
 

 
Ostravská univerzita Ostrava 
 
 
4.8.2008 

2. kolo - PřF Ostravská univerzita ........................................................................................................................2 
 4.8.2008 finance.cz str. 0   
  VysokéŠkoly.cz  

Svatováclavský festival navštíví řadu míst.........................................................................................................2 
 4.8.2008 Moravskoslezský deník str. 32 Kultura regionu  
  BŘETISLAV UHLÁŘ  
 
 
 
2.8.2008 
  
  
Madagaskar bude v Číně reprezentovat plavec z Ostravy…………………………………………………………….3 
 2.8.2008 Moravskoslezský deník str. 17 Sport  
  MARIE RODOVSKÁ  
 
 
 
 
1.8.2008 

FOTO - “SENIORSKÉ” PROMOCE .......................................................................................................................4 
 1.8.2008 Moravskoslezský deník str. 8 Čtenář - reportér  
    
 
 
 
 
30.7.2008 

Karlova univerzita si došlápne na plagiátory ..................................................Chyba! Záložka není definována. 
 30.7.2008 tyden.cz str. 0 Domácí  
  Klára Bílá  
 
 
 

 1



 

 
Ostravská univerzita Ostrava 
 
4.8.2008 

2. kolo - PřF Ostravská univerzita 
4.8.2008    finance.cz    str. 0    

    VysokéŠkoly.cz         

 
Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vyhlašuje dodatečné přijímací řízení pro 
akademický rok 2008/2009 do následujících vybraných bakalářských studijních oborů: 0˘ Biofyzika 0˘
 Měření a počítačová prezentace dat0˘ Počítačové modelování ve fyzice0˘ Aplikovaná matematika 
(v prezenční i kombinované formě studia)0˘ Aplikace matematiky v ekonomii (v prezenční i kombinované 
formě studia)0˘ Investiční poradenství (v prezenční i kombinované formě studia)0˘ Ochrana a tvorba 
krajiny0˘ Fyzická geografie a geoekologie0˘ Kartografie a geoinformatika0˘ Politická a kulturní 
geografie0˘ Chemie0˘ Informatika0˘ Informatika a výpočetní technika - aplikovaná 
informatikaPřijímací zkouška se nekoná. Podstatou přijímacího řízení je posouzení předpokladů uchazeče o 
studium na základě výsledků studia ze střední školy. Hodnocení probíhá bodovým systémem podle průměrného 
prospěchu ze všech předmětů za jednotlivé ročníky studia a maturity. Přihláška ke studiu se podává pouze 
elektronicky a musí být podána nejpozději do 10. srpna 2008. Materiál byl převzat ze zpravodajského a 
informačního serveru VYSOKESKOLY.CZ. 
 
URL| http://www.finance.cz/zpravy/finance/182382/ 
 

Svatováclavský festival navštíví řadu míst 
4.8.2008    Moravskoslezský deník    str. 32   Kultura regionu 

    BŘETISLAV UHLÁŘ         

Velký hudební svátek, který se letos uskuteční od září do října především v sakrálních prostorách, nabídne 
zajímavé koncerty 
 
Ostrava/ Svatováclavský hudební festival vznikl z iniciativy hudebníků, umělců, muzikologů a milovníků hudby v 
červnu roku 2003. 
 “Při zrodu této dnes již významné kulturně společenské události stáli Eva Dřízgová Jirušová (umělecká 
ředitelka festivalu, sólistka Národního divadla moravskoslezského, dvojnásobná držitelka Ceny Thálie), Karel 
Haruda (výkonný ředitel festivalu, malíř a grafik), Igor Františák (zástupce občanského sdružení Svatováclavský 
hudební festival, pedagog Fakulty umění Ostravské univerzity), Alfred Strejček (herec, popularizátor hudby), 
Štěpán Rak (kytarový virtuos, pedagog HAMU v Praze) a řada dalších osobností,” říká za pořadatele letošního 
ročníku Michael Ruman. Svatováclavský hudební festival je nejen jednou z nejvýznamnějších kulturně-
společenských akcí probíhajících v Moravskoslezském kraji, ale zároveň nejrozsáhlejším festivalem 
prezentujícím duchovní artificiální umění v celé České republice. 
 “Tento projekt pozitivně působí na rozvoj a udržování tradice v celém moravskoslezském regionu, kde 
realizuje své koncerty a další multižánrové projekty ve 21 městech a obcích. 
 Každoročně je lemován významnými dny české státnosti – 28. zářím a 28. říjnem– Dnem vzniku 
samostatného českého státu, kdy proběhne 33 koncertů výhradně v sakrálních prostorách,” dodává Michael 
Ruman. 
 Také letošní dramaturgie pátého ročníku Svatováclavského hudebního festivalu je poměrně pestrá. 
 “Vystoupí na něm soubor Collegium Marianum s uměleckou vedoucí Janou Semerádovou a vynikajícím 
italským sólistou na barokní housle Riccardem Masahidem Minasim, gambista Petr Wagner společně s 
holandským cembalistou Jacquesem Oggem, Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 s dirigentem Václavem 
Luksem, americký sbor Khorikos, který se představí se skvělým českým varhaníkem Jaroslavem Tůmou, 
PhilHarmonia Octet, Pavel Haas Quartet, Fraternitas Litteratorum, komorní orchestr Musici boemi se 
zahraničními sólisty Clarou Novákovou – flétna (Francie) a Timothym Lissimorem – klavír (Anglie), Camerata 
Janáček s vynikajícími mladými sólisty Jiřím Vodičkou – housle a Petrem Nouzovským – violoncello, Ostravská 
banda se svým uměleckým ředitelem Petrem Kotíkem, Vokální soubor ADASH s klezmerovou skupinou Naches 
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a uměleckým vedoucím Tomášem Novotným,” dodává Michael Ruman. Na čtyřech nejrozsáhlejších vokálně-
instrumentálních projektech se podle jeho slov budou podílet Janáčkova filharmonie Ostrava s dirigentem 
Stanislavem Macurou, Slovenským filharmonickým sborem a sólisty - sopranistkou Margaret Chalker ze 
Švýcarska, mezzosopranistkou Janou Sýkorovou, tenoristou Lesławem Świdzińským z Polska a basistou 
Petrem Mikulášem ze Slovenska. 
 Dále pak se představí Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice se svým bývalým šéfdirigentem 
Stanislavem Vavřínkem a Moravským komorním sborem a na závěrečném koncertě v katedrále Božského 
Spasitele v Ostravě vystoupí Janáčkova filharmonie Ostrava s šéfdirigentem Theodore Kucharem, Českým 
filharmonickým sborem Brno a sólisty: sopranistkou Evou Dřízgovou Jirušovou a mladým barytonistou 
Václavem Siberou. Nebudou chybět ani doprovodné akce, k nimž patří výstava nazvaná Historie 
Svatováclavského hudebního festivalu ve fotografiích Ivana Korče ve foyer Divadla Antonína Dvořáka či výstava 
obrazů Karla Harudy na hudební téma a fotografií Ivana Korče, která se koná od 15. října do 15. listopadu ve 
výstavní síni Galerie Kruh na Zahradní ulici v Ostravě. 
 
Foto popis| EVA DŘÍZGOVÁ–JIRUŠOVÁ, umělecká ředitelka Svatováclavského hudebního festivalu, vystoupí 
letos také jako sólistka s Janáčkovou filharmonií. 
Foto autor| Foto: Deník/Miroslav Kucej 
Region| Severní Morava 
 
 
 2.8.2008 

Madagaskar bude v Číně reprezentovat plavec z Ostravy 
2.8.2008    Moravskoslezský deník    str. 17   Sport 

    MARIE RODOVSKÁ         

Erik Rajohnson se nejvíc těší na svůj premiérový start v olympijském závodě na 100 metrů prsa a na slavnostní 
zahájení her 
 
Ostrava/ Olympijskou formu dolaďuje v ostravském bazénu, ale v Pekingu bude plavec Erik Rajohnson 
reprezentovat exotický Madagaskar. 
 Zásluhou svých rodičů, kteří se poznali během studií v ukrajinském Charkově a ostravský prsař se tam 
před třiadvaceti lety i narodil, má dvojí občanství - po mamince české, po otci madagaskarské. 
 “O prázdninách jsem létal na Madagaskar, a abych se udržel ve formě, trénoval jsem s místními plavci, 
takže mě znali. Když jsem pak v osmnácti letech přecházel z české juniorské reprezentace do seniorské, kde je 
daleko větší konkurence, ozvali se mi z Madagaskaru a nabídli zajímavé podmínky s možností startovat na 
olympiádě v Aténách,” prozradil člen Klubu plaveckých sportů Ostrava. Na minulou olympiádu v Řecku ale 
nakonec neodletěl. “Podmínkou je plavat za zemi tři roky, a to jsem tehdy nesplňoval,” vysvětlil Rajohnson. 
Barvy exotického ostrova u břehů Afriky v posledních pěti letech už hájil v řadě závodů včetně mistrovství světa. 
“Každé čtyři roky se koná Olympiáda Indického oceánu, na které jsem už startoval dvakrát. To byla i kvalifikace 
pro Peking,” řekl plavec. V Pekingu bude startovat v závodě na 100 metrů prsa. “Splnit kritéria pro nominaci je 
na Madagaskaru o něco jednodušší než u nás, přesto mi to dalo zabrat.” 
 Návštěvy Madagaskaru, kde v současné době žije jeho tatínek, zabývající se obchodem, nepočítá. “Byl 
jsem tam nejméně patnáctkrát, v poslední době tam létám hlavně na závody,” konstatoval Rajohnson s tím, že 
let z Paříže trvá deset hodin. 
 Na Madagaskaru se mluví dvěma jazyky. “Malgašsky umím asi tři slova, francouzštinu studuji,” prozradil 
student 3. ročníku Ostravské univerzity, oboru francouzština ve sféře podnikání. “Letos bych měl končit, 
ale kvůli olympiádě jsem si to trochu protáhl,” usmívá se Rajohnson. 
 V Ostravě, kde žije se svou maminkou - manažerkou obchodu, se připravoval i na závod v Pekingu. 
Vynechal kvůli němu i červencové mistrovství ČR v Praze. “Ve stejné době bylo naplánováno reprezentační 
soustředění, ale to nakonec neproběhlo, takže celou dobu trénuji sám. Na konci sezony byla forma docela 
dobrá, ale uvidíme, jak se projeví výpadek,” přemítá plavec, který v domácích soutěžích hájí barvyKPS Ostrava. 
Do Pekingu, kam odlétá v pondělí, se moc těší. “Hlavně na slavnostní zahájení a samotný závod. Plavat v 
olympijském bazénu bude nový, ale i neopakovatelný zážitek, čtyři roky do další olympiády jsou dlouhá doba,” 
tvrdí 23letý reprezentant Madagaskaru. Ajeho plavecké ambice? “V Pekingu bude neskutečně silná konkurence, 
ale rád bych skončil v první polovině startovního pole - čím výš, tím lépe, a s novým rekordem Madagaskaru. Na 
stovce prsa ho ještě nemám,” prozradil Rajohnson, jehož nejlepší čas 1:07 min. na této trati je o necelé dvě 
sekundy horší než rekord jeho druhé vlasti. 
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Foto popis| ERIK RAJOHNSON. 
Region| Severní Morava 
Publikováno| Moravskoslezský deník; Sport; 17 
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Sport; 17 
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Sport; 17 
Publikováno| Havířovský deník; Sport; 17 
Publikováno| Karvinský deník; Sport; 17 
Publikováno| Novojičínský deník; Sport; 17 
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Sport; 17 
ID| 17b5491f-8d55-4133-9f7f-5501e9b56a0c 
 
 
 
 1.8.2008 

FOTO - “SENIORSKÉ” PROMOCE 
1.8.2008    Moravskoslezský deník    str. 8   Čtenář - reportér 

             

 
Foto popis| SLAVNOSTNÍ DEN. O promocích Ostravské univerzity se v Deníku již psalo, přesto si dovolíme 
znovu poděkovat všem vysokým školám, které organizují takovéto programy pro nás, seniory, a dávají nám tak 
možnost oprášit staré poznatky a získat nové. Dále prožívat aktivně důchodový věk, posílit sebevědomí i zdraví. 
Velmi hezky o tom všem k nám hovořila paní doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc., děkanka Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity, na slavnostní promoci 4. července letošního roku. Tento den byl pro nás velkým citovým 
prožitkem, který se neobešel bez slziček dojetí nás i našich blízkých. 
Foto autor| Text a foto: Dagmar Cheiacová 
Region| Severní Morava 
 
 
 
 
30.7.2008 

Karlova univerzita si došlápne na plagiátory 
30.7.2008    tyden.cz    str. 0   Domácí 

    Klára Bílá         

 
Nejstarší česká univerzita se po roce váhání rozhoupala. Zvažuje, že se zapojí do programu Theses hledajícího 
plagiátory. 
 
Nejstarší česká univerzita se po roce váhání rozhoupala. Zvažuje, že se přece jenom zapojí do programu 
Theses, který jí nabídla Masarykova univerzita. Program slouží k odhalování plagiátů studentských prací. 
 
Karlova univerzita udělala první krok k tomu, aby studenti nemohli podvádět. S brněnskou Masarykovou 
univerzitou chystá spolupráci při honu na plagiátory školních prací. Vedení Karlovy univerzity nyní zkoumá, jak 
celý systém Theses funguje. V Brně navíc databázi rozšiřují vedle závěrečných prací i o seminární. "Jde 
především o rozšíření databáze. Do programu přibudou také seminární práce," sdělila Jitka Brandejsová z 
výzkumného týmu Masarykovy univerzity. 
 
Ke konci června Univerzita Karlova obdržela od brněnské školy čerstvé informace, co už vyhledávací program 
dokáže. Jestli se k projektu pražská univerzita nakonec připojí, se rozhodne nejpozději na začátku září. 
 
Školy proti opisovačům 
 
1. Akademie múzických umění v Praze 
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2. Česká zemědělská univerzita v Praze 
 
3. Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
 
4. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
 
5. Masarykova univerzita v Brně 
 
6. Ostravská univerzita v Ostravě 
 
7. Slezská univerzita v Opavě 
 
8. Univerzita Hradec Králové 
 
9. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
 
10. Univerzita Palackého v Olomouci 
 
11. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
 
12. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
 
13. Vysoká škola ekonomická v Praze 
 
14. Vysoká škola polytechnická Jihlava 
 
15. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 
 
16. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
 
17. Západočeská univerzita v Plzni 
"Když Univerzita Karlova v loňském roce obdržela od Masarykovy univerzity nabídku na připojení k projektu 
Theses, posoudili jsme ji z technických hledisek, podle nichž by se s jistými obtížemi dalo do projektu přistoupit," 
řekl on-line deníku TÝDEN.CZ mluvčí univerzity Václav Hájek. 
 
Možný problém? Autorský zákon 
 
O připojení k projektu navíc tehdy projevilo zájem jen malé množství fakult. Z hlediska právního ale celá 
univerzita viděla problém v autorském zákonu s předáváním takovýchto prací mimo univerzitu. “Domníváme se, 
že v technickém řešení by byla tato záležitost vázána na souhlas studentů. Nelze to tedy dělat bez studentů 
samých," doplnil Hájek. 
 
Podobný program na odhalování plagiátů u studentských prací, který také vznikl na brněnské univerzitě, už přes 
dva měsíce funguje na sedmnácti veřejných vysokých školách. Nyní ho začaly využívat i dvě soukromé školy. 
 
Hledat práce v elektronickém systému je snadné. Podle částí textů se zobrazují podobné pasáže. Školy, které 
využívají program Masarykovy univerzity, do celostátní databáze Theses ukládají práce svých studentů. 
Program je pak vzájemně porovnává, zda se v něčem neshodují nebo bez uvedení citace nečerpají z jiných 
odborných publikací. 
 
Se studenty, u kterých se prokáže plagiátorství, jedná každá univerzita po svém. Většinou student předstoupí 
před disciplinární komisi fakulty. Ta pak rozhodne, zda švindlíře ze školy vyloučí, nebo mu dá jiný trest. Jeho 
jméno se také může vyskytnout na vývěsce nebo webových stránkách školy. 
 
Ilustrační foto: profimedia.cz 
 
 
URL| http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/karlova-univerzita-si-doslapne-na-plagiatory_73179.html 
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