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4.6.2008 

Eduard Ovčáček přijede do Hradce zahájit novou výstavu 
4.6.2008    Opavský a hlučínský deník    str. 23   Kultura regionu 

    ANNA SOTOLÁŘOVÁ         

Hradec nad Moravicí/ Již zítra bude slavnostně otevřena nová výstava v Galerii Hradec nad Moravicí. Dalším 
velkým umělcem, který se zde představí, bude akademický malíř Eduard Ovčáček. Na vernisáži, jež začne v 
sedmnáct hodin, bude přítomen. Výstava nese název Potenciál písma a znaku. 
 Eduard Ovčáček vede v současné době ateliér grafiky na Fakultě umění Ostravské univerzity. Ve 
svém dosavadním životě prošel nelehkou cestou, v níž musel svými uměleckými prostředky dokazovat, že patří 
k našim špičkovým kumštýřům. 
 To také dokumentuje i jeho nová reprezentativní monografie, kterou odborným textem doprovodili tři 
renomovaní autoři – Jiří Valoch, Jiří Machalický a Juraj Mojžiš. Náročný projekt má přes 600 stránek a mapuje 
cestu a směřování Ovčáčkova výtvarného díla. 
 Eduard Ovčáček se narodil před pětasedmdesáti lety v Třinci. V letech 1957 až 1963 studoval na 
Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u profesora Petra Matejky. Ve své tvorbě se zabývá malbou, 
grafikou, koláží, plastikou, vizuální a konkrétní poezií, lettristickou forografií, akcemi a instalacemi. Aspekt 
snadné komunikativnosti grafiky mezi lidmi ve světě byl důvodem, že se mu grafika stala prvořadým mediem v 
jeho tvorbě od nástupu na slovenskou výtvarnou scénu v letech 1959. 
 V následných devíti letech se soustavně věnuje rozvíjení techniky strukturální grafiky a malby. Po 
ustavení Klubu konkrétistů, jehož je spoluzakladatelem, se začal programově věnovat serigrafií. Eduard 
Ovčáček do svých kompozic v kontextu písma a staronových znaků zařazuje i figuru. Výtvarné možnosti 
serigrafie rozšířil zejména v posledních letech v souvislosti s počítačovou technikou. Technika serigrafie se 
počátkem šedesátých let prosadila a významně ovlivnila tvorbu nastupující generace umělců pop-artu a op-artu 
ve Spojených státech amerických a v západní Evropě. 
 V posledních několika letech se intenzivněji zabývá též instalacemi a akcemi s ohnivými lany. Zúčastnil 
se řady mezinárodních výstav a sympozií. Na půdě Ostravské univerzity organizuje serigrafické workshopy. Je 
zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách u nás i v zahraničí. Poprvé samostatně vystavoval v Galerii na 
Karlově náměstí v Praze v roce 1966. Získal řadu ocenění v oboru volné grafiky u nás i v cizině. 
 Eduard Ovčáček se věnuje i pedagogické činnosti. V současné době je profesorem na Ostravské 
univerzitě, kde na Fakultě umění vede katedru grafiky a kresby. Žije a pracuje v Ostravě . 
 Díla Eduarda Ovčáčka může široká veřejnost také v tomto kalendářním roce obdivovat, protože chystá 
další pozoruhodné prezentace své tvorby a jedna z nich se otevře právě v Hradci nad Moravicí. Potrvá do 20. 
července. 
 
Foto popis| EDUARD OVČÁČEK se osobně zúčastní zítřejšího otevření své výstavy v Hradci nad Moravicí. 
Foto autor| Foto: archiv 
Region| Severní Morava 
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Kultura regionu; 23 
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Kultura regionu; 23 
Publikováno| Karvinský deník; Kultura regionu; 23 
Publikováno| Novojičínský deník; Kultura regionu; 23 
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Kultura regionu; 23 
ID| a2c8b2d0-0df9-4ecd-96b5-96c30b00a4f7 
 
 
 
2.6.2008 

Lékařská fakulta v Ostravě? Již do tří let 
2.6.2008    Zdravotnické noviny    str. 5   Z domova 

    (msvo, ČTK)         
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Ostravská univerzita by mohla do tří let založit lékařskou fakultu. Její přípravu podpořili zastupitelé města 5 
miliony korun. 
 
Pokud bude mít Ostrava vlastní lékařskou fakultu, ostravská fakultní nemocnice se bude moci zařadit mezi 
budoucí univerzitní nemocnice. „Požádali jsme město o grant, abychom mohli vznik lékařské fakulty zvážit a 
vytvořit pro něj podmínky. Část peněz bychom použili na činnost přípravného týmu, který například jedná s 
jednotlivými lékařskými fakultami o spolupráci. Část dotace použijeme na platy docentů a profesorů, které 
chceme získat,“ uvedl pro ČTK rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř. 
Ostravská univerzita podle něho ale nechce přetahovat lékaře z jiných českých fakult. Osloví odborníky ze 
Slovenska a Polska, které by zaměstnala v první fázi na zdravotně sociální fakultě. Podle Močkoře univerzita 
reaguje i na tlak ministerstva zdravotnictví, které chce fakultní nemocnice převést na univerzitní pouze v 
případě, že budou mít vazbu na lékařské fakulty. 
 
Bez fakulty univerzita nebude 
 
Univerzita má před sebou ještě rekonstrukci budovy bývalé porodnice v Ostravě-Zábřehu, kde by fakulta měla 
sídlit. Renovace bude stát zhruba 500 milionů korun, univerzita by ráda získala peníze z evropského rozpočtu. 
Bez nové ostravské fakulty by Fakultní nemocnice Ostrava zůstala po převodu na akciovou společnost sice 
státním zařízením, ale mezi univerzitní nemocnice by nepatřila. 
 
 
 
31.5.2008 

Markéta Sidková pojede do Pekingu 
31.5.2008    Moravskoslezský deník    str. 20   Sport z Ostravy 

    JIŘÍ TOMAŠKOVIČ         

Ostravská lukostřelkyně se představí na své druhé paralympiádě, kde se pokusí vylepšit sedmou příčku z Atén 
 
LUKOSTŘELBA 
 
Ostrava/ Vylepšit sedmou příčku z poslední paralympiády v Aténách odjede letos do Pekingu lukostřelkyně TJ 
Mariánské Hory Markéta Sidková. 
 Jednadvacetiletá handicapovaná sportovkyně patří už několik let ke špičce české lukostřelby. Na 
letošní paralympijské hry se studentka oboru ruština v oboru podnikání na Filozofické fakultě Ostravské 
univerzity nominovala na základě dosažených výsledků v roce 2007. Především pak díky 14. místu na 
mistrovství světa handicapovaných sportovců v Koreji. „Členkou reprezentace v lukostřelbě handicapovaných 
jsem od roku 2003. Pravidelně se účastním republikových závodů se zdravými sportovci a většinou se ve 
společných závodech umísťuji do desátého místa,“ pochlubila se Sidková. Česká reprezentantka se může 
oprávněně pyšnit několika významnými úspěchy. Především pak stříbrnou medailí z mistrovství světa v italské 
Massa Carraře z roku 2005 v jednotlivcích i družstvech. Na stejné ocenění v družstvech dosáhla Sidková i na 
šampionátu starého kontinentu v Nymburce. Tituly z mistrovství republiky už na prstech rukou nespočítá. 
 Přesto k jejím největším úspěchům patří překonání zákeřné nemoci. „Ve třinácti letech jsem v důsledku 
zákeřné nemoci během několika hodin ochrnula a od té doby jsem upoutána na invalidní vozík,“ přiblížila 
Sidková. 
Lukostřelbě se věnuje od roku 2002 a hned v prvním roce získala svůj premiérový domácí titul v terčové i halové 
lukostřelbě. „Začala jsem v únoru roku 2002. K lukostřelbě mě přivedla shoda různých okolností, ale počátečním 
impulsem bylo zhlédnutí prvního dílu trilogie Pán prstenů, který mi připomněl dětskou touhu střílet z luku. Svěřila 
jsem se mamince a ta se postarala o zbytek. Přes internet vyhledala kontakt a telefonicky se spojila s trenérkou 
TJ Mariánské Hory Danou Masárovou,“ vylíčila Sidková. 
 
Foto popis| STŘÍBRNÁ MEDAILISTKA z mistrovství světa v Itálii z roku 2005 se pokusí uspět na letošních 
paralympiádě v Číně. 
Foto autor| Foto: archiv Markéty Sidkové 
Region| Severní Morava 
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30.5.2008 

Chtějí lékařskou fakultu 
30.5.2008    Haló noviny    str. 4   Z DOMOVA 

    (ca)         

OSTRAVA -Podporu vzniku lékařské fakulty (LF)v Ostravě,připravenost pomoci při jejím založení a podporu 
zařazení Fakultní nemocnice Ostrava do kategorie univerzitních nemocnic vyjádřili na jednání zastupitelstva 
města Ostravy i zastupitelé za KSČM. 
 Podle předsedy jejich klubu Josefa Babky LF do Ostravy,třetího největšího města v ČR,patří.»Je o to 
usilováno už řadu let. Proto jsme připraveni tento záměr plně podpořit i na úrovni kraje,«řekl Haló novinám 
Babka,který je předsedou klubu KSČM i v moravskoslezském zastupitelstvu. 
 Protože zakladatelem LF by měla být Ostravská univerzita (OsU),městští zastupitelé již schválili pro 
tuto vysokou školu dotaci ve výši pěti milionů korun. Tyto finanční prostředky budou použity na vybavení 
univerzitních bytů pro potřeby budoucích pracovníků,cestovné pro pracovníky realizačního týmu,osobní 
náklady přípravného týmu a externích specialistů. 
 OsU,jak pro ČTK uvedl rektor Jiří Močkoř, nyní čeká několik zásadních úkolů. Musí získat nejen 
odborníky pro výuku,ale i zahájit proces akreditace a připravit rekonstrukci budovy bývalé porodnice v Ostravě-
Zábřehu,kde by fakulta měla sídlit. Odborníky na výuku chce OsU získat nejen z univerzit v Polsku a na 
Slovensku,ale využít hodlá také pedagogy,kteří v současnosti učí na její Zdravotně sociální fakultě,a rovněž 
specialisty z ostravské fakultní nemocnice. 
 Podle Močkoře by první studenty mohla ostravská LF přijmout už za dva roky. A pokud bude mít 
Ostrava vlastní LF,ostravská fakultní nemocnice se bude moci zařadit mezi budoucí univerzitní nemocnice. 
Rektor už dříve pro ČTK připustil,že OsU reaguje i na tlak ministerstva zdravotnictví. To chce fakultní nemocnice 
převést na nemocnice univerzitní pouze v případě,že budou mít vazbu na lékařské fakulty. 
 

Tři těsné porážky 
30.5.2008    Slovácký deník    str. 21   Sport Slovácka 

    ms)         

Ostrava/ Softbalistky Snails Kunovice absolvovaly v Ostravě další čtyři zápasy II. ligy. Ve čtyřech vyrovnaných 
duelech dosáhly pouze na jedno vítězství a v tabulce jim tak stále patří poslední příčka. 
„Jsem hodně zklamaný. Soupeřky nás totiž ani v jednom utkání nepřehrály, jenže my jsme jim cestu k vítězství 
ulehčili,“ mrzelo Přemysla Beránka, trenéra Snails. „Nechyběla nám sice vůle po vítězství, dolů nás ale neustále 
posílá zbytečná nervozita. Z deseti proher byla většina těsných, snad se už štěstěna přikloní na naši stranu.“ 
Výsledky Snails: - Technika Brno 4:7, - Arrows Ostrava 3:6, - Arrows Ostrava 9:8, - Technika Brno 5:6. 
Kunovice: Kaňovská, Šestáková, P. Jurásková, R. Jurásková, Konečná, Němcová, Horsáková, Hubáčková, 
Rittmannová, Zpěváková, Kuřímská, Zigová, Vrabčeková, Gaštanová. Trenér: P. Beránek.( 
 
1. Plzeň                12  9   3  0   112:56  21 
2. Joudrs Praha B       12  8  4   0    113:67 20 
3. Trutnov              12  7  5   0    87:73  19 
4. Arrows Ostrava       12  7  5   0    89:77  19 
5. Krč B                12  7  5   0    66:60  19 
6. Ostravská Univerzita 12  6  6   0    66:72  18 
7. Podolí Praha         12  4  8   0    53:90  16 
8. Technika Brno        12  4  8   0   55:116  16 
9. Snails Kunovice      12  2 10   0    45:75  14 
 
Region| Střední Morava 
 
 
29.5.2008 

Ostrava chce lékařskou fakultu 
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29.5.2008    Lidové noviny    str. 6   Morava a Slezsko 
    JAN KRÁL         

Odborníky přilákáme z ciziny, tvrdí zástupci univerzity 
 
OSTRAVA Chceme mít v Ostravě lékařskou fakultu a jsme za to ochotni zaplatit. Takové poselství poslali tamní 
zastupitelé. A současně vystavili tamní univerzitě šek na pět milionů korun, aby letitý sen uskutečnila. 
 O vzniku lékařské fakulty se v Ostravě mluví od šedesátých let minulého století. Doposud však 
zůstávalo jen u slov. Náměstek ostravského hejtmana Lukáš Ženatý z ODS připomíná, že vznik fakulty měly v 
Ostravě v programu všechny politické strany kandidující do zastupitelstva. „Nedá se dnes reagovat jinak, než 
částku podpořit,“ řekl Ženatý. Proti dotaci žádný ze zastupitelů neprotestoval. 
 Pod hlavičkou Ostravské univerzity by mohla lékařská fakulta vzniknout během dvou až tří let. 
Předpokládá to alespoň rektor univerzity Jiří Močkoř. „Nyní je pro vznik fakulty nejvhodnější doba. Mají na 
tom zájem politici, navíc existují evropské projekty, za které můžeme vybudovat prostory,“ říká rektor. Univerzita 
již získala od města budovu staré porodnice v ostravském Zábřehu, kde by jednou fakulta měla sídlit. Jen 
opravy a vybavení budovy si podle rektora vyžádají půl miliardy korun. Ty lze z velké části získat právě z 
evropských fondů. „My to vlastně musíme zkusit,“ komentuje snahy o vznik fakulty rektor. 
 Představě vzniku lékařské fakulty v Ostravě se nijak nebrání ani ministerstvo zdravotnictví. „Ostravsko 
jako velký region by si fakultu určitě zasloužilo. To už ministr několikrát prohlásil,“ řekl včera mluvčí ministerstva 
Tomáš Cikrt. Nejen podle něho, ale i podle dalších expertů jsou však největším problémem pro vytvoření nové 
fakulty náležitě akreditovaní vyučující. Těch je totiž málo. 
 „Dostatek odborníků je ten nejkritičtější moment. To nejcennější na každé fakultě je právě sbor učitelů a 
vědců, kteří tvoří renomé fakulty,“ míní Cikrt. 
 Problém si uvědomuje vedení Ostravské univerzity i radnice. „Profesory budeme shánět jak z 
tuzemska, tak ze Slovenska nebo Polska. Lze uvažovat i o tom, že první rok výuky by probíhal ve spolupráci s 
nějakou jinou lékařskou fakultou - ať už v České republice nebo v zahraničí,“ vysvětluje rektor Jiří Močkoř, jak se 
chtějí v Ostravě vypořádat s nedostatkem vhodných vyučujících. 
 „Pan rektor Močkoř nyní potřebuje získat lidi, kteří jsou špičkami v oboru a kteří jsou schopni fakultu 
vybudovat,“ říká ostravský primátor Petr Kajnar (ČSSD). Pětimilionová dotace univerzitě schválená včera 
zastupitelstvem má jít částečně i na náklady shánění budoucích vyučujících a na další práce související s 
přípravou fakulty. 
 Město podobným způsobem nepodporuje vznik školy poprvé. Podobně před několika lety dostal nynější 
kanadský ředitel ostravské mezinárodní školy Brett Gray peníze od města na to, aby zjistil, zda, s kým a za 
jakých podmínek lze školu vůbec založit. Tehdy šlo ovšem podle primátora Kajnara o sto padesát tisíc korun. 
„Nyní jde o mnohem víc,“ zdůraznil včera Kajnar. 
Podle rektora Močkoře by v prvním ročníku nově vybudované fakulty mohlo studovat až padesát budoucích 
lékařů. Zda počty studentů mohou ještě během následujících let stoupnout, to se podle něho teprve uvidí. 
 Mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt upozorňuje, že vznik fakulty mohou ještě provázet různé 
potíže. „Rozhodně to není tak, že by na ostatních fakultách všichni byli blahem bez sebe a nadšení pro to, že 
má vzniknout další konkurenční fakulta. To tedy rozhodně ne,“ míní mluvčí. V současné době na Moravě fungují 
lékařské fakulty v Brně a v Olomouci, v Čechách jsou pak tři v Praze, jedna v Plzni a jedna v Hradci Králové, 
kde funguje také fakulta vojenského lékařství spadající pod brněnskou Univerzitu obrany. 
 Pro Ostravu je vznik lékařské fakulty důležitý i z jiného důvodu, a to kvůli případné transformaci 
fakultních nemocnic na nové univerzitní nemocnice. Vyšší statut by totiž podle dosavadních úvah dostaly pouze 
fakultní nemocnice ve městech, kde funguje lékařská fakulta - a to Ostrava není. 
 
Foto popis| Dáme pět milionů a chceme lékařskou fakultu, rozhodli včera ostravští zastupitelé. 
Foto autor| Foto LN - Jan Král 
 
Vydání| Tato zpráva vyšla v prvním vydání 
 
Regionální mutace| Lidové noviny - Morava 
 

Město přispěje na přípravu fakulty 
29.5.2008    Mladá fronta DNES    str. 1   Kraj Moravskoslezský 

    (ČTK)         
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Ostrava - Zastupitelé Ostravy včera schválili pětimilionovou dotaci pro Ostravskou univerzitu na přípravu 
lékařské fakulty. Peníze budou mimo jiné použity na vybavení univerzitních bytů budoucích pracovníků, nákup 
přístrojů a zařízení, krytí nákladů týmu připravujícího vznik fakulty a na platy odborníků, které chce univerzita 
získat. 
 Primátor Petr Kajnar včera řekl, že podpora rozvoje vysokých škol není podle jeho mínění jen úkolem 
státu. „Nikdy jsem neváhal prosazovat materiál, který bude dávat peníze na podporu projektů vysokých škol. 
Rozvoj vysokých škol je zásadní pro rozvoj města a regionu,“ uvedl. 
 Univerzitu nyní čeká několik zásadních úkolů. Musí získat nejen odborníky pro výuku, ale i zahájit 
proces akreditace nebo připravit rekonstrukci budovy bývalé porodnice v Ostravě-Zábřehu, kde by fakulta měla 
sídlit. 
 Rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř včera řekl, že renovace bude stát minimálně 500 milionů 
korun a univerzita by na ni ráda získala evropské peníze. Podle Močkoře by z těchto zdrojů mohlo být 
zaplaceno 85 procent nákladů, zbývajících 15 procent by pak pokryl stát. 
 Odborníky na výuku chce univerzita získat nejen z univerzit v Polsku a na Slovensku, ale využít chce 
také pracovníky, kteří už dnes učí na zdravotně sociální fakultě univerzity nebo odborníky z ostravské fakultní 
nemocnice. 
Pokračování na str. C2 
 
Město přispěje na přípravu lékařské fakulty 
Pokračování ze str. C1 
Močkoř uvedl, že univerzita zvažuje možnost, že než se jí podaří připravit veškeré zázemí, mohla by uzavřít 
smlouvu s jinou lékařskou fakultou, kde by se například uskutečnil i první rok výuky. Po dokončení rekonstrukce 
budovy by se pak studenti přemístili do Ostravy. 
 Pokud by se taková dohoda univerzitě povedla, mohla by podle Močkoře první studenty přijmout už za 
dva roky. 
 
Do prvního ročníku asi padesát studentů Rektor očekává, že do prvního ročníku by nastoupilo asi padesát 
studentů. „Pravděpodobně se nám nepodaří získat ani vyšší financování na větší počet studentů. Vývoj ukáže, 
jak budeme dále rozšiřovat,“ řekl Močkoř. Pokud bude mít Ostrava vlastní lékařskou fakultu, ostravská fakultní 
nemocnice se bude moci zařadit mezi budoucí univerzitní nemocnice. Rektor už dříve připustil, že univerzita 
reaguje i na tlak ministerstva zdravotnictví. To chce fakultní nemocnice převést na nemocnice univerzitní pouze 
v případě, že budou mít vazbu na lékařské fakulty. 
 Není to však podle rektora jediný důvod pro vznik nové fakulty. „Moravskoslezský kraj je natolik velký a 
Fakultní nemocnice Ostrava natolik významná, že si zaslouží mít vlastní lékařskou fakultu,“ řekl již dříve rektor. 
Ostravská univerzita v Ostravě byla založena 28. září 1991. Poskytuje vysokoškolské vzdělání na filozofické, 
pedagogické, přírodovědecké a zdravotně sociální fakultě a na fakultě umění. Před časem vytvořila i novou 
fakultu sociálních studií. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 
 

Ostrava finančně podpořila vznik lékařské fakulty 
29.5.2008    Moravskoslezský deník    str. 3   Ostrava 

    (mch)        

Ostrava/ Středoškoláci, kteří chtějí v budoucnu studovat medicínu, mají naději, že se budou moci vzdělávat v 
Ostravě. Ostravská univerzita, která donedávna plánovala pouze otevření fakulty medicínských studií pro 
nelékařské obory, zahájila nyní boj o fakultu lékařskou. Podpořili ji v tom i ostravští zastupitelé. Včera přiklepli na 
rozjezd této fakulty pět milionů korun. Dotace by měla být využita například na vybavení univerzitních bytů pro 
potřeby budoucích pracovníků, na nákup přístrojů a zařízení, hradit se z ní budou i osobní náklady přípravného 
týmu a externích specialistů, cestovné pro pracovníky realizačního týmu. 
 
Region| Severní Morava 
 

Ostrava připravuje lékařskou fakultu 
29.5.2008    Právo    str. 13   Region Morava a Slezsko 

    Radim Kijonka      
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V moravskoslezské metropoli se v budoucnu možná budou moci vzdělávat i lékaři. 
 Ostravská univerzita totiž začala s přípravou zřízení nové lékařské fakulty, která Moravskoslezskému 
kraji zatím chybí. Ostravští zastupitelé na tento projekt přispěli ve středu pětimiliónovou dotací. 
 Podle rektora Jiřího Močkoře se ukáže na konci roku, jestli bude zřízení fakulty vůbec realizovatelné. 
„Musíme nejdříve zjistit podmínky, za jakých může fungovat. Tedy najít způsob jejího financování, pokusit se 
najít její dislokaci, zajistit její přístrojové a materiálové vybavení, najít lidi, personál. To celé nyní bude řešit 
přípravný tým, který byl ustaven,“ uvedl rektor univerzity. Fakulta, která se má zaměřit na všeobecné lékařství, 
by mohla začít fungovat při bezproblémovém průběhu za dva roky. Měla by sídlit v areálu nemocnice v Ostravě-
Zábřehu. Vybudována má být z tamního bývalého gynekologicko-porodnického oddělení. Budovu už město 
univerzitě bezplatně převedlo. Její rekonstrukci chce univerzita financovat z evropských peněz. Náklady 
odhaduje na téměř půl miliardy korun. 
 Kantory chce Ostravská univerzita získat ve spolupráci se současnými lékařskými fakultami v 
republice nebo ze zahraničí. „Na Slovensku a v Polsku kapacity existují a je to poměrně blízko,“ podotkl Močkoř, 
který ví, že získat pedagogy nebude jednoduchý úkol. Proto už například plánují, že pro ně zrekonstruují v 
Ostravě byty. „Potřebujeme opravdu získat kvalitní odborníky na úrovni profesorů a docentů, kteří jsou nutní pro 
klasickou lékařskou fakultu. Musíme je do Ostravy přilákat,“ konstatoval rektor. 
 Fakulta bude nabízet jediný klíčový obor – všeobecné lékařství. „Pokud se ho podaří vytvořit, tak se na 
něj mohou nabalit další specializace,“ podotkl Močkoř. 
O případném zřízení fakulty by mělo být rozhodnuto koncem roku. „To budeme vědět více o evropských 
operačních programech, na ně se celý projekt váže. Otevření fakulty je ale minimálně otázkou dvou let,“ doplnil 
Močkoř. Vznik lékařské fakulty by přivítala ostravská fakultní nemocnice. Podle jejího ředitele Svatopluka 
Němečka představuje její absence pro fakultní nemocnici velký problém, protože jednak ji to trochu brzdí v 
rozvoji vědy a výzkumu, jednak to způsobuje i potíže přednostům a primářům v získávání postgraduálních 
pedagogických hodností. 
 Podle ostravského primátora Petra Kajnara (ČSSD) je zřízení lékařské fakulty zásadní věcí pro rozvoj 
celého regionu. 
 
*** 
 
Musíme nejdříve zjistit podmínky, za jakých může fakulta fungovat. To bude řešit přípravný tým, který byl 
ustaven Jiří Močkoř, rektor Ostravské univerzity 
 
Regionální mutace| Právo - Vysočina 
 
 
 
28.5.2008 

Vznik lékařské fakulty v Ostravě 
28.5.2008    ČRo - Ostrava    str. 3   17:00 Události regionu 

             

 
David PACLÍK, moderátor 
-------------------- 
Ostravská univerzita hledá kvalifikované pedagogy pro novou lékařskou fakultu. Podle očekávání dnes městští 
zastupitelé schválili pětimilionový příspěvek na činnost přípravného výboru, který se bude zároveň snažit o 
dotace z evropských fondů. Jednou z podmínek je zhruba půl miliardy korun na opravu budovy bývalé 
porodnice v Ostravě-Zábřehu. Primátor města Petr Kajnar potvrdil, že vznik lékařské fakulty je jasnou prioritou. 
 
Petr KAJNAR, primátor Ostravy 
-------------------- 
Já jsem přesvědčen, že i univerzita do toho dá vlastní volné zdroje. Ale kdyby záleželo na milionu a měl ten 
milion rozhodnout, jestli ta lékařská fakulta vznikne nebo ne, tak určitě ho uvolníme. Jednak podporujeme 
založení lékařské fakulty v Ostravě a jednak chceme, aby fakultní nemocnice dostala takovou podporu od státu, 
aby měla nejvyšší statut nemocnice, který v zemi může být. 
 
David PACLÍK, moderátor 
-------------------- 
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Rektor Jiří Močkoř potvrdil, že přípravný výbor teď začne mimo jiné hledat kvalifikované docenty a profesory. 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Bude analyzovat prostorové požadavky, bude vytvářet projekty pro přístrojové vybavení a bude vlastně dělat i 
jakousi přípravu pro naši účast v operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace, v rámci něhož chceme 
rekonstruovat budovu bývalé porodnice gynekologie v Ostravě-Zábřehu, která by měla sloužit jako sídlo tady 
této fakulty. 
 

Ostravští zastupitelé podpořili vznik lékařské fakulty 
28.5.2008    ČRo - ostrava.cz    str. 0   ostrava / aktualne 

    Martin Knitl         

Ostravská univerzita hledá kvalifikované pedagogy pro novou lékařskou fakultu. Podle očekávání dnes městští 
zastupitelé schválili pětimiliónový příspěvek na činnost přípravného výboru, který se bude zároveň snažit o 
dotace z evropských fondů. 
 
Jednou z podmínek je zhruba půl miliardy korun na opravu budovy bývalé porodnice v Ostravě-Zábřehu. 
Primátor města Petr Kajnar potvrdil, že vznik lékařské fakulty je jasnou prioritou."Jsem přesvědčen, že i 
univerzita do toho dá své volné zdroje, ale pokud by to záviselo na milionu, který by měl o vzniku rozhodnout, 
určitě ho uvolníme. Jednak podporujeme založení fakulty a jednak chceme, aby fakultní nemocnice dostala 
takovou podporu od státu, aby měla největší statut nemocnice, který v zemi může být," upřesnil primátor.Rektor 
Jiří Močkoř potvrdil, že přípravný výbor teď začne mimo jiné hledat kvalifikované docenty a profesory."Výbor 
bude analyzovat prostorové požadavky, vytvářet projekty pro přístrojové vybavení a bude dělat i přípravu pro 
naši účast v operačním programu, v jehož rámci chceme rekonstruovat budovu bývalé porodnice v Ostravě-
Zábřehu. Ta by měla sloužit jako sídlo této nové fakulty," doplnil rektor. 
 
 
URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/459530 
 

Ostravští zastupitelé schválili dotaci pro Ostravskou univerzitu 
28.5.2008    ČT 1    str. 3   19:25 Události v regionech - Ostrava 

             

 
Linda BENDOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Ostravští zastupitelé dnes schválili pětimilionovou dotaci pro Ostravskou univerzitu na přípravu lékařské 
fakulty. Peníze budou mimo jiné použity na vybavení univerzitních bytů, nákup přístrojů a zařízení a na platy 
odborníků. Univerzita teď musí získat nejen odborníky pro výuku, ale i zahájit proces akreditace nebo připravit 
rekonstrukci budovy bývalé porodnice v Ostravě-Zábřehu, kde by fakulta měla sídlit. 
 

Projekt efektivní autoevaluace škol 
28.5.2008    ČT 1    str. 4   18:00 Report 

             

 
Martin MUSIAL, moderátor 
-------------------- 
Jak zabránit šikaně nebo drogám na školách nebo jak správně sestavit test a poté v něm najít nejen vědomosti, 
ale i dovednosti studenta, i to jsou cíle autoevaluace škol, tedy sebehodnocení, které by měly podle zákona 
učitelské sbory všech základních i středních škol ovládat. V Ostravě právě končí první projekt, který za pomoci 
Evropské unie učitele vzdělávat. 
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Martina TLACHOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Autoevaluace škol, za tímto zdánlivě nesrozumitelným pojmem se skrývá schopnost hodnotit výsledky své 
práce, a to je teď ve školách jednou za dva roky povinné. Mnoho učitelů ale vůbec neví, jak na to, proto přišla 
Ostravská univerzita s projektem, který by je měl autoevaluaci naučit a praktické výsledky by měly přijít hned. 
 
Martin MALČÍK, ředitel Metodického a evaluačního centra OU 
-------------------- 
Alkohol, kouření, drogy, šikana, a tak dále, čili umožnit to učitelům nejen identifikovat včas tyto jevy a případně 
na ně reagovat a těmto zabránit. 
 
Jaroslava WENIGEROVÁ, náměstkyně hejtmana MS kraje 
-------------------- 
Když něco dělám, tak, a to není jenom o škole, to je i v životě, tak bych vždycky měl vědět, jak ten výsledek 
dopadl a jestli v případě školy slouží rozvoji té školy a rozvoji toho žáka. 
 
Martina TLACHOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Kurzem projdou buď již stávající nebo teprve budoucí učitelé. Ti mohou kurz absolvovat už na vysoké škole a 
ulehčí tím tak svému budoucímu zaměstnavateli práci. 
 
Juraj KALNICKÝ, Ostravská univerzita v Ostravě 
-------------------- 
Ředitelé škol, když tito mladí lidé nastoupí, budou mít kvalifikované mladé lidi, kteří budou moci začít dělat i 
autoevaluací školy. Není to jednoduchý proces. 
 
Jana OSTRÝTOVÁ, oddělení vzdělávací soustavy MŠMT 
-------------------- 
Autoevaluace jakoby kromě toho, že je tedy ze zákona povinná, tak vlastně těm školám jakoby přináší, že 
mohou poznat jakoby své silné a slabé stránky, že mohou pochopit vnitřní mechanismy procesů, které se dějí 
ve škole a že mohou získat podklady pro diskusi s kontrolními orgány. 
 
Alena MATOUŠKOVÁ, projektová manažerka 
-------------------- 
Bylo pět set přihlášených účastníků, z toho vlastně úspěšně absolvovalo kurzy čtyři sta čtyřicet čtyři. 
 
Martina TLACHOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Povinnou autoevaluaci škol zavedlo i Polsko. Systém má ale například podporu i ve Francii nebo v Německu. 
 
 
 
 
1.5.2008 

Jak se učí učitelé 
1.5.2008    Učitelské listy    str. 16   Školství v zahraničí 

    -mec         

Rozvíjet odbornost učitelů, jejich schopnost objektivně hodnotit jednotlivého žáka i celou třídu, posoudit klima ve 
třídě, zhodnotit vlastní roli ve škole i znalost celkového klimatu školy nově učitelům přináší projekt Ostravské 
univerzity v Ostravě s názvem »Zkvalitnění a realizace studijních programů učitelů počátečního a dalšího 
vzdělávání zavádějících a podporujících procesy autoevaluace na školách«, na jehož spolufinancování se podílí 
Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky. 
V rámci projektu probíhají tři druhy kurzů: praktická autoevaluace, klima na školách a efektivní využívání 
výstupů testování vědomostí žáků. Kurz Praktická autoevaluace je zaměřen na ze zákona povinné vlastní 
hodnocení školy samotnou školou. V kurzu Klima na školách se učitelé naučí vyhodnocovat klima nejen ve 
třídách, ale i klima celé školy. 

 10



 

 11

 Zásadně tak přispějí k jeho změně ve třídách a mohou tak předcházet sociálně patologickým jevům. 
Kurz Efektivní využití výsledků testování vědomostí prakticky rozšiřuje jednu formu diagnostikování žáků. Po 
absolvování kurzu budou moci absolventi nejen testy navrhovat, tvořit a vyhodnocovat, ale i správně 
interpretovat výsledky testů. 
 Každý z uvedených tří kurzů probíhá ve 40 hodinovém bloku rozděleném na prezenční a distanční 
studium. Kurzy i materiály k nim mají učitelé plně hrazeny z prostředků projektu. 
 
Foto popis| 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 

 


