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V měsíci únoru dostal rektor OU, prof. Močkoř, DrSc.,  dopis  od pana MUDr. Zdeňka Novotného, ředitele 
Dětského centra Domeček – kojeneckého ústavu,  v němž se pan ředitel velmi pochvalně vyjadřuje o práci a akti-
vitách tří našich studentek. Z dopisu otiskujeme:

Vážený pane rektore,
na Vaší filozofické fakultě studují obor Management v neziskovém sektoru 3 dívenky: Nikola Kramárová, Hana Řežábová 
a Erika Něničková. Byly u nás v kojeneckém ústavu na praxi a slíbily mi, že „něco“ pro naše děti udělají. Fascinovaly mne tím, 
že nezůstalo pouze u slibů, ale že dokázaly v rámci své aktivity, kterou nazývají „Pošli to dál“, nasbírat obrovské kvantum 
obnošeného šatstva a uspořádat bazar, kde se nashromážděné oblečení prodávalo. Vše bylo v jejich režii. Nikdo jim nepo-
máhal. Při bazaru, uspořádaném počátkem prosince, shromáždily sumu 28 000 Kč a po dohodě s námi zakoupily baby-
senzory (přístroje na hlídání dětí, které alarmují, když dítě přestane dýchat). Kromě toho nakoupily rehabilitační pomůcky 
a dnes vše donesly k nám do dětského centra.

Viděl jsem jejich radost z dobrého skutku, který vykonaly. Tato událost mne přesvědčila, že to s tou dnešní mládeží 
opravdu není tak špatné. 

Proč Vám to, pane rektore, píši? Chci poděkovat i Vám, pedagogům, protože i Vy máte podíl na formování těchto dívek. 
Práce s mladými lidmi má, jak je vidět, smysl.  Mějme, prosím, společnou radost z aktivity těchto skvělých studentek.

                                                                                                                                     
  MUDr. Zdeněk Novotný,

                                                                                                                ředitel Dětského centra Ostrava

Takovýto dopis vždy potěší, obzvlášť v dnešní době. Snahou každého z nás by mělo být pomáhat lidem v nouzi.  A s tímto 
krédem se naše studentky ztotožnily. Prokázaly dobrou vůli i nezměrnou snahu pomoci. Věřím, že svými činy ukázaly ces-
tu dalším. 

                                                                                      Prof. PhDr. Aleš Zářický,
                                                                                      děkan FF OU

Členové katedry sociologie na cestě na Ukrajinu…

   Donbas Aréna. Nicole Horáková, Iryna Sykorskaja, Jan Kajfosz            
            Foto: archiv autora

Zprávy z Ukrajiny jsou znepokojivé 
a situace je nepřehledná. Kyjevská 
revoluce z Majdanu změnila poli-
tickou konstelaci v této zemi a postoj 
ruského státu k poslednímu vývoji 
zatím není jasný. Přestože masmédia 
v západních zemích vytvářela dojem 
nebezpečí a obrazy z Ukrajiny nebyly 
příliš lákavé, rozhodli se členové ka-
tedry sociologie Filozofické fakulty 
OU, dr. Nicole Horáková a dr hab. Jan 
Kajfosz, přijmout pozvání na konfe-
renci do Doněcka, kterou uspořádala 
na partnerské univerzitě Doneckij go-
sudarstvennyj universitet upravlenija 
tamní katedra sociologie. Konference 
k tematice sociálních problémů, ze-
jména z oblasti sociologie manage-
mentu, se konala dne 28. 2. 2014 ve spo-
lupráci s asociací sociologů na Ukra-
jině. Po úvodních referátech v plénu 
pokračovala jednání odpolední prací 
v sekcích a byla ukončena galave-
čerem. Referáty tematicky obsáhly



velké spektrum klíčových otázek od 
vztahů mezi administrativou a lokál-
ními samosprávami přes problémy 
na pracovním trhu až po personální 
bezpečnost a personalistiku  jako 
takovou. Všechny referáty se  přímo 
či nepřímo dotýkaly nejnovějších 
událostí a ukrajinští sociologové vřele 
diskutovali aktuální politickou si-
tuaci v zemi, jakož i její dopady na bu-
doucnost jejích obyvatel. Padala vel-
mi otevřená slova, jednání bylo do-
provázeno pronikavými analýzami 
současného vývoje ve státě i v re-
gionu, a to ze sociologického hledis-
ka. V diskusi přišla nakonec řada i na 
osobní zkušenosti a s nimi související 
mínění. 
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Členové katedry sociologie na cestě na Ukrajinu…
Pro nás jako členy katedry sociolo- 

gie bylo velice cenné seznámit se bez- 
prostředně s názory ukrajinských 
kolegů a získat tak do značné míry 
přímý, mediálně nezprostředkovaný 
obraz tamních událostí. Neméně zají-
mavé byly rozbory různých jevů sou-
visejících mezi jiným s aktuální poli-
tickou a společenskou situací na Ukra-
jině. Přes drobné jazykové bariéry, 
které jsme byli nuceni překonávat, 
jsme tak dostali možnost proniknout 
do lokálních úhlů pohledů na danou 
tematiku. Návštěva v Doněcku se-
stávala nejenom ze samotné práce, ale 
i z kulturního programu, který pro nás 
připravili členové tamní katedry soci-
ologie. Mimo jiné jsme si mohli pro-

hlédnout moderní fotbalový stadion 
Donbas aréna, kde se hrál evropský 
šampionát v roce 2012, a stejně tak malé, 
ale hezké muzeum fotbalového klubu 
Shakhtar Donetsk, který má kromě 
významově stejného názvu (horník) i po- 
dobnou historii jako Baník Ostrava. 
Kromě toho jsme viděli centrum 
města, byli svědky proruské demon-
strace, zdaleka ne masové, a užili si ve- 
černí balet Louskáček. 

Návštěva v Doněcku byla neje-
nom zajímavou zkušeností, ale zá-
roveň přispěla k upevnění vztahů 
a kooperace mezi FF OU a univerzi-
tou v Doněcku.

 
 Nicole HORÁKOVÁ, Jan KAJFOSZ
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Dějiny české sociologie 
Zdeněk R. Nešpor a kol. - 27.3.2014

Obsáhlá publikace přináší první komplexní zpracování vývoje české sociologie od jejích počátků v 19. století 
do současnosti. Ukazuje proměny teoretických, metodologických a ideových paradigmat v jejich oborovém i ce-
lospolečenském kontextu. Dějiny české sociologie, která ve 20. století prošla řadou prudkých vzestupů i strmých pádů, 
nelze totiž oddělit od vývoje celé české společnosti. Sociologie naopak mnohdy představovala jeho esenci a na je-
jím budování se ostatně podílely čelné osobnosti českého veřejného života, včetně prezidentů T. G. Masaryka 
a Edvarda Beneše. Sociologický ráz měly i některé úvahy Václava Havla. To naneštěstí neznamená, že by sociologie pro 
většinu občanů dnes představovala něco víc než různé ankety a výzkumy veřejného mínění. Autoři knihy se kriticky 
vyrovnávají i  s touto skutečností a snaží se ukázat, proč současná česká sociologie přes nikdy nebývalou podporu 
nedosahuje lepších výsledků.

Vázaná, 668 str., ISBN:978-80-200-2355-1, EAN:9788020023551, DPC 695 Kč

http://www.academia.cz/dejiny-ceske-sociologie.html

Vlčí dítě 
Ingeborg Jacobsová - 25.3.2014

Co všechno zažila Liesabeth Ottová, Němka z Východních Prus, která se po válce v sedmi letech ztratila zbytku své 
rodiny? Ocitla se v Litvě, toulala se po kraji, žebrala, kradla nebo vypomáhala u sedláků. Protloukala se stejně jako 
mnoho jiných německých „vlčích dětí“, které v důsledku války přišly o rodiče a skončily jako bezprizorní v Litvě, 
Lotyšsku či Bělorusku. Vyhnula se transportům zbylých Němců z těchto končin do sovětské zóny Německa, následoval 
dětský nápravný tábor, lágr pro dospělé, život na Sibiři až po finální zakotvení v Německu. Otevřený a dramatický 
příběh v ich-formě o tom, jak Liesabeth hledá své kořeny, domov, rodinu. Vychází v edici Paměť.

Vázaná, 312 str., ISBN:978-80-200-2339-1, EAN:9788020023391, DPC 355 Kč

http://www.academia.cz/vlci-dite.html
                                  Vybrala Eva MRHAČOVÁ


