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Ostravská univerzita Ostrava 
 
 
6.5.2008 

Ojedinělé centrum 
6.5.2008    Haló noviny    str. 4   Z DOMOVA 

    (ca)         

OSTRAVA -Ojedinělé mezinárodní výzkumné a vzdělávací centrum zahájilo činnost v Ostravě. 
 Vznik tamního Evropského výzkumného institutu sociální práce (ERIS)je výsledkem spolupráce 
Ostravské univerzity,konkrétně její Zdravotně sociální fakulty,se šesti zahraničními vysokými školami v 
Evropě.»ERIS navazuje na dosud odděleně běžící výzkumy v oblasti sociální práce a jeho hlavním cílem bude 
spojit vědecké kapacity jednotlivých univerzit pro výzkum a řešení takových součástí života moderní společnosti 
21.století,jakými jsou např.sociální patologie (drogové závislosti),poskytování sociálních služeb zdravotně 
postiženým či starým lidem,projekty pro pomoc nezaměstnaným,nemocným, uvedl rektor univerzity Jiří 
Močkoř. 
 

Redakce deníku se představuje 
6.5.2008    Opavský a hlučínský deník    str. 45   Den s deníkem 

             

Zuzana Urbánková - šéfredaktorka, absolventka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 
Roman Brhel - zástupce šéfredaktorky, sportovní redaktor, absolvent Slezské univerzity v Opavě, mezi jeho 
zájmy patří sport aktivně i pasivně. 
Milan Freiberg - redaktor, absolvent Slezské univerzity v Opavě, zajímá se o výtvarné umění a pouze teoreticky 
o zdravou výživu. 
Martina Rybková - redaktorka, absolventka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, zajímá se o kresbu a motorky. 
Veronika Zahradníková - redaktorka, absolventka Slezské univerzity v Opavě, mezi její zájmy patří literatura a 
turistika. Radek Hlavjenka - webeditor, absolvent Mendelova gymnázia v Opavě, mezi jeho zájmy patří kulečník 
a hudba. 
Anička Sotolářová - kulturní redaktorka, v současné době je studentkou Slezské univerzity, obor Česká 
literatura. Mezi její záliby patří fotografování. Vendula Jeklová - externí redaktorka, absolventka Ostravské 
univerzity, zajímá se o literaturu a hudbu. 
 
Foto popis| Horní řada zleva: Martina Rybková, Veronika Zahradníková, Zuzana Urbánková, Roman Brhel, 
Vendula Jeklová, dolní řada zleva: Milan Freiberg, Anička Sotolářová, Radek Hlavjenka. 
Region| Severní Morava 
 

Den Unie na Majakovského 
6.5.2008    Týdeník Karvinsko    str. 2   Týden v regionu 

    (red)         

KARVINÁ - Velkolepá oslava Dne Evropské unie proběhne tento pátek na Základní škole Majakovského v 
Karviné. 
 
Celý duben pracovali žáci všech tříd na výrobě obří knihy Orbis pictus – Svět v obrazech a tento den vyvrcholí 
jejich práce – kniha bude svázána a slavnostně pokřtěna. 
 “Jedná se pravděpodobně o největší knihu v regionu či republice. Základním tematickým pojítkem celé 
knihy jsou vybrané partnerské státy Evropské unie a Turecko, řada stran je věnována významným osobnostem 
těchto národů či jejich architektonickým památkám,” popsal ředitel školy Roman Hamrus. 
 Za Českou republiku je to osobnost “Učitele národů” Evropana Jana Amose Komenského, kterému je v 
knize věnována velká pozornost. 

 3



Tím ale oslavy Dne Evropské unie nekončí! Součástí tohoto dne bude také divadelní představení o životě a díle 
J. A. Komenského, které budou v dobových kostýmech hrát děti 2. stupně. 
 Celá akce proběhne v rámci evropského projektu Comenius, jehož je naše škola partnerem a 
který v ČR koordinuje Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. 
 
 
 
 
 
5.5.2008 

Na přípravu je nejvyšší čas 
5.5.2008    Lidové noviny    str. 6   Přijímačky na VŠ 

    ANDREA KULIŠANOVÁ         

Pokud se při přípravě na přijímačky nechcete spoléhat jen na sebe, můžete ještě i v červnu absolvovat 
přípravné kurzy od společnosti Tutor nebo Amos. Také na internetu lze najít užitečné cvičné testy – zkuste třeba 
www.kampomaturite.cz. 
 
Sehnala jsem si některé knihy ze seznamu doporučené literatury a všeobecné testy. Žádný přípravný kurz jsem 
ale nehledala – hlavně kvůli nedostatku času. Měla bych pocit, že jsem ho stejně nevyužila tak, jak bych si přála 
– tak popisuje svoji přípravu na přijímačky gymnazistka Jaroslava Vlachová, která se hlásí na obor Knihovnictví 
a informační studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 
 Do přijímacích zkoušek na většině veřejných vysokých škol zbývá posledních pár týdnů. Individuální 
přístup k přípravě může osvěžit nabídka různých institucí soustřeďujících se na přípravné kurzy k přijímačkám. 
Komu ale vyhovuje samostudium, má nejvyšší čas začít. 
 Většina vysokých škol nabízí seznam vhodné literatury přímo na svých webových stránkách. Pilnější 
studenti si už možná potřebné publikace dávno našli, ale cesta je otevřena i těm, kteří s četbou ještě nezačali a 
materiály si nevyhledali. Například internetový server Kampomaturitě. cz nabízí v sekci Příprava na přijímačky 
rovněž seznam doporučených učebnic, knih a procvičovacích testů. 
 Chcete-li si porovnat své nabyté vědomosti v celonárodním měřítku, příležitost nabízí společnost Scio v 
projektu Národní srovnávací zkoušky (NSZ). Většina vysokých škol zohledňuje výsledky v NSZ, některé těmito 
zkouškami své přijímačky i nahrazují. Poslední termín je 31. května 2008, uzávěrka přihlášek k tomuto kolu je 
16. května 2008. 
Vědomosti pilulkami nedoženete Všeobecné horečky panující kolem maturit a následujících přijímaček na 
vysoké školy si povšimly i farmaceutické firmy a zásobily trh nejrůznějšími “IQ tabletami”, které údajně podporují 
mozkovou činnost. Odborníci jsou však vůči pilulkám zdrženliví. 
 “Tablety na podporu mozkové aktivity rozhodně nikomu nedoporučuji. Jiná věc jsou doplňky stravy, jako 
vitamin E nebo lecitin,” říká psycholožka Ivana Slavíková z Institutu pedagogicko-psychologického poradenství 
ČR. “Daleko důležitější je správně si rozvrhnout povinnosti, rozdělit si čas na práci a odpočinek. Maturantům 
bych doporučila správně si zkoordinovat předměty a dávat pak při přípravě na maturitu větší pozor na předměty, 
se kterými se setkají i u přijímaček,” dodává psycholožka. 
 Řada institucí nabízí různé formy příprav k přijímačkám na vysoké školy. Například společnost Amos, 
vzdělávací firma specializující se na přípravu přijímacích zkoušek, nabízí uchazečům o vysoké školy intenzivní 
týdenní přípravné kurzy v oborech psychologie, právo, žurnalistika, politologie či ekonomie. Zájemci mohou kurz 
absolvovat ještě v posledním týdnu v květnu. 
Všechny kurzy probíhají v Praze a přijdou zhruba na dva a půl tisíce korun. Ani kurzy však nejsou 
samospasitelné. “Efektivita kurzů je zcela individuální. Studenti pracují pod stresem a na poslední chvíli. 
Principiálně to nedoporučuji. Ti, kdo mají pocit, že jim takové kurzy pomáhají, ať se jich ale klidně zúčastní,” 
komentuje psycholožka Slavíková. 
Víkendové kurzy Velkou nabídku přípravných kurzů nabízí i vzdělávací společnost Tutor. “V loňském roce jsem 
se hlásila na humanistiku na Západočeské univerzitě a před přijímacími zkouškami jsem se rozhodla absolvovat 
kurz od společnosti Tutor zaměřený přímo na můj zvolený obor. Kurzy probíhaly asi půl roku před zkouškami, 
vždy v sobotu jednou za čtrnáct dní. Probírali jsme témata ze sociologie, filozofie nebo antropologie. Kdybych se 
učila sama doma, asi bych vůbec nevěděla, na co se mám zaměřit, a měla bych v látce chaos,” popisuje jeden z 
kurzů Miroslava Trnková z Plzně, které kurz nakonec pomohl k úspěšnému zvládnutí přijímaček. Víkendové 
přípravné kurzy Tutoru probíhají v Praze a Brně. Začíná se nejčastěji na konci dubna a kurzy trvají až do 
začátku června. Podle oboru se mění datum trvání kurzu. Na jeden takový kurz si připravte necelých dva tisíce 
dvě stě korun. Tutor nabízí intenzivní kurzy například pro zájemce o lékařské fakulty, andragogiku a personální 
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řízení, biologii, matematiku nebo masmediální komunikaci. Mezi uchazeči se vyskytují i zájemci, kteří svou 
přípravu nenechali na poslední chvíli a pečlivě se na přijímačky učí, a přesto se nemohou zbavit strachu z 
neúspěchu. Pomoci pak mohou “Přijímačky bez stresu”, které nabízí rovněž společnost Tutor. Jsou to 
jednodenní kurzy, které uchazeče připraví na specifickou situaci při přijímacím řízení. Uchazečům o studium zde 
profesionálové poradí, jak ovládnout vnitřní napětí a emoce, jak se maximálně soustředit, jakou zvolit strategii, 
jak plánovat i řešit nečekané situace. 
 
*** 
 
O jaké obory je největší zájem 
 
Radmila Černá Ostravská univerzita, oddělení prorektorky Na Fakultě umění je tradičně největší zájem o 
obory grafika a kresba. Na Filozofické fakultě je opakovaně největší zájem o bakalářský studijní obor 
poradenství v sociální práci a letos jsme zaznamenali i velký zájem o studijní obor angličtina ve sféře podnikání. 
Na Pedagogickou fakultu přišlo letos nejvíce přihlášek ke studiu bakalářského oboru sociální pedagogika – 
prevence a resocializace. Na Přírodovědecké fakultě vede studijní obor ochrana prostředí a tvorba krajiny a na 
Zdravotně sociální fakultě je obrovský zájem o nový bakalářský obor společenská patologie a logistika terénních 
rizikových situací, tradičně je ale velký zájem u oborů všeobecná sestra, fyzioterapie a zdravotnický záchranář. 
Jiřina Študlarová Západočeská univerzita, Plzeň, studijní úsek rektorátu ZČU Naše univerzita letos obdržela asi 
dvacet tisíc přihlášek, což odpovídá stejnému zájmu jako v loňském roce. Největší zájem je o obory 
humanitního zaměření – Právnická, Filozofická a Pedagogická fakulta – a dále o Fakultu ekonomickou. 
Klára Bratová Vysoká škola ekonomická, Praha, oddělení public relations Počet uchazečů o studium na VŠE 
tradičně převyšuje kapacitu školy. V roce 2007 byl počet přihlášených uchazečů přibližně trojnásobně větší než 
naše možnosti přijetí. Největší zájem je o následující obory: podniková ekonomika a management, ekonomie, 
mezinárodní obchod a informatika. 
Václav Hájek tiskový mluvčí Univerzity Karlovy, Praha Zájem je tradičně o Pedagogickou fakultu – především 
pak o obory spojené s angličtinou –, dále o lékařské fakulty a v poslední době vzrostl zájem o Matematicko-
fyzikální fakultu, obor informatika. Zájem je i o mediální studia na Fakultě sociálních věd a o ekonomii nebo o 
tlumočnictví na Filozofické fakultě. 
Pokračování na straně VII 
 
Pokračování ze strany VI 
Lenka Vopálková Masarykova univerzita, Brno, studijní odbor RMU Bezkonkurenčně největší zájem je o 
prezenční magisterské studium oboru právo, kde jsme letos obdrželi více než 4500 přihlášek. Zájem je dále 
například o všeobecné lékařství, management, podnikové hospodářství nebo psychologii. 
Hana Bumbová tisková mluvčí Jihočeské univerzity, České Budějovice Jihočeská univerzita registruje velký 
zájem zejména o studium historie a nově otevíraného oboru dějiny umění na Filozofické fakultě. Dále jsou to 
učitelské obory, ošetřovatelské obory, účetnictví nebo aplikovaná informatika na Přírodovědecké fakultě. Na 
Zemědělské fakultě jde např. o obory agroekologie nebo biologie a ochrana zájmových organismů. 
Valerie Wágnerová kancléřka – mluvčí Univerzity Pardubice Nejvíce přihlášek přišlo tradičně na Fakultu 
ekonomicko-správní. 
Vede zde ekonomika a provoz podniku, kde je letos dokonce devětkrát více přihlášek než míst k přijetí. Na 
obory management podniku, management ochrany podniku a společnosti a veřejnou ekonomiku a správu přišlo 
až čtyřikrát více přihlášek, než je možné přijmout. Velký zájem je dále o Filozofickou fakultu – především o 
obory jazykově zaměřené a o humanitní studia – např. na anglický jazyk pro hospodářskou praxi se hlásí až 
desetkrát více uchazečů, než přijímají. Na Fakultě zdravotnických studií přišlo nejvíce přihlášek na obor 
ošetřovatelství a na obor informační technologie na Fakultě elektrotechniky a informatiky. 
Jaroslav Kuba prorektor Českého vysokého učení technického, Praha Zájem je zejména o obory spojené s 
informatikou – například jen na obor softwarové technologie a management se hlásí přes 1600 studentů. Dále je 
zájem o biomedicínské inženýrství, letecké obory (např. profesionální pilot) apod. Tradičně je velmi silný zájem 
o architekturu. 
 
Tablety na podporu mozkové aktivity odborníci nedoporučují. Stačí doplňky stravy – vitamin E nebo lecitin. 
 
Foto popis| Kolem dvou tisíc korun stojí přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na VŠ. Probíhají až do června. 
Foto autor| Foto LN – Pavel Wellner 
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Víno při výuce? Stává se to 
5.5.2008    Mladá fronta DNES    str. 3   Kraj Moravskoslezský 

    MARKÉTA RADOVÁ         

KÁZEŇ SE ZHORŠUJE Ředitelé škol a učitelé, zejména ti z učilišť, si stěžují na stále horší chování žáků. Jaké 
jsou příčiny? Jednou z nich může být skutečnost, že hodně žáků vůbec nemá zájem jakkoli se vzdělávat. 
 
Ostrava - Ředitelé středních škol a učilišť se shodují: Úroveň kázně se zejména u učňů výrazně zhoršila. 
 “Kouření v areálu školy řešíme běžně. Před časem si učeň otevřel v hodině víno. A nedávno jeden žák 
přinesl do dílen pytel marihuany. Chtěl ji prodávat.” 
 Tyto příklady uvádí pedagog jednoho z nejmenovaných učilišť v kraji. Jaké jsou důvody stále častějšího 
přestupování školního řádu? 
 Ředitel Středního odborného učiliště stavebního v Opavě Bedřich Štencel míní, že všechno vyplývá ze 
zájmu o vzdělávání. 
 “Nelze to zevšeobecňovat, ale mnoho našich žáků nemá o jakékoli vzdělávání zájem,” říká a vystihuje i 
další důvod, proč situace v chování žáků často překračuje povolené meze. “Do oborů vzdělávání s výučním 
listem přijímáme všechny zájemce. Nemáme žádný výběr, který před lety byl. Financování školy je závislé na 
počtu žáků. Nemůžeme si dovolit zbavit se žáka, který narušuje morálku třídy. Žáci vědí, že jsou prakticky 
beztrestní.” 
 Divokou situaci na učilištích potvrzuje i dětská psycholožka Ludmila Mrkvicová. 
 “Je třeba se podívat zpátky do dětství, před šestý rok věku. Tehdy se utváří naše vnímání autorit. Děti 
by měly mít autority, jenže v dnešní době je preferován ochranářský způsob výchovy namísto autoritativního.” 
Učitel by podle Mrkvicové měl ve třídě jasně stanovit pravidla, práva, povinnosti a sankce a neměl by zapomínat 
chválit. “Někteří učitelé dnes už a priori do výuky vcházejí s pocitem, že všechno je špatně.” 
 Ne všichni pedagogové mají ale z výuky na učilišti negativní zážitky. Například mladá učitelka českého 
jazyka a literatury Lucie Štrajtová působící na učilišti v Hranicích na Moravě si svou práci pochvaluje. Jaký 
přístup k žákům volí? 
“Snažím se s nimi jednat férově a nepovýšeně. Myslím, že k dobrému vztahu s žáky přispívá, že jsem aktivní na 
internetu a vždy jim odpovím na mail. Za každou správnou odpověď chválím a snažím se, aby každý z žáků 
dostal prostor vyjádřit se,” jmenuje Lucie Štrajtová. 
Zuzana Sikorová z katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity říká, že žákům na 
učilištích chybí motivace k učení. “Zřejmě to ale není řešitelné pedagogickými prostředky,” míní Sikorová. 
 
Foto popis| V DÍLNĚ. Učeň při práci v dílně. Učitelé se shodují, že kázeň na učilištích se zhoršuje. 
Foto autor| ILUSTRAČNÍ FOTO: MAFA - JAN STROUHAL 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko 
 

Žáci jsou stále otrlejší 
5.5.2008    Mladá fronta DNES    str. 1   Kraj Moravskoslezský 

    (ama)         

Chování na školách se výrazně zhoršilo, o přestupcích se často veřejně nemluví 
 
Ostrava - Úroveň chování žáků na školách se v posledních letech výrazně zhoršila. 
 Jak upozorňují učitelé, nejmarkantněji je to znát na druhém stupni základních škol a v učebních 
oborech. MF DNES oslovila ředitele asi dvacítky učilišť a středních odborných škol v kraji s žádostí o popis 
osobních zkušeností, zeptali jsme se i na konkrétní příklady kázeňských přestupků. 
 Z odpovědí vyplývá, že žáci se nevyhýbají použití fyzického násilí, ač, jak většina dotázaných ředitelů 
zdůraznila, není to běžné. 
 Kromě často uváděných příkladů záškoláctví či drzého odmlouvání učiteli se objevila například i situace, 
kdy žák v reakci na slovní upozorňování ze zlosti vzal židli a udeřil o žákovský stůl. 
 “I když nešlo o přímé ohrožení učitele, dá se říct, že chování žáka bylo původně namířeno vůči němu,” 
líčil ředitel, který si však nepřál, aby se jméno jeho školy objevilo v tisku. 
 Podle některých učitelů dochází i k mnohem závažnějším přestupkům, o nichž ale školy ze 
strategických důvodů nechtějí mluvit. 
 Ředitelé se shodují, že kompetence učitelů k řešení nevhodného chování ve třídách jsou nízké a 
případné kázeňské postihy málo účinné. “Z napomenutí a dalších výchovných opatření si žáci většinou těžkou 
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hlavu nedělají. Následuje zhoršení klasifikace chování. Nejúčinnější je pohovor s rodiči, ani to ovšem není 
všelék. Máme celou řadu žáků, s jejichž rodiči je obtížné se setkat. Nejeví o studium dětí zájem a za celou dobu 
studia školu nenavštíví,” říká ředitel Středního odborného učiliště stavebního v Opavě Bedřich Štencel. 
 Mezi příčinami zhoršené kázně žáků ředitelé jmenují zejména špatné rodinné zázemí i laxnější přístup k 
výuce vzhledem k tomu, že do učebních oborů jsou ze základních škol přijímáni stále slabší žáci. 
 “Podstatný vliv má i celkově uvolněná morálka ve společnosti, kde je dnes častěji vzorem byznysmen a 
šikovný podvodník než řemeslník, který se živí poctivou prací,” míní ředitel Střední odborné školy dopravní v 
Ostravě-Vítkovicích Miroslav Dočkal. 
 “Učitel se dnes nemůže spoléhat na přirozenou autoritu jako kdysi. Vyplývá to z celkové krize 
autority jako takové,” připomíná Zuzana Sikorová z katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské 
univerzity a upozorňuje na to, že absolventi pedagogických oborů vysokých škol nejsou připraveni na 
působení na učilištích. (Viz Víno... str. D3) 
 
“Z napomenutí a dalších výchovných opatření si žáci většinou těžkou hlavu nedělají.” ředitel učiliště Bedřich 
Štencel 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 
 
 
 
3.5.2008 
 

Dirigent by měl pracovat rychle a končit zkoušky co možná nejdříve 
3.5.2008    Moravskoslezský deník    str. 5   Z okolí Ostravy 

             

Pro všechny hudbymilovné připravila Janáčkova filharmonie další ze svých mimořádných koncertů. V 
programovém katalogu byste tento koncert hledali marně. Jednání mezi Janáčkovou akademií múzických umění 
v Brně a Janáčkovou filharmonií Ostrava totiž proběhla až po jeho vydání. Výsledkem je koncert, který se 
uskuteční 9. května. Hudební večer nabízí atraktivní program, který zahájí Debussy ho Moře. Skladbu autor 
zkomponoval za jedné bouřkové noci ve vile pojmenované Ptačí louka na bretaňském pobřeží. Dále v programu 
zazní dílo současného autora Iva Medka Grain - koncert pro flétnu a orchestr, v níž sólový part přednese 
Kristina Vaculová, studentka JAMU ze třídy doc. Václava Kunta. Koncert vyvrcholí rapsodií Leoše Janáčka 
Taras Bulba, která spolu s jeho Sinfoniettou patří k vrcholným dílům světové orchestrální literatury 20. století. 
 Janáčkovu filharmonii bude dirigovat Jakub Zídek z JAMU ze třídy doc. Rostislava Hališky 
 
* Nepletu-li se, tak jste začínal na ZUŠ u klavíru a pokračoval u varhan. Hru na varhany jste také studoval na 
Janáčkově konzervatoři. Ve studiu pokračujete na JAMU v Brně. Ale změnil jste obor. Co vás vedlo k rozhodnutí 
věnovat se dirigování? 
 
 Zájem o dirigování ve mně probudilo dlouholeté členství v Dětském pěveckém sboru Domino v Opavě, 
a především dvouleté studium sbormistrovství 
 
* na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity Přitahoval mě podstatně širší a pestřejší způsob vyjádření mé 
hudební emocionality Práce dirigenta je náročná nejen psychicky, ale i fyzicky. K jaké jiné profesi byste ji 
přirovnal a proč? Co je pro práci dirigenta podle vašeho názoru nejdůležitější? 
 
 Představte si manažera, který má za úkol uskutečnit jeden projekt v již zavedené a dobře fungující 
firmě. Vstupuje do kolektivu zaměstnanců, kteří své řemeslo ovládají, a očekává se od něj, že tento kolektiv 
úspěšně dovede k cíli. Způsobů, jak toho dosáhnout, je několik. Celý proces se vlastně odehrává při zkouškách 
i při koncertu samotném. Avšak s tím rozdílem, že dirigent má obvykle na realizaci maximálně tři dny Což 
vyžaduje značnou obezřetnost a zároveň rozhodnost v jeho počínání. Opravdu dobrý dirigent by měl být 
výborným psychologem, bezpečně ovládat své řemeslo, vytvářet pozitivní a kreativní atmosféru, a hlavně 
pracovat rychle a končit zkoušky co možná nejdřív (smích). Pro svůj absolventský koncert 
 
* jste zvolil náročný program. Čím byla volba skladeb ovlivněna? 
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 S výběrem absolventského programu mi výrazně pomohl můj pedagog doc. Rostislav Hališka. S 
Debussyho Faunovým odpolednem jsem absolvoval bakalářské studium na JAMU a tam vznikla má láska a 
obdiv k hudbě tohoto skladatele. Koncert pro flétnu a orchestr Iva Medka byl vybrán zcela záměrně. Chtěl jsem 
představit ostravským posluchačům velice nadanou flétnistku Kristýnu Vaculovou, která již na koncertě s 
Brněnskou filharmonií předvedla, zeje schopna se bezpochyby velice náročného sólového partu zhostit s grácií 
a precizností jí vlastní. A proč Taras Bulba? Osobnost Leoše Janáčka mě provází již léta. Posuďte sami. 
Janáčkova konzervatoř, Janáčkova akademie múzických umění a teď i Janáčkova filharmonie Ostrava. Chybí 
už snad jen dodat, že Taras Bulba je též tématem mého absolventského diplomového projektu. 
 
* Dirigoval jste už řádku významných českých (moravských) orchestrů. Máte nějaký vstupní rituál nebo něco 
podobného pro klidný průběh zkoušek? 
 
 Všechny zkoušky si nahrávám a až do chvíle koncertu mám potřebu je velice kriticky hodnotit, avšak 
vždy s “klidnou" hlavou a každý svůj koncert věnuji jedné ženě. Která to však bude tentokrát, to si nechám pro 
sebe... Vstup na koncert, který se koná ve Společenském sále Domu kultury města Ostravy, je zdarma. 
 
Foto popis| KONCERT Janáčkovy filharmonie 9. května 2008 bude dirigovat 
Foto autor| Jakub Zídek. Foto archiv 
 
Region| Severní Morava 
Publikováno| Moravskoslezský deník; Z okolí Ostravy; 05 
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Z okolí regionu; 05 - 6 
ID| 0cf1662f-edc9-4c11-9bba-328e7678fc63 
 
 
 
2.5.2008 

Znakový překlad lze on-line zajistit i na radnicích 
2.5.2008    Moderní obec    str. 14   Informační a komunikační technologie 

    JAROSLAV WINTER         

V červnu 2008 končí v rámci projektu Iniciativy EQUAL »Celoživotní vzdělávání neslyšících«, 
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, zkušební provoz on-
line centra překladu znakového jazyka (CZP), který s úspěchem využívala desítka organizací veřejné správy. 
Podaří se rozšířit tuto užitečnou tlumočnickou službu pro osoby se sluchovým postižením do široké praxe? 
 
Zkušební provoz prokázal, že jde o významný krok ke zlepšení pozice neslyšících při jednání na úřadech, v 
nemocnicích, na policii a v dalších institucích. Dosud byl neslyšící často odkázán na dlouhé čekání, než 
příslušná instituce, kterou navštívil, sežene znakového tlumočníka. V případě využití on-line CZP je takový 
tlumočník k dispozici kdykoliv a na dálku, takže odpadnou komunikační bariéry. Co je k tomu zapotřebí? 
STAČÍ PŘIDAT VIDEOTELEFON NEBO WEBOVOU KAMERU Technické řešení systému je jednoduché. 
Využívá běžného připojení k internetu (postačí rychlost linky ADSL minimálně s kapacitou 256 kbps/256 kbps) a 
IP videotelefon nebo počítač s webovou kamerou. Investice pro připojení na síť CZP jsou tedy minimální. Právě 
díky své technické jednoduchosti je tato služba teoreticky dostupná z kteréhokoliv místa nejen v rámci ČR, ale i 
v zahraničí. 
 Do zkušebního provozu se zapojily městské úřady v Břeclavi a Valašském Meziříčí, magistráty Zlína 
a Ostravy, Nemocnice Valašské Meziříčí, Policie ČR Brno, Úřad práce Ostrava, Fakultní nemocnice v Ostravě-
Porubě, Univerzitní knihovna Ostravské univerzity a Sportcentrum neslyšících Ostrava jako tlumočnické 
centrum. Všechny tyto instituce využívají ve smyslu zákona č. 155/98 Sb. tuto tlumočnickou službu pro osoby se 
sluchovým postižením, které je navštíví. 
OSTRAVA MEZI PRVNÍMI Nikoliv náhodou je mezi desítkou prvních uživatelů on-line centra překladu 
znakového jazyka také Magistrát města Ostravy. Navázal tak na předchozí aktivity, kdy mimo jiné připravil pro 
vybrané úředníky kurzy správné komunikace s osobami s handicapem i kurzy první pomoci. V nich se úředníci 
teoreticky i prakticky školí, jak při náhlých zdravotních problémech návštěvníků zareagovat, jak zvládnout 
stresovou a zátěžovou situaci, jak rozeznat, o jaký zdravotní problém návštěvníka úřadu jde, a jak co nejrychleji 
poskytnout první pomoc kupříkladu při náhlé nevolnosti, epileptickém záchvatu či případném úrazu v prostorách 
magistrátu. 
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 Ostravský magistrát se rovněž zaměřil na zkvalitnění života a zvýšení sebevědomí osob se sluchovým 
postižením. Česká legislativa sice ukládá správním orgánům povinnost ustanovit neslyšícím osobám tlumočníka 
znakové řeči, jenže při vyřizování běžných úředních záležitostí přicházejí neslyšící na úřad bez tlumočníka, a 
jsou tak odkázáni pouze na písemný styk s úředníkem. 
 »V rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců statutárního města Ostravy, financovaného z Evropského 
sociálního fondu, absolvovalo dvacet úředníků magistrátu a některých úřadů městských obvodů i kurzy znakové 
řeči. Během 80 hodin výuky zvládli znakovou řeč natolik, že jsou schopni prvotního dorozumívání s neslyšícími 
klienty magistrátu,« říká PhDr. Hana Kuzníková, vedoucí kanceláře tajemníka ostravského magistrátu. 
 Absolventi kurzů znakové řeči již běžně komunikují s neslyšícími na magistrátním odboru vnitřních věcí, 
odboru financí a rozpočtu při vyřizování záležitostí domovního odpadu či na odboru kultury při zajišťování 
dotačních příspěvků města na jejich různé programy. Ale také třeba na odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
magistrátu, kde je frekvence styku s neslyšícími občany mnohem vyšší a základní komunikace znakovou řečí 
vhodná a velmi potřebná. 
 Zapojení do projektu on-line centra překladu znakového jazyka (CZP) pak ještě více rozšířilo možnosti 
magistrátu, jak se domluvit s neslyšícími na jakékoliv téma. Neslyšící návštěvník je prostřednictvím oddělení 
střediska informačních služeb, které zajišťuje prvotní komunikaci s klienty magistrátu vůbec, okamžitě napojen 
přes internet na znakového tlumočníka, který zprostředkuje v úřední dny a úřední hodiny jeho přímou odbornou 
komunikaci s příslušným úředníkem. »Neslyšící klienti tuto službu velmi oceňují,« konstatuje PhDr. Hana 
Kuzniková, »a už ji využilo několik desítek lidí.« DO SYSTÉMU SE MŮŽE HLÁSIT I KAŽDÁ RADNICE Co brání 
tomu, aby on-line centrum překladu znakového jazyka využívaly i další orgány veřejné správy? »Díky 
kapacitním možnostem serveru je možnost zapojit se do systému on-line CZP prakticky neomezená,« uvádí 
koordinátor projektu EQUAL Tomáš Sokolovský. 
 Podle jeho slov trvalá udržitelnost této služby je předmětem jednání příjemce projektu EQUAL a 
ministerstva práce a sociálních věcí. 
 Pokud by nestačily kapacity tlumočníků ze Sportcentra neslyšících v Ostravě, systém umožňuje 
paralelní zapojení i dalších certifikovaných tlumočníků znakového jazyka, kteří jsou v dané chvíli disponibilní pro 
tlumočení v rámci služby CZP. 
 Zájemci o zapojení do systému on-line CZP se mohou obrátit prostřednictvím emailu na koordinátora 
projektu EQUAL Tomáše Sokolovského (sokolovsky@freeart. cz). Vedle připojení k internetu budou potřebovat 
buď stolní IP videotelefon, který poskytuje vyšší uživatelský a kvalitativní komfort, anebo jim postačí webová 
kamera a počítač s komunikačním softwarem. Softwarový videotelefon X-lite je freeware a lze jej stáhnout 
zdarma z internetu. 
 A pak už pouze stačí požádat na e-mailové adrese michal.kusyn@osu.cz o registraci 
 
do systému. * 
 
Zapojení do projektu on-line centra překladu znakového jazyka (CZP) ještě více rozšířilo možnosti magistrátu, 
jak se domluvit s neslyšícími na jakékoliv téma. 
 
Foto popis| Videotelefon umožňuje zaměstnancům ostravského magistrátu prostřednictvím tlumočníka do 
znakové řeči jednat prakticky o všech úředních záležitostech. 
Foto autor| FOTO:ARCHIV 
 

Univerzitní orchestr bude řídit Francouz 
2.5.2008    Právo    str. 12   Severní Morava a Slezsko 

    (ČTK)         

OSTRAVA – Hudebně nadaní vysokoškoláci z Ostravské univerzity budou mít šanci obohatit své zkušenosti. 
Koncerty jejich symfonického orchestru totiž povede mezinárodně uznávaný francouzský dirigent André 
Bernard, který je pravidelným hostem významných orchestrů nejen v Evropě, ale i v zámoří. S orchestrem 
nastuduje kromě předehry Karneval Antonína Dvořáka také Mozartovy a Brahmsovy skladby, řekla mluvčí 
univerzity Eva Kijonková. Bernard byl v minulosti častým hostem Janáčkovy filharmonie Ostrava (JFO) a v 80. 
letech hrál jako sólista na trubku i s Janáčkovým komorním orchestrem. 
 Symfonický orchestr Fakulty umění Ostravské univerzity má celkem 75 členů. Sólistou Mozartova 
koncertu bude úspěšný účastník světové soutěže klarinetistů v Ženevě Daniel Svoboda. 
 
Regionální mutace| Právo - Severní Morava 
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V Ostravě začal majáles 
29.4.2008    ČT 1    str. 3   19:25 Události v regionech - Ostrava 

             

 
Markéta PERNICKÁ; moderátorka 
-------------------- 
Rozjásaní vysokoškoláci zaplnili Ostravu. Slaví totiž majáles, tradiční jarní svátek studentů. Průvod masek 
vyrazil po poledni z Husova sadu. Na Slezskoostravském hradě je už čekal bohatý hudební program. 
 
Eva LANKOČÍ; redaktorka 
-------------------- 
Křepčící studenti v maskách, mažoretky a hlasitá kapela, tak dnes vypadalo centrum Ostravy. Ostravská 
univerzita totiž slaví už patnáctý ročník majálesu. Jeho nezbytnou součástí je volba krále a královny. 
 
Ivana PATÁKOVÁ; královna Majálesu, Ostravská univerzita 
-------------------- 
Máme všechny rády jako takhle rock v podstatě, ať už v jakémkoliv slova smyslu a hlavně je to fakt jako 
odměna, tohlensto, protože pařit se v tady těch barvách, v těch hadrech, tak to už je něco šílenýho. 
 
Hana HADERKOVÁ; královna Majálesu, studentka Ostravské univerzity 
-------------------- 
Půjdem si smýt asi obličej a půjdem na skupiny a až do rána. 
 
Eva LANKOČÍ; redaktorka 
-------------------- 
Majáles každoročně organizuje Stavovská unie studentů. Financuje ho jak univerzita, tak město Ostrava a 
sponzoři. 
 
Ondřej HAŠKA; prezident Stavovské unie studentů Ostravské univerzity 
-------------------- 
Je to v podstatě celoroční práce, sehnat kapely, sehnat finance, naplánovat to. Asi největší hvězdou jsou 
Sunshine, kapela, která teďka vyhrála Anděla. 
 
Vratislav VOZNÍK; místopředseda Akademického senátu Ostravské univerzity 
-------------------- 
Majáles, to je rozhodně oslava jara. Je to oslava mladých lidí, je to oslava toho, že můžeme studovat a pro 
Ostravskou univerzitu je to za prvé prezentace a za druhé možnost pro naše studenty, aby se mohli pobavit a 
nemuseli za to platit. 
 
Eva LANKOČÍ; redaktorka 
-------------------- 
Ostravští studenti se budou bavit také v příštím týdnu. Ve středu totiž chystá svůj majáles Vysoká škola báňská. 
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