ZPRÁVY
(neboť zvláště v šedesátých letech patřil Josef Škvorecký k nejvýznamnějším překladatelům z angličtiny), ale
i tematologové, komparatisté aj. Škvoreckého dílo je
zajisté zajímavé i z hlediska způsobu pojednání některých historicky významných období, autor sám byl
navíc některých významných historických okamžiků
poválečných československých dějin účasten, což
může inspirovat historiky soustředěné na moderní
dějiny. Nezřídka se stává, že se Škvoreckého díla
ve svých pracích dotýkají i ﬁlozofové, lingvisté, po-

případě sociologové a psychologové. Připravovaná
konference je interdisciplinární a autorův život a dílo
reﬂektuje v nejrůznějších souvislostech, zahraniční
účastníci představí Škvoreckého tvorbu v méně známých kontextech.
Další informace poskytne Mgr.Václav Krištof,
výkonný ředitel LA (kristof@lit-akad.cz) a PhDr. Blanka
Michalová, Ph.D., studijní prorektorka (michalova@litakad.cz).
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SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ
Slezská univerzita nabízí nový studijní obor
Obor Sociální patologie a prevence je zcela novou
disciplínou nabídky možností studia, kterou připravila
Filozoﬁcko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity
(SU) v Opavě. Jedná se o tříleté bakalářské studium
v prezenční formě, k němuž na základě výsledků přijímacího řízení nastoupí v akademickém roce 2004/2005
první posluchači.

dia vedoucí ÚPPV doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc.
Uplatnění absolventů vidí ve školských a zdravotnických zařízeních, v institucích Vězeňské služby ČR,
v rezortu práce a sociálních věcí, ve střediscích pro
osoby propuštěné z výkonu trestu, v protidrogových
centrech i ve vzdělávacích a sociálních zařízeních.
Jedinečnost oboru, který má dnes částečnou obdobu pouze na dvou českých vysokých školách, vede
ÚPPV k úzké spolupráci s odborníky z Ostravské
univerzity i kolegy z Hradce Králové a Bratislavy.
„Shodli jsme se na tom, že Moravskoslezský kraj, v němž
se patologické jevy vyskytují v tak velké míře, toto specializované studium potřebuje,“ zdůrazňuje B. Koukola.
Jeho pracoviště se rozhodlo poskytnout zájemcům
o toto studium co nejlepší informační servis a přímo
na sekretariátu ústavu otevřelo konzultační středisko,
které je veřejnosti k dispozici každé pondělí v době od
16 do 17 hodin.

Obor garantovaný Ústavem pedagogických a psychologických věd (ÚPPV) opavské fakulty SU byl připravován v těsném spojení s praxí. Kladné stanovisko
k jeho zřízení vydal opavský primátor i ředitelé věznice, psychiatrické léčebny a úřadu práce. Tyto instituce
budou blízkými partnery univerzitního pracoviště při
realizaci studia.
„Vedle teoretických poznatků chceme posluchače vybavit
zkušenostmi ze stáží v institucích, které se problematikou
sociální patologie a prevence zabývají,“ přiblížil obsah stu-
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Na Slezské univerzitě opět studium italštiny
se tak znovuzískanou akreditací italštiny od počátku
akademického roku 2004/2005 vrací do vybrané společnosti tří českých „kamenných“ univerzit v Praze, Brně
a Olomouci, kde je možno tento cizí jazyk studovat.

Po dvou letech se na opavskou Filozoﬁcko-přírodovědeckou fakultu (FPF) Slezské univerzity znovu vrací
bakalářské prezenční studium italštiny, a to v kombinaci s angličtinou nebo němčinou. Slezská univerzita
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„K úspěchu při akreditačním řízení vedlo především zúročení všech našich dosavadních zkušeností.
Vždyť v Opavě jsme jednooborovou italštinu vyučovali již od roku 1995 a jen o tři roky později se začalo s její
výukou v kombinaci buď s angličtinou, či němčinou,“
objasňuje vedoucí oddělení italistiky a latiny Ústavu
cizích jazyků FPF PhDr. Eva Klímová, Ph.D., a upozorňuje na rozdíl v délce studia. „Tehdy šlo o čtyřleté,
dnes je v souladu s evropskými trendy tříleté. Nyní
je ovšem koncipováno tak, že jeho absolventi mohou
jinde plynule pokračovat a dosáhnout po dalších dvou
letech titulu magistr,“ dodává.

(La Sapienza a Roma Tre) a univerzitou v Turíně. „Dá
se tedy říci, že naši posluchači mohou dosáhnout jak na
stipendium italského velvyslanectví, tak na semestrální studijní pobyt v rámci vzdělávacího programu Evropské unie SOCRATES/Erasmus,“ říká Eva Klímová.
Úsilí výuku stále zkvalitňovat dokládá skutečností,
že řady pedagogů, z nichž jeden je rodilým mluvčím,
posílí už od příštího roku profesor italské literatury
přímo z Apeninského poloostrova.
Opavská italistika vychovala k dnešku více než pět
desítek absolventů. Uplatnili se ve výrobních i obchodních společnostech, rezortech služeb i cestovního ruchu, někteří se pak studiu věnovali na výše citovaných
univerzitách dál. „I tentokrát akcentujeme praktické
zaměření výuky a od uchazečů budeme u přijímacích
zkoušek požadovat pouze základní znalosti. S ohledem na to, že italština není na středních školách běžně
vyučována,“ uzavírá Eva Klímová.

Její pracoviště se může pochlubit trvalou podporou
ze strany italské ambasády v České republice, která se
projevuje jak přísunem ﬁnančních prostředků pro nákup literatury, tak poskytováním stipendií studentům.
Navíc má oddělení italistiky a latiny vybudovány úzké
partnerské kontakty se dvěma římskými univerzitami
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Z EVROPSKÉ UNIE
Společná zahraniční a bezpečnostní politika
Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP)
Evropské unie je ve světě ojedinělý systém spolupráce
zemí v otázkách mezinárodní politiky. Jejím záměrem
je prosazovat evropskou identitu EU v mezinárodním
měřítku.

W podpora mezinárodní spolupráce;

Cíle Evropské unie v oblasti společné zahraniční
a bezpečnostní politiky jsou:

Nejdůležitějšími prostředky k plnění těchto cílů
jsou prakticky nepřetržitá výměna informací a názorů o otázkách mezinárodni politiky, koordinace národních postojů včetně tvorby společných zásadních
stanovisek, realizace záměrů ve společných akcích.

W rozvoj a upevňování demokracie a právního státu,
jakož i respektování lidských práv a základních
svobod.

W zabezpečování společných hodnot, základních
zájmů, nezávislosti a integrity Unie v souladu se
zásadami Charty OSN;

Dochází tak postupně k čím dál větší sladěnosti
členských států na mezinárodní scéně a sbližování
jejich východisek k nazírání na světové události. Pro
zúčastněné vlády je to současně hlavní nástroj realizace
národních zájmů v podmínkách globálních vzájemných souvislostí. Ve světě mezinárodní politiky a diplomacie se pro společnou zahraniční a bezpečnostní

W všestranné posilování bezpečnosti Unie;
W zachování míru a posilování mezinárodní bezpečnosti v souladu se zásadami Charty OSN, jakož
i se zásadami helsinského Závěrečného aktu a cíli
Pařížské charty, a to i na vnějších hranicích;
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