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6.11.2007

Přijímací zkoušky na VŠ lze absolvovat již v listopadu
6.11.2007    novinky.cz    str. 0   Vzdělávání

    mnu, Scio,        

Stále více fakult v České republice upouští od organizace vlastních přijímacích zkoušek a o přijetí nových uchazečů 
rozhoduje na základě výsledku Národních srovnávacích zkoušek (NSZ). První termín NSZ se koná 24. listopadu, 
uzávěrka  přihlášek  vyprší  tuto  neděli.  Studenti  tak  mají  stále  možnost  zajistit  si  přijetí  na  VŠ  se  značným 
předstihem.

Počet  fakult,  které  své  uchazeče  přijímají  na  základě  Národních  srovnávacích  zkoušek,  se  oproti  loňsku 
zdvojnásobil.  "Jsme rádi,  že  jsme se tímto směrem vydali,  byť  to  bylo  zpočátku mnohými  vnímáno jako krok 
riskantní a nepopulární,"  popisuje Daniel Šťastný z Národohospodářské fakulty VŠE, která vloni poprvé využila 
možnosti spolupráce s externím organizátorem zkoušek.
 NSZ se letos budou konat celkem v pěti různých termínech v desítkách měst po celé České republice a ve třech 
městech v sousedním Slovensku. Jedná se o zkoušky realizované formou písemných testů. Výsledek NSZ se 
neměří pouhým počtem bodů, ale tzv. percentilem, jenž udává, jak se jednotlivý účastník umístil  v rámci všech 
ostatních účastníků. Tedy o kolik procent ostatních účastníků dosáhlo horšího výsledku než on.
Česká zkouška zajistí přijetí i na Slovensko Testy se konají z obecných studijních předpokladů, přírodních věd, 
základů společenských věd a ze tří jazyků. Pro samotné uchazeče je výhodný fakt, že jedna zkouška je často 
rozhodující pro více fakult. Většina z nich totiž požaduje, aby uchazeči absolvovali zkoušku z obecných studijních 
předpokladů. Na základě NSZ již začínají přijímat české uchazeče i vysoké školy na Slovensku.
 Loňští  absolventi  NSZ na testech ocenili  transparentní  a rovné podmínky.  Fakulty  vysokých škol  si  na tomto 
způsobu přijímaček většinou pochvalují  kvalitní výběr uchazečů a úsporu času, kterou by jinak musely věnovat 
organizaci  vlastních  přijímacích  zkoušek.  "Využití  externího  partnera  pro  organizaci  přijímacích  zkoušek  nám 
zaručuje ochranu dat a nestrannost při přijímací zkoušce, což je zejména u oborů s vysokým převisem poptávky 
výrazné  plus,"  hodnotí  proděkanka  Hana  Sochorová  přínos  NSZ  pro  Zdravotně  sociální  fakultu  Ostravské 
univerzity.
Zkoušky  na anglosaský  způsob Testy  organizované společností  Scio  mají  ovšem i  své  odpůrce.  Ti  například 
namítají,  že  podstata  testů  vychází  z  tradice  amerického  vzdělávání  a  v  evropských  podmínkách  se  zatím 
neuchytily. Uchazečům o humanitní obory se pak nelíbí, že často musejí odpovídat na otázky z matematiky či 
logiky, zatímco otázky mapující uchazečův zájem o obor v testech obecných studijních předpokladů chybí. Letos 
však fakulty mohou klást vyšší důraz nejen na jednotlivé testy, ale také na jednotlivé části testu. Škola tak může 
zohlednit předpoklady a znalosti, které jsou pro studium daného oboru rozhodující.
 Některé z fakult  se přejímání praxe osvědčené v anglosaských zemí nebrání.  "Přijímací  zkouška představuje 
důležitý milník v životní dráze každého uchazeče, proto fakulta považuje za dobré, aby šance úspěšně ji absolvovat 
nebyla  soustředěna  pouze  do  jediného  pokusu.  NSZ  tuto  představu,  odpovídající  zvyklostem  především  v 
anglosaských zemích, splňují," myslí si Jan Holzer z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
 Národní srovnávací zkoušky mají vlastní webové stránky. Na nich se lze dočíst podrobnosti o termínech, způsobu 
platby nebo o fakultách, které NSZ využívají jako součást přijímacího řízení.

URL| http://www.novinky.cz/12/62/35.html

 

Studenti si prohlédli Bohumín
6.11.2007    Týdeník Karvinsko    str. 3   Týden v regionu

    (red)        

BOHUMÍN - Přednášku o městském managementu a exkurzi Bohumínem absolvovalo v pátek několik  desítek 
vysokoškolských studentů oboru regionálního rozvoje ze tří českých univerzit.

Bohumín se pro ně stal vzorovým příkladem úspěšného řízení a rozvoje města. Nadšení byli studenti například z 
bohumínského Penzionu Ve Věži, který vznikl rekonstrukcí starého vodojemu.

“Studentům  jsme  představili  pět  lokalit  Bohumína  ve  vzájemných  souvislostech.  Opravené  centrum 
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Bohumína,  sportovně-rekreační  areál  za  parkem  Petra  Bezruče,  kde  vzniklo  nové  aquacentrum,  penzion  z 
vodárenské věže, zimní stadion i zábavný areál pro děti. Prohlédli si i centrum Starého Bohumína a lokalitu Petra 
Cingra, které na svou proměnu teprve čekají. Pátou lokalitou byl opravený hotelový dům a jeho okolí, jako příklad 
regenerace panelových sídlišť,” uvedla místostarostka Bohumína Věra Palková.

Vysokoškoláci  se  celý  týden účastnili  především v Ostravě tzv.  podzimní  školy,  která  se zaměřuje  na 
inovativní přístupy k rozvoji obcí a regionů. Bohumín byl posledním místem v jejich praktických ukázkách. Studenti 
si nejprve vyslechli přednášku v prostorách radnice, v jejímž průběhu diskutovali o městě s místostarostkou Věrou 
Palkovou a tajemnicí Dagmar Fialovou.

Po výkladu pak vyrazili  do ulic Bohumína,  aby se přímo v praxi  seznámili  s  problematikou města a s 
úspěšnými rozvojovými projekty i těmi, které na svou proměnu teprve čekají. V Bohumíně obdrželi také diplom o 
úspěšném zakončení  týdenního semináře.  Program ostravské Podzimní  školy  regionálního rozvoje odstartoval 
letos vůbec poprvé a uskutečnil se za fnanční podpory Evropské unie. Jeho cílem je inovovat doktorské studium při 
využití meziuniverzitní spolupráce. V Ostravě se do této vzdělávací akce zapojují Vysoká škola báňská Technická 
univerzita Ostrava, Západočeská univerzita Plzeň a Ostravská univerzita.

“Jedná se o soubor přednášek, diskusí a exkurzí, které studenty seznamují s problematikou regionálního 
rozvoje z ekonomických, kulturních, sociologických i enviromentálních aspektů. Studentům přednášejí pedagogové 
ze zúčastněných univerzit i zahraniční odborníci. Chceme jim tak představit praxi řízení měst a jejich rozvoje,” uvedl 
jeden z organizátorů projektu Petr Rumpel, vedoucí katedry sociální geografe a regionálního rozvoje Ostravské 
univerzity.

Podzimní škola zprostředkovala studentům poznatky o aktuálních procesech rozvoje měst, o problémech 
řízení  rozvoje  města  z  pohledu  strategie,  fnančního  a  ekonomického  rozvoje,  architektonickourbanistických 
problémů, územních a regulačních plánů či generelů.

Foto popis| Studenti při prohlídce bohumínského Penzionu Ve Věži.
Foto autor| foto: LUCIE BALCAROVÁ

5.11.2007

Prostá a úžasná pěvecká osobnost
5.11.2007    Listy moravskoslezské    str. 9   Kultura

    Zdeněk Figura        

OSTRAVA – Po účasti na letošních Colours of Ostrava se k nám Tibeťanka Yungchen Lhamo vrátila.

New York, kde žije v exilu, ji nezměnil. Je upřímná, prostá a úžasná nejen vzhledem, s černými vlasy po kolena, ale 
hlavně  svým  zpěvem.  Poslední  říjnový  večer  odstartovala  v  zaplněné  pražské  Arše  novou  vymyšlenost 
dramaturgyně Zlaty Holušové Caravan of Voices. Prvního listopadu se Yungchen (na snímku) vrátila do Ostravy a 
evangelický kostel byl stejně jako v červenci plný. Na druhou část svého vystoupení pozvala dva mladé ostravské 
muzikanty. “Bylo to těžké, protože asijské polyrytmy jsme dosud nezkoušeli,” řekl David Žyla, frontman Evolution 
DejaVu. Šéf bubenické skupiny Camara Pavel Nowak si liboval: “Naprosto senzační bylo, jak Yungchen vycházela 
vstříc  našim nápadům. Je to fakt  velká pěvecká osobnost.”  Jak uvedla superhvězda světové duchovní  hudby 
během besedy  na Ostravské univerzitě,  zpívá písně  inspirované  těmi,  které  zná od babičky.  “Dětství  si  radši 
nepamatuji. Ale to, jak babička po propuštění z vězení zpívala se zkrvavenou tváří na celou vesnici, ano,” řekla 
sympatická zpěvačka, která vězněného otce viděla jednou před jeho smrtí. Když se jí jedna ze studentek zeptala 
na věk,  Yungchen se zasmála:  “Tibeťané určují  věk svých dětí  podle  potomků svých sousedů a známých.  V 
exilovém táboře v Indii,  kam jsem přišla po přechodu Himalájí  s malým synem, si nás několik datum narození 
vymyslelo tak, aby se dobře pamatovalo. Takže pár i očividně starších žen má datum narození 31. prosince 1965.”

Série Caravan of  Voices pokračuje 7.  listopadu koncertem britského písničkáře John de Jong v klubu 
Templ na Stodolní. V sobotu se bude v městském domě kultury konat první koncert izraelské zpěvačky Yasmin 
Levy  v  naší  republice.  Uhrančivý,  hluboký  a  procítěný  hlas,  živočišnost  a  krása  jsou  hlavními  znaky  jedné  z 
nejvýraznějších  představitelek  současné  židovské hudby,  třikrát  nominované na  BBC World  Music  Awards.  S 
pětičlennou kapelou u nás představí  své třetí  album Mano Suave,  které spojuje zpěv v jazyce ladino s rytmy 
flamenca a magickou atmosférou sefardských písní.
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Foto autor| Foto: Zdeněk Figura

Křest knihy a výstava na univerzitě
5.11.2007    Moravskoslezský deník    str. 57   Kultura regionu

    (hla)        

Ostrava/  V  Galerii  Student  na  Ostravské  univerzitě  na  Českobratrské  ulici  v  Ostravě  bude  dnes  v  16  hodin 
zahájena výstava fotografií Zdeňka Stuchlíka nazvaná Světlo Jižního kříže.

Součástí vernisáže je křest knihy Svatavy Urbanové Hledání souvislostí o podobách a proměnách fotografií 
Zdeňka Stuchlíka.

Autor  fotografií  Zdeněk  Stuchlík  je  univerzitní  profesor  teoretické  fyziky  na  Filozoficko-přírodovědecké 
fakultě Slezské univerzity v Opavě a fotografií se zabývá už dlouhá léta.

Autorka knihy Svatava Urbanová, univerzitní  profesorka, působí v současné době jako vedoucí katedry 
české literatury, literární vědy a dějin umění na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.

Region| Severní Morava

Na ulici Československých legií najdete vzdělání, práci i místa k odpočinku
5.11.2007    Moravskoslezský deník    str. 51   Moje Ostrava - příloha

    LENKA JUŘENOVÁ        

Denně chodíme stejnými místy a už si ani nevšimneme, co je nového nebo jak vypadala daná místa dříve. Proto 
jsme se prošli po ulici Čs. legií a jejím okolí a zjistili, jak působí na turisty, kteří ho zhlédnou poprvé.

Ostrava/ Neklikatá nedlouhá ulice vede kousek od Jiráskova náměstí, pro Ostravany známého spíše pod pojmem 
Kuří rynek. Kdysi nesla jméno Nová ulice, dnes se na modrých tabulkách skví bílý nápis Československých legií.

Přicházíme z “Kuřího rynku” Poštovní ulicí. Nenápadný ošuntělý nápis pod obrovskými okny prvního patra 
velké světlé rohové budovy vpravo prozrazuje, že v těchto prostorách kdysi stávala Zemská banka. Dnes dům 
vypadá prázdně, je na něm několik reklamních poutačů, v přízemí trafika a obchůdky.

Procházíme ulicí dále, míjíme obchody s nejrůznějším zbožím, oblečením, bižuterií. A také klub Atlantik, 
místo neodmyslitelně spjaté s kulturou a setkáváním lidí nad šálkem něčeho dobrého.
Vedle Atlantiku stojí budova E  Ostravské univerzity. Ve školním roce 1879/1880 byla v tomto domě otevřena 
německá nižší reálná škola. Nepřehlédnutelná je rovněž bazilika Božského Spasitele z let 1883 až 1889 stojící na 
přilehlém  náměstí  Msgre  Šrámka.  Novorenesanční  kostel  cihlové  barvy  byl  postaven  podle  návrhu  Gustava 
Meretty. Od roku 1996 je katedrálním kostelem ostravskoopavské diecéze.

Na rohu ulice Československých legií a náměstí Msgre Šrámka stál od roku 1892 jednopatrový dům. Sídlila 
v něm od roku 1893 v provozu kavárna Café Austria, později přejmenovaná podle nového nájemce na kavárnu 
Sommer. Byla oblíbeným místem lidí zejména z vyšších společenských vrstev. V roce 1928 dostal nový majitel, 
životní  pojišťovací  společnost  Fenix,  povolení  ke zbourání  domu a povolení  ke stavbě tří  spojených domů na 
tomtéž místě. Ty navíc zasahovaly i do Tyršovy ulice. V novostavbě byla kromě bytů a kanceláří zřízena opět také 
kavárna, jedna z nejluxusnějších v Ostravě. Dnes velké hranaté šedé budově vévodí nápis “obchodní centrum”, 
nad vchodem visí dva červené lampiony, za výlohami v přízemí jsou vystaveny oblečení, obuv a další zboží.

Na protější  straně ulice, naproti  parkovišti  u katedrály a několika stromků s téměř opadaným listím, se 
nachází také Divadlo Jiřího Myrona. Budova od své výstavby v letech 1892 až 1894 nesla název Národní dům.

Ten byl hlavní scénou českého divadla v Moravské Ostravě, od roku 1908 v něm působilo stálé české 
divadlo. Ve dvacátých a třicátých letech minulého století zde dokonce sídlilo kino Kosmos, zatímco divadlo se hrálo 
pouze v Městském divadle. Část své historie nesla budova také název Lidové divadlo a označení z roku 1954, 
Divadlo Jiřího Myrona, jí už zůstalo.

Procházíme ulicí dál, míjíme další budovy, které stojí za to, abychom vzhlédli vzhůru a užili si pohled na 
skvosty,  které  v  Ostravě zůstaly  na památku dob minulých,  až  zahlédneme tramvaje  projíždějící  kolem.  Ulice 
Nádražní.

Foto popis| ULICE ČS. LEGIÍ. Tuto ulici znají návštěvníci Divadla Jiřího Myrona (snímek vlevo). Další dominantou 
je katedrála Božského Spasitele. Snímky: Deník/Adolf Horsinka
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Specializační vzdělávání v oboru Dětská sestra v Ostravě
5.11.2007    Zdravotnické noviny    str. 30   Servis

    (red)    Ostravská univerzita Ostrava    

Ministerstvo zdravotnictví České republiky udělilo dne 1. 10. 2007 akreditaci Zdravotně sociální fakultě Ostravské 
univerzity k uskutečňování teoretické části specializačního vzdělávání v programu Ošetřovatelská péče v pediatrii. 
Specializační  vzdělávání  je  určeno  všeobecným  sestrám,  které  pracují  s  dětmi.  Absolventi  specializačního 
vzdělávacího programu získají specializovanou způsobilost v oboru Dětská sestra. K uskutečňování praktické části 
specializačního vzdělávání bylo ke stejnému datu akreditováno v Ostravě šest zdravotnických pracovišť: Fakultní 
nemocnice Ostrava  –  oddělení  neonatologie,  Městská nemocnice  Ostrava –  dětské  oddělení,  lůžková stanice 
novorozenci,  Dětský rehabilitační  stacionář,  Dětský  domov pro  děti  do 3  let,  MUDr.  Barbora Branná a MUDr. 
Norbert Semenďák, praktičtí lékaři pro děti a dorost.

2.11.2007

V bývalém domě starosty Fiedlera je slyšet hudba
2.11.2007    Moravskoslezský deník    str. 43   Moje Ostrava

            

Pěkná stoletá budova dnes patří mezi kulturní památky města.

Ostrava/  Jedním  z  pozoruhodných  starostů  Moravské  Ostravy  byl  Gustav  Fiedler.  Byl  to  muž kompromisu  a 
trpělivého vyjednávání, takže funkci v čele města zastával nejdéle z řady starostů, kteří zde byli voleni od roku 1861 
- celých osmnáct let. Za povznesení a modernizaci města mu byl udělen rytířský řád Františka Josefa.

Postaral se o lepší zásobování pitnou vodou, o rozvoj místních drah, modernizaci městské nemocnice, o 
stavbu  škol  -  většinou  německých.  Zakládal  uměleckoprůmyslové  muzeum.  Nicméně  Fiedler  byl  hlavním 
představitelem  politiky  německo-českého  kompromisu,  tedy  jakéhosi  usmiřování.  To  je  jistě  sympatické,  ale 
nefungovalo to.
Gustav Fiedler vlastnil na Johannyho ulici (dnešní Sokolské) výstavní dům. O jeho stavbu požádal Fiedler právě 
před sto lety a o rok později proběhla kolaudace. Dům projektovala a vybudovala známá ostravská firma Mihatsch 
& Ulrich. Dá se říci, že dobře, protože budova v současné době stále stojí a je zapsána mezi nemovité kulturní 
památky našeho města. Přečkala kupodivu celé jedno století bez výraznějších zásahů, jen fasáda byla v roce 1927 
renovována. V šedesátých letech minulého století  byly do průčelí  vsazeny moderní  dveře,  ale fasáda je stále 
zachována  v  krásném  historizujícím  slohu,  což  je  pro  Sokolskou  ulici  typické.  Nelze  si  také  nevšimnout 
dekorativních vlysů a průčelních kartuší, které nesou podélnou podestu balkonu. Zdobné konzoly jsou zakončeny 
koutovými arkýři. Na svou dobu opravdu zajímavé řešení. V domě, ke kterému patřila i rozsáhlá zahrada, byly čtyři 
byty. Jeden z nich patřil  manželům Gustavu a Idě Fiedlerovým, ostatní byly nájemní. Tak to zůstalo i po první 
světové válce. V chodbách domu se zachovalo mnoho fragmentů původní výzdoby, například štuková zrcadla, 
vnitřní okna z chodby do bytových částí s původními leptanými skly s romantickými výjevy. Beze změny je i zábradlí 
schodiště.  V  současné  době  je  v  budově  umístěna  katedra  hudební  výchovy  Pedagogické  fakulty  Ostravské 
univerzity.

Gustav Fiedler  se vzdal  starostenského úřadu v květnu 1918,  kdy došlo v Ostravě k  nepokojům kvůli 
špatnému zásobování. Starostenství po něm převzal na krátkou dobu stavitel jeho domu Hans Ulrich. Po vzniku 
Československa přestal být Fiedler veřejně činný a zemřel v roce 1933. Ze všech starostů před rokem 1918 se 
dožil nejvyššího věku -osmdesáti sedmi let.

Foto popis| GUSTAV FIEDLER. Byl starostou města osmnáct let.
Foto popis| SOUČASNÁ PODOBA. Takto vypadá dům starosty Gustava Fiedlera v Sokolské ulici dnes.

Foto autor| Foto: Deník/Boleslav Navrátil
Region| Severní Morava
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