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Probíhá soutěž mladých matematiků z celé Evropy
28.3.2007    Metro    str. 3   Zpravodajství
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    ČTK    

TÉMĚŘ 120 studentů z 26 evropských univerzit bude dnes soutěžit v Mezinárodní matematické
soutěži Vojtěcha Jarníka.

Ostravská univerzita zahájí sedmnáctý ročník soutěže výběrem čtyř příkladů ve dvou
kategoriích, které studenti musejí vyřešit během čtyř hodin. Do Ostravy letos přijeli matematici
například z Británie, Rakouska, Slovinska či Litvy, řekla pro ČTK Hana Jenčová z oddělení vnějších
vztahů Ostravské univerzity.

Mezinárodní porota

“V první soutěžní kategorii bude počítat téměř 70 studentů prvních a druhých ročníků. Padesát
studentů z třetích až pátých ročníků vytvoří druhou kategorii,” dodala Jenčová. Slavnostní vyhlášení
vítězů se uskuteční zítra odpoledne v univerzitní aule. Mezinárodní porota je složena z 23 zástupců
univerzit, které se do soutěže zapojily. “Porota vybere tři vítěze z každé kategorie. Pokud ale budou
výsledky řešení stejně kvalitní, může nakonec cenu Vojtěcha Jarníka získat více než šest studentů,”
řekl organizátor soutěže Jaroslav Hančl.

Šance na stipendium

Podle něho má vítězství v soutěži pro studenty hlavně osobní přínos. “Umístění až do desátého místa
otevírá studentům možnost získat zahraniční stipendia pro doktorandské studium. Na
přírodovědeckou fakultu jako pořadatele soutěže se obracejí také zahraniční zaměstnavatelé, u
kterých zúčastnění studenti hledají práci. V takových případech je vítězství v soutěži velkou výhodou,”
dodal organizátor. Matematická soutěž začínala před šestnácti lety jako poměrně malá akce univerzit
z Polska a České republiky. V současnosti je nejstarší a nejrozsáhlejší soutěží univerzitních studentů
matematiky v Evropě. Obdobná soutěž menšího rozsahu se koná jenom v Londýně, uvedla Jenčová.
Soutěž nese jméno jednoho z největších českých matematiků 20. století, profesora Vojtěcha Jarníka .
Vystudoval matematiku a fyziku na Karlově univerzitě v Praze. Zabýval se hlavně teorií čísel a
matematickou analýzou. Projevoval zájem o historii matematiky a věnoval se přitom studiu díla
českého matematika Bernarda Bolzana. Jarníkovy učebnice matematické analýzy vychovaly celé
generace českých a slovenských matematiků, dodala Jenčová.

Foto autor| FOTO SXC. HU

Regionální mutace| Metro - Morava

Matematici budou soutěžit v Ostravě
28.3.2007    Moravskoslezský deník    str. 3   Ostrava

    (sy)    Ostravská univerzita Ostrava    

krátce

Ostrava - Již po sedmnácté se dnes a zítra uskuteční na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty
Ostravské univerzity (OU) sedmnáctý ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka.
Do letošního ročníku se prozatím přihlásilo 118 studentů z 26 univerzit z celé Evropy. “Do Ostravy se
sjedou vysokoškoláci z Velké Británie, Rakouska, Polska, Německa, Chorvatska, Slovenska,
Maďarska, Rumunska, Bulharska, Slovinska a Litvy,” vyjmenovala Hana Jenčová z OU. Soutěž je i
letos rozdělena do dvou kategorií. Každý soutěžící musí během čtyř hodin vyřešit čtyři matematické
příklady.

Region| Severní Morava
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Neslyšící míří na univerzitu
27.3.2007    Lidové noviny    str. 6   Morava a Slezsko

    čtk    

Handicapovaní mívali problémy se studiem, vzdělá je speciální kurz

OSTRAVA Šestnáct sluchově postižených studentů se zdarma připravuje na vysokoškolské studium v
pilotním kurzu, který připravila Ostravská univerzita.

“Od roku 1991 přírodovědecká fakulta přijala patnáct sluchově postižených studentů, ale jen
dva z nich studium dokončili. Velký počet odpadlíků byl jedním z důvodů, proč jsme přípravný kurz
rozjeli,” uvedla garantka kurzu Zdeňka Telnarová. Pět z účastníků kurzu už podalo přihlášku k
letošnímu přijímacímu řízení.

Výuku češtiny, angličtiny, matematiky a výpočetní techniky jim od září umožnil evropský
projekt Equal – Pro plný život. Cílem ročního kurzu je pomoci studentům dosáhnout vzdělání v
informatických, přírodovědeckých nebo ekonomických oborech.

Během roční přípravy oslovila univerzita střední školy, které integrují sluchově postižené
studenty, zároveň nabídla kurz speciálním školám ve Valašském Meziříčí, kde studují lidé s těžkým
postižením sluchu. “Očekávali jsme zájem nejvýše osmi lidí, takže dvojnásobek nás velmi překvapil,”
řekla Telnarová. V kurzu převažují studenti maturitních ročníků, ale na osmadvacet hodin přímé výuky
docházejí i pracující absolventi středních škol, kteří uvažují o studiu na vysoké škole.
Každý ze čtyř předmětů vede společně jeden učitel z Ostravské univerzity a speciální pedagog z
Valašského Meziříčí, který tlumočí do znakové řeči. “Zapojilo se více než osm pedagogů, i když se
jejich střídání při výuce češtiny studentům nelíbí. Nechceme ale, aby u nás byli jako ve vatičce, jen ať
si zvykají na reálné vysokoškolské podmínky,” dodala Telnarová.
Všichni studenti dostali učební materiál v tištěné i elektronické podobě, řešení úkolů konzultují s učiteli
prostřednictvím eLearningové podoby kurzu.

Součástí kurzu jsou také informační semináře. Studenti získají informace, na kterých vysokých
školách najdou vhodné studijní programy nebo jak se mají orientovat v jejich informačních systémech.

“Jde vlastně o to, kde budou moci studovat, protože některé školy mají jen pět procent
studijních materiálů v elektronické podobě. A mít vlastního tlumočníka nebo zapisovatele výuky je
problém,” vysvětlila garantka.
Podle ní většina českých univerzit poskytuje výukové programy pro sluchově postižené studenty.
“Začíná to upraveným přijímacím řízením, protože Scio testy jsou naprosto nevhodné. Univerzity pak
nabízejí zdravotně postiženým studentům individuální studijní plány. Některé mají tyto služby na horší
úrovni, ale všichni si uvědomují, že k nutné nabídce školy patří, aby integrovala zdravotně postižené
studenty,” řekla Telnarová.

Pilotní kurz zaplatila univerzitě Evropská unie, pro druhý ročník získala část peněz z
ministerstva školství. Do budoucna je ale podle organizátorů pravděpodobné, že si student zaplatí
část kurzu sám, aby měl motivaci.

***

Mít vlastního tlumočníka nebo zapisovatele výuky je pro handicapované studenty problém

Vydání| Tato zpráva vyšla v prvním vydání

Regionální mutace| Lidové noviny - Morava
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krátce
27.3.2007    Metro    str. 3   Zpravodajství - Morava

    ČTK    

OSTRAVA. Šestnáct sluchově postižených studentů se zdarma připravuje na vysokoškolské studium
v pilotním kurzu Ostravské univerzity.
Pět z nich už podalo přihlášku k letošnímu přijímacímu řízení. Výuku češtiny, angličtiny, matematiky a
výpočetní techniky jim od září umožnil evropský projekt Equal - Pro plný život.

“Cílem ročního kurzu je pomoci studentům dosáhnout vzdělání v informatických, přírodovědeckých
nebo ekonomických oborech, řekla garantka kurzu Zdeňka Telnarová.

Hodně zájemců

“Od roku 1991 Přírodovědecká fakulta přijala 15 sluchově postižených studentů, ale jen dva z nich
studium dokončili. Velký počet odpadlíků byl jedním z důvodů, proč jsme přípravný kurz rozjeli,”
uvedla.

Během roční přípravy oslovila univerzita střední školy, které integrují sluchově postižené
studenty, zároveň nabídla kurz speciálním školám ve Valašském Meziříčí, kde studují lidé s těžkým
postižením sluchu. “Očekávali jsme zájem nejvýše osmi lidí, takže dvojnásobek nás velmi překvapil,”
řekla Telnarová.

V kurzu převažují studenti maturitních ročníků, ale na 28 hodin přímé výuky docházejí i
pracující absolventi středních škol, kteří uvažují o studiu na vysoké škole. Každý ze čtyř předmětů
vedou společně jeden učitel a jeden speciální pedagog.

Regionální mutace| Metro - Morava

Na univerzitě se utkají matematici
27.3.2007    Mladá fronta DNES    str. 1   Kraj Moravskoslezský

    (zh)    

OSTRAVA

UDÁLOSTI

Už po sedmnácté se v Ostravě sejdou matematici z celé Evropy. Ode dneška do čtvrtka probíhá na
Ostravské univerzitě mezinárodní matematická soutěž O cenu Vojtěcha Jarníka, které se zúčastní
vysokoškoláci například z Maďarska, Polska, Rumunska, Slovinska, Německa či Rakouska.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko

Matematici přijeli soutěžit
27.3.2007    Právo    str. 10   Severní Morava a Slezsko

    (kab)    

Matematici z celé Evropy se scházejí v Ostravě, aby se zúčastnili mezinárodní matematické soutěže o
cenu Vojtěcha Jarníka v Ostravské univerzitě. Každá z univerzit přiveze s sebou po dvou příkladech,
které budou studenti řešit od úterý do čtvrtka. Na letošním 17. ročníku bude soutěžit celkem 117
tudentů.
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Regionální mutace| Právo - Severní Morava
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Literární večer českých a polských autorů
27.3.2007    Týdeník Karvinsko    str. 3   Týden v regionu

    (md)    

krátce

ČESKÝ TĚŠÍN - Tvorba autorů z Těšínska bude prezentována na Literárním večeru českých a
polských autorů již zítra od 18 hodin. Posluchači se mohou těšit na autorské čtení poezie a prózy
regionálních českých a polských tvůrců, mezi jinými i na herce Těšínského divadla Petra Pěnkavu,
polské básníky Jerzyho Oszeldu a Stashe Malinowskeho nebo pedagoga Ostravské univerzity Petra
Kantora.

Fakulta otevřela nové centrum
27.3.2007    Týdeník Ostrava    str. 3   Život v Ostravě

        

Stalo se

OSTRAVA – S velkou slávou byla zahájena činnost Konferenčního centra Filozofické fakulty
Ostravské univerzity. Spojení největšího přednáškového sálu, který je součástí budovy na Reální ulici,
s nově vybudovanou moderní tlumočnickou kabinovou laboratoří umožní simultánní tlumočení až do
šesti jazyků současně.

Sedmička má výstavu
23.3.2007    Opavský a hlučínský deník    str. 47   Moje Opavsko

    ŠÁRKA DVOŘÁKOVÁ    

V hlavních prostorách se představuje výtvarník Marek Sibinský

Opava – Už jen do neděle máte možnost zhlédnout výstavy sedmi autorů, které právě obývají prostory
Domu umění. V hlavních prostorách se představuje výtvarník Marek Sibinský. Marek Sibinský,
absolvent katedry výtvarné tvorby na Ostravské univerzitě v ateliéru volné a užité grafiky u profesora
Eduarda Ovčáčka, žije ve Václavovicích u Frýdku-Místku. Působí jako šéf katedry výtvarné tvorby
Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity. V nedávné době získal na 13. ročníku prestižní
soutěže Grafika roku 2006 cenu za nejlepší počítačovou grafiku, konkrétně za grafický list nazvaný
Vítěz II. Marek Sibinský zpracovává své náměty v tématických cyklech (například Hlavy, Kódy,
Média), které kromě aktuální reflexe současné doby spojuje zájem o nejnovější tiskové technologie.
Jsou to především technika sítotisku a možnosti digitálního tisku a také experimentální technika, která
pracuje s různými formami přetisku, kterou autor stále ještě rozvíjí a zkoumá další možnosti řešení, jež
se vynořují a objevují během tvůrčího postupu a procesu. Autor se intenzivně zamýšlí nad problémem
komunikace mezi lidmi pomocí nových médií a snaží se v souvislosti s tématikou své tvorby
artikulovat, co je smyslem informací, které člověka v denním provozu atakují ze všech stran, z různých
teritorií a s různou úrovní kvality. Při procesu tvorby využívá Marek Sibinský nejen různých možností
techniky sítotisku, ale i dalších tiskových technik, jako je princip rezerváže a použití šablon ke stříkání
barev. Kromě tvorby Marka Sibinského nalezneme v Domě umění práce dalších tří výtvarných dvojic.
V Kabinetu fotografie se představují absolventi bakalářského studia na Institutu tvůrčí fotografie FPF
Slezské univerzity v Opavě Michal Popieluch a Jiří Žižka. Jde o soubory snímků pojednávajících o
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osobních prožitcích a náladách autorů a zprostředkovaně i o regionu moravsko-slezského pomezí.
Oba autory spojuje snaha reagovat prostřednictvím subjektivně dokumentárních fotografií na podněty
bezprostředního okolí. Zatímco Popieluch se vyjadřuje v barvou ozvláštněných snímcích, Žižka
kombinuje klasické černobílé provedení s barevným. V oratoři je k vidění společná instalace Martina
Horáka a Lenky Víwtkové, nazvaná On. Martin Horák vystavuje objekty připomínající něco, co už jsme
někdy viděli a nemůžeme na to zapomenout, Lenka Vítková zase portréty připomínající 

měsíční krajinu. Sedmičku vystavených autorů uzavírají Lukasz Klis a Sebastian Kubica a jejich
projekt s názvem wood/bit.

Region| Severní Morava

Ostravská univerzita má tlumočnickou laboratoř
22.3.2007    ČRo - Ostrava    str. 7   17:00 Události regionu

        

Barbara ODSTRČILÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ostravská univerzita má unikátní pracoviště, které slouží k výuce světových jazyků, takzvaná
tlumočnická laboratoř je součástí nového konferenčního centra a studenti si mohou vyzkoušet
skutečnou práci tlumočníků. Současně je možné překládat do šesti jazyků, potvrdila Lenka Vaňková z
katedry germanistiky Ostravské univerzity.

Lenka VAŇKOVÁ, katedra germanistiky Ostravské univerzity
--------------------
Tlumočnická laboratoř slouží k výuce simultánního tlumočení. My jsme tak vytvořili našim studentům
podmínky, které jsou málo kde v České republice a jsou snad srovnatelné jenom s ostatními s
Ústavem translatologie v Praze.

Studenti využívají nové počítače
22.3.2007    Mladá fronta DNES    str. 1   Kraj Moravskoslezský

    (zh)    

UDÁLOSTI

OSTRAVA Novou specializovanou počítačovou učebnu s moderním vybavením mají k dispozici
studenti Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity. Cílem projektu, na který fakulta loni získala
více než čtyřmilionovou dotaci Evropského sociálního fondu, je vybudovat výukovou základnu
nemocničního informačního systému a přiblížit studentům oblast zdravotnické informatiky.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko

Fakulta otevřela nové centrum
22.3.2007    Moravskoslezský deník    str. 3   Ostrava

    Marie Stypková    

krátce

Ostrava - S velkou slávou byla včera zahájena činnost Konferenčního centra Filozofické fakulty
Ostravské univerzity. Spojení největšího přednáškového sálu fakulty, který je součástí budovy na
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Reální ulici, s nově vybudovanou moderní tlumočnickou kabinovou laboratoří umožní simultánní
tlumočení až do šesti jazyků současně.
Vybudování tohoto ojedinělého centra stálo přes dva miliony korun.
První akcí nově zřízeného konferenčního centra bylo včera simultánní tlumočení přednášky
významného německého germanisty Norberta Wolfa z němčiny do češtiny.
Zahajovací projev děkanky fakulty Evy Mrhačové byl naopak simultánně tlumočen z češtiny do
němčiny.
Obou úkolů se ostravští germanisté zhostili s velkým úspěchem.

“Tlumočnická laboratoř bude sloužit především výuce studentů jazykových oborů, tedy angličtiny,
němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny a polštiny, kteří tak dostanou možnost učit se tak náročné
činnosti, jako je tlumočení, v podmínkách srovnatelných s podmínkami v pražském Ústavu
translatologie,” řekla Mrhačová.

Region| Severní Morava

drobné zprávy
13.3.2007    AGORA - studentské noviny    str. 2   Zprávy ze studentského prostředí

    ČTK, dk    (výběr)

PRAHA
Pět nových rektorů bylo jmenováno prezidentem republiky do svých funkcí. Jedinou ženou mezi
rektory veřejných vysokých škol je nově zvolená Iva Ritschelová, která je v čele Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Rektorem Ostravské univerzity v Ostravě byl jmenován Jiří
Močkoř. Rektorem Slezské univerzity v Opavě se stal Rudolf Žáček. Do čela Jihočeské univerzity v
Českých Budějovicích byl do druhého volebního období zvolen Václav Bůžek. Dalším rektorem
pokračujícím ve své funkci je Josef Průša ze Západočeské univerzity v Plzni.

* Vážení čtenáři, občas se v týdenním monitoru objeví i starší zpráva je to dáno způsobem zpracování
zpráv firmou Newton IT, Praha.


