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Atlas podnebí vyjde v březnu
15.11.2006    Geoinformace    str. 57   Knihy

    (red)    

Atlas je soubornou studií, určenou odborné i laické veřejnosti. Mapové zpracování základních klimatických
charakteristik za období 1961 až 2000 v měřítkách 1 : 1 000 000 až 1 : 5 000 000 je doplněno grafy a průvodním
textem v češtině a angličtině. Po padesáti letech od vydání Atlasu podnebí Československa (1958) přináší tato
publikace v jednotlivých kapitolách moderními metodami zpracované charakteristiky řady klimatických prvků:
teplota vzduchu, srážky, sníh, vlhkost vzduchu a výpar, sluneční záření, sluneční svit a oblačnost, tlak vzduchu
a vítr, nebezpečné atmosférické jevy, fenologické charakteristiky, teplota půdy, dynamika klimatu, klimatické
klasifi kace.

Na atlasu, který je významným příspěvkem ke studiu klimatu Česka, se podíleli odborníci z Českého
hydrometeorologického ústavu, Masarykovy univerzity v Brně, Mendelovy lesnické a zemědělské univerzity v
Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Ostravské univerzity v Ostravě a Univerzity Komenského v Bratislavě.

Atlas vydávají Český hydrometeorologický ústav a Národní klimatický program ČR ve spolupráci s
Vydavatelstvím Univerzity Palackého v Olomouci v rámci Programu výzkumu a vývoje VaV 740/2/03 MŽP ČR
Atlas podnebí Česka. Atlas bude připraven k distribuci v březnu 2007.

Foto popis|

IBM
5.12.2006    Marketing magazine    str. 54   Management & Know how - Lidé v pohybu

IBM Česká republika oznamuje změny ve vedení jedné ze svých klíčových divizí -Global Business Services.
Radim Hradílek, dosavadní country leader GBS IBM Česká republika, byl jmenován do funkce territory leader
IBM GBS pro oblast střední a východní Evropy. V nové pozici bude zodpovědný za rozvoj konzultantské divize v
jedenácti zemích regionu včetně Ruska a Ukrajiny.
Ve funkci country leader ho nahradí Vladek Šlezingr, který bude zodpovědný za řízení IBM Global Business
Services v České republice a posílení jejich vedoucí pozice na trhu konzultačních a IT služeb. Vladek Šlezingr,
který je také associate partner IBM GBS, se současně stává členem nejužšího vedení IBM Česká republika.
Radim Hradílek absolvoval silnoproudou elektrotechniku na Ostravské univerzitě.
V roce 1992 nastoupil do firmy Andersen Consulting, kde se postupně vypracoval z pozice asistent konzultanta
na senior manažera. V roce 2000 přešel jako partner do oddělení manažerského poradenství
PricewaterhouseCoopers, kde byl zodpovědný za průmyslovou oblast veřejných služeb v ČR a za oblast
dodavatelských řetězců ve střední a východní Evropě. Po akvizici PricewaterhouseCoopers Consulting
společností IBM od roku 2002 řídil jako partner aktivity IBM Global Business Services v České republice. Radim
Hradílek je ženatý a má dvě děti, ve volném čase se věnuje knihám a sportu (basketbal, cyklistika, squash).
Vladek Šlezingr ukončil v roce 1995 obor management a ekonomie dopravy a spojů na ČVUT a pracoval jako
business consultant pro firmy Andersen Consulting a PricewaterhouseCoopers Consulting, kde byl od roku 2001
zodpovědný za oblast řízení dodavatelských řetězců. V roce 2003 přešel do IBM Global Business Services v
pozici lídra pro průmyslový sektor a později působil jako supply chain management leader pro region CEMAAS.
Vladek Šlezingr mezi své záliby řadí cestování, hudbu a sport, především volejbal, fotbal a golf.

Foto popis|

Nový způsob přijímání na vysoké školy
8.12.2006    ČT 1    str. 3   18:00 Report

        

Drahomíra RAČÁKOVÁ, moderátorka



--------------------
Několik tisíc uchazečů o studium na Ostravské univerzitě už příští rok nemusí jezdit na přijímací zkoušky do
Ostravy. Přírodovědecká, Pedagogická a Zdravotně-sociální fakulta nahradí přijímačka národní srovnávací
zkouškou. Tu mohou zájemci absolvovat ve třinácti městech v republice. Stejně na tom budou i někteří uchazeči
o studium na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě.

Martina TLACHOVÁ, redaktorka
--------------------
Zájemcům o vysokoškolské studium konečně odpadne ježdění ze školy na školu kvůli přijímacím zkouškám.
Stále více fakult v republice totiž ruší vlastní přijímačky a studenty si budou vybírat podle výsledků národní
srovnávací zkoušky.

student
--------------------
Myslím si, že je to výhoda, že pokud chci třeba na školu do Prahy a můžu dělat zkoušky tady.

Martina TLACHOVÁ, redaktorka
--------------------
Testy zkoumají logické myšlení uchazečů a jejich předpoklady pro vysokou školu. Každý si může test zkusit
maximálně třikrát a univerzitě pošle ten nejlepší výsledek.

Iva MÁLKOVÁ, prorektorka pro studium a vzdělání, Ostravská univerzita
--------------------
Chceme vytvořit shodné podmínky pro všechny studenty, ať přicházejí z jakéhokoliv typu škol.

Petr SÁHA, rektor, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
--------------------
Tak je toto administrativní zjednodušení těchto ... tady tohoto přijímacího řízení.

Martina TLACHOVÁ, redaktorka
--------------------
Ne na všechny obory se ale srovnávací zkoušky hodí.

Václav HAMPL, rektor, Univerzita Karlova v Praze
--------------------
Někde holt ty podmínky musí být velmi striktní a tam pak fakulty hodně lpí na tom, že chtějí mít ještě svoji vlastní
vrstvu nějakého rozpoznání těch vhodných uchazečů.

Iva MÁLKOVÁ, prorektorka pro studium a vzdělání, Ostravská univerzita
--------------------
Jsou obory, kde je potřeba dělat talentovou zkoušku, kde je potřeba dělat zkoušku jazykovou a tak dále a ne
všude by to šlo.

Martina TLACHOVÁ, redaktorka
--------------------
Termíny tří pokusů zkoušek jsou stanoveny na konec března, dubna a polovinu května.

Týden v regionech
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redaktorka
--------------------
V čem je Ostravská univerzita špičkou ve světě?

Jiří MOČKOŘ, budoucí rektor Ostravské univerzity
--------------------
Špičkové pracoviště Ostravské univerzity je Ústav pro výzkum fazimodelování, to je ústav, který má naprosto
špičkovou světovou pověst, nejenom evropskou, ale světovou.



redaktorka
--------------------
A jak snadné je získat peníze na rozvoj vysokého školství z Bruselu?

Věra FLASAROVÁ, europoslankyně /KSČM/
--------------------
Když se pan rektor ...

redaktorka
--------------------
Hned se ho zeptám, ale jaké vy máte zkušenosti?

Věra FLASAROVÁ, europoslankyně /KSČM/
--------------------
Já s tím mám osobní zkušenost. Mohu bohužel říci, že není to jednoduchá záležitost. Bohužel tam už, jak bylo
správně řečeno, bližší košile než-li kabát.

redaktorka
--------------------
Tuto sobotu na ČT 1 v pořadu Týden v regionech.

Tlačte na své senátory
8.12.2006    Lidové noviny    str. 5   Studentská stránka

    ONDRA HAŠKA    

FÓRUM

Už vám leze učení na mozek? A nabídne vám vaše univerzita nějakou formu odreagování? Ostravská univerzita
ano. Asi nejlepší počin, a to i v rámci republiky, je sportovní program TEP (Tělo Energie Pohyb). Vyberete si z
nabídky asi 25 sportů, přihlásíte se a jdete si zacvičit. Vše zdarma a v případě chuti se můžete něco naučit za
dozoru odborných koučů. Druhá, částečně opět pro sportovce, je akce Hladnovská laťka, jejíž kořeny sahají
přibližně 25 let zpět. Soutěží se ve skoku vysokém, letošní rekord skočil Pavel Serbusek, 194 cm. Po skoku
následuje taneční party a určitě si umíte představit, jak to vysokoškoláci umějí rozjet. Mimochodem, bylo jich
tam 1300!

A teď se z regionální úrovně vydáme na krátký exkurz SK RVŠ - tedy Studentské komory Rady
vysokých škol. Slyšel o ní někdo z vás něco? Jde o nejvyšší studentský zastupitelský orgán. Ubytovací
stipendia - mnozí z vás o nich slyšeli a víte o tom, že byla prosazena právě na návrh SK RVŠ? A na čem se
pracuje teď? Uvedu např. zrušení hranice 26 let pro studium, zavedení „příspěvku na studium“ a dalších
projektech. Bohužel SK RVŠ trpí dlouhodobým nezájmem mnoha členů a to jí ubírá na akceschopnosti. Možná,
když se vašich senátorů zeptáte, jak se univerzita prezentuje v SK RVŠ, ani nebudou vědět, o co jde. A to je
vaše příležitost - tlačit na ně, aby zjistili, kdo tam je za školu, co dělá a jak vlastně pracuje.

O autorovi| ONDRA HAŠKA, Autor je prezident Stavovské unie studentů Ostravské univerzity

Moravskoslezský kraj opouští stále více vysokoškoláků
9.12.2006    ČT 1    str. 1   12:05 Týden v regionech - OS

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Příjemné sobotní poledne u Týdne v regionech. Moravskoslezský kraj opouští stále více vysokoškoláků, svědčí
o tom průzkum ostravských sociologů a potvrzuje to i Český statistický úřad. Studenti tvrdí, že v kraji
nedostanou vysněná pracovní místa, ani dobrý plat, odcházejí proto do Prahy nebo rovnou do zahraničí.



Martina TLACHOVÁ, redaktorka
--------------------
Praha nebo Středočeský kraj - to je hlavní cíl studentů, kteří opouštějí moravskoslezské vysoké školy a
univerzity s diplomem v kapse. Jen v roce 2004 se z kraje odstěhovalo devět set padesát studentů, což je
dvakrát víc než před deseti lety. Důvod? Nedostatek práce a nízké platy.

student
--------------------
Myslím si, že v mém oboru je tady nedostatek práce, abych tady vlastně mohl zůstat a pracovat a vydělávat
velké peníze třeba.

student
--------------------
Pravděpodobně se odstěhuju někam jinam. Chtěl bych zkusit něco jiného.

student
--------------------
Že si myslím, že pro fakultu strojní tady uplatnění je. Otázka, co jiné fakulty.

Martina TLACHOVÁ, redaktorka
--------------------
Podle statistik počet vysokoškoláků, kteří kraj opouští, stále roste. Naopak vysokoškolsky vzdělaných lidí
přicházejících odjinud je stále méně.

Tomáš ČERMÁK, rektor, VŠB-TU Ostrava
--------------------
Základem je ... Tam je řádově zaměstnáno šest tisíc lidí, z toho snad osmdesát procent v Praze, patnáct
procent v Brně a já se musím ptát, proč tady v třetím největším městě v republice už dávno nebyly založeny
ústavy, které by absorbovaly pracovní sílu právě těch nejtvořivějších.

Svatava BAĎUROVÁ, mluvčí, Úřad práce Ostrava
--------------------
V minulosti byla v Ostravě i v širokém okolí poptávka po vysokoškolácích skutečně mizivá a nelze se divit, že
odcházeli mimo region.

Lubor TVRDÝ, sociolog
--------------------
Nemají tady kvalitní a atraktivní práci. Druhotné je potom i samozřejmě dostatečné finanční ohodnocení.

Martina TLACHOVÁ, redaktorka
--------------------
"S příchodem nových investorů do kraje se může kurz otočit," říkají sociologové. Pokud budou i přesto
vysokoškoláci z kraje odcházet, existuje náhradní řešení - lákat do kraje cizince.

Lubor TVRDÝ, sociolog
--------------------
Doopravdy ukrajinští matematici patří pořád mezi nejlepší, takže je to určitá složka lidí, na které by se třeba kraj
mohl zaměřit.

Martina TLACHOVÁ, redaktorka
--------------------
V roce 2004 se z kraje odstěhovalo devět set padesát studentů, což je dvakrát více než před deseti lety.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Europoslankyně Věra Flasarová a Jiří Močkoř, nově zvolený rektor Ostravské univerzity, který nastoupí do své
funkce v příštím roce, pokud se nemýlím. Dobrý den.

Věra FLASAROVÁ, europoslankyně /KSČM/
--------------------



Dobrý den.

Jiří MOČKOŘ, budoucí rektor Ostravské univerzity
--------------------
Dobrý den.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane profesore, jak si vysvětlujete ten fakt, že sedmnáct let po revoluci, kdy tento region je už poměrně
transformovaný, nastartovaný na novou sofistikovanou výrobu, viz průmyslová zóna v Hrabové, opouští kraj
stále více vysokoškoláků?

Jiří MOČKOŘ, budoucí rektor Ostravské univerzity
--------------------
Já nevím, jestli jsou to přesná data, protože podle mého názoru to není až tak katastrofální. Ta situace je možná
trošku v něčem jiném. Ta situace je možná dána tím, že se objevuje fenomén, na který nejsme zvyklý, a to je
migrace. My nejsme zvyklí na to, že lidé migrují za lepší prací, že lidé nezůstávají tam, kde prošli všemi školami
a podobně. Čili ono určitá migrace je pochopitelně velice zdravá. Stejně tak jako je zdravá migrace ven z tohoto
regionu, tak ale potřebuje, ...

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Ta migrace je ale extrémní právě v tomto regionu.

Jiří MOČKOŘ, budoucí rektor Ostravské univerzity
--------------------
... potřebuje ten region migraci do tohoto regionu. A migraci do regionu přiláká ji v podstatě co? Pravděpodobně
přiláká ji k tomu vhodné podmínky, které jsou, jednak finanční, jednak dopravní infrastruktura, která tady je,
možnost získat kvalitní bydlení, která je trošičku omezená, stejně tak jako doprava je omezená. A co je
podstatné, možnost získat zajímavou práci pro, řekněme, kvalitní vysokoškoláky.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Můžete vy jako europoslankyně, v podstatě jediná europoslankyně za tento kraj nějakým způsobem pomoci v
téhle věci? Je to podle vás opravdu jenom v těch penězích?

Věra FLASAROVÁ, europoslankyně /KSČM/
--------------------
Já se domnívám, že to není jenom v penězích. Ano, peníze mají jistou rozhodující úlohu zejména u mladých lidí,
když zakládají rodiny a podobně, ale dnešní mladí lidé chtějí něco víc. Podle mě chtějí mít vizi, chtějí mít
budoucnost, kterou tady bohužel ne vždycky mohou najít.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Co si představit pod pojmem vize?

Věra FLASAROVÁ, europoslankyně /KSČM/
--------------------
Potřebujou uplatnit to, co se naučili, mít pocit, že to, co umí, dokáží uplatnit, že mají možnost jít dál, dále se
vzdělávat, dále mít možnosti třeba v té vědě a výzkumu tady pokračovat. To se mi zdá, že tady není plně
bohužel pokryto. A druhá věc je, že ti lidé potřebujou kolem mít určitou atmosféru, do které by zapadli. Já se
osobně domnívám, že nám tady možná chybí i takové nějaké integrující osobnosti, které by dokázaly ty mladé
lidi tady udržet, nebo dokonce i přitáhnout.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Souhlasíte nebo je to i v něčem jiném?

Jiří MOČKOŘ, budoucí rektor Ostravské univerzity
--------------------



Určitým způsobem paní europoslankyně má pravdu. Ta role osobnosti je velice důležitá a opravdu osobnosti
lákají k sobě další skupinky a vytváří se taková ta sněhová nabalující se koule. Ale má to jeden efekt, ten efekt
se týká opravdu jakési špičky jenom, to znamená, na tu nabalující se kouli se nalepí jenom takoví ti nejlepší,
kteří opravdu chtějí dělat, a to jsou opět v porov..., jaksi v té mase jsou to jednotky a kusy. My tady potřebujeme
přilákat kromě těchto naprosto špičkových, kteří opravdu táhnou ten výzkum, táhnou ten vývoj dál, potřebujeme
tady přilákat poměrně širokou masu takových těch středních kádrů na té oblasti řízení, na té úrovni řízení, ale i v
té oblasti vědy, kteří jsou velice výkonní. Pokud jste se ptala, jestli máme takovéto lidi, máme, má je každá
univerzita. Ne každá univerzita má ve všech oblastech tady tyto masy.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, ale řekněte mi, máte nějaké špičkové profesory, špičkové odborníky třeba i světových jmen?

Jiří MOČKOŘ, budoucí rektor Ostravské univerzity
--------------------
Máme. Špičkové pracoviště Ostravské univerzity je ústav pro výzkum fuzzy modelování. To je ústav, který má
naprosto špičkovou, světovou pověst, nejenom evropskou, ale světovou. Je to ústav, který se skládá zhruba z
dvaceti výzkumníků, má takzvaný, získal takzvaný výzkumní záměr v té prestižní kategorii nebo v té nejvyšší
kategorii v rámci republiky a je to opravdu v rámci Evropské unie totálně špičkové pracoviště, které spolupracuje
vlastně s celým světem.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní poslankyně, máte nějaké konkrétní informace, co se týče evropských fondů, které by mohly zdejším
vysokým školám pomoci?

Věra FLASAROVÁ, europoslankyně /KSČM/
--------------------
Na vzdělávání můžeme použít hned několik těch fondů evropských, ať už je to sociální nebo regionální,
zejména ten sociální, kde dnes víme, že máme padesát, zhruba padesát devět miliard korun, které můžeme
využít právě pro tu oblast dokonce celoživotního vzdělávání a s tím samozřejmě souvisí i vysoké školství nebo
regionální, který se zase ..., tam je nějakých šedesát osm asi miliard, který se zase zaměřuje na oblast výzkumu
a vědy. Já si myslím, že je z čeho čerpat. Opravdu chce to ty projekty, chce to ty projekty.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaké máte zkušenosti v Bruselu, jak dalece jsou tedy ty fondy čerpány a i ta administrativa podle mých informací
je tak složitá, že mnohdy do té cílové rovinky dojde jenom velmi málo vysokých škol.

Věra FLASAROVÁ, europoslankyně /KSČM/
--------------------
Ano, malé procento. Už se pak rektor usmívá.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, hned se ho zeptám, ale jaké máte zkušenosti s tím?

Věra FLASAROVÁ, europoslankyně /KSČM/
--------------------
Já s tím mám osobní zkušenost. Mohu bohužel říci, že není to jednoduchá záležitost. Stalo se mi, že jsme
takový projekt, snažili se pro něho lobovat zejména tedy pro jednu vysokou školu ostravskou. Dostali se do
prvního kola, ale bohužel tam už, jak bylo správně řečeno, bližší košile nežli kabát, něco se našlo, co prostě
zabránilo, aby do toho druhého kola, do toho hlavního už vlastně se dostat.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
No, vidíte. To není moc příznivá zpráva.

Věra FLASAROVÁ, europoslankyně /KSČM/
--------------------



Není to příznivá zpráva, ale my se nesmíme nechat odradit, v tom je ta celá, celý půvab i té věci.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaké vy máte zkušenosti s čerpáním evropských fondů?

Jiří MOČKOŘ, budoucí rektor Ostravské univerzity
--------------------
Evropské fondy jsou opravdu velice náročné, jsou jednak získat je, je velice komplikované, ale co je ještě daleko
horší, když je získáte, je uřídit. To je neuvěřitelná administrativa, která je dokonce z české strany, myslím si,
daleko složitější, než vůbec Brusel požaduje, jako jaký paradox je to. Jsme papežtější než papež. Ale stojí to za
to. Ostravská univerzita je poměrně velice úspěšná v těchto projektech. My máme těchto projektů konkrétně
třeba z Evropského sociálního fondu za desítky milionů korun ročně a to opravdu jsou už velké objemy. My
proto musíme dokonce vytvářit, vytvářet něco jakoby téměř podnikatelské řídící struktury, protože univerzita
není podnikatelský subjekt a vlastně nezabývá se profesionálním řízením.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže musíte přijmout i nové lidi?

Jiří MOČKOŘ, budoucí rektor Ostravské univerzity
--------------------
Musíme přijmout proto nové lidi, vytvářet nové struktury, opravdu řídit tady tyto projekty. Ten efekt je velice
zajímavý, protože ty projekty totiž jsou takové globální, to znamená, jsou tady projekty, které třeba sjednocují
aktivity tří vysokých škol v tomto regionu dohromady a podobně. Čili to jsou projekty, které opravdu přinášejí
efekt, ale jsou velice složité.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
V jaké konkrétní oblasti?

Jiří MOČKOŘ, budoucí rektor Ostravské univerzity
--------------------
Konkrétně ten projekt, o kterém hovořím, je to projekt, který umožňuje sladit jakoby vzdělávání těchto tří
vysokých škol, které tady v tomto regionu jsou, tak, aby studenti jedné mohli alespoň částečně v rámci svého
studia studovat zajímavý prvky z té druhé vysoké školy, což si myslím, že jim daleko umožňuje rozšířit
spektrum.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale to je v rámci bolognského procesu. Myslím, že to je žádoucí i pro Evropskou unii sjednotit ta kritéria těch
kvalifikací.

Jiří MOČKOŘ, budoucí rektor Ostravské univerzity
--------------------
Jistěže jo, proto jsme ten projekt také dostali, myslím si, protože velice snadno prošel tady těmito kritérii a
jednoznačně odpovídá těm celkovým záměrům tady těch projektů v rámci Evropského sociálního fondu.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Podle zprávy OECD, tedy Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, české děti ze sociálně slabších
rodin mají větší problém se dostat na vysokou školu než jiné v Evropské unii. Souhlasíte, paní poslankyně, je to
tak? Souhlasila byste se závěrem této zprávy?

Věra FLASAROVÁ, europoslankyně /KSČM/
--------------------
Jsou otázky, které bohužel už v naší České republice dopadají právě na tyto, na tyto mladé lidi a ...

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------



Jaké řešení byste viděla? Myslíte si, že jedno z řešení by bylo, řekněme, zavedení školného na vysoké školy?

Věra FLASAROVÁ, europoslankyně /KSČM/
--------------------
Jako levicový politik jsem proti zavádění školného, i když vím, že jisté aspekty se budou muset asi uplatnit. No,
nicméně řada možností tady je. Jsou tady zahraniční zkušenosti ohledně možných půjček, ale já to vidím trochu
jinak. Opět jsou tady fondy evropské, které se dají využít na studium, na stipendia, na to, aby tito lidé, ti mladí
lidé se mohli dostat do Evropy studovat, poznávat.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Ti mladí lidé z těch sociálně slabších rodin o těch fondech se určitě nedozví, nemají Internet, nemají prostředky,
rodiče jim o tom nepoví, takže kde, k jakým zdrojům informačním mají přijít?

Věra FLASAROVÁ, europoslankyně /KSČM/
--------------------
Ano, je to naše chyba, že je nedokážeme až tak třeba oslovit. Ale já si myslím, že jsme schopni jim dát tyto
informace.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
OECD doporučuje zavedení školného určitě a náměstek ministra školství Petr Matějů se k tomu připojuje a
navrhuje takzvané odložené školné, kdyby absolvent měl platit tedy to školné až poté, co by překročil průměrný
plat plus tam jsou zakomponovány sociální stipendia. Váš názor, bylo by to řešení, rozhýbalo by to tu reformu
vysokého školství?

Jiří MOČKOŘ, budoucí rektor Ostravské univerzity
--------------------
Školné především žádným způsobem nevyřeší tu jakousi disproporci mezi těmi sociálně slabými nebo studenty
ze sociálně slabších rodin a podobně. Tam ten problém se vůbec tady tohoto netýká, vůbec to nebude mít
žádný vliv, naopak to možná trošičku ještě podle vašeho názoru i zhorší tady ten přístup těchto studentů.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže s panem náměstkem byste nesouhlasil?

Jiří MOČKOŘ, budoucí rektor Ostravské univerzity
--------------------
Já nesouhlasím v jedné věci nebo respektive toto školné je, je efekt ekonomický pro vysoké školy, to je jeden
aspekt, protože školy potřebují peníze. A druhý aspekt, je to jakýsi motivační prvek pro studenty, že opravdu
kvalitně studují, a to se nedá říct, řekněme, v dnešní době o všech studentech, když cítí tu jakousi možnost tady
v podstatě pět let zdarma být, pět let si žít, jak chce, pět let relativně odpovědně - neodpovědně existovat. Čili
školné je ..., má dva důsledky, zvýšení efektivity vysokých škol nebo financí vysokých škol a, řekněme, motivace
studentů, aby studovali přece jenom relativně dobře, protože budou muset za to jednou zaplatit tady za toto.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Nemyslíte si, že by se vůbec měla změnit struktura vysokého školství tak, jak to funguje ve světě, kde je, kde je
třífázové vysoké školství, jsou tam college, vlastně takové naše vyšší odborné školy jakoby bakalářské, jsou tam
univerzity a potom ty akademické výzkumné univerzity. Jestli bychom se neměli vydat touto cestou?

Jiří MOČKOŘ, budoucí rektor Ostravské univerzity
--------------------
Je to, je to samozřejmě možné. Na druhý straně Česká republika je velice malá tady na toto pole, myslím si, tak,
abychom, abychom tady v tomto regionu relativně malém budovali jenom speciálně výzkumné univerzity a
zbytek pustili nějaké bakalářské vysoké školy, myslím si, že ten region by to určitým způsobem nevstřebal. Je to
zbytečné mrhání kapacity. Vysoké školy jsou už teď nějakým způsobem přirozeně rozvrstveny. Některé jsou
lepší v té oblasti, některé jsou lepší v této oblasti. Ale všechny ...

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka



--------------------
Promiňte, kdyby byla hierarchizace škol tady zavedena ...

Jiří MOČKOŘ, budoucí rektor Ostravské univerzity
--------------------
Kdo ji zavede, podle jakých hledisek?

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
No, kdyby ministerstvo školství, řekněme, se do toho pustilo, jak by asi dopadla Ostravská univerzita, co
myslíte?

Jiří MOČKOŘ, budoucí rektor Ostravské univerzity
--------------------
To záleží na tom, jaká kritéria by se zvolila. Jestli by se zvolila kritéria například zájem studentů o tuto univerzitu,
tak bychom byli na jednom z předních míst. Kdyby se zvolila kritéria, já nevím, počet získaných grantů v oblasti
výzkumů, tak jsme někde možná ...

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Na chvostu.

Jiří MOČKOŘ, budoucí rektor Ostravské univerzity
--------------------
Já bych řekl ve druhé polovině těchto škol. Kdyby se zvolila kritéria jiná, můžeme být někde jinde. Můžu, myslím
si, s hrdostí klidně říct, že Ostravská univerzita je téměř na čele českých vysokých škol v rámci propagace a
prezentace a schvalování distančních forem. My jsme první univerzita, která měla schváleno distanční studium
například v rámci České republiky.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
V jakém oboru?

Jiří MOČKOŘ, budoucí rektor Ostravské univerzity
--------------------
Bylo to v oboru informatika, obor aplikovaná informatika, čili ve velice atraktivním oboru. A druhá oblast, ve které
opravdu jsme, myslím si, na špici, je studium, řekněme, handicapovaných osob, jako sluchově postižených,
tělesně postižených, pro které máme opravdu velice speciální programy vytvořeny.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekněte, paní poslankyně, jak je to, řekněme, se studijními programy, jak je to s výměnou zahraničních
studentů? Známý je program Erasmus, jsou nějaké ještě další?

Věra FLASAROVÁ, europoslankyně /KSČM/
--------------------
Samozřejmě je jich více, ale Erasmus je takovým základním programem pro vysoké školy, tak jako Grundig je
takovým programem zase pro pedagogy. A pokud je mi známo a mám informace, které jsou velice čerstvé, tak
Česká republika dokonce z těch nově přistoupivších zemí jedna z těch, která z nich čerpá nejvíc. Pokud mám
informace z těchto univerzit, ať už je to z Belgie nebo z Francie, naši studenti jsou tam velmi dobře hodnoceni.
Já si myslím, že je to taky i kvalita přípravy, jakou mají tady, jak na středních, tak posléze na vysokých školách.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale aby nám nezůstali v té Belgii, Francii, Španělsku, a podobně, ...

Věra FLASAROVÁ, europoslankyně /KSČM/
--------------------
Ano, to už je ...



Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
... aby se vraceli do té Ostravy.

Věra FLASAROVÁ, europoslankyně /KSČM/
--------------------
To je problém číslo dvě.

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní poslankyně, pane rektore, já vám děkuji za účast ve studiu. Hezký den.

Jiří MOČKOŘ, budoucí rektor Ostravské univerzity
--------------------
Děkuji. Hezký den.

Věra FLASAROVÁ, europoslankyně /KSČM/
--------------------
Děkujeme. Na shledanou.

Nový studijní obor pro zdravotní sestry
12.12.2006    Moravskoslezský deník    str. 10   Severní Morava a Slezsko

    (čtk)    

Ostrava - Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě otevírá pro studijní rok 2007/2008 nový
studijní obor Všeobecná ses tra. Podle tiskového mluvčího fakulty Štěpána Neuwirtha bude studium tříleté v
kombinované formě, takže jej budou moci zájemci zvládnout i při zaměstnání. „Zdravotní sestry si tak budou
moci doplnit vzdělání a získat akademický titul bakalář. Získané vědomosti umožní sestrám větší uplatnění na
trhu práce, a to doma i v zahraničí,“ řekla vedoucí Ústavu ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví Darja
Jarošová. Ke studiu se mohou přihlásit pouze uchazečky, které jsou už minimálně tři roky zaměstnány jako
zdravotní sestry. Přihlášky ke studiu lze zasílat do 28. února příštího roku, přijímací řízení proběhne 19. května.
Uchazeči budou skládat přijímací zkoušky formou testů Scio. Fakulta bude prověřovat jejich obecné studijní
předpoklady a vědomosti z biologie. Informace obdrží zájemci na studijním oddělení zdravotně sociální fakulty,
a to na tel. 597 460 511.

Region| Severní Morava

Koncerty s výstavou připomenou Vánoce
12.12.2006    Týdeník Frýdecko-Místecko    str. 4   Kultura

    (res)    

STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ - Vánoční náladu navodí ve Staré Vsi nad Ondřejnicí koncerty, výstava a živý
betlém.

Vánoční pásmo dětí z místní základní školy, farnosti a slovenské družební obce Raková rozezní kostel sv. Jana
Křtilele v pátek 15. prosince od 16.15 hodin. Po tomto koncertu bude přibližně v 18 hodin zahájena na zámku
vánoční výstava vystoupením folklorního souboru Ondřejnica a živým betlémem. Na výstavě uvidí návštěvníci
domácí betlémy, vánoční ozdoby, vazby a výšivky s vánoční tématikou. Výstava bude otevřena v sobotu a
neděli od 10. do 17. hodin.

Ve středu 20. prosince rovněž ve farním kostele vystoupí od 18. hodin letos jubilující Vysokoškolský
pěvecký sbor Ostravské univerzity. Na programu budou skladby ze současného i klasického repertoáru.



Umělecká škola slaví
12.12.2006    Týdeník Karvinsko    str. 5   Kultura

    (md)    

ORLOVÁ - Narozeninová oslava v podobě slavnostního setkání významných hostů, rodičů, žáků a
zaměstnanců školy je přichystaná na tento pátek v koncertním sále ZUŠ J. R. Míši v Orlové-Porubě.

Na koncertě se představí nejen současní žáci školy, ale pozvání přijali i bývalí absolventi, kteří školu
dříve navštěvovali. „Vystoupí například úspěšné Sluneční sexteto. Právě pro ně upravil novou skladbu náš
učitel, třiaosmdesátiletý Vladimír Hajchl,“ říká ředitelka školy Blanka Zátopková.

Vladimír Hajchl vyučuje na ZUŠ v Orlové-Porubě od roku 1986 hru na kytaru. O jeho aranžérském
umění se mohou přesvědčit posluchači školních kompaktních disků, jež vyjdou v březnu příštího roku právě k
jubilejnímu výročí školy.
Mezi hosty oslav bude i skladatel a profesor z ostravské univerzity Leon Juřica, který křtil první CD pro dobrou
náladu, zástupci zřizovatele školy a ředitelé z blízkých ZUŠ.

Slavnosti bude předcházet i soutěž ve znalosti hudby mezi žáky základních škol a ZUŠ v Orlové. Ta se
uskuteční o dva dříve, tj. 13. prosince v dopoledních hodinách.

„Chystáme i vánoční koncert našich pěveckých sborů Červánek, Klubíčko a žáků hudebního oddělení v
kostele Slezské evangelické církve. Ten proběhne 19. prosince v 17 hodin,“ zvou na koncert pořadatelé.

Ve čtvrtek 21. prosince ukončí žáci školy činnost v tomto roce společným muzicírováním ve Vánočním
odpoledni u stromečku.
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