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Nejvyšší čas začít s přípravou
24.1.2007    Mladá fronta DNES    str. 1   Prijímačky na VŠ - Příloha



    MICHAELA KUČEROVÁ    

Zkoušky

Přijímací zkoušky na vysoké školy začnou už za čtyři měsíce. Čtěte, kde a jak se na ně nejlépe 
připravit.

Matěj Kulich z Brna chce podat přihlášku na práva, jeden z nejžádanějších oborů. Přemýšlí o 
univerzitách v Brně, Olomouci i Praze a ví, že bude muset při zkouškách uspět na výbornou, aby 
obstál. “Jako volitelný předmět k maturitě jsem si vybral dějepis, ten se mi u přijímaček určitě hodí, 
nebudu se muset učit dvakrát. Logické a úsudkové úlohy se naučím na přípravném kurzu a také si 
určitě prohlédnu zadání zkoušek z minulých let,” říká devatenáctiletý student gymnázia.

Vybrat si, co budete studovat, a podat přihlášku musíte u většiny veřejných vysokých škol 
do konce února. Pozdější termíny mají převážně soukromé školy a některé technické směry studia. 
Pokud chcete udělat všechno pro to, aby vás na studium přijali, začněte se co nejdříve cíleně 
věnovat přípravě k přijímačkám. Poslední léta míst na vysokých školách stále přibývá a v loňském 
roce bylo přijato do prvních ročníků 90 tisíc studentů, stále však zůstává třetina zájemců neúspěšná. 
Jaké asi máte šance podle procenta úspěšných z minulého roku, zjistíte v této mimořádné příloze na 
straně F3.

Zeptejte se ve škole

“Nejlepší a nejvhodnější způsob přípravy a informace o něm najdou budoucí studenti ve škole, na 
kterou se hlásí,” tvrdí jednotně studijní oddělení fakult. V přípravě, kterou absolvujete přímo na 
vybrané škole, se totiž většinou setkáte s velmi podobnými požadavky jako u opravdových zkoušek. 
Do přípravných kurzů přímo na vysokých školách se dá přihlásit až do března. Například na 
Zdravotně-sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pořádají od 31. 3. do 12. 5. 
v šesti termínech osmihodinové bloky přednášek z biologie člověka, genetiky, filozofie, sociologie, 
ekonomiky, psychologie, fyziky, chemie a dalších předmětů podle vlastního výběru. Jeden blok 
stojí 700 korun a přihlásit se můžete až do 9. března.

Pokud jsou kurzy pořádané školou obsazené, vyplatí se sledovat internetové stránky fakulty, 
protože některé školy pro velký zájem přidávají další termíny. “Od 5. března budeme možná 
organizovat další přípravu,” sdělují na sekretariátu katedry matematiky VŠE. Za 
dvaatřicetihodinovou výuku se platí 2285 korun.

Fyziku, chemii a biologii na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni můžete biflovat 
ve speciálních kurzech od února do května. Přednášky probíhají každou druhou sobotu od 9.30 do 
16.30 a stojí čtyři tisíce korun. Přihlásit se musíte do 31. ledna.

Matematika pro zanedbané

Na množství připravovaných kurzů a strany pořádajících agentur odkazuje většina studentských 
internetových stránek. Tam si pod heslem příprava na VŠ najdete potřebné kontakty.

Možnost přípravy v jedenácti českých městech a více než 30 oborech nabízí společnost 
Tutor. “Nejoblíbenější jsou tradičně testy studijních předpokladů, příprava na VŠE, práva, lékařské 
fakulty, psychologii a nově na fakultu sociálních studií. Jednosemestrální přípravka od února do 
května vyjde na dva až čtyři tisíce korun podle zvoleného oboru i počtu lekcí,” uvádí Světla 
Košková. Přihlásit se můžete osobně, telefonicky nebo on-line.

“Do kurzů na práva, psychologii a společenskovědní obory, na ekonomické fakulty i 
medicínu se hlašte do začátku února,” nabízí Martin Vaněk z centra AZ Smart. “Přihlásit se dá 
osobně v pražské i ostravské pobočce, telefonicky nebo mailem. Přednášky začínají v polovině 
února a trvají do začátku května.” Čtyřměsíční příprava ke zkouškám na pedagogické a filozofické 
fakulty stojí 3250 korun.



Dobrou taktiku v přípravě na obávané matematické testy VŠE radí zakladatel a provozovatel 
Zkoušek nanečisto, agentury, která připravuje na přijímačky školáky i maturanty, Petr Husar: 
“Většina studentů se pokouší získat hlavně testy z posledního roku. Je dobré je znát, ale stejně tak je 
dobré prostudovat varianty z roku předposledního, předpředposledního a z let ještě starších. 
Varianty jsou v každém roce navzájem srovnatelné, ale od těch z minulých let se liší. Těžko říct, 
zda testy zadávané v roce 2007 budou více podobné těm z roku 2006, 2005, nebo 2004. Určitě to 
bude nějaký mix z let předchozích a ještě něco navíc.” Zkoušky nanečisto nabízejí přípravné kurzy i 
po internetu, individuální doučování, matematickou pohotovost i pomoc pro matematicky 
zanedbané. Podrobné rady, jak zvládnout učení ke zkouškám, kam se obrátit a jak si dobře vybrat 
školu, najdete na následující straně.

Nově: tři pokusy

Novinkou jsou letošní testy Obecných studijních předpokladů společnosti Scio, podle kterých bude 
přijímat devět fakult českých vysokých škol. Například Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, 
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, fakulty pedagogická, přírodovědecká a 
zdravotně sociální Ostravské univerzity nebo Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni.

“Tyto školy se rozhodly převzít jednotný model přijímacích testů, které prověřují opravdové 
studijní předpoklady a ne kapacitu paměti studentů. Testování organizujeme tak, aby poskytovalo 
co největší komfort pro budoucí vysokoškoláky,” říká Bohumil Kartous ze Scia. Testy se dají 
skládat na 21 místech, ve více termínech (24. 3., 28. 4. a 19. 5.). Testování si můžete bez nervozity 
třikrát vyzkoušet a škole se předkládá nejlepší výsledek. Napsání jednoho testu stojí 360 korun. 
Podrobnosti najdete na webových stranách společnosti Scio.

***

Na devíti fakultách vysokých škol vás letos čeká novinka: jednotné přijímací testy

Kde najdete informace

* Přehledy škol, rady, užitečné odkazy www.vysokeskoly.cz www.kampomaturite.cz
* Přehled úspěšnosti uchazečů na jednotlivých fakultách, anketa Přijímací zkoušky na VŠ (přes 
1000 reakcí, ze 134 VŠ a z 500 oborů, na přijímačky 2006) www.studentin.cz
* Profesionální příprava www.tutor.cz (zde také najdete rady, jak správně vyplnit přihlášku, napsat 
odvolání atd.) www.zkousky-nanecisto.cz www.pripravne-kurzy.cz www.institut-sokrates.cz 
www.doucovani.cz www.e-matematika.cz www.e-jazyky.cz * Testy obecných studijních 
předpokladů, příprava, informace www.scio.cz
* Jak zjistit, na co se hodíte www.gwo.cz

Tabulka

25 nejlepších škol
pro získání práce
1. Fakulta managementu VŠE Praha
2. Farmaceutická fakulta VFU Brno
3. VŠ ekonomických studií
4. Bankovní institut
5. Divadelní fakulta AMU Praha
6. Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
7. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava
8. VŠ finanční a správní
9. Katolická teologická fakulta UK Praha



10. Akademie múzických umění Praha
11. Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha
12. Středočeský vysokoškolský institut
13. Hudební fakulta AMU Praha
14. Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha
15. Fakulta filmová a televizní AMU Praha
16. Fakulta jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT Praha
17. University of New York in Prague
18. Fakulta financí a účetnictví VŠE Praha
19. Fakulta sociálních studií MU Brno
20. Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Praha
21. Farmaceutická fakulta UK Praha
22. Středočeský vysokoškolský institut
23. Filozofická fakulta UK Praha
24. Fakulta architektury VUT Brno
25. Celoškolské pracoviště OU Ostrava
Pořadí všech škol a další údaje o zaměstnanosti jejich absolventů najdete na:
http://svp.pedf.cuni.cz/app/index.php
a zprávu o úspěšnosti českých vysokoškoláků na pracovním trhu na:
http://svp.pedf.cuni.cz/uploads/media/nezamestnani_vysokoskolaci.pdf
zdroj: Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK Praha

Foto popis| MÁLO MÍST Asi třetina uchazečů o studium letos opět neprojde sítem přijímacího 
řízení. Školy stále nemají dostatečnou kapacitu.
Foto autor| FOTO: PROFIMEDIA. CZ

Občané si vyberou, co chtějí na univerzitě studovat
22.1.2007    Právo    str. 8   Severní Morava a Slezsko

    (kab)    

OSTRAVA - Obyvatelé Ostravy-Mariánských Hor a Hulvák budou moci sami rozhodnout, jaké 
obory by chtěli studovat na Ostravské univerzitě v rámci připravovaného programu Univerzita 
třetího věku. Informovala o tom mluvčí radnice Renáta Matúšová s tím, že občané se budou moci 
vyjádřit v dotaznících, které naleznou v radničním Zpravodaji.
Univerzita chce také více prezentovat práci studentů. Připravuje například výstavy a dny otevřených 
dveří. Ostravská univerzita má v obvodu již deset let katedru výtvarné výchovy a společenských 
věd, která spadá pod pedagogickou fakultu.

Regionální mutace| Právo - Severní Morava

Hudební horečka Martiny Jankové
22.1.2007    Týdeník Rozhlas    str. 15   

    RENÁTA SPISAROVÁ    

Jako lehký lyrický soprán lze nejvýstižněji charakterizovat hlas Martiny Jankové. Umělkyně s 
moravskými kořeny, která v současné době působí jako sólistka curyšské opery, se představí 



posluchačům Českého rozhlasu 3 - Vltava v pořadu Matiné. Stanice ho bude vysílat od 30. ledna do 
2. února vždy v 10.15 hodin.

Martina Janková objevila hudbu skrz otevřená okna rodiny Kotkových ve Frýdlantě na 
Ostravicí, kam jezdila za babičkou na prázdniny, v době, kdy jí bylo něco mezi třemi čtyřmi lety. 
Protože dříve zpívala než mluvila, vymohla si tehdy, že bude účinkovat se známou cimbálovou 
muzikou pana Kotka a písnička Rožnovské hodiny se tak brzy v jejím podání stala ve Frýdlantě nad 
Ostravicí hitem. Její další velkou hudební láskou souznící s místem, kde vyrůstala, byla osobnost 
Leoše Janáčka.

Martina Janková začala hrát na violoncello, ale poté, co dva roky cvičila pořád dokola 
písničku Já jsem z Kutné Hory..., se raději začala věnovat zpěvu. Vystudovala Janáčkovu 
konzervatoř i Ostravskou univerzitu, Akademii v Basileji a Mezinárodní operní studio při curyšské 
opeře, jejíž sólistkou je od roku 1998 dodnes.

Splnila si tak svůj velký sen. Na této scéně provedla více než třicet rolí jako Pamína, Celia 
(Lucio Silla), Despina, Gretel (Perníková chaloupka) či Lucietta (Čtyři grobiáni). Spolupracovala s 
významnými dirigenty (J. E. Gardiner, N. Harnoncourt, V. Fedosejev, N. Santi, F. Welser-Mšst či 
W. Christie). Z původního plánu pobýt ve Švýcarsku pouhé dva měsíce bylo najednou dvanáct let.

Lehký lyrický soprán, jehož fyziologické možnosti Janková plně respektuje, jí dovoluje 
věnovat se nejen opernímu repertoáru, ale hlavně - což koresponduje i s jejím životem věřícího 
člověka - oratorní a písňové tvorbě. Kromě účinkování na curyšské scéně koncertně hostuje po celé 
Evropě, Izraeli a v Japonsku. Spolupracovala rovněž s Vídeňskou, Izraelskou a Českou filharmonií, 
Rozhlasovým orchestrem ve Frankfurtu a s tělesy, jako je Concentus musicus ve Vídni, La Chapelle 
Royale Paris či s curyšským Tonhalle orchestrem. Jejím posledním nahrávacím počinem je písňové 
CD Voyage. V současné době můžeme renomovanou sopranistku zastihnout na curyšské scéně v 
hlavních rolích oper Liška Bystrouška a Fidelio, v březnu pak v novém nastudování Figarovy 
svatby.

Jednotlivé díly Matiné přinesou tato témata: Moravské a švýcarské hudební kořeny Martiny 
Jankové, Hvězdné zážitky z opery, Duchovní hudba srdcem, Oblíbení dirigenti a interpreti.

Foto popis| Martina Janková: moravská sopranistka s mezinárodním renomé
Foto autor| Foto David Port

O autorovi| RENÁTA SPISAROVÁ, Autorka je hudební redaktorka rozhlasu

Zvonice v magickém středu Beskyd
22.1.2007    Listy moravskoslezské    str. 10   Společnost

    Karel Bogár    

SOLÁŇ – Tříkrálový podvečer otevřel oficiálně nově vybudované informační centrum Zvonice na 
Soláni pro širokou veřejnost.
Beskydy tak dostaly vedle Radhoště další středisko s duchovním rozměrem.

Návštěvnický provoz centra Zvonice zahájil v lednu nádherný koncert členek Pěveckého 
kolegia Ostravské univerzity Gabriely Podhorské a Kamily Ševčíkové, za klavírního doprovodu 
Reginy Bednaříkové a s průvodním slovem Drahomíry Mičkové. Jde o další duchovní centrum 
Beskyd, jak si je vysnil inspirátor myšlenky Zvoničky, malíř František Podešva.
Objekt za více než šest milionů, spolufinancovaný Evropskou unií, vznikl zvláště zásluhou 
architekta Jiřího Kotáska, tajemníka Sdružení pro rozvoj Soláně Jaroslavy Halašty, vedení obcí v 
okolí Soláně a zvláště pak vsetínského starosty Jiřího Čunka.

Přízemí třípodlažní stavby už slouží jako informační centrum a výstavní prostor, který 
pokračuje v patře. Podstřeší, které se ještě dokončuje, pojme expozici řezbářských prací a ukázek na 
Valašsku téměř zanikající sklářské výroby. Objekt poskytne prostor pro výstavy, koncerty, literární 
a drobná divadelní představení, počítá se i s vydavatelskou činností. Informační centrum Zvonice na 



Soláni je otevřeno mimo pondělí denně.

Foto popis| Mezi prvními návštěvníky, kteří se zapsali do pamětní knihy ve Zvoničce, byl 
akademický malíř z HutiskaSolance Luděk Majer.
Foto autor| Foto: Karel Bogar

Spolu, ale přesto každý sám za sebe
22.1.2007    Listy moravskoslezské    str. 4   Horká témata

    Alena Krtilová    

Být svůj je pro studenty mnohem důležitější než vyznávat krásu a harmonii

OSTRAVA – Výstavu “Malba V” připravili studenti ateliéru Dana Balabána katedry výtvarné 
tvorby Ostravské univerzity.

Společnou expozicí se představují v Galerii Mlejn a římská číslice v názvu výstavy 
napovídá, že studují v pátém ročníku. Pokud jde o zastoupení studentů a studentek, je výstava o 
něco ženštější. Je natolik různorodá, že může oslovit příznivce hravé abstrakce i expresivních vizí, v 
nichž je deformovaná figura prostředníkem pro vyjádření psychických stavů a emocí.

Nejbarevnější obrazy, v nichž se uplatňují jako součást výtvarného sdělení písmena, ale také 
lesky jako na plesových toaletách,vytvořil Josef Gerda. Veronika Svobodová volila naopak pro 
svou komorní malbu tématem skoro jako z prádelny barevnou škálu redukovanou bezmála jen na 
šedivé tóny.

Směřování ke zjednodušení motivů obrazů až ke svébytným symbolům a znakům je ostatně 
pro většinu vystavujících studentů charakteristické stejně jako důraz na osobní vztah k zobrazené 
skutečnosti. Výraz jejich děl a potřeba být svůj a vyhranit se v proudu výtvarné tvorby je pro mladé 
umělce přednější než uplatnění principů krásy a harmonie. Petr Raška osobitě rozvíjí figurální téma 
ve svých Marionettách. Alžběta Dirnerová se v poslední době výrazněji účastní výtvarného života v 
regionu, vystavovala například na prosincovém havířovském Salonu. Na Sympoziu smaltu ve 
Vítkovicích namalovala své jednoduché figury na plech a nechala je ve speciální peci vypálit, aby 
vydržely snad navěky. Na jak dlouho jí, vystačí neotřelé nápady je zatím ve hvězdách. Stejně jako 
ostatní je teprve na začátku své umělecké dráhy.

K zajímavým malbám patří Petúnie a jiné květiny Ivany Kordasové. V jejich tvarosloví a v 
živočišné barevnosti jakoby splývala květinová stylizace stejně jako v osobitém zachycení 
fragmentů lidského těla.

Výstava tvorby Alžběty Dirnerové, Josefa Gerdy, Martina Hanzelky, Ivany Kordasové, 
Moniky Ožanové, Petra Rašky a Veroniky Svobodové potrvá do 6. února.

Foto popis| Studentská výstava ve Mlejně je svěží i způsobem instalace.
Foto autor| Foto: František Řezníček

Odborníci představí inteligentní nohu
20.1.2007    Právo    str. 20   Severní Morava a Slezsko

    (kab)    

OSTRAVA - Nejmodernější náhrady amputovaných končetin představí přední světoví experti na 
Zdravotně sociální fakultě (ZSF) Ostravské univerzity.

Takzvané bionické náhrady posouvají hrance funkčních možností protéz nahrazujících dolní 
končetinu. Ani ve světě nejsou bionické protézy, tedy do jisté míry inteligentní nohy, běžným 
standardem. V současnosti je užívá teprve několik desítek lidí.



“S mechanickou protézou je obtížná chůze po schodech, ze svahu, ale i vstávání ze sedu. 
Ztrátou končetiny došlo ke znemožnění řízení pohybu této části těla z mozkového centra. V případě 
bionických protéz je ale centrální nervová soustava nahrazena systémem snímačů a umělé 
inteligence a svalový i kosterní systém je nahrazen elektromechanickými akčními členy. 
Elektromechanické části biotické protézy jsou poháněny bateriemi, jež je možno dobít třeba i v 
automobilu,” vysvětlil Jiří Rosický, který na katedře rehabilitace ZSF přednáší.

V Moravskoslezském kraji má v současnosti možnost zkoušet tuto biotickou protézu 40letá 
žena z Havířova, která pečuje o své dítě a chodí do zaměstnání.

Ojedinělý dvouhodinový seminář, na kterém se představí pacienti užívající tuto náhradu, ale 
i Magnus Lilja, přední odborník ze švédské univerzity Jönköping, se bude konat ve čtvrtek 25. 
ledna v budově děkanátu univerzity na Syllabově ulici v Ostravě.
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Hanka SHÁNĚLOVÁ, moderátorka
--------------------
Ve školách přibývá výchovných problémů, ale chybí vzdělaní odborníci. Učitelé si se šikanou, 
záškoláctvím nebo kouřením, alkoholem a drogami neporadí, často na ně ani nepřijdou. Pomoci jim 
má nový program Ostravské univerzity, který vám teď představí Gabriela Všolková.

Gabriela VŠOLKOVÁ, redaktorka
--------------------
Školáci se přiznají, že mají zkušenost s alkoholem. Někteří už vyzkoušeli marihuanu. "Tvrdé drogy 
jsme u nás zatím ještě neměly," říká výchovná poradkyně ostravské Základní školy Nádražní Marta 
Vítková.

Marta VÍTKOVÁ, výchovná poradkyně ostravské Základní školy Nádražní
--------------------
Je to těžko odhalit, buďto teda vyplyne nějak z toho, že to děti samy řeknou, prozradí jeden na 
druhého v hodinách, kdy se při vyučování něco prozradí, ale jinak je to velmi těžké odhalit tyto 
věci. Záškoláctví, to je jednoznačná věc, tam se to dá pěkně uhlídat, ale drogy, alkohol, kouření, to 
je těžké.

Gabriela VŠOLKOVÁ, redaktorka
--------------------
Dodává, že občas na problémy upozorní samy děti, ale nestává se to často.

Marta VÍTKOVÁ, výchovná poradkyně ostravské Základní školy Nádražní
--------------------
Protože se bojí, aby do toho taky samy nespadly, jako třeba například teď v poslední době jsme 
měli, že si píší vulgární vzkazy na toaletách, a to jsou takové počátky projevy šikany, tak tam se to 
třeba odhalí, že ty děti to na sebe prozradí, kdo to udělal.

Gabriela VŠOLKOVÁ, redaktorka
--------------------
Erika Mechlová vede na Ostravské univerzitě projekt dalšího vzdělávání učitelů. Zaměřuje se právě 



na jevy, které mají nejčastěji kořeny v rodině.

Erika MECHLOVÁ, Ostravská univerzita
--------------------
Víme, že práce učitele základní školy je velice svízelná, protože se mění společnost, mění se vztahy 
mezi lidmi, mění se vztahy v rodinách, mnoho dětí je v dnešní době zanedbávaných a dosti silně. 
Takže jsme se zaměřili na toto.

Gabriela VŠOLKOVÁ, redaktorka
--------------------
Šikana se podle ní projevuje už v mateřské škole.

Erika MECHLOVÁ, Ostravská univerzita
--------------------
To je jev, který je v naší společnosti velice nepříjemný. Já třeba, když jsem chodila do školy, jsem 
nikdy šikanu nezažila ani jsem nevěděla, co to je. My jsme spíš těm slabším pomáhali. Teď je 
společnost jiná, tvrdší.

Gabriela VŠOLKOVÁ, redaktorka
--------------------
Marta Vítková s tím souhlasí. Dětem podle ní chybí dobré vzory.

Marta VÍTKOVÁ, výchovná poradkyně ostravské Základní školy Nádražní
--------------------
Myslím si, že důležité je než odhalovat špatné věci, je dětem ukazovat dobré věci a nabízet jim ty 
lepší možnosti jako jsou návštěvy divadel, výstav, práce v dramatickém kroužku, ve sportu a tak 
dále. To mi přijde daleko smysluplnější než hledat tyhle ty negativní věci.

Gabriela VŠOLKOVÁ, redaktorka
--------------------
Školáci se shodují, že pokud by se s náznakem šikany setkali, obrátili by se na rodiče nebo učitele.

školačka
--------------------
Tak, pokud by to bylo ve škole, kde by někdo někoho šikanoval, tak bych to řekla jako určitě 
nějakému učiteli nebo tak, anebo třeba rodičům, jo.

školák
--------------------
Třeba bych informoval školního poradce.

školačka
--------------------
Kdyby to bylo ve škole, tak bych určitě šla za paní učitelkou třídní asi.

Gabriela VŠOLKOVÁ, redaktorka
--------------------
V projektu Ostravské univerzity se kantoři naučí řešit i konflikty mezi žáky a učiteli, učiteli a 
ředitelem nebo rodiči. Na konci je čeká certifikát. Díky podpoře Evropské unie a státního rozpočtu 
je kurz dalšího vzdělávání pro učitele zdarma.
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Už je to tady zase. Desetitisíce zájemců o studium na vysoké škole v České republice čeká ubíjející 
vyplňování tří stránek přihlášky, ve většině případů několikrát. Od loňska ale přibylo fakult, na 
které se lze přihlásit on-line. Třeba prostřednictvím iDNES.cz.

Některé univerzity a vysoké školy přihlášku on-line i zpracují, jinde si ji musíte po vyplnění na 
počítači vytisknout a poslat klasickou poštou. Řiďte se informacemi ze stránek konkrétních fakult.

Vyplněním přihlášky elektronicky můžete kromě poštovného někdy ušetřit i část nákladů na 
administrativní poplatky.

Pokud víte o škole nebo fakultě, která umožňuje podat přihlášku on-line, ale nenašli jste ji v našem 
seznamu, můžete nás upozornit na adresu idnes@idnes.cz .  Školy s on-line přihláškami   Univerzita 
Karlova v Praze  Evangelická teologická fakulta  Katolická teologická fakulta  1. lékařská fakulta 
2. lékařská fakulta  3. lékařská fakulta  Lékařská fakulta v Plzni  Lékařská fakulta v Hradci Králové 
Pedagogická fakulta  Fakulta sociálních věd  Fakulta tělesné výchovy a sportu  PŘIHLÁŠKA PRO 
10 VÝŠE UVEDENÝCH FAKULT ZDE  Právnická fakulta  Filozofická fakulta  Matematicko-
fyzikální fakulta  Přírodovědecká fakulta  Fakulta humanitních studií     Masarykova univerzita v 
Brně   Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně   Veterinární a farmaceutická univerzita 
v Brně   Univerzita Palackého v Olomouci   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Západočeská univerzita v Plzni   Technická univerzita v Liberci  Fakulta mechatroniky  Fakulta 
strojní    Ostravská univerzita v Ostravě   Slezská univerzita v Opavě   Univerzita Hradec Králové 
Pedagogická fakulta  Fakulta humanitních studií  Fakulta informatiky a managementu   České 
vysoké učení technické v Praze   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně   Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze   Univerzita Pardubice   Vysoké učení technické v Brně   Vysoká škola 
báňská - Technická univerzita Ostrava   Vysoká škola ekonomická v Praze   Česká zemědělská 
univerzita v Praze   Univerzita obrany   Evropský polytechnický institut, s. r. o.   Vysoká škola 
finanční a správní o. p. s   Vysoká škola aplikovaného práva, s. r. o.  Vysoká škola obchodní v 
Praze, o. p. s.   Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s.   Vysoká škola 
manažerské informatiky a ekonomiky,a.s.   Newton College, a. s.   Vysoká škola logistiky, o. p. s. 
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra   B.I.B.S., a.s. Brno

URL| http://zpravy.idnes.cz/prihlaste-se-na-vysokou-skolu-pres-idnes-cz-fet-
/vysokeskoly.asp?c=A060116_073622_vysokeskoly_klu

Muž v mateřské školce
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Linda BENDOVÁ, moderátorka
--------------------
Neobvyklé povolání má Petr Vidlák z Ostravy. V Moravskoslezském kraji je zřejmě jediným 
mužem, který je učitelem v mateřské školce. Původně přednášel na Ostravské univerzitě. Z 
přechodu od dospělých k malým dětem měl zpočátku obavy, dnes ale této změny nelituje.

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------



Mateřská škola Monty v Ostravě-Třebovicích. Na první pohled jako každá jiná. Když se ale mezi 
dětmi objeví muž v roli učitele, stává se zcela výjimečnou.

dítě
--------------------
Pan učitel je moc legrační.

dítě
--------------------
Já si s ním rád hraju.

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Petr Vidlák původně učil studenty na Ostravské univerzitě. Teď to zkusil v mateřské školce a jak 
sám říká, vůbec toho nelituje, i když práci s malými dětmi hodnotí jako velmi náročnou.

Petr VIDLÁK, učitel
--------------------
U těch malých dětí to vyžaduje samozřejmě větší trpělivost, a to je skoro takové až nějaké duševní 
cvičení pro mě.

Markéta MAHDALOVÁ, učitelka
--------------------
Ten muž v tom kolektivu žen je takové milé osvěžení.

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Přítomnost muže ve školce oceňují i rodiče.

Žaneta FRENN
--------------------
Děti Petra milují. Je to jejich druhý táta.

Lenka WALDEROVÁ
--------------------
Je to chlap prostě, který těm dětem ukazuje úplně něco jiného než ženy a kor když má ten talent, že 
si umí s dětmi hrát.

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Petr Vidlák je zřejmě v kraji jediný muž, který se této profesi věnuje.

Jaroslava WENIGEROVÁ, náměstkyně hejtmana MS kraje /ODS/
--------------------
Muž jako pedagog v mateřské školce je rarita.

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Ani na Ostravské univerzitě zájem mužů o tento obor nezaznamenávají. Během pěti let, kdy jej lze 
studovat, přijali dva.

Radmila BURKOVIČOVÁ, pedagog, Ostravská univerzita



--------------------
Ti do studia nastoupili, ale v průběhu prvního a druhého ročníku studium ukončili.

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Petr Vidlák učí v mateřské školce dva roky a na své profesi zatím nehodlá nic měnit.

Den otevřených dveří na zdravotně-sociální fakultě
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Lenka BLAŽEJOVÁ, moderátorka
--------------------
Zdravotně-sociální fakulta Ostravské univerzity dnes pozvala středoškoláky na den otevřených 
dveří. Zájemci měli možnost vidět učebny a zázemí fakulty. Současně vybírali některý z devíti 
oborů. Podrobnosti připojuje Ivan Sekanina.

Ivan SEKANINA, redaktor
--------------------
Studium na zdravotně-sociální fakultě přitahuje. Do Ostravy proto přijeli středoškoláci nejen ze 
všech koutů kraje, ale i z větší dálky. Slečna Lenka například ze Vsetína.

Lenka, Vsetín
--------------------
Zajímala by mě ta sociální práce zjišťovat věci a tak, zařizovat.

Ivan SEKANINA, redaktor
--------------------
Velmi služný zájem středoškoláků o den otevřených dveří rozhodně nepřekvapil proděkanku Hanu 
Sochorovou. Ostatně, kde jinde získat podrobné informace o studiu, než při takové akci.

Hana SOCHOROVÁ, proděkanka
--------------------
Mají možnost se opravdu podívat, seznámit se s těmi pracovišti, zeptat se na všechno, co je zajímá, 
co všechno jim můžeme nabídnout.

Ivan SEKANINA, redaktor
--------------------
Zdravotně-sociální fakulta Ostravské univerzity, to jsou obory jako všeobecná sestra, porodní 
asistentka nebo fyzioterapie, čili oblasti, které podle zažitých představ většinou přináleží ženám. Při 
dni otevřených dveří však nebyl problém potkat mladé muže, zajímal je obor zdravotnický 
záchranář.

osoba
--------------------
Je to bakalářské studium tříleté. Mě to tak moc zajímá, že bych byl rád, kdyby se mi to povedlo 
vystudovat.

osoba
--------------------



To je zajímavé, docela takový atraktivní obor, uvidím, no, jestli budu schopný se to naučit všechno, 
jo, těžko říct.

Ivan SEKANINA, redaktor
--------------------
I když má škola o chlapce zájem, určitě je u přijímacích zkoušek nijak zvýhodňovat nebude. Také 
letos totiž poptávka po studiu několikanásobně převyšuje nabídku. U některých oborů začne 
studovat pouze jeden z deseti uchazečů.


