BULLETIN FHS
Duben – květen – červen – červenec 2015
Milé kolegyně, milí kolegové,
léto je v plném proudu a my vám přinášíme krátký sestřih nejvýznamnějších
událostí, které se za poslední dobu udály na fakultě. Přejeme hezký zbytek
dovolených a v září se těšíme na viděnou!

Ukončení studia na FHS
Letos úspěšně ukončilo studium na Fakultě
humanitních studií 503 absolventů. Jako každý
rok i letos obdrželi nejúspěšnější studenti ocenění.
Cenu rektora za diplomovou práci a výborný
prospěch získala Pavla Kloubková, studentka
Sociální pedagogiky. Na Cenu primátora města Zlín
byl za svou diplomovou práci nominován Roman
Špaček, student Sociální pedagogiky. Cenu děkanky
obdržel Miroslav Tymonek, student Německého
jazyka pro manažerskou praxi, za výborně
vypracovanou bakalářskou práci, dlouhodobý zájem
o obor a zapojení se do akademického a odborného
života fakulty.

Návštěva významných osobností na FHS
Americký velvyslanec na fakultě
Dne 22. dubna naši fakultu navštívil velvyslanec
Spojených států amerických, Andrew H. Schapiro.
V rámci předmětu Americké reálie se setkal se
studenty manažerské angličtiny a s vedením fakulty
i univerzity. Svou přednášku zaměřil na politické
a obchodní vztahy mezi ČR a Spojenými státy;
v následné diskuzi ale zazněly i dotazy týkající se
krize na Ukrajině, vztahů USA s Ruskem nebo
obchodu mezi Evropskou unií a USA.

Cena MUDr. Vlasty Rybkové určená pro studenty
nelékařských zdravotnických oborů putovala
k Barboře Tomšů, studentce oboru Všeobecná
sestra (viz foto studentky s prof. Rybkou).

Co náš čeká v zimním semestru
31. srpna 2015: Setkání zaměstnanců FHS
3. - 4. září 2015: From Theory to Practice
6. října 2015: Nové trendy ve zdravotnické praxi
Od září bude fungovat nová verze Moodle
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Seminář pozitivní psychologie
Dne 8. července se na FHS konal v rámci interního
projektu seminář Pozitivní psychologie nejen
v pedagogickém poradenství. Seminář vedl
dr. Jim Johnson, odborník z Point Loma Nazarene
University, San Diego (USA), a mezi doktorandy
i vyučujícími se setkal s nebývalým zájmem.

Nejvýznamnější akce fakulty
55. Zlín Film Festival: Byli jsme u toho!
Tak jako vloni, i letos se Fakulta humanitních studií
zapojila do příprav a realizace doprovodného
programu pro děti na Festivalovém zámku. Po celý
týden od 29. května do 4. června zajišťoval Ústav
školní pedagogiky v prostorách zlínského zámku
nepřeberné množství her, naučných aktivit
a tvořivých dílen.

Junior univerzita
Druhý týden v červenci patří na FHS již tradičně
Junior univerzitě. Program pro děti se odehrává
přímo v lavicích vysokoškolských učeben, ovšem
nechybějí ani zajímavé výlety a exkurze.

V úterý patřil celý Festivalový zámek naší fakultě. Na
akci Den s FHS si studenti pod odborným vedením
připravili pro děti jazykové okénko, zábavné pokusy,
nácvik první pomoci, ale i lekce zumby. Vedle her
a vzdělávacích aktivit zajišťovali budoucí zdravotníci
také po celou dobu festivalu zdravotnický dozor.
Videoreportáže z jednotlivých dnů můžete vidět na
fakultním Youtube kanálu, fotografie na webu FHS
a také na fakultním Facebooku.

Víte, že FHS má vlastní vlog?
Pravidelné reportáže z akcí fakulty
i studentského života najdete na Youtube
kanálu Fakt Hustý Studium. Staňte se jeho
odběrateli a nic vám neuteče!
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Stejně jako pro ostatní studenty začíná Junior
univerzita imatrikulací a je zakončena slavnostní
promocí. Letos se promocí zúčastnil také
významný herec a komik Josef Alois Náhlovský.
Ten při této příležitosti obdržel od dětí titul
Doctor honoris causa junior. Video z celé akce
naleznete zde.

Akce fakulty měsíc po měsíci
DUBEN

Inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí
se speciálními vzdělávacími potřebami
Dne 16. dubna proběhlo společné setkání studentů
Fakulty humanitních studií a Diakonie Vsetín
zaměřené na oblast inkluzivního vzdělávání
a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami. Studenti oboru Sociální pedagogika tak
měli jedinečnou možnost diskutovat o problémech,
které přímo souvisí s jejich studijním zaměřením
a mohli porovnat své teoretické znalosti
se zkušenostmi odborníků z praxe.

KVĚTEN
Senior Cup

Valná hromada Asociace poradců
pro pozůstalé
Ve dnech 6. a 7. června se na Ústavu
zdravotnických věd uskutečnila první valná
hromada Asociace poradců pro pozůstalé, z. s.
Asociace sdružuje kvalifikované odborníky
v poradenství pro pozůstalé, kteří nabízejí
neocenitelnou pomoc a podporu lidem po ztrátě
blízké osoby. Děkujeme kolegům, že se touto
problematikou zabývají.

Spolupráce ÚZV s praxí
Praxe je nedílnou součástí všech studijních oborů
na FHS, obzvlášť důležitou roli hraje
u zdravotnických oborů. S cílem prohloubit
kontakt mezi teorií a praxí proběhlo 22. června
a 2. července v nemocničním areálu setkání
odborníků z terénu podílejících se na praktické
výuce studentů se zástupci ÚZV a fakulty.
Aby vedení praktické výuky bylo skutečně
profesionální i z pohledu didaktického, uspořádala
dr. Krátká (ÚZV) kurz Pedagogické vedení
studentů v klinické praxi. Koncem června
převzaly
úspěšné
absolventky
osvědčení
o absolvování a staly se kvalifikovanými
mentorkami pro budoucí všeobecné sestry.

Více info o všech akcích na fhs.utb.cz
Studentky Ústavu zdravotnických věd se zapojily
v rámci dobrovolnické činnosti do akce Senior Cup,
která se uskutečnila 28. května v Luhačovicích.
V rámci tradiční soutěže v pétanque, s účastí více
než stovky seniorů, pomáhaly naše studentky jak
s technickým zajištěním akce, tak při asistenci
seniorům a zajištění zdravotního dozoru.

ČERVEN - ČERVENEC
Nad oblaky aneb Každý může být
hvězdou
Studentky oboru Všeobecná sestra v rámci
dobrovolnické činnosti vypomáhaly při organizaci
krajského kola pěvecké a výtvarné soutěže
pro osoby s hendikepem Nad oblaky aneb Každý
může být hvězdou, která proběhla 3. června
v 14|15 Baťově institutu ve Zlíně.
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Studenti FHS v akci
Show-off/Zeig dich popáté
Již popáté fakulta organizovala tradiční
celouniverzitní soutěž v prezentacích v angličtině
a němčině Show-off/Zeig dich. Letošní ročník
soutěže proběhl 16. dubna a novinkou byla
účast zahraničních studentů. Sešly se zde
příspěvky vědecké, ale i takové, které odráží
zájmy studentů, jako například zdravý životní styl
či zajímavosti o Nigérii.
V kategorii doktorandů a studentů filologie
zaujaly porotu prezentace Kristýny Štecové
(FHS), Blanky Svobodové (FT) a Petry-Susanne
Schmauderové (FHS). V kategorii bakalářů a
magistrů zvítězili Tomáš Pecold (FMK), Klára
Štecová (FHS) a Juraj Lagin (FaME).

Studentské konference a SVOČ
Měsíc duben byl nabitý akcemi, kde mohli
studenti předvést své vědomosti a dosavadní
badatelské výsledky. Jednou z nich byl i 6. ročník
Studentské konference ÚPV, která se konala
21. dubna za účasti více než šedesáti studentů.
O dva dny později proběhla podobná konference
také na Ústavu školní pedagogiky. Především
studenti posledního ročníku si zde mohli
vyzkoušet obhajobu bakalářské práce nanečisto.
Obě konference dokazují, že začít s výzkumem
a jeho prezentací se dá už na bakalářském stupni.
V podobném duchu se nesla i soutěž studentské
vědecké a odborné činnosti (SVOČ), tentokrát
s tématy i ze zdravotnické oblasti, která se konala
22. června. Studenti již pošesté prezentovali
výsledky svých odborných aktivit na veřejné
obhajobě prací. Za oblast pedagogiky byly
oceněny studentky Klára Urbaniecová a Beáta
Deutscherová, za zdravotnickou problematiku
si ocenění odnesly Barbora Tomšů a Aneta
Botková. Na fakultním webu najdete fotogalerii
k těmto akcím.

Ze zákulisí
Sportovní den na FHS
V rámci univerzitního sportovního dne 29. dubna
vyrazili na pochod také zaměstnanci FHS.
Se zastávkou u Svaté vody a odpočinkem
u malenovického hradu se zaměstnanci FHS,
posilněni vydatným obědem, vrátili zpět do Zlína.
Ačkoliv počasí turistům příliš nepřálo, bylo
celodenní sportování příjemným zpestřením
pracovního kolotoče a příležitostí pro utužení
nejen pracovních vztahů.
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Zaměstnanci fakulty se představují
Shufang Lu
Od začátku letního semestru můžete na
fakultních chodbách potkat novou
posilu Ústavu moderních jazyků
a literatur. Shufang Lu (nebo správně
čínsky Lu Shufang, protože příjmení
v čínštině stojí před jménem) studovala
učitelství čínštiny a obecnou lingvistiku
na univerzitách v Henanu a Pekingu.
Na FHS vyučuje kurzy čínštiny
pro studenty i veřejnost, které rychle
získaly na popularitě. Je vdaná a má
dvouletou dceru.

