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Ostravská univerzita Ostrava

29.1.2008

Co nabízejí univerzity v regionu
29.1.2008    ČT 1    str. 1   05:59 Dobré ráno z Moravy a Slezska - Ostrava

            

V Moravskoslezském kraji  jsou čtyři  vysoké školy.  V čem se odlišují,  tak i  tuto otázku jsem na sklonku týdne 
položila rektorům všech vysokých škol.

Vystupující
- Iva BARTOŇOVÁ, moderátorka
- Iva BARTOŇOVÁ, redaktorka
- Tomáš ČERMÁK, rektor VŠB-TU Ostrava
- Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
- Rudolf ŽÁČEK, rektor Slezské univerzity
- Josef JÜNGER, rektor Vysoké školy podnikání
- Iva MÁLKOVÁ, prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání, Ostravská univerzita
- Petr NOSKIEVIČ, prorektor pro studium, VŠB-TU Ostrava
- Jaroslav RAMÍK, prorektor pro studijní a sociální záležitosti, Slezská univerzita v Opavě

(pouze anotováno)

    

28.1.2008

Zdravotní sestra
28.1.2008    ČRo - ostrava.cz    str. 0   Ostrava / poznámka

    Ivan Sekanina        

Možná se shodneme na tom, že na rozdíl od doby před nějakými 50 roky, výrazně ubylo profesí, ve kterých by se 
neuplatnili muži i ženy. Je stále méně povolání, o kterých můžeme tvrdit, že jsou typická jen pro ženy nebo naopak 
jen pro muže.

Vypadá to, že profesí, ve kterých má výhradní zastoupení to či ono pohlaví, je už jako šafránu. Například jsem ještě 
neviděl  kominici  a naopak v  mateřské školce  asi  nenajdeme příliš  mnoho učitelů.  Donedávna také platilo,  že 
profese  zdravotní  sestry  je  doménou  výhradně  něžného  pohlaví.  Že  to  neplatí,  jsem  se  přesvědčil  při  dni 
otevřených dveří Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity. Jistě, že se tam studenti dali očekávat, hlavně 
zájemci o obor zdravotnický záchranář. Ale byli tam také mládenci, kteří chtějí studovat obor všeobecná sestra. Jak 
mi potvrdili zástupci fakulty, nejde o nic výjimečného. Ze zhruba 40 žáků ve třídě jsou tak dva tři muži. A to jsem 
ještě vůbec netušil, že v některých státech jde například o naprosto běžnou praxi. V Portugalsku je údajně poměr 
studentů v oboru všeobecná sestra tak půl na půl. Kdoví, jak to dopadne u nás. Zatím v nemocnicích převládají 
ženy. Není mi ovšem jasné, jak muže v této profesi oslovovat. Zdravotní sestro? To těžko. Že by zdravotní bratře? 
To také není ono. Ale ostatně - vždyť je to úplně jedno. Není to to nejdůležitější. Pacientům záleží hlavně na tom, 
jak se o ně v nemocnici starají. A není podstatné kdo. Zda-li je to muž nebo žena.

URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/418244
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24.1.2008

Výzkum zkoumající kvalitu života na Jesenicku
24.1.2008    ČRo - Olomouc    str. 3   17:00 Události regionu

            

Jiří KOŘÍNEK, moderátor
--------------------
Na  Jesenicku  se  naplno  rozjíždí  výzkum,  který  má lidem poradit,  jak  zlepšit  kvalitu  života.  Okres  na  severu 
Olomouckého kraje  je  z  celé  země nejvíce znevýhodněný.  Lidé  tu  vydělávají  nejnižší  mzdy a  trápí  je  vysoká 
nezaměstnanost.  Investory  totiž  odrazuje špatná dopravní  dostupnost.  Odborníci  z  Ostravské univerzity mají 
během výzkumu odpovědět na otázky, jak snížit regionální rozdíly a jak žít lépe. "Budou je hledat dva roky," říká 
řešitel projektu Petr Rumpel z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

Petr RUMPEL, řešitel projektu z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita
--------------------
Zejména kvalita života,  co se týče přírodního prostředí,  je vysoká, ale ta složka ekonomická, výše platů,  míra 
zaměstnanosti, kvalita pracovních míst a tak dál, tak ta je spíše nízká. A to je spíše ale záležitost rozhovoru s 
podnikateli, za jakých podmínek oni jsou schopni vytvářet další pracovní místa a tak dál. V podstatě je to i otázka 
toho, zda vedení města počítá s tím, že bude dělat nějakou strategii,  atrakce, malých investorů, lehký průmysl 
třeba, jestli to vůbec chtěj.

Jiří KOŘÍNEK, moderátor
--------------------
Vědecký výzkum platí ministerstvo pro místní rozvoj. Ačkoliv má téměř každá obec na Jesenicku svůj strategický 
plán  rozvoje,  iniciativu Ostravské univerzity vítají a  slibují  si  od  ní  hodně.  S  komerčními  poradenskými 
společnostmi nemají příliš dobré zkušenosti, podotkl předseda Sdružení měst a obcí Jesenicka a zároveň starosta 
Lipové-Lázní Lubomír Žmolík.

Lubomír ŽMOLÍK, předseda Sdružení měst a obcí Jesenicka, starosta Lipové-Lázní
--------------------
Právě tato metoda je jako daleko, bych řekl, pohotovější, daleko pružnější. Nám se zdálo, že ten starý systém těch 
strategií, že je příliš jakoby zkostnatělý, že je pomalý, že je rozvláčný, kdežto tady tento systém marketing, inovace, 
to  jsou  věci,  kde  lze  pružně  reagovat,  kde  lze  pružně  měnit  a  vlastně  ten  systém přizpůsobovat  okamžitým 
potřebám těch měst a obcí. Z toho důvodu si myslím, že tady toto je pro jaksi rozvoj Jesenicka lépe použitelné.

Učitelé chtějí bojovat proti šikaně na školách
24.1.2008    ČT 1    str. 4   18:00 Report

            

Martin MUSIAL, moderátor
--------------------
Šikana, záškoláctví, nekázeň a také vandalismus, to jsou problémy současného českého školství. Jak těmto jevům 
čelit, řešila v Ostravě více než stovka odborníků z České republiky, Polska a Slovenska. Podle nich trápí školy 
nejvíce šikana. Jejími oběťmi však nebývají jen žáci, ale stále častěji i sami učitelé.

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Šikana, kterou natočil mobilním telefonem spolužák útočníka. Došlo k ní na jedné z ostravských základních škol. 
Nahrávku si děti vzájemně posílali, až skončila v rukou výchovného poradce a trojskou schování.

Josef MRHAČ, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
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--------------------
Zvlášť v tom pubertálním a postpubertálním věku tady těch problémů sociálně patologických jako přibývá a myslím 
si, že si s tím mnohdy nevíme rady.

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Podle odborníků bývají obětí šikany i samotní učitelé. Toto jsou například autentické projevy žáků základních škol 
adresované učitelům během výuky.

Stanislav BENDL, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
--------------------
Dneska už nikoho nepřekvapí, že žáci pošlou paní učitelku nebo pana učitele někam. Dneska už lidi nepřekvapí, 
pokud dojde k fyzickému napadení učitelů.

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Šikana je problém, který trápí žáky i učitele mnohých škol.

žákyně základní školy
--------------------
Já vím, co to je. Setkala jsem se s tím. Nebylo to moc příjemný.

Jaroslava WENIGEROVÁ, náměstkyně hejtmana MS kraje /ODS/
--------------------
Školy už dnes to takzvaně nestrkají pod koberec, protože měly obavy, když se to na jejich škole vyskytne, oni o tom 
začnou hovořit, že to bude negativní zpráva o jejich škole. Naopak, v každém případě je dobře, že se o tom hovoří.

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Školy  bojují  s  kázeňskými  problémy,  jak  mohou.  Najímají  psychology,  výchovné  poradce,  pořádají  pro  žáky 
adaptační kurzy a také sledují jejich chování k ostatním.

Andrea ADAMOVSKÁ, prevence sociálně patologických jevů, MS kraj
--------------------
Učitelé by si určitě měli všímat toho, že se to dítě najednou prudce změnilo, že se změnilo jeho chování, jeho 
reakce.

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Podle odborných průzkumů se s šikanou setkalo každé třetí dítě.

Univerzita pořádá vědeckou konferenci
24.1.2008    Mladá fronta DNES    str. 2   Kraj Moravskoslezský

    (baď)        

UDÁLOSTI

OSTRAVA

Na  Pedagogické fakultě Ostravské univerzity budou dnes a zítra jednat  odborníci  o sociálně patologických 
jevech ve škole. Sejdou se na mezinárodní vědecké konferenci s názvem Specializační vzdělávání ve školství, 
pojetí  a  rozvoj  profesního  zdokonalování  vedoucích  pracovníků,  výchovných  poradců  a  preventistů  sociálně 
patologických jevů. Více než stovka odborníků z České republiky, Slovenska a Polska bude diskutovat o palčivých 
problémech dnešního školství.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko
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