionu. Projekt byl zpra-
cován podle dispozic M· a odevzdán v první
verzi v prosinci 1999. Druhá, podstatnû roz‰ífiená
verze byla zpracována na poãátku roku 2000
a odevzdána v bfieznu 2000.

E/ Publikaãní ãinnost pracovníkÛ 
pro regionální studia:

Prof. JI¤Í SVOBODA:
● Kainarovy Nové m˘ty a Osudy. Jejich dobová

kritická reflexe. In: Rok 1947. Ústav pro ãeskou
literaturu AV âR. Praha 1998 (vy‰lo aÏ 1999), 
s. 321-330.

● Cizinec hledá byt Egona Hostovského. In: Jina-
kost, cizost v jazyce a v literatufie. Sborník
z mezinárodní konference Pedagogické fakulty
UJEP v Ústí n. L.. Univerzita J. E. Purkynû, Ústí
n. L. 1999, s. 292-297.

● Masarykova âeská otázka a její literárnûhisto-
rick˘ kontext. In: Sborník Univerzity v Opole
(Polsko) 1999.

● Znaky a jejich tajemství. Sémiotick˘ rozbor
âapkova LoupeÏníka. In: Sborník Slezské uni-
verzity v Opavû. V tisku.

● Biogramy /hesla pro Biografick˘ slovník Slez-
ska a severní Moravy/: Se‰it ã. 11: Edvard
Cenek, Tomá‰ âep, Ignác Hofiica, Bfietislav
Praãka, Ignác Tkáã. Se‰it ã. 12: J. V. Sedlák, Jan
Kabelík, Franti‰ek Su‰il, Bedfiich Konafiík-Beã-
van, Franti‰ek Herites, Franti‰ek Eliá‰, Alois
Rybka, Jan Vilikovsk˘.

Doc. SVATAVA URBANOVÁ:
● KniÏní publikace: Metamorfózy dûtské literatu-

ry. Votobia. Olomouc 1999, 187 s.
● Bibliografie 1973–1999. Ústav pro regionální

studia OU. Ostrava 1999.
● Studie, stati: Promûny literatury pro dûti a mlá-

deÏ v letech 1945–1948. In: Rok 1947. âeská
kultura a spoleãnost v období 1945–1948. Ústav
pro ãeskou literaturu AV âR, Praha 1998.

● O promûnách pozice autora a ãtenáfie v posled-
ním desetiletí. In: Slovo a obraz v komunikaci
s dûtmi. Pedagogická fakulta OU. Ostrava 1999,
s. 2-5.

● Archetypy a stereotypy v díle Ivy Procházkové.
In: Druhov˘ a Ïánrov˘ kontext v epice pre deti
a mládeÏ. Náuka. Pre‰ov 1999.

● Chápání regionu a regionální problematiky.
PrÛzkumná sonda do recepce literatury v oblas-
ti Slezska a severní Moravy. In: âeská literatura
47, 1999, s. 608-628.

● Biogramy /hesla pro Biografick˘ slovník/: se‰it
11: Oldfiich Sirovátka; se‰it ã. 12: Miroslav 
Etzler, Ladislav Ma‰ata.

Dr. IVA MÁLKOVÁ:
● Studie: Nad poezií severov˘chodní Moravy

a ãeského Slezska 60. let. Tvar X, 1999, ã. 20,
s.1.

● „V úzkosti hledání. Vilém Závada Povstání
z mrtv˘ch“, in: Rok 1947. âeská literatura a spo-
leãnost v období 1945–1948. Praha AVâR 1998
/fakticky vy‰lo 1999/.

● Redakce: S.Urbanová, Bibliografie 1973–1999;
Literární slovník severní Moravy a Slezska. Hes-
láfi, redakce hesel pro www. stránky.

Dr. JAN MALURA:
● KniÏní edice: Jan Josef BoÏan: Slavíãek rajsk˘,

Brno – Ostrava, Host – Ústav pro regionální stu-
dia OU. Ostrava 1999.

● J. J. BoÏan, Slavíãek rajsk˘ (ukázky z edice
a komentáfi). In: âe‰tina doma a ve svûtû 1999,
ã. 3-4, s. 204 (spoleãnû s P. Koskem).

● „ona lékafika v˘borná“ (písnû k mariánsk˘m
poutím v baroku). In: Romboid 1999, ã. 9, 
s. 26-27.
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● Recenze: V. âern˘: AÏ do pfiedsínû nebes 
(ãtrnáct studií o baroku domácím i cizím), in:
Studia Commeniana et historica 1999, ã. 61, s.
165-168.

● Hesla pro Lexikon ãeské literatury: ·amotulsk˘
kancionál, Martin Filadelf Zámrsk˘; pro Slovník
Slezska a severní Moravy: Eduard PetrÛ, Jaro-
slav Pleskot.

Dr. MARTIN PILA¤:
● KniÏní publikace: Underground – kapitoly

o ãeském literárním undergroundu. In: Host.
Brno 1999.

● Studie: Dílna nového lidství (Literatura regionu
severní Moravy a Slezska v 50. letech). In: Host,
ã. 3, 1999.

● Pestrá i ‰edá Ostrava (úvaha o tfiech knihách
ostravsk˘ch autorÛ). In: Host, ã. 9, 1999.

● âasopis Blok aneb Pûtiletka nejen v poezii. In:
Host, ã. 10, 1999.

● Literatura bez papíru aneb CD ROM o Josefu
·kvoreckém. In: Britské listy, 8. 12. 1999.

● The Role od Exiles in Breaking Czech Literary
Clichés. In: Canadian-Amerikan Slavic Studies
XXXIII, ã. 2-4, 1999.

Mgr. ZDENùK SMOLKA:
● Studie: Ze slezské nepamûti. In: Tvar IX, 

ã. 1999.
● „Tvofiící niãící pohlaví. Promûny Jifiího Karáska

ze Lvovic, jak se projevují ve sbírkách s podtitu-
lem Kniha pohanská.“ Edice Tvary. Pfiíloha
obt˘deníku Tvar, fiada A, sv. 5, Tvar X, ã. 5,
1999.

F/ Úãast na vûdeck˘ch konferencích:
Prof. J. SVOBODA
● Hanzlíkova poezie ‰edesát˘ch let. Referát na

mezinárodní konferenci „Zlatá ‰edesátá.“ Ústav
pro ãeskou literaturu AV âR, Praha 16.–17. ãerv-
na 1999.

● Vstupní slovo na sympoziu o kapitolách regio-
nální literatury pro Dûjiny ãeské literatury po 
r. 1945. Ústav pro ãeskou literaturu AV âR
v Praze a Ústav pro regionální studia OU. Listo-
pad 1999.

Dr. IVA MÁLKOVÁ
● Od Mrtvé vsi k Heinovsk˘m nocím. Referát na

mezinárodní konferenci „Zlatá ‰edesátá.“. Ústav
pro ãeskou literaturu AV âR v Praze, 16.–17.
ãervna 1999.

Dr. JAN MALURA
● V˘chodoãeská duchovní a slovesná kultura

v 18. stol. Konference Rukopisná a ti‰tûná hym-
nografická tvorba v˘chodních âech v období
baroka. Rychnov n. K. 1999.

● Kancionál J. J. BoÏana a vrcholná duchovní
píseÀ vrcholného baroka. Konference dokto-
randÛ na FF MU v Brnû 22.–23. 5. 1999.

Doc. SVATAVA URBANOVÁ
● Hra jako indikativ v˘razovosti autorské pohád-

ky. Konference „Zlatá ‰edesátá.“ Ústav pro ães-
kou literaturu AV âR, 16.–17. 6. 1999 v Praze.

● Podoby a promûny ãeské prózy pro dûti – umû-
lecko-popularizaãní varianty. Konference V˘vi-
nové a druhové zákonitosti literatury v literatú-
re. FF Pre‰ovské univerzity. Pre‰ov 7.–10. fiíjna
1999.

G/ Spolupráce externistÛ s Ústavem:
Dr. L. Pavera a kol. – pfiíprava edice a studie

o Mikulá‰i z Kozlí.

H/ Spolupráce Ústavu s vûdeck˘mi institucemi
a vysok˘mi ‰kolami (zahraniãní i domácí).

● S Ústavem pro ãeskou literaturu AV âR v Praze
– podíl na pfiípravû kapitol o regionální literatu-
fie pro Dûjiny ãeské literatury po roce 1945.
Ústav pro ãeskou literaturu AV âR v Praze se
podílel na pfiípravû projektu V˘zkumného cent-
ra, kter˘ pfiedloÏil prof. J. Svoboda.

● S Ústavem pro slovenskou literaturu v Bratisla-
vû. Pfiíprava vûdecké konference o ãesko-slo-
venském kontextu – na rok 2001.

● S Ústavem pro slovanská studia Univerzity
v Opole. Prof. Svoboda vede doktorskou diser-
taci Mgr. Kucharské z opolské univerzity.

● S Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici
(Slovensko). Pfiedná‰ková ãinnost doc. Urbano-
vé.
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● S univerzitou v Lipsku (Nûmecko). Konzultace
pfii pfiípravû disertace Kirsti Dubeck, pfiíprava
na konferenci o regionálních literaturách, kte-
rou pfiipravuje lipská univerzita.

● S katedrou bohemistiky FF Univerzity Palacké-
ho v Olomouci. Úãast prof. PetrÛ a doc. Valou-

cha pfii oponentním fiízení prací Ústavu pro
regionální studia.

● S Ústavem literární vûdy FF Masarykovy uni-
verzity v Brnû. Úãast na habilitaãním fiízení. 
Pfiíprava referátu na konferenci o díle A. Nová-
ka a jiné.

ÚSTAV PRO REGIONÁLNÍ STUDIAV¯ROâNÍ ZPRÁVA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY 1999
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In the year 1999, the Institute for Regional
Studies continued working on the following
research tasks: The Institute prepared papers on
the literature history of Silesia and Northern
Moravia, not only from the modern literary history of
the 19th and 20th centuries, but also from more
ancient periods. Attention was also paid to some
specific topics, such as Moravia-Silesian Revue
representing a typical regional magazine. In co-
operation with the AV âR Institute for Czech
Literature in Prague, the Administration of the
Institution for Regional Studies prepared
a symposium on chapters from regional literature.
The results of this symposium will be used in the
preparation of publication of the "History of Czech
Literature after the year 1945."

The members of the Institute participated in the
implementation of the Bibliographic Dictionary of
Silesia and Northern Moravia, and they went on to
make a Literary Dictionary of this region. The
administration of the Institute also prepared the
project "The cultural-historical encyclopaedia of
Silesia and Northern Moravia." In addition, the
members of the Institute read their papers at
several scientific conferences, published – in the
form of books or magazine articles – a number of
literary studies, and one doctorate thesis was
successfully defended in 1999. Similarly, co-
operation with domestic as well as foreign
scientific institutions continued to be developed in
this year.

Résumé

REGIONAL STUDIES INSTITUTE
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V roce 1999 na základû zákona ã. 111/1997 Sb.
o vysok˘ch ‰kolách byl rozhodnutím Ministerstva
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR vydán
potfiebn˘ movit˘ a nemovit˘ majetek vysok˘m
‰kolám a tímto rozhodnutím pfievzala OU koleje
J. Opletala ve Slezské Ostravû, které byly do roku
1998 ve správû V·B-TU (dále jen KaM). Ve
smlouvû mezi rektory OU a V·B-TU o zpÛsobu
ubytování studentÛ a dal‰í spolupráci jsou
dohodnuta základní pravidla pro ubytování stu-
dentÛ OU, vãetnû povinností a odpovûdností
obou stran.

Pro ubytování studentÛ univerzity jsou vyuÏí-
vány tfii objekty, z nichÏ Kolej Jana Opletala
(KJO) je vlastní objekt, IS·D v Ostravû-Vítkovi-
cích je pronajat a nejmen‰í ãást studentÛ je ubyto-
vána na kolejích V·B-TU v Ostravû-Porubû.

KJO Hladnov má kapacitu 570 míst. V roce
1999 byla zapoãata rozsáhlá rekonstrukce objektu
vãetnû kotelny. Situace je sloÏitá vzhledem
k tomu, Ïe ãást prací je provádûna za provozu

a rozhodující práce na bloku A jsou plánovány
v krátkém ãasovém období letních prázdnin.
V budoucnu je nutno pokraãovat v rekonstrukci
bloku B a C.

V internátu IS·D v Ostravû-Vítkovicích je uby-
továno cca 350 studentÛ na základû nájemní
smlouvy. V souãasném období probíhají jednání
o nav˘‰ení nájmu ze strany IS·D, které nemÛÏe
OU akceptovat. V roce 1999 se podafiilo napojit
ãást podlaÏí na internet a zprovoznit bufet
s malou prodejnou potravin.

Dal‰ích 100–150 studentÛ je ubytováno v areá-
lu V·B-TU.

Studenti a pedagogové Ostravské univerzity se
stravují pfieváÏnû v menze na Reální ulici, která je
bezúplatnû pronajata V·B-TU a ta ji provozuje.
Pfii hygienick˘ch kontrolách bylo zji‰tûno, Ïe dis-
poziãní fie‰ení, vybavení kuchynû a její provoz
plnû neodpovídá souãasn˘m poÏadavkÛm.
K fie‰ení nevyhovujícího stavu byly zpracovány
rÛzné studie, ale prozatím k realizaci nedo‰lo.

PÉâE O STUDENTY

Ubytovací a stravovací zafiízení
Ing. Ladislav Kudela
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Stipendia

Centrum informaãních a poradensk˘ch sluÏeb
Ing. Marcela Pohlová

V roce 1999 bylo vyplaceno 346 000 Kã na sti-
pendia studentÛm, a to pouze jako stipendia
mimofiádná a za práci studentsk˘ch vûdeck˘ch

sil. Prospûchová stipendia vyplacena nebyla.
V˘plata stipendií je plnû v kompetenci dûkanÛ
jednotliv˘ch fakult.

STAV STIPENDIJNÍCH FONDÒ NA JEDNOTLIV¯CH FAKULTÁCH K 31. 12. 1999 (v tisících Kã)

FF PdF PfiF ZSF

27 45 91 0

Centrum informaãních a poradensk˘ch sluÏeb
(CIPS) zahájilo svou ãinnost 4. 1. 1999. Z vysoko-
‰kolského zákona ã. 111/99 Sb. pro nûj vypl˘vají
úkoly v poskytování informaãních a poraden-
sk˘ch sluÏeb uchazeãÛm o studium, studentÛm
a dal‰ím osobám.

Na Kolegiu rektora 6. 4. 1998 byl schválen
návrh ustavení centra poradensk˘ch sluÏeb OU,
základní funkce tohoto centra, materiálové a per-
sonální zaji‰tûní jeho ãinnosti. V lednu 1999 byli
na poloviãní pracovní úvazek pfiijati vedoucí
centra – psycholog a sociální pracovnice – sekre-
táfika rovnûÏ na poloviãní pracovní úvazek.

Stanovené základní funkce 

a jejich zaji‰tûní:

Získávání a poskytování informací t˘kajících se
studijních oborÛ, vãetnû jejich perspektiv roz-
voje a moÏností uplatnûní absolventÛ.

Informace o studiu na OU poskytují studijní
oddûlení jednotliv˘ch fakult, pedagogové, prodû-
kani a prorektor pro studium. Na fakultách se
pofiádají Dny otevfien˘ch dvefií, pfiípravné kurzy
pro uchazeãe o studium a fakulty se pravidelnû
zúãastÀují veletrhu pomaturitního vzdûlávání

GAUDEAMUS v Brnû. Centrum informaãních
a poradensk˘ch sluÏeb pfiipravilo semináfi pro
novû pfiijaté studenty na téma Jak racionálnû stu-
dovat. Dle potfieby studentÛ se prÛbûÏnû získáva-
jí a poskytují konkrétní informace o moÏnostech
studia na jin˘ch ‰kolách.

UdrÏování kontaktu s absolventy zamûfieného
také na zji‰Èování jejich profesionálního uplat-
nûní, hodnocení úrovnû dosaÏeného vzdûlání,
jejich poÏadavkÛ na dal‰í roz‰ifiování a doplÀo-
vání kvalifikace.

V fiíjnu se uskuteãnil rozsáhl˘ dotazníkov˘ prÛ-
zkum mezi absolventy zamûfien˘ i na jejich profe-
sionální uplatnûní. Nyní je k dispozici v˘zkumná
zpráva Uplatnûní absolventÛ OU na trhu práce.

Kontakt se zamûstnavatelskou sloÏkou trhu
práce.

Bylo provedeno ‰etfiení v 77 institucích v Sm
regionu, ale pouze se zamûfiením na potfieby dal-
‰ího vzdûlávání. 

Spolupráce s institucemi zab˘vajícími se otáz-
kami uplatnûní na trhu práce.

Byl navázán kontakt s Úfiadem práce Ostrava.
Pravidelnû dostáváme seznam voln˘ch míst.
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Nabídka voln˘ch míst je zvefiejÀována na univer-
zitních www stránkách, v Listech OU a na nástûn-
kách jednotliv˘ch fakult.

Kontakt a spolupráce s poradensk˘mi centry
vysok˘ch ‰kol v âeské republice i v zahraniãí.

Zahájena spolupráce s V·B-TU. Pravidelná
spolupráce s AIC Brno (Akademické informaãní
centrum).

Individuální psychologické poradenství pro
studenty, zamûstnance, pfiíp. jejich dûti.

Provádí se individuální poradenství pro stu-
denty s problémy, jejichÏ fie‰ení pfiesahovalo
vlastní moÏnosti tûchto osob (problémy se 
studiem, s diplomov˘mi pracemi).

Spolupráce s institucemi zab˘vajícími se otáz-
kami vysokého ‰kolství.

Informace o vysoko‰kolském studiu v zahra-
niãí.
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Résumé

STUDENT CARE

Following the decision of the Ministry of
Education, the University of Ostrava was given
a halls of residence (J. Opletal) in Slezská Ostrava
which has an accommodation capacity of 
570 beds for UO students. A further 100–150
students are accommodated on the campus of the
V·B-TU and 350 students are accommodated in
a rented area in Ostrava-Vítkovice.

Students and teachers mostly eat in the canteen
in Reální Street, which is run by the V·B-TU. The
disposal solution, kitchen equipment and its
overall operation do not match current hygienic

conditions. Different studies to solve the
unsuitable conditions were drafted but so far they
have not been realized.

In 1999 the Centre of Information and Advice
started its work. The Centre provides study,
professional and psychological advice mainly to
students and study applicants.

Scholarship fees lie within the jurisdiction of
deans of individual faculties. In 1999 only scientific
students were given extra scholarships in the
amount of 346,000 CZK.
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Prof. PhDr. Jaroslav Hubáãek, CSc.
dûkan

Doc. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.
Doc. PhDr. ZdeÀka Kalnická, CSc.

PaedDr. Iva Málková, Dr.
prodûkani

Doc. PhDr. BlaÏena Gracová, CSc.
pfiedsedkynû Akademického senátu FF

PaedDr. Jaroslav Kozelsk˘
tajemník

Reální 5, 701 03 Ostrava 1, tel.: 069/ 6160 411, fax: 069/611 30 09
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Rok 1999 byl 8. rokem trvání Filozofické fakul-
ty OU, v její organizaci do‰lo k vytvofiení katedry
slavistiky spojením dfiívûj‰ích kateder polonisti-
ky, rusistiky a Ústavu pro v˘zkum polského etni-
ka a ke zru‰ení katedry cizích jazykÛ, jejíÏ uãitelé
byli zaãlenûni do kateder anglistiky a germanis-
tiky.

V souvislosti s opatfieními ve finanãním doto-
vání a regulovan˘m poãtem pfiijíman˘ch stu-
dentÛ nebyl otevfien Ïádn˘ nov˘ studijní pro-
gram ani studijní obor. Zájem se soustfieìoval na
kvalitu pedagogické a vûdecké práce, na rÛst
odborné kvalifikace uãitelÛ a na rozvoj 3 oborÛ
doktorského studia. Znaãné úsilí bylo vûnováno
zavedení kreditního systému studia (od akade-
mického roku 1999/2000).

Na v˘uce se podílelo celkem 120 (pfiepoãte-
n˘ch 105,2) uãitelÛ vãetnû 8 zahraniãních lekto-
rÛ: 18 prof., 24 doc., 27 odb. as. CSc., Dr., 39 odb.
as. a 4 asistenti. Provoz fakulty zaji‰Èovalo 
i 17 hospodáfiskosprávních zamûstnancÛ.

Z pfiihlá‰en˘ch 3 107 uchazeãÛ o studium bylo
do 1. roã. zapsáno 297 studentÛ, v ZS 1999/2000
studovalo na FF OU celkem 1254 studentÛ 
v 6 bakaláfisk˘ch, 6 magistersk˘ch a 3 doktor-
sk˘ch studijních programech. Byla opût otevfiena
Univerzita tfietího vûku s názvem "Spoleãenské
vûdy a kultura na konci tisíciletí“; zapsan˘ch
zájemcÛ bylo 114.

V souladu s dlouhodobou koncepcí pokraão-
val ústup ãtyfiletého magisterského studia uãitel-
ství pro Z· ve prospûch pûtiletého studia uãitel-
ství pro stfiední ‰koly a pro neuãitelské obory.
Znaãná pozornost byla vûnována rozvoji stu-
dentské vûdecké a odborné ãinnosti. Úspû‰nû
probûhla soutûÏ O nejlep‰í esej, 8 studentsk˘ch
vûdeck˘ch konferencí se zúãastnilo 329 studentÛ
(pfiedneseno 78 referátÛ). Bylo fie‰eno 18 granto-
v˘ch úkolÛ (6 GA âR, 4 FR V·, 8 jin˘ch), na rok
2000 bylo podáno 5 projektÛ GA âR, 6 projektÛ
FR V· a 7 jin˘ch. Pokraãovala práce na tfiech
dlouhodob˘ch v˘zkumn˘ch úkolech: Slezsko
a severní Morava jako specifick˘ stfiedoevropsk˘

region (vedoucí prof. PhDr. Jifií Svoboda, DrSc.),
VyuÏití psychologie a dal‰ích sociálních vûd ke
zkvalitnûní sociálních sluÏeb v ostravském regio-
nu (vedoucí doc. PhDr. Karel Paulík, CSc.),
a Cizojazyãná fieãová komunikace (vedoucí doc.
PhDr. Kvûtu‰e Lepilová, CSc.).

V ediãní ãinnosti bylo posilováno vydávání
pÛvodních odborn˘ch prací a omezováno vydá-
vání skript; jde o 8 monografií a spisÛ (J. Pleskot:
Slezská a barokní kultura, J. J. BoÏan: Slaviãek
rájsk˘, R. Tomá‰ková: Dramatick˘ dialog z hle-
diska textové koheze a koherence, Grammaticae
Bohemicae libri duo M. Vavfiince Benedikta
z NudoÏer, J. Damborsk˘: Pol‰tina a fran‰tina ve
vzájemném vztahu, E. Mrhaãová: Názvy zvífiat
v ãeské frazeologii a idiomatice, Z. Mlãák: 
Psychická zátûÏ u dûtí základní ‰koly, P. Pácl:
Studenti a jejich rodiãe), 10 sborníkÛ, 7 skript, 
2 se‰ity Biografického slovníku Slezska a severní
Moravy, studie M. Pavelãíkové Romské obyvatel-
stvo na Ostravsku 1945–1975, 177 statí (doma
i v zahraniãí), 65 recenzí, 96 odborn˘ch ãlánkÛ;
pracovníci FF provedli 17 redakcí, 102 pfiekladÛ,
81 biogramÛ a 9 scénafiÛ. Bylo realizováno 
98 zahraniãních cest, 40 pracovníkÛ vystoupilo
na konferencích, sympoziích a kongresech
v zahraniãí, bylo pfiijato 31 hostujících profesorÛ
ze zahraniãí. Bylo zorganizováno 35 student-
sk˘ch v˘jezdÛ do zahraniãí.

FF OU mûla smlouvu o spolupráci se 14 zahra-
niãními vysok˘mi ‰kolami v zemích: Polsko (4),
Rusko (2), Dánsko, Francie, Nûmecko, Sloven-
sko, Slovinsko, ·védsko, ·v˘carsko, Ukrajina.

Filozofická fakulta v tomto roce pokraãovala
ve zlep‰ování pracovních podmínek a vybavení
pracovi‰È. Byla dokonãena rekonstrukce poãíta-
ãové sítû v budovû na Reální ulici. S elektronic-
k˘m spojením vût‰iny pracovi‰È úzce souvisel
i nákup nové a technické zhodnocování jiÏ dfiíve
zakoupené v˘poãetní techniky. Pokraãovala
estetizace uãeben a doplÀování kniÏního fondu
stávajících studoven i novû vzniklé oborové stu-
dovny katedry slavistiky.
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STUDIJNÍ OBORY

Bakaláfiské studium
● dûjiny umûní a péãe o kulturní dûdictví
● angliãtina pro hospodáfiskou sféru a cestovní

ruch
● nûmãina pro hospodáfiskou sféru a cestovní

ruch
● ru‰tina pro hospodáfiskou sféru a cestovní ruch
● sociální práce s profesním poradenstvím
● ‰panûl‰tina pro hospodáfiskou sféru a cestovní

ruch

Magisterské studium
● uãitelství v‰eobecnû vzdûlávacích pfiedmûtÛ

pro 2. stupeÀ Z· (angliãtina, nûmãina, dûjepis,
pol‰tina, ru‰tina)

● uãitelství v‰eobecnû vzdûlávacích pfiedmûtÛ
pro stfiední ‰koly (ãe‰tina, dûjepis, francouz‰ti-

na, nûmãina, pol‰tina, ‰panûl‰tina, základy spo-
leãensk˘ch vûd, jednooborová ãe‰tina s roz‰í-
fien˘m Ïurnalistick˘m zamûfiením, hudební
v˘chova, v˘tvarná v˘chova)

● historie
● polonistika
● sociální práce s poradensk˘m zamûfiením
● roz‰ifiující studium (v˘chovné poradenství, 

angliãtina, profesní poradenství)

Doktorské studium
● hospodáfiské a sociální dûjiny
● polsk˘ jazyk
● dûjiny ãeské literatury

Katedra anglistiky a amerikanistiky
Katedra ãeského jazyka
Katedra ãeské literatury, literární vûdy a dûjin
umûní
Katedra filozofie
Katedra germanistiky
Katedra historie

Katedra slavistiky s oddûlením polonistiky,
rusistiky a Ústavem pro v˘zkum polského
etnika
Katedra psychologie a sociální práce
Katedra romanistiky s oddûlením francouz‰ti-
ny, ‰panûl‰tiny a Francouzsk˘m vzdûlávacím
centrem

P¤EHLED KATEDER A PRACOVI·Ë FAKULTY

■
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Resumé

FACULTY OF ARTS

At the Faculty of Arts in the University of
Ostrava, there were no major changes made to the
curricula or the branches of study in the eighth
year of its existence, apart from a few minor
organisational changes.

297 students out of 3017 applicants enrolled in
the first year's courses, 1,254 students studied at
the Faculty of Arts in the academic year 1999/2000
– six bachelor's degree, six master's degree and
three doctorate degree courses. The University of
the Third Age (Open University) was reopened as
well.

There were 18 university professors, 24 senior
lecturers, 27 lecturers with CSc. or PhD. degree,

39 lecturers and 4 assistant lecturers participating
in the teaching. Eighteen grant projects were set
up and three long-term research projects
implemented. Eight students' scientific con-
ferences were held in this academic year.

The editorial activity represents 8 monographs,
10 textbooks, 7 titles of lecture notes for studying,
2 booklets of the Bibliographic Dictionary of Silesia
and Northern Moravia, 177 essays (published both
in our country and abroad), 65 reviews, 96 spe-
cialist articles, 17 editorials, 102 translations, etc.
Our teachers went on 98 trips abroad, our students
took part in 35 study sojourns, and in turn, 31 guest
professors visited our Faculty.
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Prof. RNDr. Karel Kapoun, CSc.
dûkan (do 8. 9. 1999)

Doc. PhDr. Zbynûk Janáãek
dûkan (od 11. 11. 1999)

Doc. PhDr. Jan Mazurek, CSc.
PaedDr. Petr Franiok, Dr.
Doc. Mgr. René Adámek

prodûkani

Doc. Valter Vítek
pfiedseda Akademického senátu PdF

Ing. Jana Poloková
tajemnice

Dvofiákova 7, 701 03 Ostrava 1, tel.: 069/ 6160 151, fax: 069/ 21 57 66



Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
navazuje na existenci Vy‰‰í pedagogické ‰koly,
která byla zaloÏena v Opavû roku 1953. Na uve-
dené ‰kole byli – ve dvouletém studiu – pfiipra-
vováni uãitelé základních ‰kol, ktefií tímto zpÛso-
bem dosahovali alespoÀ ãásteãného vysoko‰kol-
ského vzdûlání. Po pfiemístûní ‰koly do Ostravy
(v roce 1960) vznikl nejdfiíve Pedagogick˘ institut
a pozdûji samostatná Pedagogická fakulta, která
se stala pfii vzniku Ostravské univerzity její sou-
ãástí.

Poãátkem devadesát˘ch let stála tedy Pedago-
gická fakulta u vzniku dal‰ích fakult Ostravské
univerzity a od té doby se vyvíjí jako stabilizova-
né vysoko‰kolské pracovi‰tû zamûfiené dnes na
pfiípravu uãitelÛ 1. stupnû základních ‰kol, pfií-
pravu uãitelÛ v‰eobecnû vzdûlávacích pfiedmûtÛ
pro 2. stupeÀ základních ‰kol i pro ‰koly stfiední
a uskuteãÀující umûlecko-pedagogické studium
v hudebních a v˘tvarn˘ch oborech, studium
vychovatelství, bakaláfiské studijní programy
zamûfiené na speciální a sociální pedagogiku
a dal‰í studia. Na fakultû je akreditováno doktor-
ské studium v oboru hudební teorie a pedagogi-
ka, nabízeny a vyuÏívány jsou i kurzy celoÏivot-
ního vzdûlávání v oborech speciální pedagogika,
‰kolsk˘ management, v˘chovné poradenství,
kultura fieãi a umûní komunikace a doplÀkové
pedagogické studium. O studium na fakultû je
tradiãnû znaãn˘ zájem, poãet pfiihlá‰en˘ch v˘raz-
nû pfiekraãuje moÏnosti pfiijetí. Celkov˘ stav
posluchaãÛ fiádného studia ke dni 15. 11. 1999 je
2350, z toho studia prezenãního 1431, dálkového
896, doktorského 23. V mimofiádn˘ch formách
studia na Centru dal‰ího vzdûlávání studuje 
730 posluchaãÛ.

Na fakultû pÛsobí na katedrách a v Centru dal-
‰ího vzdûlávání 129 uãitelÛ, z toho více jak 30 %
profesorÛ a docentÛ. Nûktefií uãitelé pracují na
ãásteãn˘ úvazek. Na fakultû ov‰em vyuãují také
externí uãitelé, kter˘ch je více neÏ 100. Uãitele
doplÀuje pfiimûfien˘ poãet administrativních pra-
covníkÛ.

V‰echny katedry fakulty vûnují sv˘m poslucha-
ãÛm náleÏitou pozornost a péãi. Rozvíjejí se stá-
vající formy studia, pfiipravují se nové studijní

obory, znaãná péãe se vûnuje pedagogick˘m pra-
xím na tzv. fakultních ‰kolách, mezi nimiÏ jsou
kvalitní základní a stfiední ‰koly.

Fakultní vûdecká rada má v souãasné dobû 
24 ãlenÛ, z toho 2 ze zahraniãních univerzit
(z Opolské univezity a Univerzity Konstantina
Filozofa v Nitfie).

Pracovníci fakulty povaÏují za samozfiejmou co
nejvût‰í spolupráci s ostatními fakultami Ostrav-
ské univerzity. Dlouhodobû se rozvíjejí pedago-
gické, vûdecko-v˘zkumné i umûlecké kontakty
s ostatními pedagogick˘mi fakultami v âeské
republice.

Nesmírnû dÛleÏitou souãástí práce uãitelÛ
i posluchaãÛ je odborná, vûdecká a umûlecká
ãinnost. V roce 1999 fie‰ili uãitelé a posluchaãi
celkem 30 projektÛ (mj. projekty VZO, Grantové
agentury M·MT, FRV·, projekt AKTION, projekty
SOCRATES atd.).

Vedle recenzí, popularizaãních ãlánkÛ
a v˘zkumn˘ch zpráv prezentovali uãitelé Pedago-
gické fakulty Ostravské univerzity v˘sledky své
vûdecko-v˘zkumné práce v 6 monografiích, ve
statích v domácích i zahraniãních odborn˘ch
periodikách a sbornících (celkem 137 pfiíspûvkÛ).
Vystoupili na domácích (117x) i zahraniãních
konferencích (72x). Na fakultû se uskuteãnilo cel-
kem 19 konferencí a semináfiÛ, vût‰ina z nich se
zahraniãní úãastí.

Uãitelé a posluchaãi umûlecko-pedagogick˘ch
kateder prezentovali svá díla na 115 domácích
v˘stavách a na 15 v˘stavách zahraniãních, 
koncertovali doma i v zahraniãí (77 domácích
a 68 zahraniãních koncertÛ) a zúãastnili se dal‰ích
umûleck˘ch aktivit. Velmi agilní byli také poslu-
chaãi zmiÀovan˘ch kateder (na studentsk˘ch
v˘stavách, koncertech a soutûÏích).

Uãitelé katedry tûlesné v˘chovy pfiipravili fiadu
didaktick˘ch akcí pro uãitele svého oboru, uãitelé
katedry technické a pracovní v˘chovy zase spolu-
pracovali s uãitelskou vefiejností v oblasti ekolo-
gické v˘chovy.

Uãitelé a posluchaãi Pedagogické fakulty spo-
lupracovali v roce 1999 s fiadou zahraniãních 
univerzit a vysok˘ch ‰kol. Svûdãí o tom – kromû
jiÏ uveden˘ch zahraniãních konferencí, v˘stav
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a koncertÛ – také studijní a pfiedná‰kové pobyty
uãitelÛ (celkem 31) a v˘jezdy posluchaãÛ. Na
fakultû jsme uvítali 55 zahraniãních vysoko‰kol-
sk˘ch pedagogÛ, ktefií pfiedná‰eli posluchaãÛm

magisterského a doktorského studia. Pedagogic-
ká fakulta Ostravské univerzity nadále roz‰ifiuje
své sluÏby, coÏ ji fiadí k v˘znamn˘m vzdûlávacím
institucím na‰eho regionu.

PEDAGOGICKÁ FAKULTAV¯ROâNÍ ZPRÁVA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY 1999

Bakaláfiské studium
● speciální pedagogika pro uãitelky matefisk˘ch

‰kol a v˘chovné pracovníky
● sociální pedagogika – prevence a resocializace
● uãitelství odborn˘ch pfiedmûtÛ pro uãÀovské

a rodinné ‰koly

Magisterské studium
● uãitelství pro 1. stupeÀ základních ‰kol
● uãitelství v‰eobecnû vzdûlávacích pfiedmûtÛ

pro 2. stupeÀ základních ‰kol a uãÀovské ‰kol-
ství (ãe‰tina, matematika, hudební v˘chova,
sbormistrovství, v˘tvarná v˘chova, obãanská
v˘chova, tûlesná v˘chova, technická v˘chova,
kfiesÈanská v˘chova, angliãtina, nûmãina, dûje-
pis, fyzika, biologie, zemûpis)

● umûlecko-pedagogické studium s hudebním
zamûfiením (hra na housle, hra na klavír, hra na
violu, hra na violoncello, hra na klarinet, hra
na kontrabas, hra na harfu, sólov˘ zpûv)

● umûlecko-pedagogické studium v˘tvarn˘ch
oborÛ (volná grafika a grafick˘ design, inter-
mediální formy, animovan˘ film)

● uãitelství v‰eobecnû vzdûlávacích pfiedmûtÛ
pro stfiední ‰koly (hudební v˘chova, v˘tvarná
v˘chova)

● vychovatelství
● nástavbové studium uãitelství odborn˘ch pfied-

mûtÛ

Doktorské studium
● hudební teorie a pedagogika

CeloÏivotní vzdûlávání
Specializaãní studium:
● speciální pedagogika roz‰ifiující pro absolventy

V· uãitelského zamûfiení (volitelná specializa-
ce: psychologie, logopedie, specifické poru-
chy uãení)

● ‰kolsk˘ management pro absolventy V·
● v˘chovné poradenství pro Z· a S· pro absol-

venty V·
● kultura fieãi a umûní komunikace
● základy speciální pedagogiky pro uãitele,

vychovatele a mistry odborné v˘chovy (pro
absolventy stfiedních a vysok˘ch ‰kol).

STUDIJNÍ OBORY

Katedra pedagogiky
Katedra pedagogiky primárního 
a alternativního vzdûlávání
Centrum dal‰ího vzdûlávání
Kabinet pedagogické praxe
Katedra ãeského jazyka a literatury 
s didaktikou
Katedra matematiky s didaktikou
Katedra obãanské v˘chovy

Katedra kfiesÈanské v˘chovy
Katedra hudební v˘chovy
Katedra umûlecko-pedagogická 
– hudební obor
Katedra v˘tvarné v˘chovy
Katedra v˘tvarné tvorby
Katedra technické a pracovní 
v˘chovy
Katedra tûlesné v˘chovy

P¤EHLED KATEDER A PRACOVI·Ë FAKULTY

■

■
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Dean:

Prof. RNDr. Karel Kapon, CSc.
(to 8. 9. 1999)
Doc. PhDr. Zbynûk Janáãek
(since 11. 11. 1999)

Sub-Deans:

Doc. PhDr. Jan Mazurek, CSc.
PaedDr. Petr Franiok, Dr.
Doc. Mgr. René Adámek

Chairman of the Academic Senate:

Doc. Valter Vítek

Secretary:

Ing. Jana Poloková

Institutes and Departments:

Department of Pedagogy
Department of Primary and Alternative Pedagogy
Centre of Further Education
Department of Czech Language and Literature
with Didactics
Department of Mathematics with Didactics
Department of Music
Department of Art and Pedagogy
Department of Arts
Department of Artistic Creation/Crafts
Department of Physical Training
Department of Civic Education
Department of Religious Education
Cabinet of Pedagogical Practice

Resumé

PEDAGOGICAL FACULTY

In the early 90s, the Pedagogical Faculty
assisted in the formation of other faculties at the
University of Ostrava, especially the Faculty of Arts
and the Faculty of Science. Since then the
Pedagogical Faculty has been developing as
a stable academic workplace orientated towards
the preparation of future teachers for both first and
second grades of elementary schools, as well as
for secondary schools. It provides art-pedagogical
study in the branches of music and arts, the theory
of education etc. There is also accredited
doctorate study in the branches of musical theory

and pedagogy. Our faculty also offer lifetime
educational courses (in the branches of special
pedagogy, management in schools, educational
guidance, the culture of speech and art of
communication and supplementary pedagogical
study). The interest in studying at our Faculty is
traditionally very high. The number of applicants
considerably exceeds the school capacities every
year. The total number of regular students up to
the date of November 15th 1999 was 2,350, with
another 730 students who studied in the distant
study programmes.
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All the departments within the Faculty attempt to
nurture their students. Existing branches of studies
are being developed, while new ones are being
prepared. A great deal of attention is paid to
pedagogical practice at the so-called teaching
schools represented by several high standard
elementary and secondary schools.

At present, the Faculty Academic Council
consists of 24 members with 2 of them
representing universities from abroad (the
University of Opole and the University of
Konstantin the Philosopher in Nitra).

The Pedagogical Faculty co-operates very
closely with the other faculties of the University of
Ostrava. In addition, long-term mutual relations
with other Pedagogical Faculty in the Czech
Republic are being developed.

Scientific, academic and art activities form an
integral part of both teachers' and students' work.
In 1999, 30 projects were being implemented at
our Faculty (such as projects of the M·MT, FRV·,
AKTION or SOCRATES grant agencies).

The results of our teachers' research and
development work were presented in 6
monographs, 137 magazine articles and textbooks,
and also at scientific conferences, 117 of them
being held in our country and 29 held abroad.

Both the teachers and students of the 
arts-pedagogy-orientated departments presented
their works of art in 115 domestic exhibitions and
15 foreign art exhibitions. They gave a number of
concerts both in our country and abroad (77 and
68 respectively). 31 teachers in total went abroad
to study and give lectures at foreign universities,
and in turn, 55 guest university teachers came to
stay at our Faculty.

Thanks to the Departments of Physical Training
and Technical Education (Woodwork and
Metalwork) we also co-operated with the teaching
public to a great extent.

The Pedagogical Faculty of the University of
Ostrava keeps extending the range of its services,
which places it among the most important
educational institutions of our region.
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PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Doc. RNDr. Ing. Ivan Kfiiv˘, CSc.
dûkan

Doc. RNDr. Dalibor Dvofiák, CSc.
PaedDr. Dana Kriãfalu‰i, CSc.

prodûkani

Doc. Ing. Vilém Novák, DrSc.
pfiedseda Akademického senátu PfiF

Ing. Marcela Pohlová
(do 30. 4. 1999)

Ing. Iveta Nevludová
(od 1. 5. 1999)

tajemnice

30. dubna 22, 701 03 Ostrava 1, tel.: 069/6160 211, fax: 069/612 04 78
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Rok 1999 je moÏno charakterizovat jako obdo-
bí, v nûmÏ byla dÛslednû prosazována základní
opatfiení, která vyplynula z podrobné anal˘zy
stavu fakulty v pfiedcházejícím roce a smûfiovala
k zaji‰tûní dal‰ího rozvoje v souladu s pfiijatou
koncepcí rozvoje Ostravské univerzity.

V roce 1999 se vedení Pfiírodovûdecké fakulty
Ostravské univerzity zamûfiilo pfiedev‰ím na kva-
lifikaãní rÛst akademick˘ch pracovníkÛ fakulty
a na rozvoj jejich vûdeckov˘zkumn˘ch aktivit.
Naléhavost tohoto poÏadavku vypl˘vá z nutnosti
dobfie se pfiipravit na reakreditaci v‰ech studij-
ních programÛ, jeÏ se v souladu s nov˘m vysoko-
‰kolsk˘m zákonem uskuteãní v roce 2002. V prÛ-
bûhu hodnoceného období byla zahájena dvû
jmenovací fiízení profesorem, z nichÏ jedno bylo
úspû‰nû ukonãeno. Novû byly podány dvû
Ïádosti o zahájení habilitaãního fiízení, tfii dal‰í
byla úspû‰nû ukonãena. Doktorské studium
ukonãil obhajobou doktorské disertace jeden
pracovník a dal‰í tfii je zahájili. 

Rok 1999 se stal historick˘m mezníkem v roz-
voji Pfiírodovûdecké fakulty, fakulta získala právo
konat habilitaãní fiízení a fiízení ke jmenování
profesorem v oboru „Aplikovaná matematika“,
a to aÏ do 13. prosince 2007.

Mimofiádná pozornost byla také v roce 1999
vûnována opatfiením souvisejícím s implementa-
cí nového zákona o vysok˘ch ‰kolách. V prÛbû-
hu roku byly navrÏeny a schváleny akademic-
k˘m senátem statut fakulty a v‰echny její interní
pfiedpisy

K datu 31. 12. 1999 pÛsobilo na Pfiírodovûdec-
ké fakultû celkem 86 pedagogÛ, dva vûdeãtí pra-
covníci a 22 administrativních pracovníkÛ. Pfii
zaji‰Èování poÏadované kvality v˘uky vypomáha-
jí téÏ externí uãitelé (uãitelé z jin˘ch vysok˘ch
‰kol a v˘znamní odborníci z praxe).

Zájem o studium na Pfiírodovûdecké fakultû
Ostravské univerzity dlouhodobû pfievy‰uje její
kapacitní moÏnosti – do pfiijímacího fiízení se
v roce 1999 pfiihlásilo 2386 uchazeãÛ, do prvních
roãníkÛ nastoupilo 449 studentÛ. 

V akademickém roce 1998/99 se na Pfiírodovû-
decké fakultû Ostravské univerzity uskuteãÀova-
lo studium v pûti bakaláfisk˘ch studijních progra-

mech, v pûti magistersk˘ch neuãitelsk˘ch studij-
ních programech, ve dvou magistersk˘ch uãitel-
sk˘ch studijních programech a v jednom doktor-
ském studijním programu.

Do akademického roku 1999/2000 vstoupila
Pfiírodovûdecká fakulta OU celkem s 1166 stu-
denty, 1125 studenty v prezenãní formû studia
a 41 studentem v distanãní formû studia. Z celko-
vého poãtu pfiipadá 13 % na studenty uãitelství
v‰eobecnû vzdûlávacích pfiedmûtÛ pro Z· a U·,
22 % na studenty uãitelství v‰eobecnû vzdûláva-
cích pfiedmûtÛ pro S·, 21 % na studenty bakaláfi-
ského odborného studia, 42 % na studenty magis-
terského odborného studia (studijní programy
„Aplikovaná matematika“, „Geografie“, „Informa-
tika“ a „Ekologie a ochrana prostfiedí„) a 2 % na
studenty doktorského studijního programu „Apli-
kovaná matematika“. V˘znamného úspûchu dosá-
hla Pfiírodovûdecká fakulta roz‰ífiením akreditace
doktorského studijního programu „Aplikovaná
matematika“ o obor „Aplikovaná algebra“ a také
roz‰ífiením akreditace magisterského studijního
programu „Geografie“ o obor „Politická a kulturní
geografie“. 

V oblasti studia pfietrvává tendence rostoucího
podílu studentÛ v neuãitelsk˘ch studijních pro-
gramech. Pozorovan˘ trend je v˘sledkem trvalé
snahy vedení Pfiírodovûdecké fakulty o rozvoj
magisterského a doktorského odborného studia
a zároveÀ poklesu zájmu o studium uãitelství v‰e-
obecnû vzdûlávacích pfiedmûtÛ pro 2. stupeÀ Z·
a uãÀovské ‰kolství.

Pfiírodovûdecká fakulta se trvale angaÏuje
v oblasti celoÏivotního vzdûlávání obãanÛ, a to
zejména formou roz‰ifiujícího studia uãitelství
o dal‰í pfiedmût. V‰echny katedry Pfiírodovûdec-
ké fakulty získaly od M·MT âR osvûdãení o zpÛ-
sobilosti realizovat v rámci dal‰ího vzdûlávání
pedagogick˘ch pracovníkÛ speciální vzdûlávací
programy. K datu 1. 12. 1999 bylo na Pfiírodovû-
decké fakultû OU zfiízeno Centrum celoÏivotního
vzdûlávání obãanÛ s cílem zastfie‰it ãinnost stfiedi-
sek dal‰ího vzdûlávání uãitelÛ na jednotliv˘ch
katedrách a ve spolupráci s externími organizace-
mi podstatnû roz‰ífiit nabídku aktivit v rámci celo-
Ïivotního vzdûlávání.
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V oblasti vûdeckov˘zkumné ãinnosti povaÏu-
jeme za rozhodující zapojení pedagogÛ do gran-
tov˘ch aktivit, aÈ uÏ tuzemsk˘ch (Grantová agen-
tura âR, Grantová agentura AV âR, Fond rozvoje
V·) nebo mezinárodních (TEMPUS, SOCRATES,
AKTION, CEEPUS, Leonardo). Pfiijaté projekty
pfiinesly fakultû v roce 1999 finanãní prostfiedky
ve v˘‰i celkem 6 017 tisíc Kã (1 380 tisíc investic,
4 637 tisíc neinvestiãních prostfiedkÛ). Pracovníci
fakulty se úspû‰nû podíleli na fie‰ení pûti
v˘zkumn˘ch zámûrÛ univerzity, které pfiinesly
v roce 1999 fakultû finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i
celkem 1 466 tisíc Kã. Interní grantová agentura
Pfiírodovûdecké fakulty pfiispûla k rozvoji vûdec-
kov˘zkumné ãinnosti pfiedev‰ím mlad˘ch pra-
covníkÛ celkovou ãástkou 85 tisíc Kã. Neuspo-
kojivé je stále zapojení pracovníkÛ do hospodáfi-
ské ãinnosti, která by mûla b˘t zdrojem dodateã-

n˘ch finanãních prostfiedkÛ pro dal‰í rozvoj
fakulty.

Pfiírodovûdecká fakulta se podílela na organi-
zaci celé fiady konferencí, semináfiÛ, soutûÏí
a dal‰ích odborn˘ch akcí, ãasto s mezinárodní
úãastí. K nejv˘znamnûj‰ím akcím patfiily Meziná-
rodní slovensk˘ a ãesk˘ kalorimetrick˘ semináfi
(Îelezná Ruda, kvûten 1999; 80 úãastníkÛ), Mezi-
národní konference didaktikÛ chemie (Ostrava
a Trojanovice, 21.–23. dubna 1999; 40 úãastníkÛ)
a 9. roãník mezinárodní matematické soutûÏe
o cenu prof. V. Jarníka (Ostrava, 24. 3. 1999; 
80 úãastníkÛ). V roce 1999 pracovníci Pfiírodovû-
decké fakulty OU mimo jiné publikovali 11 mo-
nografií, 85 odborn˘ch ãlánkÛ v domácích
i zahraniãních ãasopisech, 5 uãebnic, skript nebo
uãebních textÛ a pfiednesli 96 pÛvodních pfiíspûv-
kÛ na odborn˘ch akcích v tuzemsku i v zahraniãí.

Bakaláfiské studijní programy
● biofyzika
● chemie
● informatika a v˘poãetní technika – aplikovaná

informatika
● regionální rozvoj a správa
● systematická biologie a ekologie

Magisterské studijní programy
● aplikovaná matematika
● aplikace matematiky v ekonomii
● geografie
● informatika a v˘poãetní technika – informaãní

systémy
● ochrana a tvorba krajiny
● uãitelství v‰eobecnû vzdûlávacích pfiedmûtÛ

pro 2. stupeÀ Z· a U· (uãitelství v˘poãetní

techniky, matematiky, fyziky, chemie, biologie
a zemûpisu)

● uãitelství v‰eobecnû vzdûlávacích pfiedmûtÛ
pro S· (uãitelství informatiky, matematiky,
fyziky, chemie, biologie a zemûpisu)

Doktorské studijní programy
● aplikovaná matematika

CeloÏivotní vzdûlávání obãanÛ
● roz‰ifiující studium uãitelství v‰eobecnû vzdûlá-

vacích pfiedmûtÛ o dal‰í pfiedmût na 2. stupni
Z· a U·

● roz‰ifiující studium uãitelství v‰eobecnû vzdûlá-
vacích pfiedmûtÛ o dal‰í pfiedmût na S·

● roz‰ifiující studium uãitelství v‰eobecnû vzdûlá-
vacích pfiedmûtÛ z 2. stupnû Z· na S·

● specializaãní kurzy

STUDIJNÍ PROGRAMY

■
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Katedra matematiky
Katedra informatiky a poãítaãÛ
Katedra fyziky
Katedra chemie
Katedra biologie a ekologie
(Botanická zahrada – Slívova 32, 
7l0 00 Ostrava l0, tel. 623 50 78)

Katedra fyzické geografie a geoekologie
Adresa v‰ech v˘‰e uveden˘ch pracovi‰È:
ul. 30. dubna 2, 701 03 Ostrava l, tel.: 61 60 111
fax: 61 20 478
Katedra sociální geografie a regionálního 
rozvoje
Hladnovská 9, 7l0 00 Ostrava l0, tel. 624 10 89

KATEDRY A PRACOVI·Tù FAKULTY
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Resumé

FACULTY OF SCIENCE

Dean:

Doc. RNDr. Ing. Ivan Kfiiv˘, CSc.

Sub-Deans:

Doc. ENDr. Dalibor Dvofiák
PaedDr. Dana Kfiiãfalu‰i, CSc.

Chairman of the Academic Senate:

Doc. Ing. Vilém Novák, DrSc.

Secretary:

Ing. Marcela Pohlová
(to 30. 4. 1999)
Ing. Iveta Nevludová
(since 1. 5. 1999)

Institutes and Departments:

Department of Mathematics
Deaprtmend of Physics
Department of Computer Science
Department of Chemistry
Department of Biology and Ecology

Department of Physical Geography 
and Geoecology

Department of Social Geography and Regional
Development
Botanical Gardens

In the year 1999, the administration of the
Faculty of Science put its main focus both on the
qualification growth of its academic staff and the
development of its research and development
activities. Such necessity ensues from the need to
prepare everything for the re-accreditation of all
study programmes, which is to be accomplished –
in accordance with the new University Law – in the
year 2002.

Up until December 31st 1999, there were 
86 pedagogues in total, 2 experts and 
22 administrative officers working at the Faculty of
Science. Of the above mentioned number of

pedagogues, there were 3 professors, 20 senior
lecturers and 34 assistant lecturers with the CSc.
or doctor's degree; the majority of the rest of the
teachers are involved, or are preparing to start
doctorate studies. The year 1999 became
a turning point in the development of the Faculty of
Science; the faculty was awarded the right to
conduct second doctorate proceedings and the
proceedings for the appointment of the
professor's degree in the "Applied Mathematics"
branch of study up until 13rd December 2007.

Our faculty entered the academic year
1999/2000 with 1,166 registered students, 1,125 of
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them being regular students and 41 involved in
distant study programmes. Of the above
mentioned total number of students, 13% study
general educational subjects for elementary and
art schools, 22% study general educational
subjects for secondary schools, 21% are enrolled
in bachelor degree specialist courses, 42% study
master's degree specialist courses (including
"Applied Mathematics", "Geography", "Information
Technology" and "Ecology and Environment
Protection" study programmes) and 2% are
involved in the "Applied Mathematics" doctorate
study programme. The extension of accreditation
of the "Applied Mathematics" doctorate study
programme for the branch of "Applied Algebra" as
well as the extension of accreditation of the
"Geography" master's degree study programme
for the branch of "Political and Cultural Geography"
belong among the important achievements of the
faculty. At the beginning of the academic year
1999/2000, 29 students in total enrolled in the
"Applied Mathematics" doctorate study. The
Faculty of Science has been constantly involved in
the sphere of the lifetime education of citizens,
namely by means of extending personal
pedagogical study with another subject (as many
as 88 students took advantage of this opportunity
in the academic year 1999/2000). On December
1st 1999, the Citizens Lifetime Education Centre
was set up in the Faculty of Science. Its aim is
firstly to control the activities of the teachers'
further education centres operating in the
individual departments, and secondly, upon co-
operation with certain external organisations, to
extend substantially the offer of the lifetime
educational activities.

In the sphere of research and development, we
consider the involvement of our pedagogues in

grant activities, whether domestic (âR Grant
Agency, AV âR Grant Agency, Universities
Development Fund) or international (TEMPUS,
SOCRATES, AKTION, CEEPUS, Leonardo), to be
of the greatest importance. By accepting these
projects, the faculty received funds in a total
amount of 6,017,000 CZK (1,380,000 in
investment, and 4,637,000 in non-investment
means) in 1999. This represents a growth of 2% in
comparison with previous years. The academic
staff successfully took part in the implementation
of five research projects within the faculty, which
brought about a contribution to its funds in the
amount of 1.466,000 CZK. In order to support
research and development activities of mainly
young academic workers, the Internal grant
agency of the Faculty of Science contributed in the
total amount of 85 000 CZK.

The Faculty of Science participated in
organising a range of conferences, seminars,
competitions and other academic events, often
with international participants. The International
Czech and Slovak Calorimetric Seminar (held in
May 1999 in Îelezná Ruda had 88 participants),
The International Conference of Chemistry
Pedagogues (21–3 April 1999 in Ostrava –
Trojanovice had 40 participants), the 9th year of 
the international prize-winning mathematics
competition for the Prof. V. Jarník’s prize 
(24 March 1999 in Ostrava had 80 participants)
and these belong among the most important
events. In 1999 the academic workers of the
faculty published 11 monographs, 85 specialist
articles (both in domestic and foreign magazines),
5 textbooks or study materials, and they gave 
96 original lectures at academic events held both
in our country and abroad.

FACULTY OF SCIENCEANNUAL REPORT 1999
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ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ
FAKULTA

Doc. MUDr. Zdenûk Jirák, CSc.
Doc. PdDr. Jitka âíÏková, CSc.

PaedDr. Oldfiich Chytil
prodûkani

Mgr. Jarmila Kristiníková
pfiedsedkynû Akademického senátu ZSF

RNDr. Karel Bene‰
tajemník

Syllabova 19, 703 00 Ostrava 3, tel.: 069/678 16 31, fax: 069/678 16 30

Doc. MUDr. Jaroslav ·imíãek, CSc.
dûkan (do 31. 10. 1999)

Doc. MUDr. Jaroslav Horáãek, CSc.
dûkan (od 1. 11. 1999)
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Zdravotnû sociální fakulta pokraãovala ve
v˘uce ãtyfi tfiílet˘ch bakaláfisk˘ch programÛ a jed-
noho pûtiletého magisterském programu. V sou-
vislosti se stál˘m nárÛstem poãtu studujících
(k 31. 12. 1999 bylo zapsáno na ZSF 491 poslu-
chaãÛ) do‰lo k roz‰ífiení pracovi‰È fakulty v areá-
lu Ostrava-Zábfieh, kde byl v lednu otevfien Ústav
fyziologie a patofyziologie a zaãátkem akademic-
kého roku 1999/2000 byl po rekonstrukci zahá-
jen provoz v Ústavu patologické anatomie. Pfied
zapoãetím zimního semestru do‰lo k pfiestûhová-
ní dûkanátu do areálu v Ostravû-Zábfiehu, ãímÏ
se uvolnily prostory v budovû na ul. F. ·rámka
v Ostravû-Mariánsk˘ch Horách. Tyto prostory
byly vyuÏity katedrou sociální práce a katedrou
o‰etfiovatelství jako pracovny a uãebny. V areálu
Zábfieh byly vytvofieny podmínky pro prostorové
roz‰ífiení katedry rehabilitace o specializované
uãebny a pracovny. Do provozu zde byla dána
i poãítaãová uãebna.

Po ukonãení druhého volebního období doc.
MUDr. Jaroslava ·imíãka, CSc., byl zvolen do
funkce dûkana doc. MUDr. Jaroslav Horáãek, CSc.
Posléze byli uvedeni do funkce noví prodûkani.

V prÛbûhu roku 1999 byla vytvofiena Asociace
tfií zdravotnû sociálních fakult (ZSF Jihoãeské uni-
verzity, ZSF Trnavské univerzity a ZSF Ostravské
univerzity). Zdravotnû sociální fakulta OU pokra-
ãovala v rozvoji zahraniãní spolupráce s univerzi-
tami ve Finsku, SRN, Rakousku, ·panûlsku, Velké
Británii, Slovensku. Kladnû jsou hodnoceny
mobility studentÛ v zahraniãí. Jako v˘sledek
mezinárodní konference pofiádané OU v roce
1998 byla v roce 1999 na ZSF zahájena ãinnost
kanceláfie konsorcia ECSPRESS.

Koncem roku 1999 byla uzavfiena smlouva
mezi rektorátem OU a fieditelstvím Fakultní
nemocnice s poliklinikou. V souvislosti s tím se
zlep‰ila a prohloubila spolupráce s FNsP, coÏ se
projevilo snahou vedoucích pracovníkÛ nemoc-
nice zapojit se ve vût‰ím rozsahu do pedagogické
a vûdecké ãinnosti.

Z pfiihlá‰en˘ch 1236 uchazeãÛ o studium bylo
do 1. roãníku zapsáno 167 studentÛ. V ZS
1999/2000 studovalo na ZSF OU 491 studentÛ ve
4 bakaláfisk˘ch a 1 magisterském programu.

V oblasti vûdeckov˘zkumné byli pracovníci
fakulty nositeli jednoho zahraniãního badatelské-
ho grantu COST a jednoho institucionálního
zámûru OU. V roce 1999 bylo pfiedneseno 
32 pfiedná‰ek na zahraniãních konferencích 
a 62 pfiedná‰ek na domácích odborn˘ch konfe-
rencích a sympóziích. Publikováno bylo 17 prací
v domácích odborn˘ch ãasopisech a 3 zahraniã-
ních odborn˘ch periodikách.

Zdravotnû sociální fakulta Ostravské univerzity
má uzavfieny dohody o spolupráci v rámci 
projektu SOCRATES s následujícími ‰kolami
v zahraniãí: 

Univerzita Kuopio – Finsko, Katolická univer-
zita Eichstatt – SRN, Fachhochschule Koblenz –
SRN, Universita Mannheim – SRN, Akademie pro
sociální práci Bregenz – Rakousko, Universita
LLULL Barcelona – ·panûlsko, Canterbury Christ
Church University College – Velká Británie, Pre-
‰ovská univerzita – Slovensko.

Na základû uzavfien˘ch dohod pfiedná‰elo pût
pedagogÛ katedry sociální práce na ‰kolách ve
Finsku, Rakousku, SRN, jeden pedagog katedry
o‰etfiovatelství pfiedná‰el ve Finsku. Z partner-
sk˘ch univerzit pÛsobilo na ZSF sedm akademic-
k˘ch pracovníkÛ z Finska, Nûmecka a Rakouska.
V souladu s uzavfien˘mi dohodami studovali
v roce 1999 ve Finsku tfii studenti ZSF OU a tfii
studenti ve SRN.

Zdravotnû sociální fakulta OU je sídlem kance-
láfie konsorcia ECSPRESS, tvofieného Evropskou
asociací ‰kol sociální práce, Evropskou asociací
‰kol sociální pedagogiky a Evropsk˘m centrem
komunitního vzdûlávání. Cílem práce kanceláfie
je vytváfiet databanku ‰kol a institucí pro organi-
zování spoleãn˘ch projektÛ v oblasti vzdûlávání,
v˘zkumu a praxe v sociální práci a dal‰ích pomá-
hajících profesích. 

V roce 1999 organizovala kanceláfi ECSPRESS
Mezinárodní konferenci v oblasti sociální práce
na Slovensku. Kanceláfi ECSPRESS vydává fiadu
publikací v edici ECSPRESS.

Poãet uchazeãÛ o studium sedminásobnû pfie-
vy‰uje kapacitní moÏnosti fakulty.

V roce 1999 byly na ZSF zahájeny pfiípravy
k akreditaci dvou bakaláfisk˘ch a jednoho magis-
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terského programu. Jsou to programy: Specializa-
ce ve zdravotnictví – ã. 5345 R
■ Moderní péãe v porodnictví a gynekologii –

porodní asistentka – asistent (Bc. program)
■ Ochrana Ïivotního a pracovního prostfiedí. (Bc.

program)

U tohoto studijního programu poãítáme i s dru-
hou etapou magisterskou, která by jednak nava-
zovala na Bc. program Ochrana Ïivotního a pra-
covního prostfiedí a Bc. program Zdravotnické
vy‰etfiovací metody.

Bakaláfiské studium
● léãebná rehabilitace a fyzioterapie
● sociálnû zdravotní a geriatrická péãe
● zdravotnick˘ management – o‰etfiovatelská

péãe – kombinované studium

● vy‰etfiovací metody ve zdravotnictví

Magisterské studium
● sociální práce se zdravotnick˘m profilem

Ústav patologické anatomie
Ústav fyziologie a patofyziologie
Katedra klinick˘ch pfiedmûtÛ
Katedra o‰etfiovatelství

Katedra vy‰etfiovacích metod
Katedra rehabilitace
Katedra sociální práce
Ústav fyziologie a patofyziologie

STUDIJNÍ PROGRAMY

P¤EHLED KATEDER A PRACOVI·Ë FAKULTY

Ústav fyziologie a patofyziologie

Zdravotnû sociální fakulta má vlastní laborato-
fie na Ústavu fyziologie a patofyziologie a na
Ústavu patologické anatomie. Katedra klinick˘ch
pfiedmûtÛ a vy‰etfiovacích metod vyuÏívá labora-
torní vybavení Fakultní nemocnice s poliklinikou
(FNsP) v Ostravû. Praktická v˘uka v mikrobiolo-
gii a hygienû vyuÏívá laboratorní zázemí na Kraj-
ské hygienické stanici v Ostravû.

Laboratofi na Ústavu fyziologie a patofyziologie
je zamûfiena na funkãní diagnostiku kardio-
pulmonálních funkcí, antropometrii, zátûÏové
testy a vy‰etfiování pracovní a tepelné zátûÏe. Pro
tyto úãely má ‰piãkové vybavení, které slouÏí jak
pro v˘ukové úãely, tak pro v˘zkumnou a exper-
tizní práci. Ústav byl novû vybudován v rámci
rekonstrukce budovy neurochirurgie b˘valé kraj-
ské nemocnice a otevfien v lednu 1999. V souãas-

né dobû je na pracovi‰ti fie‰en jeden v˘zkumn˘
úkol.

Ústav patologické anatomie

Ústav patologické anatomie je v samostatném
objektu, ve kterém se nachází laboratofie, pracov-
ny uãitelÛ a praktikárny s pitevnou. Laboratorní
ãinnost probíhá v laboratofii nekroptické, bioptic-
ké, cytologické a laboratofii speciálních metod.
Pracovi‰tû je zapojeno do grantové ãinnosti, byl
ukonãen grant IGA OU zamûfien˘ na apoptotické
zmûny karcinomÛ mléãné Ïlázy. Vedoucí ústavu
se v roce 1999 podílel aktivnû na publikaãní ãin-
nosti v rámci spoleãnosti âesk˘ch patologÛ, je
‰kolitelem 2 doktorandÛ v PGS. Ústav zorganizo-
val bioptick˘ semináfi patologÛ s mezinárodní
úãastí v listopadu 1999. Ústav je zapojen do post-
graduální ‰kolící ãinnosti v rámci Evropského

■

■

■
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projektu cytotechnologÛ pro âeskou republiku.
Vedoucí ústavu je ãlenem redakãní rady ãasopisu
Kontakt – odborn˘ ãasopis Jihoãeské univerzity.
Dále je ãlenem vûdecké rady Jihoãeské a Trnav-
ské univerzity.

V záfií 1999 se ústav bez pfieru‰ení provozu
pfiestûhoval do novû rekonstruované budovy,
která v plném rozsahu vyhovuje podmínkám
pedagogického a zdravotnického provozu.

Katedra klinick˘ch pfiedmûtÛ

Pfiedná‰ková, publikaãní a vûdecká ãinnost
byla na kolegiu ZSF OU hodnocena jako nejroz-
sáhlej‰í a nejbohat‰í.

V uplynulém roce se podafiilo odstranit nedo-
statky ve v˘uce, na které bylo poukazováno
v minul˘ch létech, napfi. pfii v˘uce chirurgického
oboru. Urãité rezervy je v‰ak nutné vidût v koor-
dinaci pfiedná‰ené látky mezi teoretick˘mi, prek-
linick˘mi a klinick˘mi obory v jejich vzájemné
ãasové i obsahové návaznosti.

Nepodafiilo se uspokojivû zlep‰it v uplynulém
období publikaãní a grantovou ãinnost. Je tfieba
dosáhnout zafiazování mlad‰ích perspektivních
kolegÛ do PGS a do v˘ukového programu.

Katedra vy‰etfiovacích metod

Katedra vy‰etfiovacích metod zaji‰Èuje v˘uku
tfiíletého bakaláfiského studia.

Obor se specializuje ve 3 smûrech:
■ klinická biochemie
■ klinická hematologie
■ klinická patologie.

Katedra vy‰etfiovacích metod úzce spolupracu-
je s Ústavem patologické anatomie a s katedrou
klinick˘ch pfiedmûtÛ.

Od fiíjna 1999 byla zaji‰tûna kvalitní v˘uka
v novû otevfiené poãítaãové uãebnû v Ostravû-
-Zábfiehu.

V roce 1999 se studenti oboru vy‰etfiovací
metody úspû‰nû zapojili do pfiípravy 2. student-
ské vûdecké konference.

Katedra o‰etfiovatelství

Katedra o‰etfiovatelství zaji‰Èuje v souãasné
dobû studium dvou bakaláfisk˘ch oborÛ:
■ sociálnû zdravotní a geriatrické péãe
■ zdravotnick˘ management – o‰etfiovatelská

péãe
V souãasné dobû se pfiipravuje na akreditaci

bakaláfisk˘ studijní program Moderní péãe
v porodnictví a gynekologii – porodní asistentka
– asistent.

Katedra sociální práce

Zv˘‰en˘ poãet studentÛ spolu s poÏadavkem
kreditního systému na zavedení povinnû volitel-
n˘ch a voliteln˘ch disciplín si vyÏádal zavedení
10 nov˘ch kurzÛ na oboru sociální práce se zdra-
votnick˘m profilem.

Katedra sociální práce i v roce 1999 pokraão-
vala v rozvoji zahraniãní spolupráce se ‰kolami
ve Finsku, SRN, Rakousku, ·panûlsku, Velké Bri-
tánii, Slovensku.

Na katedfie hostovalo 6 profesorÛ z partner-
sk˘ch ‰kol, 7 uãitelÛ katedry pfiedná‰elo v rámci
programu Sokrates na zahraniãních partnersk˘ch
‰kolách. 5 studentÛ katedry studovalo v zahraniãí
a jedna studentka z Finska studovala na katedfie
sociální práce.

Katedra rehabilitace

Katedra rehabilitace pro‰la v uplynulém roce
v˘znamnou zmûnou. Do‰lo k jejímu pfiestûhování
do rekonstruovan˘ch prostor univerzity v Ostra-
vû-Zábfiehu. Tím do‰lo k roz‰ífiení prostor pro
v˘uku. Pfiibyly 2 posluchárny a 3 tûlocviãny pro
praktickou v˘uku s velmi dobr˘m vybavením.

Praktická v˘uka se provádí na jednotliv˘ch kli-
nikách Fakultní nemocnice v Ostravû-Porubû
a na Klinice léãebné rehabilitace v ambulantní
a lÛÏkové ãásti. Katedru tvofií 3 interní pracovníci
na pln˘ úvazek se specializací v oboru rehabilita-
ce a 3 lékafii na ãásteãn˘ interní úvazek. V˘uka je
dále zaji‰Èována externími pedagogy.

ZDRAVOTNù SOCIÁLNÍ FAKULTAV¯ROâNÍ ZPRÁVA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY 1999
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Dean:

Doc. MUDr. Jaroslav ·imíãek, CSc.
(to 31. 10. 1999)
Doc. MUDr. Jaroslav Horáãek, CSc.
(since 1. 11. 1999)

Sub-deans:

Doc. MUDr. Zdenûk Jirák, CSc.
Doc. PHDr. Jitka âíÏková, CSc.
PaedDr. Oldfiich Chytil

Chairman of the Academic Senate:

Mgr. Jarmila Kristinková

Secretary:

RNDr. Karel Bene‰

Institutes and Departments:

Institute of Pathologic Anatomy
Institute of Physiology and Pathophysiology
Department of Medical Examination Methods
Department of Nursing
Department of Social Work
Department of Rehabilitation
Department of Clinical Subjects

Resumé

MEDICO-SOCIAL FACULTY

In the year 1999, the Medico-Social Faculty
completed its sixth year of existence. The very first
graduates from the Medical management –
Nursing combined branch of study leading to
a bachelor's degree, took part in the graduation
ceremony.

In 1999, we also managed to resolve the
problem of a shortage of premises, which had
emerged due to the growing number of students
(up to the October 31st 1999 there were 491
students registered at the Medico-Social Faculty.)
The Institute of Physiology and Pathophysiology
was inaugurated as early as January in the
presence of the Secretary of Education. The
opening of the Institute of Pathologic Anatomy

followed in December. These two events
contributed greatly to the relocation and
subsequent concentration of the most important
faculty premises to the area of Ostrava-Zábfieh:

Dean's office
Institute of Pathologic Anatomy
Institute of Physiology and Pathophysiology
Department of Rehabilitation
Computer Laboratory

The Departments of Social Work and Nursing
remained located in the faculty building in Ostra-
va-Mariánské Hory. Within the Teaching Hospital
in Poruba there remained only those departments
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which were closely connected to the operation of
the hospital, i.e. the Department of Clinical
Subjects and the Department of Medical
Examination Methods.

The appointment of the new dean, doc. MUDr.
Jaroslav Horáãek, CSc, was an important change
in the life of the Faculty. Afterwards, new sub-
deans were appointed as well and thus the whole
academic administration of the faculty was
replaced. The new academic officials, with the
dean at the head, put a greater focus on activities
that dealt within the sphere of science and
research.

In 1999, the implementation of an institutional
plan was commenced at the faculty which will
continue to be carried out in the years to come, as
well as the process of implementation of the COST
international grant.

In order to support the creative activities of
students, the Second Students' scientific
conference was organised and held in 1999, this
time with an international attendance, represented
by the students of the Faculty of Nursing and

Social Work in Trnava and of the Medico-Social
Faculty in âeské Budûjovice.

The office of the ECSPRESS syndicate started
its work in the Medico-Social Faculty of the
University of Ostrava, the establishment of which
resulted from the international conference held by
the University of Ostrava in 1998. The second year
of the conference was organised by the
ECSPRESS office in the Slovak Republic in 1999.
This office has also published a range of books in
the ECSPRESS edition.

Within the scope of the SOCRATES project, co-
operation between the Faculty and schools
abroad was further developed. Upon concluded
agreements, five teachers from the Department of
Social Work gave lectures at schools in Finland,
Austria and Germany. There was one female
teacher from the Department of Nursing who gave
lectures in Finland. Six female students altogether
completed a sojourn in Finland and Germany. One
Finnish female student completed a study sojourn
at the Medico-Social Faculty of University of
Ostrava.

MEDICO-SOCIAL FACULTYANNUAL REPORT 1999
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1. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 
SLOVENSKO

2. Uniwersytet Slaski, Katowice, 
POLSKO

3. Uniwersytet Opolski, Opole, 
POLSKO

4. Pädagogische Hochschule Erfurt, Erfurt, 
NùMECKO

5. Université Paul Valéry, Montpellier, 
FRANCIE

6. Univerza v Mariboru, Maribor, 
SLOVINSKO

7. University of Eger, Eger, 
MAëARSKO

8. University of Vilnius, 
LITVA

9. Jönköping University, Jönköping,
·VÉDSKO

10. University of Kuopio, Kuopio, 
FINSKO

11. University A. Mickiewicze, PoznaÀ, 
POLSKO

12. Universität Nishnij Nowgorod, NiÏní Novgorod, 
RUSKO

13. University of Lviv, Lvov, 
UKRAJINA
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