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Univerzita dává šanci sluchově postiženým lidem
20.3.2007    Moravskoslezský deník    str. 8   Zpravodajství

    Marie Stypková    

zaznamenali jsme

8 pohledů z Moravskoslezského kraje

Ostrava

Ostrava - Sluchově postiženým lidem nabízí Ostravská univerzita (OU) možnost připravit se ke studiu na vysoké 
škole a zdokonalit se mimo jiné i v počítačové grafice ve speciálních kurzech. Ty pro ně Ostravská univerzita 
připravila v rámci evropského projektu Equal -Pro plný život.

Projekt Equal, který byl vybrán z celkem pětašedesáti projektů realizovaných v České republice jako 
druhý nejlepší, je zaměřen na vývoj a zavedení systému celoživotního vzdělávání osob s postižením sluchu, 
včetně vzdělávání zdravých osob, které s handicapovanými lidmi přicházejí do kontaktu. “Náš modul je zaměřen 
na přípravu uchazečů, kteří chtějí studovat vysokou školu. Důraz klademe především na snížení vlivu jejich 
handicapu na budoucí studium, ke kterému se hodlají přihlásit, a to především a zejména v přírodovědeckých, 
matematických,  informatických,  technických  a  ekonomických  oborech,”  uvedla  garantka  kurzu  Zdeňka 
Telnarová z katedry informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty OU.

Dodala, že do pilotního kurzu, který začal v loni v září pro školní rok 2007/2008, se přihlásilo celkem 
šestnáct uchazečů. Studují zdarma, protože veškeré náklady budou hrazeny z fondů Evropské unie a českým 
státem.
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“Přípravný  kurz  se  skládá  ze  čtyř  modulů,  konkrétně  z  češtiny,  angličtiny,  matematiky  a  výpočetní 
techniky.  Každý z  těchto  modulů  obsahuje  osmadvacet  hodin  přímé výuky.  Řešení  zadaných úkolů  budou 
sluchově postižení studenti konzultovat se svými vyučujícími prostřednictvím eLearningové podoby kurzu, která 
je dostupná na našich webových stránkách. Všichni účastníci obdrží také učební materiál v tištěné i elektronické 
podobě,”  přiblížila  Zdenka  Telnarová  z  katedry  informatiky  a  počítačů  Přírodovědecké fakulty Ostravské 
univerzity.

Region| Severní Morava
Publikováno| Moravskoslezský deník; Zpravodajství; 08
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Zpravodajství; 08
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Zpravodajství; 08
Publikováno| Havířovský deník; Zpravodajství; 08
Publikováno| Karvinský deník; Zpravodajství; 08
Publikováno| Novojičínský deník; Zpravodajství; 08
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Zpravodajství; 08
Publikováno| Moravskoslezský deník - Region Krnovské noviny; Zpravodajství; 08
ID| b6f3f5ef-e9fa-49a5-924d-51f39e62aa5e

Marek Sibinský v Domě umění
20.3.2007    Týdeník Opavský a Hlučínský Region    str. 5   Kultura

    (sdv)    

OPAVA – Už jen do neděle 25. března 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 tematických 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, jenž 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. Je souborem snímků, pojednávajících o 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 společný instalace Martina Horáka a Lenky Vítkové 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.

Foto popis| Společná výstava dvou polských výtvarníků Lukasze Klise a Sebastiana Kubici zaplňuje druhé patro 
Domu umění.
Foto autor| foto: ŠÁRKA DVOŘÁKOVÁ

Foto popis| Malba Lenky Vítkové je k vidění v Domě umění až do 25. března.
Foto autor| foto: ŠÁRKA DVOŘÁKOVÁ
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Nová univerzitní počítačová učebna
19.3.2007    Právo    str. 8   Severní Morava a Slezsko

    (kab)    

Specializovanou  počítačovou  učebnu  za  více  než  čtyři  milióny  korun  otevřela  Zdravotně sociální fakulta 
Ostravské univerzity. Studenti tak mají k dispozici kromě moderních počítačů také zabudovaný dataprojektor.

Regionální mutace| Právo - Severní Morava

Veletrh navštívily stovky lidí
15.3.2007    Mladá fronta DNES    str. 2   Kraj Moravskoslezský

    ŽANETA HORÁKOVÁ    

Studenti se informovali o možnosti uspět na trhu práce. Představilo se jim více než 100 firem.

Ostrava - Studenty a čerstvé absolventy vysokých škol letos na veletrhu Symbióza lákala více než stovka firem 
z  celé  republiky.  Potenciální  zaměstnance  hledaly  společnosti  jako  Škoda  Holding,  Philip  Morris,  Tchas, 
Vítkovice Steel, Česká pojišťovna, ČSOB, Procter&Gamble, Hyundai a řada dalších.

Velká poptávka je například po studentech strojních oborů, ale možnosti uplatnění včera na Symbióze 
mohli najít i ostatní.

“Chceme získat ty nejlepší absolventy středních a vysokých škol pro práci v naší firmě. Rádi bychom z 
nich následně vychovali špičkové odborníky,” uvedl manažer z oddělení lidských zdrojů společnosti  Hyundai 
RaeWook Hong.

Na veletrh se intenzivně připravila i společnost Vítkovice Steel. “Společnost se úspěšně zúčastnila dvou 
předchozích ročníků a výsledkem jsou čtyři přijatí absolventi do pracovního poměru a přijetí dvou absolventů do 
Střediska přípravy,” říká Eva Škorničková.

Dvě volné pozice, ekonomického a technického charakteru,  na veletrhu nabízela firma Kraft  Foods. 
“Podmínkou  je  však  komunikace  v  angličtině.  Překvapilo  mě,  že  pro  spoustu  studentů  je  právě  angličtina 
problém,” popsala personalistka společnosti Martina Glózová.

Veletrh letos navštívili všichni vysokoškoláci z kraje. Zatímco předchozích pět ročníků bylo určeno jen 
pro studenty Vysoké školy báňské, letos se přišli podívat i studenti a absolventi  Ostravské univerzity, Slezské 
univerzity či Vysoké školy podnikání. Řada z nich však zatím nehledala práci. Chtěli poznat nabídku jednotlivých 
firem a zjistit, co je potřeba, pokud by v budoucnu měli zájem v nich pracovat.

“Přišel jsem se jen informovat o možnostech. Čekají mě ještě tři roky studia, takže zatím asi nemá smysl 
hledat  nějaké konkrétní  zaměstnání,”  řekl  Petr  Kříž.  “Beru si  jen propagační  materiály,  které si  pak v klidu 
pročtu,” doplnil třiadvacetiletý student Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Spousta studujících také hledala téma bakalářské či diplomové práce. “Budu příští rok psát diplomku, 
tak jsem se spíš chtěla domluvit na spolupráci. Mám už nějakou představu, teď jen najít někoho, s kým budu 
moci spolupracovat,” řekla jedna ze studentek Eva Lakovská. Firmy spolupráci na pracích studentů neodmítají. 
“Můžeme nabídnout spolupráci na diplomové práci studenta. Studenti k nám chodí s nějakou představou, kterou 
se snažíme napasovat na naše potřeby,” popisuje například Martina Glózová z Kraft Foods.
“Někteří k nám chodí i úplně bez představy o tématu, takže případně něco navrhujeme,” dodává personalistka. 
Veletrh pracovních příležitostí Symbióza běží v Ostravě už pošesté a setkal se s velkým zájmem ze strany firem 
i studentů. Díky Symbióze se rozvíjí i spolupráce mezi vysokými školami a firmami.

Foto popis| SYMBIÓZA. Vysokoškolští studenti na veletrhu pracovních příležitostí v Ostravě.
Foto autor| FOTO: MAFA - ALEXANDR SATINSKÝ

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko
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Studijní a pracovní stáže v cizině
15.3.2007    Právo    str. 4   Studium v zahraničí

AIESEC

* Mezinárodní studentská organizace AIESEC má pobočky na 800 univerzitách v 89 zemích. V tuzemsku pak 
působí 8 poboček, například při VŠE Praha, při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně či při Ostravské univerzitě.

* “Na rozdíl od programů EU dostává na stáži student měsíční plat, ze kterého si platí vše potřebné, především 
ubytování a stravu. Plat musí být stanoven minimálně tak, aby student neměl finanční problémy. Ubytování 
zajistí buď firma, která si praktikanta bere, nebo pobočka AIESEC v daném městě. Nejčastěji jde o koleje, různé 
ubytovny a hotely, se kterými má pobočka smlouvu,” upřesňuje Petra Schönfeldová z organizace AIESEC při 
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

* Co se týká loňského termínu, studenti nejčastěji vyjížděli do Bolívie, Německa, Srbska, Polska, Švédska či na 
Ukrajinu. “Stážista má na starosti většinou nějaký projekt. Chce-li třeba ruská firma začít vyvážet do Česka, 
vybere si českého studenta na průzkum trhu,” dodává Schönfeldová.

* Odkazy na české pobočky naleznete na internetové adrese www.aiesec.org/czech-republic.

IAESTE

* Vyjet, a to do 85 zemí světa, můžete i s mezinárodní neziskovou organizací IAESTE, působící na mnohých VŠ 
technického zaměření, jako je ČVUT Praha či VUT Brno, a nabízející mezinárodní výměnný program pro co 
nejširší  okruh  studentů  technických  oborů.  Cílem organizace  je,  abyste  poté  lépe  uspěli  na  trhu  práce.  * 
Program je otevřen pro studenty VŠ od 19 do 30 let,  zapsané v denním studiu. Podmínkou je absolvování 
jazykového konkurzu, který se koná na příslušných univerzitách v listopadu.

*  Do  výsledků  se  kromě  bodů  získaných  v  testech  z  angličtiny  či  němčiny  započítávají  body  za  studijní 
prospěch. Před účastí v konkurzu vyplníte on-line registraci, kde zadáte své preference týkající se praxe. Jedná 
se nejen o specifikaci stáží a zemí, ale také o délku a období. Délka se pohybuje od 6 do 12 měsíců.

* Každý praktikant získává během stáže za odvedenou práci odměnu. Ta pokryje náklady na ubytování, stravu a 
kapesné. Ubytování je obvykle zajištěno. V případě, že je pro výkon praxe nutné zajistit vízum nebo pracovní 
povolení, dodáme uchazeči veškeré dokumenty, potřebné k jejich vyřízení.

*  Student,  který  získal  praxi,  musí  odevzdat  životopis,  motivační  dopis,  vyplněné formuláře,  tři  fotografie  a 
potvrzení o zaplacení praktikantského poplatku. Ten v současné době činí 5000 korun a skládá se z částky 
nutné k pokrytí nevyhnutelných administrativních nákladů a z vratné zálohy 1500 korun.

* Více na www.iaeste.cz.

Apetýt: Lenka Vaňková
14.3.2007    ČRo - ostrava.cz    str. 0   ostrava / doporucujeme

    Iva Bartoňová    

Vedoucí katedry germanistiky  Ostravské univerzity Lenka Vaňková je přesvědčená, že absolventi školy jsou 
dobře vybaveni i pro práci tlumočníka například v orgánech Evropské unie. Lenka Vaňková jezdí přednášet i na 
univerzitu do  Německa,  je  předsedkyní  Svazu  germanistů  a  hlavně  velkou  zastánkyní  výuky  němčiny.  K 
poslechu Apetýtu vás zve Iva Bartoňová.

URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/3283
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Životní jubileum klavíristy a pedagoga Rudolfa Bernatíka
13.3.2007    ČRo - Ostrava    str. 9   17:00 Události regionu

        

moderátorka
--------------------
Pedagogové  a  studenti  Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity dnes  hrají  Rudolfu  Bernatíkovi. 
Známý klavírista a pedagog slaví významné životní jubileum. Slavnostní koncert na jeho počest začíná právě 
teď v aule Ostravské univerzity. Osobnost profesora Rudolfa Bernatíka přiblíží redaktorka Renáta Spisarová.

Renáta SPISAROVÁ, redaktorka
--------------------
Rudolf  Bernatík  patří  mezi  legendární  ostravské  klavíristy  a  pedagogy.  Od  roku  63  působil  postupně  na 
ostravské  konzervatoři,  pedagogické  fakultě,  dnes  je  ředitelem  Institutu pro umělecká studia Ostravské 
univerzity. Od padesátých let patřil mezi naše nejúspěšnější klavíristy. Vychoval řadu vynikajících hráčů a byl 
dlouholetým členem souboru Musici moravienses.

moderátorka
- Andrea ČÁNOVÁ, moderátorka
- Barbora ODSTRČILÍKOVÁ, moderátorka


