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Ostravská univerzita Ostrava

6.2,2008

Správní rada univerzity má strach ze změn
6.2.2008    Mladá fronta DNES    str. 4   Kraj Moravskoslezský

    (les)      

Ostrava - Členové správní rady  Ostravské univerzity se stejně jako její  rektor Jiří Močkoř bojí o budoucnost 
školy.

Vadí jim, že ostravská fakultní nemocnice, která je partnerem zdravotně sociální fakulty v Ostravě, nemá 
být zařazena do sítě univerzitních nemocnic. Ta by měla nově vzniknout po transformaci fakultních nemocnic na 
akciové společnosti podle zákona, který nyní připravuje ministerstvo zdravotnictví.

Správní rada Ostravské univerzity proto v pondělí  poslala ministru školství  Ondřeji  Liškovi  (SZ) 
písemné protestní prohlášení.

“Správní  rada  vyjadřuje  nesouhlas  s  návrhem  na  transformaci  fakultních  nemocnic  s  využitím 
“zákona o velké privatizaci.” Současně vyjadřuje znepokojení nad možným ohrožením budoucího zajištění 
výuky a výzkumu ve zdravotnických oborech,” stojí v dopise univerzity podepsaném předsedkyní správní 
rady Yvonou Jungovou.

Jungová podotkla,  že  jejich obavy jsou opodstatněné i  proto,  že transformace fakultních  nemocnic  se 
připravuje bez účasti univerzit, lékařských fakult a fakult poskytujících zdravotnická vzdělávání.

“Postoj ministerstva je zarážející o to víc, že původní věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích 
Česká konference rektorů odmítla,” dodala Yvona Jungová.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko

Jesenicku pomohou studenti
6.2.2008    Šumperský a jesenický deník    str. 3   Šumpersko a Jesenicko

    DANUŠE KRČOVÁ    

Česká Ves/ Odpovědi na otázky, jak snížit hospodářskou zaostalost Jesenicka a minimalizovat regionální rozdíly, 
hledají odborníci z Ostravské univerzity.
Z pověření ministerstva pro místní rozvoj rozjíždějí tříletý výzkum, který má ukázat výhody i nevýhody Jesenicka a 
poradit,  jak  zlepšit  kvalitu  života  v  tomto  regionu.  Na  dvoudenním  semináři  v  České  Vsi  seznámili  odborníci 
veřejnost se svými prvními výsledky práce.

“Do roku 2010 máme vytvořit  metodiku  pro  obce a  poradit  jim,  jak  realizovat  regionální  marketing  ve 
venkovském regionu s nepříznivou polohou vůči západním ekonomickým centrům. Chceme sem přivést zahraniční 
zkušenosti a stanovit priority řešení,” řekl profesor Ostravské univerzity Petr Rumpel.

Letos jeho studenty čeká výzkum přímo v terénu Jesenicka. Měli by zde načerpat náměty a vyzpovídat 
starosty,  kterým směrem by se podle nich mělo v budoucnu Jesenicko ubírat.  Studenti  však budou provádět i 
vlastní průzkum terénu ze svého vlastního pohledu. Jesenicko, jeho mikroregiony i samotné obce mají za deset let 
nesčetně vypracovaných strategických plánů, které měly spasit region. Obce stály tyto materiály statisíce, většina z 
nich však leží bez užitku na dně šuplíků. Podle starostů to bylo tím, že agentury víceméně okopírovaly jeden vzor a 
navrhly prakticky nerealizovatelné věci.

Postoj Ostravské univerzity a nový projekt je podle starostů zcela odlišný. “V první řadě je pozitivní, že se 
o nás někdo zajímá. Důležité je, že nás to nic nestojí, protože projekt platí ministerstvo. Univerzita nás bere jako 
partnera.  Zpracovatelé  projektu  se zajímají  o naše názory.  Výsledkem spolupráce by měl  být  návod,  jak řešit 
problémy Jesenicka,” řekl předseda Sdružení měst a obcí Jesenicka a starosta Lipové - lázní Lubomír Žmolík.

Foto popis|
Region| Střední Morava
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5.2.2008

POROVNÁNÍ OBORŮ II: Tělesná výchova a sport na pedagogických 
fakultách

5.2.2008    finance.cz    str. 0   
    VysokéŠkoly.cz      

Tělesnou výchovou si v dosavadním studiu prošla asi většina z nás, a tak si asi každý umí představit, co vše musí 
vědět a zvládat takový učitel tělocviku. A že se v této práci skrývá mnohem více zodpovědnosti než na 45 minut 
vhodit míč mezi partu kluků a jít na kávu, by vám mohl vyprávět leckterý z nich...

Ostravská  univerzita  Pedagogická  fakulta  -  katedra  tělesné  výchovy  Studijní  program:  Tělesná  výchova  a 
sportVypisované studijní obory: Tělesná výchova a sport a RekreologieUplatnění absolventa: Absolvent studijního 
oboru Tělesná výchova a  sport  je  připraven uplatnit  se  především na základních školách  i  v  profesích,  které 
vyžadují  sociálně-komunikativní  a nebo základní pedagogické či  tělovýchovné znalosti  a dovednosti.  Absolvent 
studijního oboru Rekreologie se může uplatnit se zejména v práci s klienty různých typů volnočasových organizací 
(nabídka a realizace volnočasových aktivit,  získávání finančních zdrojů a zabezpečení materiálních podmínek). 
Přijímací zkoušky: Rekreologie: talentová (sportovní hra, běh, akrobacie, shyby/výdrž ve shybu, plavání) - 60 % a 
písemná z jakéhokoli cizího jazyka - 40 % (v průběhu studia lze ovšem absolvovat zkoušky a zápočty pouze z Aj 
nebo Nj); Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání: talentová (sportovní hra, běh, akrobacie, shyby/výdrž ve 
shybu,  plavání)WWW stránky  fakulty:  pdf.osu.cz/ktv  Univerzita Karlova  v Praze  Pedagogická  fakulta  Studijní 
program: Specializace v pedagogice Vypisované studijní obory: Tělesná výchova a sport v kombinaci s biologií, 
matematikou,  Technickou  a  informační  výchovou  nebo  základy  společenských  věd.Uplatnění  absolventa: 
Absolvent získá základní povědomí o práci učitele prostřednictvím úvodu do pedagogiky, sociální pedagogiky a 
motivační  praxe a základních psychologických disciplín  i  předmětů univerzitního základu.  Prioritou je následné 
magisterské studium učitelství (a to ne nutně jen na fakultě) - výstupem z Bc. studia totiž není učitelská kvalifikace 
definovaná Zákonem o pedagogických pracovnících. Absolventi najdou uplatnění ve státní správě (především na 
místech, kde jde o bezprostřední styk s lidmi), dále jako asistenti v zařízeních pro zájmovou činnost dětí a mládeže 
atd.Přijímací  zkoušky:  talentové  (gymnastika,  běh,  basketbal,  plavání)  a  písemná  dle  druhého  vybraného 
oboruWWW stránky fakulty: www.pedf.cuni.czZápadočeská univerzita v PlzniPedagogická fakulta Studijní program: 
Tělesná  výchova  a  sportVypisované  studijní  obory:  Tělesná  výchova  se  zaměřením  na  vzdělávání,  Tělesná 
výchova  a  sportUplatnění  absolventa:  Absolvent  získá  základní  vzdělání  v  tělovýchovných  disciplínách,  může 
pokračovat ve studiu učitelství ve standardních aprobačních kombinacích, případně ve studiu navazujících Mgr. 
programů. Studium umožňuje výstup do neučitelské praxe.Přijímací zkoušky: uchazeči jsou přijímáni na základě 
výsledků z  Národních srovnávacích zkoušek a ze zkoušek talentových WWW stránky  fakulty:  www.fpe.zcu.cz 
Technická univerzita v LiberciPedagogická fakultaStudijní program: Tělesná výchova a sport Vypisované studijní 
obory: Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání v kombinaci s matematikou, Nj, Aj, Čj a literaturou nebo 
geografiíUplatnění  absolventa:  Absolvent  tohoto  dvouoborového  studia  získá  ucelené  vzdělání  ve  vybraných 
oborech a osvojí si dovednosti  umožňující mu vstoupit  na trh práce. Na bakalářské studium je možné navázat 
navazujícím  magisterským  studijním  programem  zaměřeným  na  přípravu  učitelů  pro  2.  a  příp.  i  pro  3.  st. 
škol.Přijímací zkoušky: talentové (sportovní hra,  běh, akrobacie,  shyby/výdrž  ve shybu,  výmyky,  plavání)WWW 
stránky  fakulty:  www.fp.vslib.cz  Univerzita  Jana  Evangelisty  PurkyněPedagogická  fakulta  -  Katedra  tělesné 
výchovy:Studijní program: Tělesná výchova a sport Vypisované studijní obory: Tělesná výchova a sport, Tv + český 
jazyk a literatura, Tv(x) + český jazyk a literatura (x), Tv + Geografie, Tv + společenské vědy, Tv (x) + společenské 
vědy (x),  Tv + Nj  a literatura,  Tv (x)  + Nj  a literatura  (x),  Tv (x)  + Aj  a  literatura  (x),  Aktivity  v  přírodě(x)  se 
zaměřením  vzděláváníUplatnění  absolventa:  Absolventi  jsou  připravováni  k  magisterskému  studiu,  z  jehož 
absolventů  se následně stávají  např.  učitelé  Tv,  včetně 1.  st.  ZŠ a vychovatelů.  Přijímací  zkoušky:  talentové 
(gymnastika, sportovní hra, atletika, plavání) - kromě zaměření Tv + český jazyk a literatura a Tv (x) + český jazyk a 
literatura (x); písemná - jen u zaměření Tv + český jazyk a literatura, Tv (x) + český jazyk a literatura (x) a Tělesná 
výchova a sport (zde spolu s talentovou); ústní - jen u zaměření Aktivity v přírodě (zde spolu s praktickou) a Tv (x) 
+ Aj a literatura (x) (zde spolu s talentovou a ústní)WWW stránky fakulty: pf1.ujep.cz Pozn.: Všechny vypsané 
obory  platí  pouze  pro  prezenční  studium.Materiál  byl  převzat  ze  zpravodajského  a  informačního  serveru 
VYSOKESKOLY.CZ.

URL| http://www.finance.cz/zpravy/finance/149259/
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Divadlo připravuje Setkání se Smrtí
5.2.2008    Mladá fronta DNES    str. 5   Kultura - kraj Moravskoslezský

    MARTIN JIROUŠEK        

Projekt Theatra ludem zaujme tabuizovaným tématem

Ostrava - Performance, diskuse, divadelní představení, filmová projekce na téma smrti v současné společnosti 
nabídne neobvyklý projekt ostravského divadla Theatr ludem.  Dvoudenní akce se uskuteční 20. a 21. února v 
Divadle loutek Ostrava, ve foyer katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogické 
fakulty Ostravské univerzity a v antikvariátu Fiducia.

“Jedná se o mezinárodní projekt reflektující v divadelních a výtvarných dílech problematiku smrti doplněný 
odbornými přednáškami o podobách smrti, filmovou projekcí a pojídáním rakviček, pitím černé kávy a červeného 
vína,” charakterizuje akci Hana Galetková z Theatra ludem.

V rámci dvoudenního programu tohoto mezinárodního “Setkání se Smrtí” budou na ostravských scénách 
hostovat  dvě divadla s  inscenacemi zpracovávajícími  téma smrti.  Theatr  ludem uvede svou novou pohybovou 
inscenaci Úzkosti aneb Sníti si svou smrt a taneční divadlo DOT 504 z Prahy se představí s inscenací ExitOfUs. 
“Inscenace  Úzkosti  zpracovává  smrt  ve  snu  a  inscenace  ExitOfUs  pohybově  zpracovává  téma  sebevraždy. 
Inscenace otevřou veřejné odborné diskuse a přednášky předních českých vědců, psychologů, psychiatrů, lékařů a 
publicistů zaměřené na problematiku smrti ve všech jejích podobách,” říká Hana Galetková.

Lidé  uvidí  i  snímky  strašáků  Diskuse  potom bude  vedena  společně  nad tématy:  smrt  v  každodenním životě, 
umírající v naší společnosti, sebevražda, co je to smrt a rituály spojené s ní, lidské hodnoty ve stínu smrti, právo na 
smrt, smrt a já.

Témata, která v současné společnosti patří spíše k tabuizovaným, přijedou na ostravskou půdu rozebírat 
hosté a odborníci z Česka, Polska i Slovenska. Nebude mezi nimi chybět psycholog a psychiatr Milan Hrabánek z 
Opavy, filozof a teolog Vladimír Šiler z Ostravské univerzity, jeho žena farářka, či Marta Munzarová z Ústavu 
pro lékařskou etiku Brno. “Jednáme s polským divadelníkem Henrikem Jurkowskim a slovenským psychologem 
Ivanem Štúrem z Univerzity Konštantina Filozofa v Nitře, o písemnou přednášku žádáme předního polského a 
světově uznávaného sociologa Zigmunda Baumana a diskusi povede publicista Petr Třešňák z časopisu Reflex,” 
uvádí Galetková.

V rámci projektu se uskuteční také výstava fotografií strašáků pražského výtvarníka a fotografa Rudolfa 
Šmídy  pod  názvem  Smrt  není  a  vernisáž  fotografií  Evy  Palkovičové  ze  zkoušek  inscenace  Úzkosti  a 
arteterapeutických dílen Terapie loutkou. Hosty celého setkání budou polský herec a loutkář Ireneusz Maciejewski, 
který  bude  s  loutkovou  konferenciérkou  Mrs.  Fox  celým  programem  provázet.  Diváckou  prémií  dvoudenního 
setkání bude videoprojekce slavného filmu anglického režiséra Petera Greenewaye Zet a dvě nuly, který se zabývá 
rozkladem jako estetickou kategorií.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko

4.2.2008

Přírodní vědy bez přijímaček
4.2.2008    Lidové noviny    str. 6   Žebříčky VŠ

    Andrea Kábelová        

Síť přírodovědných oborů je poměrně široká. Na velkou část z nich se dá dostat i bez stresujících přijímacích testů.

Studium přírodních  věd není  nic  pro  ty,  kdo  si  netykají  s  matematikou,  biologií,  chemií  a  fyzikou.  Právě tyto 
předměty jsou na přírodovědeckých fakultách stěžejní.

Získávat nové poznatky o fungování živé i neživé přírody lze v Česku na šesti přírodovědeckých fakultách a 
dvou fakultách životního prostředí v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem. 
Jedinou soukromou školou, která poskytuje podobné vzdělání jako veřejné přírodní vědy, je Pražský technologický 
institut. Zájemci o studium na těchto typech škol mají vysoké šance na přijetí a na řadu oborů se lze dostat i bez 
přijímacích zkoušek. Například na obě fakulty Univerzity J. E. Purkyně (přírodovědeckou a životního prostředí) se 
loni dostalo 91 procent těch,  kdo se dostavili  k přijímacím zkouškám. Na Fakultu životního prostředí  Českého 
zemědělského učení technického v Praze a Pražský technologický institut byli v roce 2007 přijati dokonce úplně 
všichni.

Na  ostatních  fakultách  se  šance  na  přijetí  pohybují  kolem  70  procent.  Výjimkou  je  pouze 
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Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, kam se v roce 2007 podařilo probojovat pouze 41 procentům 
těch, kdo se o studium ucházeli.

Obávaní matikáři a fyzikáři

Přírodovědecké fakulty se nevěnují pouze výchově potenciálních nositelů Nobelových cen za vědu, ale i budoucích 
kantorů  2.  stupně  základních  a  středních  škol.  Ti  se  zde  připravují  na  to,  aby  dokázali  učit  mezi  žáky  tolik 
neoblíbené  předměty,  jako  jsou  matematika,  chemie,  fyzika,  zeměpis  a  biologie.  Dominantními  jsou  však  na 
přírodovědeckých fakultách a fakultách životního prostředí specializované vědecké obory. Chemika, biologa nebo 
fyzika si většina lidí představuje jako nemluvného člověka, který žije v laboratoři  mezi zkumavkami a měřicími 
přístroji.  O  tom,  že  i  vědci  dokážou  svou  profesi  pojmout  s  humorem,  se  před  pár  dny  mohli  středoškoláci 
přesvědčit na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V rámci dne otevřených dveří 
se  tam  zájemci  mohli  zúčastni  prezentace  na  téma  “Ploštice,  sarančata,  housenky  a  hedvábí  aneb  jaká 
dobrodružství  lze  zažít  na  poli  fyziologie  hmyzu”  nebo  zhlédnout  ekologicko-fyziologickou  pohádku  “Poctivý 
paleoteploměr a falešná tequila”. Součástí dne otevřených dveří byla i “Beseda se studenty PřF - aneb pedagogům 
vstup zakázán”. Na této přírodovědecké fakultě se jako na jediné vyučuje v rámci studijního programu Péče o 
životní prostředí obor Geneticky modifikované organismy. Nově se zde otevírá obor Aplikovaná informatika, díky 
němuž absolventi budou umět programovat a pracovat se složitými měřicími přístroji, kterými je dnes vybavena 
většina nemocnic.

Nové obory přírodních věd

Univerzita Palackého v Olomouci  připravila pro své studenty nový obor Bioorganická chemie,  na který  chce v 
nadcházejícím roce přijmout  20 mladých lidí.  Absolventi  budou vybaveni  znalostmi,  které jim umožní pracovat 
kupříkladu na výzkumu nových léků. V loňském roce byl na této škole velký zájem o studium oboru Mezinárodní 
rozvojová studia, kam se hlásilo více než dvě stě maturantů. Místo se však našlo pouze pro 45 z nich. Podobný 
nával  byl  i  na  oboru  Ochrana  a  tvorba  životního  prostředí.  Přírodovědecká  fakulta  Univerzity  J.  E.  Purkyně 
umožňuje studovat obor Toxikologie a analýza škodlivin jak v Ústí nad Labem, tak též v Litvínově. Bakaláři s touto 
specializací se mohou stát kontrolory zdravotní nezávadnosti potravin a léků a hlídat výskyt škodlivin v různých 
materiálech.  Obě  fakulty  životního  prostředí  (v  Praze  a  Ústí  nad  Labem)  se,  jak  už  z  jejich  názvu  vyplývá, 
specializují na výchovu expertů, kteří budou hájit zájmy přírody před škodlivými vlivy lidské činnosti nebo je alespoň 
zmírňovat. Soukromá vysoká škola, na které se vyučuje ochrana životního prostředí - Pražský technologický institut 
- otevírá obory Doprava (nebo Stavebnictví) a životní prostředí a samostatný obor Ochrana životního prostředí.

Foto autor| Foto Profimedia.cz

O autorovi| Andrea Kábelová, redaktorka LN

Přírodní vědy v Ostravě se modernizují
4.2.2008    Lidové noviny    str. 6   Žebříčky VŠ

    ANDREA KÁBELOVÁ        

Nejžádanější přírodovědeckou fakultou v Česku je ta, která má své sídlo v oblasti, jejíž příroda je dodnes silně 
poničená těžkým průmyslem. Žebříček škol s přírodovědným zaměřením vede Přírodovědecká fakulta Ostravské 
univerzity.  Přihlášku si  v  loňském roce na tuto  fakultu  podalo  přes dva tisíce maturantů,  do prvního ročníku 
nastoupilo šest set dvacet z nich.

Ostravská univerzita byla založena 28.  září  1991.  Přírodovědecká fakulta je její  součástí  od samého 
počátku.

Fakulta  ve  spolupráci  s  filozofickou  a  pedagogickou  fakultou  připravuje  v  dvouoborových  studijních 
programech  učitele  pro  2.  stupeň  základních  škol  a  učitele  pro  střední  školy.  Mezi  specializované  obory 
přírodovědecké fakulty patří například Fyzikální chemie povrchů, Biofyzika či Geografie a regionální rozvoj. Škola 
nepořádá vlastní přijímací zkoušky, uchazeči se musí sami přihlásit k testům obecně studijních předpokladů, které 
organizuje společnost Scio.
Fakulta je i vědeckým a výzkumným pracovištěm. Odborníci se zde věnují například ekologickým a geografickým 
změnám struktur  průmyslových regionů a pohraničních  oblastí.  Nové poznatky přinášejí  i  v  oblasti  biofyziky  a 
ekofyziologie fotosyntézy.

Ostravská univerzita má dva vědecké ústavy.  Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování se 
zaměřením na rozvoj speciálních matematických metod a Ústav pro regionální studia, jehož základní badatelské 
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cíle jsou zaměřeny na studium literární  tradice Slezska a severní Moravy a na zvláštní  etnické a sociologické 
aspekty tohoto regionu.
Před  nedávnem  fakulta  vybudovala  vlastní  laboratoř  počítačového  modelování  v  přírodních  vědách,  která  je 
vybavena řadou programových aplikací.  Ty jsou určeny k usnadnění  výpočtů nebo vytváření  modelů v oblasti 
přírodních věd, jako je chemie, fyzika nebo matematika, ale také biologie, geologie či další vědní disciplíny včetně 
mezioborových. Specializovaná počítačová laboratoř dává možnost rozšířit schopnosti studentů  Přírodovědecké 
fakulty Ostravské univerzity řešit konkrétní problémy vybraného oboru pomocí výpočetní techniky a speciálního 
softwaru.  Kombinace  moderního  hardwaru  se  širokou  škálou  specializovaného  softwaru  umožňuje  rozšíření 
stávajících studijních programů o specializované kurzy zohledňující moderní trend v rozvoji přírodních věd, jakož i 
materiální zajištění nových speciálních studijních programů, například bakalářský obor Počítačové modelování ve 
fyzice nebo připravovaný bakalářský obor Počítačové modelování v chemii.

Děkankou fakulty je Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.

Foto popis|

Beseda o Novém Jičíně po roce 1945
4.2.2008    Novojičínský deník    str. 6   ČTENÁŘ-REPORTÉR

    Martina Opluštilová        

Zajímavou přednášku o poválečné historii města mohli vyslechnout obyvatelé Nového Jičína ve čtvrtek 31. ledna. 
Přednášku pořádalo  Jazykové a vzdělávací centrum a Klub rodáků a přátel  města Nového Jičína.  Posluchači 
zaplnili celou aulu radnice a vrátili se k událostem, které sami v dětství nebo v mládí prožívali. Historií je provedla 
profesorka Nina Pavelčíková z Ostravské univerzity nejen slovem, ale i  obrazem. Všem, kteří umožnili  toto 
pěkné podvečerní setkání s autorkou, patří poděkování.

Foto popis|
Region| Severní Morava

1.2.2008

Učitelství a sporty jsou in
1.2.2008    Lidové noviny    str. 6   Žebříčky VŠ

    Andrea Kábelová        

Pedagogické i  sportovní  fakulty  jsou tradičně mezi  školami,  které  nemají  o  uchazeče nouzi.  Ani  letos  nejspíš 
neuspokojí všechny zájemce.

Problémy školství patří v současné době mezi veřejností k nejdiskutovanějším otázkám. Co učit? Jak učit? Jsou 
učitelé za svou práci adekvátně ohodnoceni? Jsou dnešní děti chytřejší, drzejší, nebo stejné, jako byly předchozí 
generace? Máme dobré, nebo špatné učitele?

Jedno je ale jisté : studium pedagogických věd nepřestává lákat. V loňském roce se o studium na devíti 
pedagogických fakultách veřejných vysokých škol ucházelo více než 33 tisíc mladých lidí. Tolik se jich alespoň 
dostavilo k přijímačkám. Největší nával byl přitom na Masarykově univerzitě v Brně, kam přišlo zkusit štěstí 5960 
maturantů. Díky tomu, že Pedagogická univerzita této vysoké školy otevírala nejvíce míst, dopis o přijetí od děkana 
dostalo  více  než  dva a  půl  tisíce studentů.  Do prvního ročníku se jich  však nakonec  zapsala  “pouze”  necelá 
dvoutisícovka.
Na  pedagogické  fakulty  bývá  v  Česku  přijímáno  kolem  40  %  těch,  kteří  se  dostaví  k  přijímacím zkouškám. 
Nejsnadnější je přitom probojovat se na fakulty na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a Univerzitu J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem (šance na přijetí je na obou 57 %). Technická univerzita v Liberci loni dokonce vzala 68 
% lidí, kteří se sem přihlásili. “Peďárny” nejsou jen pro učitele Už několik let neplatí, že studovat na pedagogické 
fakultě znamená připravovat se pouze na profesi učitele. Ti musejí vždy absolvovat magisterský stupeň studia, ať 
už chtějí učit na základní, nebo střední škole. Otevírají se zde i bakalářské obory, po jejichž zdárném ukončení se 
sice absolventi nepostaví za katedru, ale mohou se uplatnit v nejrůznějších oblastech práce s dětmi nebo dokonce i 
v úplně jiných sférách.
Jedním z takových  oborů  je  Finanční  a  pojistná  matematika,  která  se vyučuje  na Univerzitě  Hradec Králové. 
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Absolventi se uplatňují jako finanční analytici nebo manažeři firem, místa si nacházejí v penzijních a investičních 
fondech.

Stejná škola má i obor Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii. Zde se připravují odborníci pro práci 
v krizových centrech pro mládež, vychovatelé v nápravných zařízeních, věznicích, psychiatrických léčebnách, ale i 
lidé, kteří pro seniory v domovech důchodců připravují program trávení jejich volného času (tzv. moderátoři volného 
času). Tito lidé najdou uplatnění rovněž v uprchlických táborech a při integraci azylantů do společnosti.
Nové obory: prodloužené termíny pro přihlášky Poslední termín pro podání přihlášky na veřejné pedagogické školy 
je  většinou  29.  února.  Některé  školy  však  teprve  nedávno  získaly  povolení  otevřít  nové  obory,  takže  termín 
posunuly.

Například Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze umožňuje až do konce března podávat přihlášky 
na bakalářské studium oboru Výchova ke zdraví v kombinaci s Matematikou, Chemií, Technickou a informační 
výchovou a Výtvarnou výchovou. Novým bakalářským oborem i je Historická hudební praxe - u ní se však termín 
podání přihlášky neposouvá. Technická univerzita v Liberci bude až do konce dubna přijímat přihlášky na čerstvě 
akreditovaný bakalářský obor Matematika.

Ostravská univerzita otevírá nové kombinace Češtiny, Občanské nebo Křesťanské výchovy. Sem je však 
přihlášku nutné poslat do konce února.

Na Pedagogickou fakultu MU v Brně se lze do stejného data hlásit na bakalářský studijní obor Speciální 
pedagogické asistentství,  jehož absolventi  najdou uplatnění v oblasti  prevence, předškolní  i  rodinné výchovy a 
pomoci dětem ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí.

Jedinou soukromou vysokou školou,  která se zaměřuje na výchovu příštích učitelů,  je Univerzita J.  A. 
Komenského v Praze. Specializuje se na vzdělávání učitelů pro první stupeň základních a speciálních škol, na 
vzdělávání dospělých a také na výchovu odborníků pro práci s problematickými dětmi. Studenti bakalářských oborů 
zde platí školné 24 tisíc korun za semestr.
Sport a kosmetika Pro sportovní nadšence jsou v České republice otevřeny tři tělovýchovné fakulty na veřejných 
školách (UK Praha, MU Brno a UP v Olomouci) a jedna soukromá vysoká škola v Praze.
Už dávno neplatí,  že jejich absolventi  se uplatní pouze jako učitelé tělocviku nebo trenéři.  Na všech veřejných 
fakultách se v bakalářských i navazujících magisterských oborech studuje Management tělesné výchovy, jehož 
posluchači získávají vědomosti jak ze sportu, tak i z ekonomie.

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Lékařskou fakultou letos poprvé 
otevírá obor Kosmetologie, kde studenti získají odborné znalosti v oblasti celkové péče o lidské tělo.

Vysoká škola  tělesné výchovy  a  sportu  PALESTRA nabízí  obory  Sportovní  a  volnočasový pedagog a 
Sportovní a kondiční specialista. “K akreditaci máme připravený magisterský program Média a sport, který by byl 
určen sportovním žurnalistům. Do začátku příštího školního roku ale asi schválen nebude,” informoval rektor školy 
Václav Hošek.

Šance na přijetí na veřejné sportovní fakulty jsou kolem 42 %. PALESTRA při posledních přijímačkách 
přijala 93 % uchazečů.

Foto autor| Foto Profimedia.cz

O autorovi| Andrea Kábelová, redaktorka LN

31.1.2008

Sedím skoro pořád v kanceláři, říká absolvent Ochrany a tvorby krajiny
31.1.2008    finance.cz    str. 0   

    VysokéŠkoly.cz        

Ochrana a tvorba krajiny (OTK) na Ostravské univerzitě je jeden z mnoha ekologicky zaměřených oborů, 
které se na českých školách dají studovat. Zeptal jsem se Zdeňka F. z Opavy, který OTK vystudoval a již 
několik let pracuje v oboru, na jeho zkušenosti se studiem i následným uplatněním.

Proč ses rozhodl pro studium OTK? Vždycky mě zajímal zeměpis a taky ochrana přírody, a tak mi Ochrana a 
tvorba krajiny přišla jako dobrá kombinace. Navíc tam byly přijímačky ze zeměpisu a jen okrajově z biologie (která 
mi nikdy moc nešla). A taky to bylo v Ostravě, což je celkem kousek od Opavy.Jak probíhaly přijímačky? Bylo 
obtížné uspět? Přijímačky probíhaly tehdy formou testu - A,B,C,D. Nic jiného, jako třeba pohovor, nebylo. Nevím, 
kolik lidí se hlásilo, ale brali přibližně každého třetího. A ten test samotný se mi zdál celkem snadný (odkud pochází 
pomeranč apod.). Jak hodnotíš samotné studium?  Ostravská univerzita je docela mladá, takže to někdy bylo i 
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poznat. Kvalita výuky jednotlivých předmětů se docela lišila, stejně jako jejich náročnost. Část zápočtů byla skoro 
"zadarmo", jen některé zkoušky byly hodně náročné (geoekologie, geologie, chemie...). Jinak ve škole převažovala 
teorie nad praxí, které bylo pomálu. Ale vím, že i tohle se zlepšuje.Připravilo Tě studium dostatečně na praxi?Jen 
málokteré studium tě připraví na praxi - znáš nějakou takovou školu? Pokud potom pracuješ v oboru, pomůže ti to 
vidět  problematiku  toho,  co  děláš,  v  souvislostech,  ale  praxe  přichází  až  v  zaměstnání.Bylo  těžké  najít  po 
absolvování vysoké školy práci?Je pravda,  že nabídka pro náš obor není tak široká,  jako třeba pro ekonomy. 
Většinou se může jednat o práci na různých státních institucích (AOPK, MŽP či MZE, Pozemkový úřad, SCHKO 
apod.), případně v projekčních firmách nebo jako firemní ekolog apod. Náš ročník problémy ani neměl, většina lidí 
si práci - byť třeba po delší době - našla a většinou v oboru. Můžeš nám popsat, co vlastně děláš? Jak vzdálené je 
Tvé současné uplatnění Tvým původním představám během studií? Pracuju na oddělení monitoringu a poradenství 
v oblasti životního prostředí v Opavě. Děláme - zejména pro státní správu - různé odborné studie, posudky apod. 
Oproti  představám  sedím  takřka  dennodenně  v  kanceláři  a  zjišťuji,  že  bych  preferoval  nějaké  "dynamičtější" 
povolání.Vzkázal bys něco lidem, kteří  uvažují  o studiu podobného oboru?Ať se během studia snaží dostat co 
nejvíce  k  praxi  -  škola  je  zapojená  v  řadě  projektů  a  myslím,  že  spolupráce  na  nich  dá  studentům  nejvíce 
zkušeností, víc "poznají" učitele apod.Webové stránky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.Materiál byl 
převzat ze zpravodajského a informačního serveru VYSOKESKOLY.CZ.

URL| http://www.finance.cz/zpravy/finance/148437/

Největší zájem je o sociální vědy
31.1.2008    Lidové noviny    str. 6   Žebříčky VŠ

    Andrea Kábelová        

Filozofické fakulty a fakulty sociálních věd patří k nejžádanějším. Na veřejných vysokých školách se šance na přijetí 
pohybují pod 50 %, u soukromých jsou vyšší než 80 %.

Pročítat nabídku oborů, které je možné studovat na filozofických fakultách a humanitně zaměřených soukromých 
vysokých školách, připomíná čtení v katalogu bohatě zásobeného obchodního centra. Nad ostatními typy vysokých 
škol vedou v počtu oborů, které se na nich dají studovat.

Naprostá  většina  filozofických  fakult  v  zemi  má ve  svém portfoliu  studium cizích jazyků  a  základních 
společenských věd (filozofie, sociologie, psychologie, historie apod). Jednotlivé fakulty se však snaží vytvářet také 
další obory, kterými by se od svých konkurentů odlišily.

Zcela jistě tak nečiní proto, že by o studium na nich nebyl zájem. Naopak, většina uchazečů nebyla loni 
uspokojena a ani letos se situace pravděpodobně nezmění.
Nejlehčí je dostat se do Ústí V roce 2007 bylo nejlehčí dostat se na Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
kam byly přijaty tři čtvrtiny mladých lidí, kteří se dostavili k přijímačkám.
Nejtěžší bylo získat místo na dvou fakultách sociálních věd, respektive sociálních studií: na Masarykovu univerzitu 
v Brně se loni pokoušelo dostat 5624 maturantů, pouze 855 z nich dostalo od děkana dopis s rozhodnutím o přijetí. 
Pouze o procento víc lidí - 21 % - potkalo stejné štěstí na Fakultě sociálních věd UK v Praze.

Soukromé vysoké školy tak obrovskému zájmu nečelí,  proto je zde šance na přijetí mnohem vyšší. Na 
druhou stranu se rozmanitost jejich nabídky studijních programů s tou z veřejných univerzit zatím nedá srovnat.

Teologické fakulty, kterých je v zemi pět (z toho tři na UK v Praze a po jedné na univerzitách v Olomouci a 
v Českých Budějovicích), jsou trochu mimo zájem široké veřejnosti. Přijata na ně bývá naprostá většina uchazečů. 
Na Husitskou teologickou fakultu bylo vloni přijato 94 % těch, kteří se dostavili k přijímacím zkouškám.

Dominantním oborem, alespoň co do počtu, jsou na filozofických fakultách jazyky. Asi není mnoho těch, 
kteří by předpokládali, že studovat na filozofické fakultě nějaký jazyk je jako chodit do lepší jazykovky. Studenty 
sice čeká i šprtání slovíček a pilování gramatiky či výslovnosti, stejnou váhu má ale při studiu poznání kultury a 
historie země, jejíž jazyk studují, a také teoretická průprava do lingvistiky a literární vědy.
Největší  zájem je  už  dlouhodobě o  angličtinu  ve  všech jejích  podobách. Filozofická fakulta Ostravské 
univerzity například  nabízí  obor  Angličtina  ve  sféře  podnikání,  jehož  absolventi  se  mohou  uplatnit  v 
podnikatelské  sféře  v  odděleních  pro  styk  s  veřejností  nebo  jako  samostatní  odborní  pracovníci  ve 
službách - v informačních centrech, cestovních agenturách či hotelech.
Na MU v Brně nově japonština Masarykova  univerzita v Brně otevřela pro příští akademický rok nově studium 
japanistiky. Tu lze studovat v kombinaci s téměř šedesáti dalšími obory, které fakulta pro bakalářský stupeň nabízí.

I  společenské  vědy  se  snaží  zatraktivnit  svoji  nabídku.  Změny  se  dotkly  i  jedné  z  klasických  věd  - 
archeologie. Na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové se dá studovat bakalářský obor Počítačová podpora v 
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archeologii, jehož absolventi se uplatní například při digitalizaci archeologických výzkumů.
Zatímco na “klasických” filozofických fakultách je nutné zvolit si konkrétní obor, kterému se pak student 

věnuje další tři roky až pět let, Fakulta humanitních studií UK v Praze nabízí možnost vybírat si své osobní profesní 
zaměření v podstatě v průběhu celého studia. Pro maturanty je zde otevřen tříletý bakalářský program Studium 
humanitní vzdělanosti, který nabízí vhled do humanitních a společenských věd s individuálními studijními programy 
pro každého studenta.

Podobný styl výuky mají i studenti oboru Humanitních studií na soukromé Metropolitní univerzitě Praha, o. 
p. s. Kromě tohoto oboru se zde vyučují i Anglofonní studia a obor Mezinárodní vztahy a evropská studia.

Nejžádanější soukromou vysokou školou v oblasti společenských věd je už několik let Literární akademie 
Josefa Škvoreckého, kde je stěžejním oborem Tvůrčí psaní. Vloni se sem hlásilo 119 studentů, přijato bylo 63 z 
nich. Na ostatních soukromých vysokých školách se šance na přijetí pohybují kolem 80 %.

Foto autor| Foto Profimedia.cz

O autorovi| Andrea Kábelová, redaktorka LN

“Nová” Ostravice má potíže
31.1.2008    Mladá fronta DNES    str. 1   Kraj Moravskoslezský

    JAROSLAV BAĎURA        

Projekt stavby hotelu, bytových domů, parkoviště a nového centra obce napadají ekologové

Ostravice - Golfové hřiště, hotel, kongresové centrum, nové centrum obce, desítky bytových i rodinných domů a 
bungalovů, parkoviště pro pět set aut - to vše by mělo v příštích letech vyrůst v podhorské obci Ostravice.

Rozsáhlý projekt má řadu zastánců, kteří v něm vidí možnost rozvoje vesnice i celých Beskyd, ale vyvolává 
také negativní reakce.

Kromě některých obyvatel obce a členů občanského sdružení Ostravice zelená proti projektu razantně v 
minulých dnech vystoupili přední biologové a ekologové Ostravské univerzity.

“Jde  o  projekty,  znehodnocující  území  po  stránce  ekologické  a  krajinářské,  vedoucí  ke  ztrátám 
nejcennějších hodnot, jimiž podhůří Beskyd disponuje,” říká  Bohumír Lojkásek z katedry biologie a ekologie 
Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Spolu  se  svými  kolegy  z  katedry  vypracoval  stanovisko  k  rozvojovým záměrům na  Ostravici.  V  něm 
investora, který již letos otevře nové golfové hřiště a má v obci řadu dalších velkých plánů, vůbec nešetří.

“Investor záměrně brání objektivnímu posouzení biologické hodnoty lokality a porušuje zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí a také stavební zákon,” zní asi nejvážnější výtka biologů a ekologů z univerzity směrem k 
ostravickému investorovi. Zástupce investora, manažerka projektů Alexandra Byrtusová, se brání. “Všechno, co 
děláme, je v souladu se zákonem. V mnoha věcech jsme už dokonce ze svých záměrů ustoupili a zredukovali je,” 
říká Byrtusová. Jde například o počet domů, jejich výšku či tvar jejich střech.

(Viz Projekt... str. C3)

Foto popis| OSTRAVICE. Pohled do části obce, která by se měla brzy razantně změnit.
Foto autor| FOTO: MAFA - JAROSLAV OŽANA

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko

Filharmonie zahraje populární melodie
31.1.2008    Mladá fronta DNES    str. 6   Kultura - kraj Moravskoslezský

    (ama)        

KONCERT

Koncert z cyklu Jeunesses Musicales připravila na dnešní večer Janáčkova filharmonie Ostrava. Pod dirigentskou 
taktovkou Marijána Lejavy ze Slovenska zazní Koncert pro housle a orchestr Henryka Wieniawského, Mozartova 
Koncertní árie pro mezzosoprán, klavír a orchestr a Prokofjevova symfonická pohádka Péťa a vlk. Jako sólisté se 
představí studenti Ostravské univerzity Barbora Kadlčíková a Alexandr Starý a také houslista Karol Daniš. 
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Začátek je v 18 hodin.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko

Projekt výstavby budí emoce
31.1.2008    Mladá fronta DNES    str. 3   Kraj Moravskoslezský

    JAROSLAV BAĎURA        

SPORY V BESKYDECH Plány na vybudování hotelu, desítek nových domů, nového centra obce či parkoviště se 
nelíbí stále více obyvatelům Ostravice ani ekologům. Investor tvrdí, že vše je podle zákona.

Ostravice - Vše je podle zákona, snažíme se chránit životní prostředí a vycházet vstříc požadavkům lidí.
Nic není v pořádku, stavitelé porušují zákon a kvůli nim už zahynuly stovky chráněných živočichů.
Pohledy  investora  a ekologů na projekt  “nové Ostravice”  se liší  jako pohled prezidentských kandidátů 

Klause a Švejnara na globální oteplování...
Kolektiv pracovníků katedry biologie a ekologie  Ostravské univerzity tvrdí, že investor v Ostravici ještě 

pořádně nezačal a výstavbou, ale už napáchal obrovské škody.
V čem je problém? Ekologové tvrdí, že investor řádně neprozkoumal území, na kterém chce stavět. Na 

základě “odbytých”  posudků získal  svolení  kraje,  nicméně když se ekologové ozvali,  kraj  jim vyhověl  a nařídil 
posouzení nová.

“Jenže investor na dvou místech, tedy v oblasti budoucího parkoviště a hotelu, nechal zorat část pozemků, 
takže záměrně zmařil jakékoli další zkoumání,” zlobí se pracovník katedry Bohumír Lojkásek.

Zástupce investora, manažerka projektů Alexandra Byrtusová, však tvrdí, že jde o zemědělskou půdu a její 
zorání, byť v prosinci, zákonu neodporuje.

“Pokud došlo zoráním některých míst k porušení zákonných předpisů, musí vzniklou situaci řešit příslušná 
Česká inspekce životního prostředí,  případně obecní  úřad obce s  rozšířenou působností,”  řekl  Milan Machač, 
vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství úřadu Moravskoslezského kraje.

Česká  inspekce  životního  prostředí  některé  kroky  investora  v  Ostravici  skutečně  šetří.  “Skutečně  se 
zabýváme některými podněty, nicméně v tuto chvíli nemohu říci, co konkrétně zjišťujeme,” řekl pracovník ostravské 
pobočky inspekce Pavel Džubera.
Starosta Ostravice Jaromír Dobrozemský připouští, že lidí, kterým rozsáhlé stavební plány v Ostravici vadí, přibývá.

“Nejde ale o nějakou vlnu odporu, podle mého názoru jde o to, že zdejší obyvatelé by chtěli, aby ty plány 
nebyly tak rozsáhlé, aby se nestavělo tolik.” Manažerka Alexandra Byrtusová však tvrdí, že investor již některé své 
plány výrazně zredukoval.

“U čtyř územních řízení jsme snížili počty rodinných domů celkem o dvacet tři, vyjmuli jsme rovněž pět 
bytových domů, snížili výšku bytových domů o jedno patro, zapustili garážová stání do suterénů a upravili sklony 
střech všech staveb,” uvedla Alexandra Byrtusová.
Podle ekologů ale i tak hrozí, že z ostravické přírody zmizí další druhy živočichů.

“Podle chybného průzkumu, který si investor zadal, není v potoce, z něhož se bude čerpat voda pro golfové 
hřiště, téměř žádný život. Proto také úřady schválily investorovi minimální průtok. Protože však v potoce žije rak 
říční, vranka a pstruzi, nebude jim v žádném případě tak nízký průtok stačit,” varuje Bohumír Lojkásek.

Tvrdí, že podobně získal investor povolení i ke stavbě golfového hřiště. “Neodborné a neúplné posudky 
umožnily investorovi výstavbu v místech, kde by ji úřady nikdy nedovolily, kdyby věděly, co všechno zde žije.”

Podněty ekologů se bude zabývat kromě inspekce také ministerstvo životního prostředí.
“Golfové hřiště už stojí, stejně tak rozjetému projektu bytových a rodinných domů už možná nedokážeme 

zabránit. Ale pokusíme se o to,” říká Bohumír Lojkásek.
Alexandra Byrtusová tvrdí, že každý velký a rozsáhlý projekt, stejně jako ten, který v Ostravici zastupuje, 

vyvolá pochopitelně i jistý odpor. “My si ale myslíme, že nové bydlení, golf, lyžování a další aktivity přinesou obci 
dlouho očekávaný rozvoj, nová pracovní místa, příliv nových lidí.”

Odpůrci projektu ale tvrdí, že rozvoj za cenu ničení životního prostředí nemá žádný smysl.

Foto popis| Z LOUKY SÍDLIŠTĚ? Petr Borák před svým domem v Ostravici. Na louce kolem něj chce investor 
postavit několik velkých bytových domů.
Foto autor| FOTO: MAFA - JAROSLAV OŽANA

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko
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Zajímavé hudební CD vzniklo v hlučínském kostele
31.1.2008    Opavský a hlučínský deník    str. 37   Kultura regionu

    JITKA HRUŠKOVÁ        

Hlučín/ Farní kostel sv. Jana Křtitele byl v červenci loňského roku místem natáčení CD s názvem Češi a barokní 
Evropa.  Studio  Matouš  ho vydalo letos  začátkem ledna a bude představeno 13.  února od 9  hodin  na stanici 
Českého rozhlasu Vltava v pořadu Rondo. Díla barokních mistrů v něm představí Trio barokní hudby ve složení 
Pavel Hromádka (trubka), Dušan Foltýn (hoboj) a Tomáš Thon (varhany). Pavel Hromádka je v současné době 
sólistou  Hudby  hradní  stráže  v  Praze,  kde  působí  také  jako  vedoucí  komorních  souborů.  Dušan  Foltýn  je 
sólohobojistou  Janáčkovy  filharmonie  Ostrava  a  vede  hobojovou  třídu  na  Fakultě  umění  Ostravské 
univerzity. Tomáš Thon vyučuje na opavské Církevní konzervatoři, sólově vystupuje v evropských i zámořských 
zemích, zasedá v porotách českých i zahraničních varhanních soutěží a působí v rámci zahraničních mistrovských 
interpretačních  varhanních  kurzů.  Založil  také  vydavatelství  ARTTHON,  zaměřené  hlavně  na  vydávání  české 
varhanní hudby 16. až 18. století.

Pochopení duchovního a uměleckého obsahu baroka představovalo v minulém století složitý proces. Po 
krátkém období  první  republiky,  kdy dostalo  adekvátní  pozornost,  přišlo  politicko-ideologické umrtvení,  které  z 
barokní doby udělalo synonymum doby temna. Šiřitelem barokní kultury byli Italové, kteří se usazovali v různých 
evropských  městech  včetně  českých  zemí,  ve  kterých  byl  hudební  repertoár  směsí  domácí  a  importované, 
zpočátku  hlavně  italské  tvorby.  Vývoj  pokračoval  až  do  19.  století  a  v  oblasti  chrámové  hudby  byl  jedním  z 
pozoruhodných výsledků vznik tak zvané kantorské hudební kultury, která úzce souvisela s varhanami. Úroveň 
učitelovy kvalifikace se totiž poměřovala právě jeho schopností hry na tento nástroj. Pro svou potřebu si kantoři 
začali sestavovat varhanní knížky jako kompletní rukopisné sborníky. Nový hudební nosič Češi a barokní Evropa 
obsahuje díla Heinricha Ignáce Bibera, Jeana Baptisty Loeilleta, Godfreye Fingera, Giovanniho Buona Ventura 
Vivianiho, Williama Corbetta, Francesca Geminianiho a také anonymní skladby kantorských sborníků z Bakova, z 
Plzeňska, ze Slavkova u Opavy a z Jemnice. Varhany farního kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně postavila v roce 
2006 varhanářská dílna KánskýBrachtl jako přesnou repliku raně barokního nástroje. Při výrobě použili varhanáři 
dobové technologie a materiály, které používali staří mistři. “Nástupem průmyslové výroby varhan v druhé polovině 
19. století bývaly staré varhany jako opotřebené nahrazovány moderními nástroji. Hlučínskými varhanami jsme se 
snažili zhotovit v regionu Českého Slezska typ nástroje, který se v něm do dnešních dnů nezachoval, přestože v 
minulosti byl zastoupen velmi četně,” říká Jaromír Kánský.

Foto popis| TOMÁŠ THON je jedním z interpretů nového hudebního nosiče Trio barokní hudby.
Foto autor| Foto: archiv T. Thona
Region| Severní Morava

 
 
 
30.1.2008

Chemická olympiáda
30.1.2008    ČT 1    str. 4   19:25 Události v regionech - Ostrava

        

Linda BENDOVÁ, moderátorka
--------------------
Čtyřiapadesát studentů středních škol porovnává své síly v celostátním kole chemické olympiády. Ta se 
letos  koná na  půdě Ostravské  univerzity.  Studenti  nejdříve  napsali  teoretické  testy a  pak  následovala 
praktická část v laboratořích.

Eva LANKOČÍ, redaktorka
--------------------
Bílé pláště,  zkumavky a samozřejmě dobrá orientace v periodické tabulce prvků. Kromě toho spojuje všechny 
soutěžící celoživotní zájem o chemii.

Šárka PĚCHOUČKOVÁ, studentka oktávy, Masarykovo gymnázium Plzeň
--------------------
Baví mě chemie, protože tak nějak jako proniká do struktury těch prvků a odhaluje tajemství, proč to tak funguje.
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Petr DISLER, student 4. ročníku, Gymnázium Jeseník
--------------------
Složité to je dostatečně, ale dá se částečně připravit. Jako bez přípravy by se to zvládnout nedalo.

Tereza STRECKEROVÁ, studentka septimy, Gymnázium Jaroslava Jaroše, Holešov
--------------------
Nejtěžší asi ta teoretická část. Některé věci jsem si musela vyloženě vymýšlet.

Eva LANKOČÍ, redaktorka
--------------------
Zadání olympiády připravovalo vedení chemické katedry Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity celý 
rok. Podle zkušební komise nejsou testy vůbec jednoduché.

Petr HOLZHAUSER, předseda ústřední komise chemické olympiády
--------------------
Úroveň těch teoretických úloh je rozhodně docela vysoká, dalo by se říct na úrovni třeba prvních semestrů vysoké 
školy a ta praktická část, tam to asi není až tak o náročnosti jako spíš o šikovnosti těch studentů.

Eva LANKOČÍ, redaktorka
--------------------
Chemická olympiáda má v České republice dlouhou tradici. Letos se koná už po čtyřicáté čtvrté. Do Ostravy se její 
finálové kolo vrátilo po deseti letech.

Jana ŠEVCOVÁ, Národní institut dětí a mládeže MŠMT
--------------------
Většinou to teda jsou studenti chemie, stalo se teď již dobrou tradicí, že některé vysoké školy berou tyto studenty 
bez přijímacích zkoušek.

Eva LANKOČÍ, redaktorka
--------------------
Příští rok se ústřední kolo chemické olympiády bude konat v Praze na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity.
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