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Setkání uèitelù nìmèiny

Stožec 2005

Dne 7. kvìtna se v budovì Fakulty elektrotechnické konalo setkání uèitelù nìmèiny základních, støedních a vysokých
škol nazvané Deutschlehrertag/Den uèitelù nìmèiny. Setkání poøádal GoetheInstitut Praha spoleènì s katedrou aplikované germanistiky FF ZÈU.

Ve dnech 18. až 22. dubna poøádala
katedra geografie Fakulty pedagogické
ZÈU v obci Stožec na Šumavì terénní
praxi z pøedmìtu Humánní geografie.

a cvièení, napø. pøi vysvìtlování užití
èlenù v nìmèinì, výuce tvoøivého psaní èi
odborné komunikace. Zajímavé byly
i semináøe vìnované využití jazyka reklamy ve výuce nìmèiny. K dùležitým tématùm patøilo v neposlední øadì pøedstavení
nových výukových materiálù
pro základní a støední školy.
Tato akce, která byla døíve praDen uèitelù nìmèiny byl doplvidelnì poøádána pøímo v budovì
nìn putovní výstavou vìnovaGoethe-Institutu Praha a získala
nou blížícímu se Mistrovství
si mezi uèiteli velkou oblibu, se
svìta ve fotbale 2005, prezentací
od minulého roku stala akcí
materiálù k výuce nìmeckého
putovní, o jejíž organizaèní
jazyka (vydavatelství Max
zajištìní se mohou ucházet pedaHueber Verlag, Fraus, Klett aj.)
gogická pracovištì z celé ÈR.
a dalších organizací podporujíKatedra aplikované germanisticích pobyty èeských žákù v SRN
ky tak využila možnosti prohlou(Kinder- und Jugenderholungsbit spolupráci mezi ZÈU a mezizentren Sachsen).
národnì uznávanou organizací Velvyslanec SRN
Na Den uèitelù nìmèiny pøijalo
podporující nìmecký jazyk v ÈR M. Libal.
pozvání asi 80 úèastníkù, kteøí
a nìmeckou
kulturu
nejen
byli spokojeni jak s náplní
v Èeské republice.
a úrovní semináøù, tak s organiCelý program byl uveden pøednáškou zací ve velmi pøíjemných prostorách
velvyslance Spolkové republiky Nìmecko Fakulty elektrotechnické.
v ÈR dr. Michaela Libala na téma
Katedra aplikované germanistiky dìkuje
"60 Jahre Kriegsende". Dr. Libal se v pøed- vedení univerzity za poskytnutí reprezennášce zamyslel nad historickými, morální- tativních prostor pro konání Dne uèitelù
mi a spoleèenskými aspekty vývoje druhé nìmèiny. Velký dík patøí rovnìž studentùm
svìtové války a nad podílem jednotlivých a doktorandùm FF, FEL a FST Ondøeji
velmocí na prohrách i vítìzstvích tohoto Krátkému, Ruslanu Zelenskému, Václavu
období. Poté mìli úèastníci možnost výbì- Kubernátovi, Davidu Burgetovi, Michalu
ru mezi øadou paralelnì probíhajících Dufkovi a Bohumíru Jarošovi, kteøí orgasemináøù vedených èeskými i nìmeckými nizátorkám velmi pomohli v závìreèné
pedagogickými pracovníky z vysokých fázi pøípravy.
škol v ÈR a spolupracovníky Goethe-Institutu. Semináøe byly vìnovány možnostem
Mgr. Marina Mináriková,
využití rùzných didaktických postupù
katedra aplikované germanistiky FF

Moot Court 2005
V pondìlí 9. kvìtna propuklo u Okresního soudu Plzeò-mìsto bouølivé soudní
jednání mezi panem Vinaøem a Vysokou
školou enologickou ve Znojmì. Zvláštní
však na celém sporu bylo, že právní
zástupci obou stran nebyli tentokráte
renomovaní advokáti, ale studenti právnických fakult a veøejné správy, kteøí se
pøihlásili do soutìže v simulovaném
soudním jednání z oblasti èeského soukromého práva Moot Court 2005.
Soutìž byla poøádána jako jedna ze souèástí projektu Národního vzdìlávacího
fondu o. p. s. "Právní aspekty rùzných
druhù diskriminace v EU a ÈR", který je
financován Evropskou komisí ve spolupráci s Úøadem vlády ÈR v rámci vládní
kampanì proti rasismu.
Studenti se tak mìli netradièní formou
seznámit s právní úpravou diskriminaèních otázek nejen v èeském, ale i v evropském právním øádu. Fiktivní pøípad pøipravili odborníci z Ústavu státu a práva AV

Šestnáct studentù uèitelství geografie pro
støední èi základní školy pod pedagogickým vedením RNDr. Marie Novotné se ve
Stožci, který leží pøímo na území Národního
parku Šumava, zabývalo tvorbou dìtských
projektù zamìøených na ekologii, ekologické cítìní a vnímání krajiny. Koneèná
podoba projektù byla nakonec prezentována a poskytnuta k využití ekologickému
støedisku Stožec, v nìmž byli studenti po
celou dobu trvání praxe ubytováni.

Studenti v rámci praxe navštívili také
místní malotøídku, která patøí co do poètu
žákù k nejmenším v republice (navštìvuje
ji 8 žákù), zdolali vrch Stožec nebo navštívili Stožeckou kapli, známé poutní místo.
Završením týdne byla potom pomoc studentù pracovníkùm Správy NP Šumava pøi
organizaci Dne Zemì, který každoroènì
pøipadá na 22. dubna. Akce byla urèena
žákùm základních škol z nejbližšího okolí
Stožce.
Pøínosem praxe je i možnost využití novì
vypracovaných projektù v rámci výuky èi
jiných mimoškolních aktivit.
Michaela Lamlechová,
studentka KGE

Studenti katedry geografie FPE ve Stožci.
ÈR a na místa soudcù usedli skuteèní
soudci a praktici z advokátních kanceláøí.
Nejdøíve se studenti museli poprat
s písemným právním rozborem pøípadu,
a to jak za stranu žalující, tak za stranu
žalovanou. Deset nejlepších pak postoupilo
do ústního kola. Ve finále se nakonec utkaly
dva dívèí týmy Fakulty právnické ZÈU,
které obhajovaly svá tvrzení pøed dìkanem
FPR ZÈU JUDr. Milanem Kindlem, pøedsedou Krajského soudu v Plzni JUDr.
Zdeòkem Jarošem a pøedsedou Okresního
soudu Plzeò-mìsto Mgr. Jiøím Levým. Po
velmi vyrovnaném boji zvítìzil soutìžní
tým ve složení Patricie Tùmová a Petra
Fousková. Cenu za nejlepší písemný právní
rozbor získal druhý finálový tým ve složení
Jana Hlaváèková, Lucie Rabochová
a Magdalena Iliadisová. Pro vítìzný studentský tým je pøipravena cesta do Lucemburku, bìhem níž se budou moci seznámit
blíže s prùbìhem jednání u Soudního
dvora Evropských spoleèenství.
JUDr. Veronika Outlá

Svìt knihy Praha 2005
Ve dnech 5. až 8. kvìtna se v Prùmyslovém paláci pražského Výstavištì uskuteènil 11. roèník mezinárodního knižního veletrhu Svìt knihy Praha 2005.
Výstavy se jako již tradiènì zúèastnilo
i Vydavatelství ZÈU v Plzni spoleènì
s ostatními vydavatelstvími vysokých škol
v ÈR. O propagaèní stánek, kde našemu
vydavatelství patøil jeden samostatný
panel, byl ze strany veøejnosti velký
zájem. Novì byl pøedstaven spoleèný
poster jednotlivých vystavujících univerzit
a vysokých škol s informacemi o založení,
fakultách, poètech studentù, knižní produkci apod. Vítanou novinkou byla také
powerpointová prezentace všech vysokoškolských a univerzitních vydavatelství
promítaná bìhem celé výstavy.

Zástupci vysokoškolských vydavatelství
využili vzájemného setkání k diskuzím
o budoucnosti a finanèním zabezpeèení
vydavatelských útvarù. V tomto smìru je
Vydavatelství ZÈU o krok vpøed – v nových podmínkách již pøes rok funguje.
Bìhem veletrhu se nám podaøilo navázat
spolupráci s dalšími (i komerèními) vydavatelstvími a vìøíme, že koneèný efekt
ocení pøedevším studenti. Zároveò doufáme,
že naše produkce oslovila i mimoplzeòské
zájemce, takže lze oèekávat, že se publikace
ZÈU dostanou i do ostatních regionù
Èeské republiky.
Ing. Petr Kvarda,
Vydavatelství ZÈU

Soutìž SVOÈ v matematice
Katedra matematiky Fakulty aplikovaných vìd s podporou poboèky JÈMF
v Plzni organizovala ve dnech 24. až
26. kvìtna ve školicím støedisku ZÈU
v Neètinech závìreèné èesko-slovenské
kolo soutìže SVOÈ v matematice.

Soudní porota soutìže Moot Court 2005 u Okresního soudu Plzeò-mìsto.
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Vyhlašovatelem soutìže SVOÈ je Èeská
matematická spoleènost, sekce Jednoty
èeských matematikù a fyzikù a Slovenská
matematická spoloènos• Jednoty slovenských matematikov a fyzikov. V roce 2005
byla organizací závìreèného mezistátního
èesko-slovenského kola povìøena Fakulta
aplikovaných vìd Západoèeské Univerzity
v Plzni.
Soutìže se mohl zúèastnit každý student
(nebo kolektiv studentù) denního bakaláøského nebo magisterského studia kterékoliv fakulty, resp. vysoké školy v ÈR nebo

SR (pokud student již neukonèil jinou
vysokou školu). Soutìž se uskuteènila ve
formì závìreèné Studentské konference
SVOÈ 2005.
Univerzity, resp. fakulty, pøihlásily
v tomto roce do soutìže rekordní poèet
58 prací, z toho MFF UK 18 prací, FMFI
Bratislava 12 prací, FAV Plzeò 10 prací,
PF Košice 7 prací, MÚ Opava 6 prací,
ÈVUT (FS, FJFI) 2 práce, ÈZU Praha
2 práce, FPV B. Bystrica 1 práci.
Odborné poroty urèily poøadí podle kvality a nejlepší práce pak byly ocenìny
diplomy a finanèními cenami. Na
http://www.svoc2005.zcu.cz je úplný
seznam pøihlášených prací. Témata byla
velmi rozmanitá a dokládají odbornou orientaci matematických pracoviš• jednotlivých univerzit.
Pokraèování na str. 7

