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vychází 15. října 1999

Návštěva J. Rumla na UP

XI. mezinárodní sympozium o speleoterapii

V pondělí 11. 10. se na UP setkal senátor PČR
a předseda strany Unie svobody Jan Ruml
s vedením univerzity. Jak pro Žurnál UP J. Ruml
uvedl, výměna názorů se týkala celé řady
problémů, se kterými se v současné době vysoké školy potýkají: Seznámil jsem se zde s konkrétními problémy jedné prestižní univerzity, kdy
chybí dostatek financí na její provoz, natož na její
další rozvoj. Shodli jsme se na tom, že musí jít

Z pověření UIS (Union internationale de spéléologie) a její stálé komise pro speleoterapii
uspořádaly Lékařská fakulta UP a Dětská léčebna respiračních onemocnění ve Zlatých
horách ve dnech 23. – 26. září 1999 mezinárodní sympozium o speleoterapii v krásných prostorách dětské léčebny. Organizací byli pověřeni prim. MUDr. V. Svozil a prof. Z. Jirka, CSc.,
který byl zároveň jmenován předsedou vědeckého výboru.
Sympozia se zúčastnilo více než 90 odborníků z dvanácti států (Anglie, Česká republika,
Chorvatsko, Maïarsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovinsko
a Slovenská republika). Bylo předneseno 46
referátů. Simultánní překlad z angličtiny a do
angličtiny byl na velmi dobré úrovni. Sympozium, které se konalo pod přímou záštitou
ministra životního prostředí, ministra zdravotnictví a nadace O. Havlové, zahájil rektor
naší univerzity prof. L. Dvořák, CSc.., a čestný
prezident UIS prof. H. Trimmel z Vídně. Na
sympoziu bylo vzpomenuto 200. výročí narození zakladatele prvního vodoléčebného a klimatického ústavu na světě V. Priessnitze (1799
až 1851, výročí UNESCO 1999).
Na společném jednání se sešli specialisté
z řady vědeckých oborů: medicíny, geologie,
ekologie, karstologie, radiochemie, klimatologie, specialisté na otázky geoelektřiny, geomagnetizmu, geoaerosolu). Hlavními tématy
bylo využití podzemních prostor k terapii a jejich ochrana jako významného přírodního
zdroje, geologické složení a mikroklima přírodních a umělých podzemních prostor, klinická problematika speleoterapie a laboratorní
a teoretické aspekty speleoterapie. Ke všem

o vícezdrojový způsob financování, což souvisí s otázkou vytvoření finančně a kompetenčně silných regionů, které budou s daným systémem vzdělávání korespondovat. Hovořili jsme také o aplikaci vysokoškolského zákona, o otázce školného jako o jednom ze
zdrojů financování vysokých škol, o systému celoživotního vzdělávání. Celá debata byla rámována
hlavním, prioritním problémem dneška – „domácím
úkolem“ ČR splnit sama pro sebe parametry vstupu do Evropské unie. V tom hraje vzdělanost klíčovou roli – parametry vzdělanosti jsou limitujícím
faktorem kvality života, a jestliže ČR směřuje do
EU, celé pojetí vzdělanosti musí být měřeno zcela
jiným pohledem než dosud. Jak J. Ruml zdůraznil, je pro ústavního činitele možnost diskuse
s představiteli konkrétní vysoké školy základní
a zásadní orientací v dané problematice.
-mavFoto T. Jemelka

Rektor
Univerzity Palackého v Olomouci
si vás dovoluje pozvat

k slavnostnímu otevření
a prohlídce
Informačního centra
Univerzity Palackého
v budově barokní
Tereziánské zbrojnice
v pondělí 25. října 1999
ve 13.00 hodin
Biskupské náměstí 1, Olomouc
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Foto archiv autora
předneseným pracem proběhla mimořádně
rozsáhlá diskuse.
Velké pozornosti všech účastníků se těšily
také doprovodné akce: odborná exkurze do
podzemních prostor využívaných pro speleoterapii, exkurze do Lázní Jeseník-Gräfenberg
i návštěva znovu vybudovaného poutního kostela P. Marie Pomocné s malým varhanním
koncertem (Z. Jirka).
Velký zájem vyvolal zejména ucelený soubor prací obsahující výsledky projektu Evropského společenství PHARE I EC/HEA/10 (nositel Lékařská fakulta UP, odpovědný řešitel
prof. Z. Jirka, CSc.), který byl příkladem úzké
spolupráce z mnoha oborů: Přírodovědecké fakulty UP (Zimák) a MU (Štelcl, Faimon), Lékařské fakulty UP (Weigl, Jirka, Malinčíková),
Fakultní nemocnice Olomouc (Boháč), Vojenské vysoké školy Vyškov (Navrátil, Sládek, Sas)
a dalších. Z přírodovědných faktorů byly moniDokončení na str. 4

Zpráva evaluační komise CRE na internetových
stránkách UP
Začátkem tohoto týdne byla na webové stránky UP umístěna Zpráva evaluační komise CRE,
která je výsledným shrnutím analytické práce
realizované členy komise na jaře 1999 na UP.
Zpráva obsahuje části věnované limitům a normám instituce (hlediska zdrojů, vývoje, kvality
a organizace), schopnosti ke změně (poslání

Kandidáti pro doplňovací
volby do AS UP
V pondělí 26. 10. 1999 proběhnou doplňovací
volby do AS UP, do nichž za studenty kandidují P. Jadviščoková (nar. 1976), D. Jelenová (nar.
1979) a S. Králová (nar. 1977), všechny tři kandidátky jsou posluchačkami LF UP. Volební
místnosti na jednotlivých fakultách budou tyto:
CMTF – Rotunda, LF – Teoretické ústavy, FF –
aula FF, PřF – zasedací místnost děkanátu, PdF –
posluchárna P 15, FTK – zasedací místnost
děkanátu, PF – předsálí budovy 1.
-red-

univerzity, politika instituce, střednědobá
a dlouhodobá strategie, řízení změny) a závěrečné shrnutí.
Plné znění výsledné zprávy (v českém překladu) lze nalézt na adrese http://www.upol.cz
v rubrice Aktuality.
-red-
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Zprávy, informace, oznámení
Rektor
Univerzity Palackého
Vás zve
k besedě prof. PhDr. Josefa Jařaba, CSc.,
s účastníky listopadových událostí
v Olomouci
na téma
TADY A TEĎ – PO DESETI LETECH,
kterou při příležitosti 10. výročí
17. listopadu 1989
pořádá Univerzita Palackého
v Olomouci.
V diskusi, ke které jsou zváni členové akademické obce, studenti UP a široká olomoucká veřejnosti, se společně pokusíme
dospět k reflexi uplynulého desetiletí vývoje české společnosti ve světle nadějí,
očekávání a šancí, které nabídl listopad
1989.
Průvodci večera budou
Mgr. Václav Burian a Mgr. Pavel Šaradín.
Setkání bude zahájeno 2. 11. 1999
v 19.00 hodin
v aule Filozofické fakulty UP.
K aktivní účasti srdečně zve

prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.

Jen několik řádků

Studentská výzva
Podle informací, které poskytuje plakát umístěný
na vstupních vratech Rektorátu UP v Křížkovského
ulici, zjistili studenti olomoucké univerzity, že jim
jejich alma mater poskytuje mnohem omezenější
přístup k výpočetní technice, než by potřebovali
a než je obvyklé na univerzitách ne-východoevropského typu.
Mají samozřejmě pravdu a pravděpodobně je
správný i jejich odhad o počtu těch, kteří končí svá
studia nedotčeni znalostmi práce s počítačem.
Pokud však vyzývají vedení univerzity a jejích
fakult, aby tuto neblahou situaci řešily, ztrácejí
zřejmě čas i energii.
Není samozřejmě povinností studenta znát aktuální finanční situaci a možnosti své školy. Přesto
by však snad bylo možné očekávat alespoň zběžné
povědomí o tom, že východoevropská univerzita,
kterou si vybrali k získání vysokoškolského diplomu, je a ještě patrně nějakou dobu bude především
chudobná. Poslední informace z MŠMT hovoří o tom,
že v příštím roce bude UP hospodařit s ještě o něco
menším objemem financí ze státní dotace než letos,
zvláště pokud si nevytvoří ucelený systém financování
z více zdrojů. Za jednu z možných a doposud nevyužitých alternativ je v tomto smyslu považováno
např. školné (pro změnu jeden z charakteristických
rysů vysokých škol na západ od našich hranic)…
Pokud je však zmíněná výzva předzvěstí aktivního nástupu studentstva k odpovědnému hodnocení kvality studia na UP, je třeba začít se těšit.
V. Mazochová

Volba děkana PdF

Volba děkana FF UP

Volební komise Akademického senátu PdF UP ve
složení doc. J. Čížková, CSc., Mgr. M. Dopita a H.
Konvalinková, studentka 3. ročníku (AJ–HV), vyhlašuje podle § 5 Statutu PF UP volbu kandidáta na funkci děkana PF UP na další funkční
období.
Písemný návrh na kandidáta na funkci děkana může podat každý člen nebo skupina
členů akademické obce PdF UP do 8. listopadu
1999. Návrh zašlou předsedkyni Akademického senátu PdF UP (Žižkovo nám. 5, Olomouc).
Představení kandidátů na funkci děkana PdF
UP v Olomouci se uskuteční dne 8. prosince 1999
v 10.00 hod. v aule Pedagogické fakulty UP.
Volba se uskuteční dne 15. prosince 1999 na
zasedání Akademického senátu PdF UP.
-raf-

Dne 15. 12. 1999 proběhne na zasedání Akademického senátu FF UP volba děkana Filozofické fakulty UP. Jménem volební komise vás
žádáme o vaše návrhy kandidátů na tuto funkci. Navržená jména kandidátů odevzdejte nejpozději do 26. 11. 1999 do poštovní přihrádky
prof. E. Petrů, DrSc., PhDr. P. Hory, Ph.D. (oba
Katedra bohemistiky FF UP) nebo PhDr. J. Nového, Ph.D. (Katedra germanistiky a nederlandistiky FF UP).
Za volební komisi
Prof. E. Petrů, DrSc., PhDr. P. Hora, Ph.D.
a PhDr. J. Nový, Ph.D.

Návštěva belgického velvyslance na FF UP
V úterý 12. 10. 1999 navštívil FF UP belgický
velvyslanec pan Bernard Pierre, který se zde
setkal s lektorem nizozemštiny dr. W. Engelbrechtem a s Mgr. J. Uvírovou (Katedra romanistiky FF UP). Pak následovala přednáška pro
studenty, na níž pan velvyslanec hovořil o belgickém státním uspořádání a rozšíření EU z hlediska své země. V 10.30 hod. byl přijat rektorem UP prof. L. Dvořákem, CSc. Při této příležitosti projevil neskrývané potěšení z návštěvy
Olomouce a především z dialogu se studenty,
který byl podle pana velvyslance, hovořícího
plynně česky, „úplně fantastický”. Jak mimo
jiné řekl, není z těch, kteří se domnívají, že
Česká republika je jenom Praha, ale pokud mu
to jeho pracovní vytížení dovolí, rád po republice cestuje: „Mně to otevře oči. Učím se moc,
když mám možnost cestovat.“
-raf-

Foto T. Jemelka

Host z Technické univerzity ve Vídni
V pondělí 18. 10. se uskuteční v aule FF UP od
10.00 hodin přednáška s diaprojekcí rakouské
expertky doc. U. Georgeacopol-Winischhoferové z Institutu stavitelství, dějin umění a památkové péče Technické univerzity ve Vídni
na téma „Zur Baugeschichte der Wiener Ringstrasse”.
Doc. Georgeacopol-Winischhoferová je autorkou četných odborných publikací o tech-

nických památkových objektech v Rakousku
a spoluautorkou úspěšných výstav z oblasti architektury (např. o A. Loosovi). Po přednášce
bude možné diskutovat o problematice památkové péče. Na přednášku významného rakouského hosta srdečně zve všechny zájemce
Rakouský kulturní institut a Rakouská knihovna FF UP.
Dr. M. Keprtová
Katedra germanistiky FF UP

Zeptali jsme se za vás

Kdy budou identifikační průkazy?
Tuto otázku klade pracovníkům CVT stále více
studentů. Právem, nebo identifikační průkazy
měly být připraveny již před zahájením zimního
semestru. Jak jsem již informoval na jaře letošního
roku, UP se rozhodla zavést identifikační průkazy
spojené s bezkontaktní čipovou kartou, která bude
sloužit pro plánované služby studentům a zaměstnancům UP. Bude se jednat o kontrolu vstupu do
budov kolejí, speciálních učeben, knihovny, stravování, kopírování apod. Z tohoto důvodu muselo být
podle zákona vypsáno výběrové řízení na dodavatele karet, tiskárny pro jejich potisk a příslušných
snímačů. Naše dlouhé mlčení mělo prostou příčinu: stále nebylo oficiálně ukončeno výběrové řízení
na dodavatele karet. První výběrové řízení bylo
vypsáno v polovině února, tedy s dostatečným časovým předstihem, leč mýlili jsme se. Přestože UP
(a CVT nevyjímaje) nevypisovala poprvé výběrové
řízení metodou výzvy více zájemcům, rozpoutal se
nekonečný boj zúčastněných firem formou odvolá-

ní téměř na cokoliv. Nejvíce vadilo až krásné druhé
místo v soutěži apod. První kolo soutěže bylo
v červenci úspěšně zrušeno Úřadem pro hospodářskou soutěž. Po zákonné lhůtě mohlo být vyhlášeno
kolo druhé. Opět plynuly zákonem předepsané
lhůty, včetně odvolacích. Po úspěšném odražení
všech odvolání se podařilo soutěž koncem září
dokončit! Nyní již tedy běží dodací lhůty a po
dodání technologie identifikační průkazy budou
kolem Mikuláše. Dřívější termín není z technických
důvodů možný. Včas budeme informovat o vydávání průkazů pro studenty, kteří si mohli volit buï
průkaz typu ISIC nebo interní průkaz UP.
Zaměstnanecké průkazy budou řešeny počátkem roku 2000. První uplatnění průkazů v knihovně
UP bude postupně zaváděno od počátku roku 2000.
Zbývá pouze otázka: Studenti, podali jste již přihlášku?
RNDr. F. Zedník, CVT UP
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Informace o studiu v zahraničí

Stručně

Kancelář zahraničních styků RUP, Křížkovského 8, 2. patro (9.00–14.30 hod.) upozorňuje
studenty i pedagogy UP na možnosti studia
v zahraničí, které jim v průběhu akademického
roku svým prostřednictvím nabízí Informační
středisko Kanceláře zahraničních styků. Všichni zájemci mohou také využívat příruční
knihovnu, která je volně přístupná každý všední den (9.00–12.00 hod. a 13.00–14.30 hod.)
v prostorách Informačního střediska. Kancelář
zahraničních styků podává informace o následujících aktivitách:
– nabídka stipendijních pobytů MŠMT na
základě sjednaných mezinárodních smluv (stipendijní pobyty obsazované rozpisem kvót,
stipendijní pobyty obsazované konkurzem),
– stipendijní pobyty v různých zemích organizované vzdělávacími institucemi, organizacemi, nadacemi,
– informace o studijních pobytech, které si
žadatel hradí z vlastních zdrojů,
– přehled opakujících se zahraničních programů nabízejících studentům studijní a výzkumné pobyty v zahraničí,

Na programu jednání Kolegia rektora UP,
které se sešlo ve čtvrtek 14. 10., bylo projednání dlouhodobého záměru UP, pravidla vnitřního hodnocení UP aj.
***
Pod názvem Postmoderna – naděje, nebezpečí, blamáž? uvedlo Středisko ekologické výchovy a občanské sdružení Sluňákov v ÚMO
v rámci dalšího ekologického večera besedu
s filozofem R. Brázdou, sociologem S. Hubíkem,
literárním vědcem M. Arbeitem a historikem
a architektem O. Ševčíkem.
-mav-

Vysokoškoláci na Hostýn
Vysokoškolské katolické hnutí oznamuje, že se
21. 10. 1999 uskuteční tradiční pou vysokoškoláků na Hostýn. Odjezd je plánován na
14.30 hod. od kolejí 17. listopadu.
-red-

– nabídka jazykových kurzů,
– informace o programu ERASMUS (výměnné studijní pobyty v rámci zemí EU),
– informace o Merillově programu (jednoroční studijní program na vybraných školách
v USA),
– informace o mezinárodních studentských
setkáních, trzích práce atd.,
– informace o jazykových zkouškách požadovaných při studiu v zahraničí, možnost zapůjčení zkušebních materiálů,
– základní informace o uznávaných univerzitách a vysokých školách,
– pestrá nabídka zahraničních časopisů informujících aktuálně o vzdělání a školách v zahraničí (Evropa, USA, Austrálie),
– poradenství týkající se studia v zahraničí.
-red-

Univerzita třetího věku
zahajuje
Ve středu 20. 10. 1999 proběhne imatrikulace
prvního ročníku Univerzity třetího věku, kterou pořádá oddělení celouniverzitních aktivit
UP. Slavnostní akt se uskuteční ve 14 hod.
v aule Filozofické fakulty UP.
-red-

Rozhovor

Čas bilancování (II)
V předchozím čísle Žurnálu UP jsme přinesli
první část rozhovoru s prof. L. Dvořákem,
CSc., ve kterém rektor UP bilancuje své tříleté
funkční období v nejvyšší akademické funkci.
Dnes pokračujeme druhou částí:
Pane rektore, jak hodnotíte výsledek evaluace naší univerzity mezinárodní komisí
CRE? Je pro nás příznivý?
Nejprve je třeba říci, že definitivní znění zprávy
komise je již publikováno na webových stránkách
UP v českém překladu. Na podkladě závěrů tohoto
hodnocení, ale i v souladu s novým zákonem o vysokých školách jsou již zpracovávána konkrétní opatření (např. systém hodnocení a zlepšování kvality,
dlouhodobý záměr apod.), která musí vést k dalšímu
zvýšení prestiže UP.
Zpráva obsahuje kladné hodnocení např. úrovně jazykové přípravy studentů, která je nutná pro
jejich mobilitu, výsledků vědecké práce a vybavení
laboratoří, které u nás členové pracovní skupiny
navštívili, výukových standardů a rozhodnutí zavést na UP kreditní systém nebo zřetelný posun
UP směrem k úrovni typických evropských univerzit. Konstatují, že nejvíce nám ale mohou pomoci
upozorněním na slabá místa v naší práci.
K nim řadí především neexistenci komplexního
systému vyhodnocování kvality základních činností univerzity (výuky, vědy, administrativy a organizační struktury), přesné definování budoucího
profilu UP, doporučují vyšší míru koordinace
a spolupráce fakult (UP by měla být víc než pouhý
součet sedmi fakult), profesionalizaci a zahraniční
proškolení akademických funkcionářů (bohužel na
to zatím nemáme prostředky).
Mám-li hodnotit zprávu jako celek, vidím její hlavní
přínos v tom, že upozorňuje na problémy, o kterých jsme
asi většinou věděli, ale zatím jsme si nenašli dost času
a možná i důslednosti, abychom je řešili. Je třeba dodat, že
komise si nekladla za cíl provést hodnocení kvality
jednotlivých činností univerzity.

Otázka pro: Ing. P. Jasného,
Správa kolejí a menz

Ovlivní evaluace UP komisí CRE koncepci
univerzity a strategii jejího řízení?
Zmínil jsem se již o materiálu „Dlouhodobý
záměr UP“. Tento záměr, po projednání ve všech
grémiích UP, by měl představovat každoročně zpřesňovanou a ucelenou koncepci dalšího rozvoje UP
v nejbližších letech. Při jeho zpracování budou
samozřejmě využity i některé podněty z evaluační
zprávy. A tady bych možná připomenul jeden
z postřehů evaluátorů na naši adresu. Máme dost
nápadů, plánů a dobrých úmyslů, ale musíme se
naučit dotahovat je do realizačního konce.
V každém projevu zdůrazňujete potřebu
spolupráce fakult a pracoviš UP oproti jejich
izolovanosti. Které fakulty jsou nejvíce izolované? Jak jste spokojen se současným stavem?
Kdybych byl se současným stavem spokojen,
neupozorňoval bych na tento problém. V moderní
světové vědě, a tu snad chceme pěstovat, má své
významné místo interdisciplinarita a nově i transdisciplinarita. Máme několik příkladů dobře fungující mezioborové spolupráce na našich pracovištích
(včetně kooperace s ústavy AV ČR nebo s medicinskou
a farmakologickou praxí). Nicméně, k naší vlastní
škodě, zůstává i spousta nevyužitých možností. Konkrétně lze uvést historické nebo třeba filologické
obory, fyzioterapii a další, pěstované bez hlubší spolupráce paralelně na několika našich fakultách. Podobné platí, možná i ve větší míře, pro výuku. Jsem
přesvědčen, že naši studenti mají nárok slyšet ve
výuce ty nejlepší odborníky daného oboru na UP, bez
ohledu na jejich hlavní pracoviště.
Nemá smysl určovat která fakulta je nejvíce
izolovaná, některé fakulty pak jistě mají své specifické problémy. Ale nezapomínejme, že sdílený
problém je vždy menším problémem. Můžeme tak
ušetřit spoustu času, energie a mnohdy i peněz.
-mhDokončení v příštím čísle

Je pravda, že studenti PF UP byli nuceni
nastěhovat se na koleje o týden dřív, než byl
na PF zahájen školní rok?
SKM UP stanovila tři oficiální termíny
k nastěhování na koleje, platné pro celou univerzitu, a to 16., 17. a 19. 9. 1999, nebo školní rok byl
zahájen 20. 9. Tyto termíny byly vyvěšeny na všech
kolejích už před prázdninami a byly rovněž sděleny
jednotlivým fakultám. Nikdo ze studentů ani představitelů PF za celou tuto dobu neprotestoval,
i když zde byl školní rok zahájen až 27. 9.
Stanovení pouhých tří termínů nastěhování
nepovažuji za dobrý stav, z technického hlediska nic
nebrání tomu, aby se studenti na koleje stěhovali
v termínech, které odpovídají začátku školního roku
na jednotlivých fakultách. V příštím školním roce
by podle mého názoru mohlo na zasedání Kolejní
komise dojít v této otázce k dohodě mezi zástupci
studentů, fakult a SKM.
-rafV pátek 8. 10.
1999 ve 13 hodin
se v pracovně rektora UP odehrál
slavnostní akt,
při němž z rukou
prorektora pro
vědu a výzkum
prof. K. Lenharta,
DrSc., převzal
Pamětní medaili
vydanou k 50. výročí
obnovení
univerzity pan
M. Bosshart, vedoucí pracovník
švýcarského Centra pro dentální technologii v Einsiedelnu.
Pan Bosshart je představitelem skupiny švýcarských technologů a gnatologů, kteří celosvětově podporují odklon od primitivní protetické technologie
k přesnému zhotovování náhrad na základě objektivní funkční registrace, a již několik let spolupracuje s II. stomatologickou klinikou FN v Olomouci,
jejíž přednosta prof. M. Eber, CSc., spolu s proděkanem LF doc. Č. Čihalíkem, CSc., byli tomuto
aktu také přítomni.
-raffoto -tj-

Oprava
Vtextu Ze zasedání Akademického senátu UP
(Žurnál UP č. 5, str. 2) došlo nepřesnou formulací ke zkreslení informace o snížení státní
dotace pro UP. Správné znění je: „…podle
posledních informací z MŠMT bude ve srovnání s letošním rokem státní dotace pro rok 2000
snížena.“
Omlouváme se.
Redakce ŽUP
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Události

Jubilejní setkání romanistů
Již před deseti lety se z iniciativy prof. J. Černého, CSc.,
na Filozofické fakultě poprvé
sešli romanisté z českých i zahraničních univerzit. Tato tradice od té doby pokračuje každým rokem. Ani letos tomu
nebylo jinak. Desátý, tedy jubilejní ročník těchto setkání se
konal ve dnech 7. – 8. října na
katedře romanistiky. Tentokrát
bylo přítomno více než třicet
zástupců českého vysokého
školství, ale měli jsme čest přivítat také profesora B. Franklina Heada a jeho ženu – profesorku L. Semenovu-Headovou. Oba vyučují na UniversiNa snímku T. Jemelky doc. V. Uhlíř z FF UK (vlevo) a prof. J. Černý,
dade do Minho v Braze (Portuvedoucí Katedry romanistiky FF UP
galsko). Naši studenti se s nimi
seznámili již na přednáškách o dialektech BraSvět literatury. Doc. Uhlíř k tomu s humorem
zílie.
přidal: „Publish or perish.“
Představitelé jednotlivých kateder si vyměNechyběly ani informace o právě vyšlých
ňovali zkušenosti se studijními programy, potitulech týkajících se románských jazyků a litestupovými zkouškami nebo otevíráním prvratur.
ních ročníků tzv. malých oborů, např. portuProfesor Bartoš se vyslovil proti stávající
galštiny nebo italštiny. Doc. Králová z Ústavu
situaci, kdy se na mnohých katedrách romatranslatologie v Praze nás informovala o vzniku
nistiky píší ročníkové, diplomové nebo doktoČeské rady pro překlad a tlumočení, která bude
randské práce v češtině. Věří, že jsou to jedipořádat kvalifikační zkoušky pro tlumočníky
nečné příležitosti, kdy může student filologie
a překladatele. Méně radostnou zprávou je to,
prokázat své jazykové schopnosti...
že ani příští rok se nebude konat mezinárodní
Mezi projednávaná témata patřila i prokonference věnovaná těmto oborům.
blematika zavedení nového titulu PhDr. KaStudenti postgraduálního studia ocenili intedry zatím nemají dostatek informací o tom,
formace o časopisech, ve kterých mohou publijak studium pro získání tohoto titulu bude
kovat. Jedná se např. o tato periodika: brněnprobíhat. Čeká se na prováděcí nařízení z Miniský Erb, kam je možno zasílat recenze o rozsahu
sterstva školství ČR.
4–5 stran nebo články do 15 stran; Časopis pro
Už samotný fakt, že se romanisté sešli už
moderní filologii; Linguistica Pragensia, kde
podesáté a v tak hojném počtu dokazuje, že
zatím převažují příspěvky v angličtině a němjsou tato setkání velice přínosná. Můžeme být
čině; překladatelský časopis TOP vycházející
vděčni prof. Černému, že s tímto nápadem
4x do roka, rozsah textu 5 stran; dále Iberopřišel, a přát si, aby tato tradice nezanikla.
americana Pragensia, Litteraria Pragensia nebo
Mgr. I. Bartíková, FF UP

XI. mezinárodní sympozium o speleoterapii
Dokončení ze str. 1
torovány faktory mikroklimatické, radiologické, fyzikální a chemické
Dv řadě zpřístupněných
lokalit určených pro speleoterapii. Mimo endoklima byla věnována pozornost zejména
koncentracím radonu, thoronu a jejich dceřinných produktů, koncentracím přírodních izotopů a lehkých atmosférických iontů, koncentracím vybraných prvků ve skapových vodách a v ovzduší vč. přirozenému gama-záření
a složení přítomných hornin. Pro možnost sledování vnitřní rovnováhy byly trvale monitorovány také vnější meteorologické podmínky.
V terapeutickém experimentu bylo sledováno
dlouhodobě 367 dětských pacientů (astma
bronchiale, pollinosis, recidivující infekce horních cest dýchacích), což je dosud ve světové
literatuře největší soubor pacientů, a speleoterapeutické prostory ve Zlatých horách, Javoříčku a Mladči. U pacientů byl sledován průběžně jejich klinický stav, efekt všeobecné i speciální
rehabilitace na celkovou zdatnost a techniku
dýchání a řada imunitních a laboratorních parametrů. Jen jako sekundární dopad tohoto
léčebného efektu lze uvést: v období 1 roku po
proběhlé speleoterapii došlo u těchto dětí k významnému snížení počtu záchvatů u 42 %,
kašle u 48 % a k celkovému zlepšení u 63 % při
současném poklesu jejich spotřeby antibiotik
o 55 %, antihistaminik o 60 % a antiastmatik
o 47 %. Jejich ošetřující lékaři doporučují opakovat pobyt v 81 %.

Zajímavé a nové poznatky přinesly další
práce: studie vztahů magnetických polí
a mikroklimatických faktorů (Čermáková),
vlastnosti speleoaerosolů ve slovenských jeskynních (Bobro a spol.), o mikrobiologických
komunitách v jeskyních (Marvanová), pohledy na léčebnou koncepci speleoterapie (Verichova a Fineburg – Perm), problémy kvality
života a průběžné terapie u astmatu (Debevac
a Narancsik – Sežana), variace klimatu a radioaktivních poměrů v maïarských jeskyních
(Czige a Lénárt – Budapeš) atd. Velká pozornost byla věnována také terapii v solných dolech (Šonka, Chick a Torotkin – Solotvino).
Závěrečná hodnocení prezidentem mezinárodní komise UIS (prof. D. Dluholucký, SR)
i předsedou české komise (MUDr. P. Slavík) lze
shrnout do několika bodů: mimořádně vysoká
úroveň po odborné i organizační stránce, příklad kvalitní spolupráce řady specialistů z různých oborů na co možná nejkomplexnějším
pohledu na řešenou problematiku, jasné doklady o nutnosti zvýšené péče o jeden ze základních přírodních zdrojů, tj. vzácných enkláv čistého a nezávadného prostředí v jeskyních, a průkaz skutečnosti, že komplexně
prováděná speleoterapie je jednou z nejvhodnějších a rovněž i ekonomicky jednou z nejpříznivějších metod u sledovaných onemocnění
dětí.
Prof. J. Jirka, CSc.,
LF UP

IX. moravskoslezské dny
pneumologů
Ve dnech 1. a 2. 10. 1999 proběhlo v důstojném
prostředí brněnského hotelu Voroněž tradiční
setkání českých pneumologů. Jeho dvěma
hlavními tématy byly Akutní stavy v pneumologii
a Spolupráce pneumologů s pneumochirurgy. Kromě toho probíhala také sympozia o astmatu
a chronické obstrukční plicní nemoci.
Akci organizovala Česká pneumologická
a ftizeologická společnost a Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Masarykovy univerzity
vBrně. Plicní klinika FN Olomouc se aktivně
účastnila organizování sjezdu a přípravy jeho
programu. V několika přednáškách olomouckých specialistů bylo charakterizováno současné propojení více olomouckých pracoviš
zabývajících se problematikou diagnostiky
a léčby závažných plicních onemocnění. MUDr.
O. Marek, primář Kliniky anesteziologie a resuscitace FN, hovořil o významu neinvazivní umělé plicní ventilace a syndromu akutní dechové
tísně, MUDr. H. Fojtů z Kliniky TRN FN o příznacích atypické pneumonie, MUDr. J. Klein
z I. chirurgické kliniky FN o operacích nádorů
mezihrudí a o operacích karcinomu plic v neoadjuvantním protokolu. O stejné problematice
podávání cytostatik před plicní operací z pohledu pneumoonkologa hovořil i prof. V. Kolek, CSc., který v dalším vystoupení rovněž
hodnotil moderní léčbu komunitně získaných
pneumonií. Byly prezentovány také předběžné výsledky laboratorního testování rezistence buněk plicních nádorů a jejich využití ve
výběru vhodných cytostatik, které provádí
laboratoř experimentální medicíny vedená dr.
Hajdúchem.
Z řady významných sdělení na sjezdu zaujaly diskuze o operacích stenóz průdušnice,
návrh klinického doporučení léčby bronchogenního karcinomu , ale především hodnocení českých výsledů u transplantací plic (prof.
P.Pafko z Chirurgické kliniky FN v Motole).
Brněnský sjezd posunul kupředu informace o mnoha pneumologických problémech současnosti, na mnoho dalších otázek snad odpoví X. jubilejní Moravskoslezské dny, které se
budou konat v Olomouci.
Prof. V. Kolek, CSc.,
přednosta kliniky TRN FN

Spolkový život našich
mediků
Asi padesát studentů 1. ročníku LF UP přijalo
pozvání Spolku mediků a přišlo na podvečerní
besedu na Teoretických ústavech LF UP (5. 10.),
kde se jim představili funkcionáři Spolku
a informovali je o svých aktivitách a záměrech.
Pak je prof. M. Hejtmánek, DrSc., informoval
o možnostech odborné studentské práce a struktuře univerzity a upozornil je také na úskalí
studia v prvním ročníku.
V úterý 12. 10. se v 16. 00 hodin v malé posluchárně TÚ LF UP uskutečnila schůzka pomocných vědeckých sil a ostatních studentů LF
zajímajících se o vědeckou práci, kterou zorganizoval Klub studentské vědecké činnosti Spolku mediků. Na programu byla diskuse o servisních službách Klubu SVOČ a přípravě vzdělávacích programů (internet, statistika, atd.).
Kdo přišel, mohl si vybrat a odnést některý
z deseti titulů anglických učebnic od biochemie po chirurgické obory. Aktivita, iniciativa
a nápady našemu Spolku mediků vskutku nechybí.
-red-
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Z vědeckých pracoviš UP

S rektorem UP o jeho vědecké práci
Rektor UP prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.,
z Katedry experimentální fyziky PřF UP pracuje v oboru luminiscenčních metod a výzkumu fotosyntézy. Je vůbec možné věnovat se
při výkonu nejvyšší akademické funkce ještě
i vědecké práci?
Podle mínění evaluátorů z CRE by se rektor a
děkani měli zabývat čistě manažerskými povinnostmi. Co si o tom myslíte, pane rektore?
V naší zemi platí jiné zvyklosti a i nový
vysokoškolský zákon počítá s tím, že akademický
pracovník, pokud vykonává akademickou funkci,
plní i další povinnosti, má tedy přiměřený pedagogický úvazek a pracuje vědecky. Má to svou logiku
především v tom, že akademický funkcionář neztratí kontakt se svým oborem. Proto i já, úměrně
časovým možnostem, se snažím podílet se na
vědecké činnosti oddělení biofyziky na Katedře
experimentální fyziky PřF.
Jaké projekty konkrétně řešíte a s jakými
výsledky?
Na oddělení biofyziky jsou intenzivně studovány fyzikálními a do jisté míry i biochemickými
metodami primární fotosyntetické procesy (tedy
procesy, následující bezprostředně po absorpci světla
ve světlosběrných komplexech zelených rostlin),
včetně vlivu některých stresových faktorů na ně.
Z fyzikálních metod užíváme zejména různé
fluorescenční metody, jak bylo již referováno
v rozhovoru s vedoucím pracoviště doc. J. Naušem
v č. 12, roč. 8 (1998) ŽUP. Já sám se podílím spolu
se svým doktorandem Mgr. J. Skotnicou na využití
termoluminiscenčních a chemoluminiscenčních
metod. Na tento výzkum jsme získali granty
z GAČR. Je třeba uvést, že na řešení dílčích
projektů spolupracuje vždy několik členů tohoto
oddělení, včetně doktorandů. Výsledkem jsou pak
společné publikace v renomovaných časopisech
a aktivní účast na mezinárodních konferencích.
Kde publikujete?
V poslední době byly práce, jejichž jsem spoluautorem, publikovány např. v časopisech Journal of
Theoretical Biology, Photochemistry Photobiology,
Journal of Bioluminescence and Chemoluminescence, konferenční abstrakta byla publikována např.
v Biophysical Journal atd. V posledních dvou letech
jsme své výsledky prezentovali celkem na čtyřech
konferencích v zahraničí a připravujeme další vystoupení. Musím s radostí konstatovat, že na
oddělení pracují mladí a pro obor zapálení doktorandi a čerství doktoři, kteří zpětně motivují nás
starší do další vědecké práce.

Jak dlouho se zabýváte biofyzikou fotosyntézy?
Přibližně od začátku osmdesátých let. V té době
na naší fakultě vzniklo odborné studium oboru
„Biofyzika a chemická fyzika”.
Proč právě studium tohoto oboru?
Přesnou odpověï na tuto otázku neznám. Ale
důvod byl možná v tom, že někteří členové naší
katedry občas spolupracovali na řešení některých
konkrétních problémů s pracovníky naší lékařské
fakulty. Např. já osobně spolu s kolegou, nedávno
zesnulým dr. Z. Kupkou, jsme se zabývali optickými vlastnostmi cholesterických kapalných krystalů.
Ty lze využít pro mapování teplotních polí, což
vedlo ve spolupráci s Katedrou lékařské biofyziky
LF a Gynekologicko-porodnickou klinikou FN ke
konstrukci zařízení pro mammografii, které pak
bylo na klinice využíváno k výzkumným účelům.
Podobných případů bylo více. Tyto výzkumy však
neměly jednotící ideu. Proto po příchodu doc.
J. Nauše z Matematicko-fyzikální fakulty UK na
naši katedru jsme se jeho přičiněním dohodli přejít
na výzkum fotosyntézy. Při tomto výzkumu bylo
možné využít některé naše zkušenosti z předchozí
doby, zejména poznatky o biologických membránách a o luminiscenci. K dispozici byla i experimentální zařízení využívaná dříve pro studium
luminiscence anorganických materiálů.
Pokud je mi známo, byl vaší původní vědeckou specializací výzkum luminiscence anorganických látek, zejména sulfidů.
Ano, vracíme se do dávné historie, přesněji asi
do poloviny let šedesátých. V té době reprezentovala fyziku na PřF pouze vynikající optika, ostatní
discipliny se teprve rodily. Já jsem se dal na
luminiscenci proto, že mi byla blízká fyzika pevných látek, ze které jsem také vypracoval diplomovou práci.
Jaké byly začátky?
Velmi obtížné – v Olomouci neexistovala v tomto
oboru tradice, nebyli tedy školitelé ani experimentální vybavení. Naštěstí se mne ujali fyzici mimo
naši univerzitu, např. prof. L.Sodomka z tehdejší
Vysoké školy strojní a textilní v Liberci, pracovníci
oddělení luminiscence Fyzikálního ústavu ČSAV
v Praze (prof. M. Trlifaj, dr. F. Karel, dr. J. Pastrňák
a další), spolupracoval jsem i s katedrou prof. K. Vacka
z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Ve spolupráci
s nimi jsem publikoval své první práce v Czech. J.
Phys. a jinde. Do tohoto období patří i moje
pracovní a odborné kontakty s uživateli luminiscence, např. s tehdejší Teslou Rožnov (televizní

Univerzitní pracoviště informují

Netradiční počin Katedry historie FF UP
Katedra historie FF UP pod vedením doc.
I. Bartečka, CSc., vstoupila do nového akademického roku 1999/2000 neobvyklým, na UP
dosud nevídaným počinem. Kromě Kalendária, ve kterém jsou shrnuty akce pořádané
katedrou v zimním semestru a kde je nastíněn
i výběr nejdůležitějších událostí semestru letního, totiž vydala nákladem 300 výtisků Informační příručku (Olomouc 1999, 120 s., uspořádali doc. I. Barteček, CSc., a dr. J. Burešová,
CSc.), v níž jsou vyčerpávajícím způsobem shrnuty informace, které jistě ocení každý student historie či archivnictví.
V jejím úvodu je zařazena krátká sta o historii olomoucké univerzity, jejím obnovení
vr. 1946 a její současnosti. Kromě informace
o personálním obsazení katedry k 1. 9. 1999 zde
nalezneme i abecední soupis pracovníků půso-

bících na Katedře historie FF UP od r. 1946.
Následuje charakteristika jednotlivých studijních oborů, informace o podobě přijímacích
a státních závěrečných zkoušek, podrobné studijní programy a sylaby předmětů pro obory
historie a archivnictví s doporučenou studijní
literaturou. Nechybí ani pro studenty zvláš
důležitá sta o podobě seminárních, bakalářských a diplomových prací, pro postgraduanty
pasáž o doktorských studiích. V závěru publikace jsou pak zařazeny odborné profily současných členů katedry spolu s jejich výběrovou bibliografií z let 1990–1999.
Nezbývá než historikům jejich Informační
příručku „závidět“ a ostatním katedrám UP
popřát, aby měly dost elánu a dobré vůle příkladu Katedry historie FF UP následovat.
-raf-

obrazovky černobílé i barevné, zesilovače rentgenového obrazu) a s Ústavem pro výzkum radiotechniky Opočínek (radarové obrazovky). Náš výzkum
luminiscence anorganických materiálů končil společnou prací s pracovištěm prof. Peřiny a Ústavem
makromolekulární chemie ČSAV, v níž byly studovány statistické vlastnosti luminiscenčního záření
(Koňák Č., Štěpánek P., Dvořák L. a kol.: Determination of Decay Time Constant from Photocount
Statistics of Weak Modulated Luminescence Radiation. Optica Acta 29 (1982), 1105–1116).
Co vaše vědecké kontakty se zahraničím?
Před r. 1989 jsem měl možnost navštívit pouze
pracoviště v tehdejším SSSR (fyzikální fakulty
univerzit v Leningradu a v Oděse), písemné kontakty jsem udržoval s laboratoří luminiscence na
univerzitě v Giessenu (prof. A. Scharmann). Z této
spolupráce vzešla jedna publikace v časopisu Czech.
Journal of Physics a dvě práce ve sbornících
z mezinárodních konferencí o luminiscenci v Leningradě a v Alma-Atě. Naše biofyzikální pracoviště, zejména díky doc. J. Naušovi, nyní udržuje
odborné kontakty s několika zahraničními laboratořemi. Já sám mám v současné době dva doktorandy na dlouhodobém studijním pobytu v Oregon
Graduate Institute v Portlandu (USA), kde studují
problematiku transportu iontů na mitochondriálních membránách.
Co nám prozradíte o svém časovém rozvrhu a pracovní době?
Tvorba mého časového režimu se odvíjí od
potřeby skloubit dohromady povinnosti rektorského úřadu, včetně úkolů spojených s výkonem
funkce kancléře České konference rektorů, práci
vědeckou, spočívající nyní především v konzultacích odborných problémů s doktorandy (dva již toto
studium úspěšně dokončili, třetí v dohledné době
dokončí svou doktorskou práci, další dva doktorandi jsou v USA) a s výukou a zkoušením studentů,
včetně účasti v komisích pro státní zkoušky, doktorandské zkoušky atd. Můj pracovní den končívá
obvykle před půlnocí, něco zbývá na soboty a neděle.
V rozhovoru o vědě a výzkumu nebývá
zpravidla příležitost k humoru. Přesto – přihodilo se vám něco veselého v laboratorním
prostředí vaší exaktní vědy?
V našich laboratořích bývá veselo hlavně tehdy,
podaří-li se našim mladým kolegům prorazit
s publikací do kvalitního časopisu. A jsem rád, že
v poslední době to bývá dost často. Přesto vzpomenu alespoň jednu historku trochu jiného druhu.
V době spolupráce s Teslou v Rožnově jsme řešili
velmi důmyslnými vědeckými metodami problém
původu modrých skvrn na černobílých televizních
obrazovkách. Když jsme po delším bádání na nic
rozumného nepřišli, zajeli jsme se podívat, jak se
luminiscenční stínítko vyrábí. Důvod občasného
vzniku zmíněných skvrn byl záhy odhalen. Neměl
původ ve vědě, jak se domnívali technici Tesly, ale
v obsluze příslušného zařízení. Paní, která je obsluhovala, se občas potřebovala pobavit se spřízněnými dušemi a nenechala řádně promíchat příslušnou
směs luminoforů.
Otázka na závěr: které období své vědecké
práce považujete za nejzajímavější?
Každé období mělo něco do sebe a jistým způsobem mě obohatilo. Nuzné začátky mne naučily
respektu k vědeckým autoritám a k majestátu
poznání, vedly k navázání mnoha zajímavých
odborných kontaktů s lidmi mimo UP. Jsem ale rád,
že naši doktorandi nyní začínají svou vědeckou
dráhu v nesrovnatelně lepších podmínkách, alespoň pokud se týká vybavení laboratoří a dostupnosti odborné literatury, k dispozici jsou zkušenější
kolegové, mají mnoho příležitostí cestovat na zahraniční pracoviště a účastnit se mezinárodních
konferencích prakticky kdekoli na světě. Proto si
myslím, že přes mnohé problémy je nejzajímavější
současnost.
- mh -
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Ad: Byrokracie a internet
Rád bych reagoval na článek pana M. Suchého
„Byrokracie a internet“ v Žurnálu č. 5.
Pan Suchý se zde dopustil několika nepřesností, podaných však způsobem, který na nezasvěceného může působit dojmem, že autor
ví, o čem je řeč. Nebudu se příliš rozepisovat,
protože nevládnu vybraným slohem, a pouze
okomentuji některé poznatky, k nimž dospěl
pan Suchý:
1. „Pro všechny studenty UP jsou v celé
centrální knihovně, INFORMAČNÍM CENTRU UP, volně zpřístupněny pouze čtyři počítače.“
V centrální knihovně je 28 veřejně přístupných počítačů. Z toho 8 slouží pro přístup
studentů k Internetu a 20 pro přístup k lokálním
databázím knihovny UP.
2. „Na těchto čtyřech počítačích je navíc
nainstalován software odpovídající stavu
vr. 1994, kdy byl internet ještě v plenkách.“
Na těchto 8 počítačích je nainstalován software, který umožňuje plný přístup ke všem
současným službám i internetu, kromě „audio“ vstupu/výstupu.
První zárodek sítě internet vznikl v roce
1969 a v roce 1983 byly v internetu (tehdy se
ještě jmenoval ARPANET) zavedeny jako standard protokoly TCP/IP. Začátkem roku 1992
byl v internetu připojen přibližně 1 milion počítačů. Služba WWW někdy v té době slavila
druhé narozeniny. Tvrzení, že v roce 1994 byl
internet v plenkách, je z tohoto pohledu trochu
odvážné. Od zmíněného roku 94 se internet
změnil pouze nepatrně (pokud jde o nosné
standardy a protokoly), pouze se výrazně zkomercionalizoval a mnohanásobně se zvýšil počet jeho uživatelů.
3. „Tento systém vyžadoval po uživateli
internetu přihlášení do lokální sítě tak, jak jej
známe ze starších počítačů.“
Zde mi začal unikat tok autorových myšlenek. Pro přístup do internetu není nutné se
přihlašovat na jakýkoliv účet, pokud máme
lokálně k dispozici tzv. „TCP/IP stack“, který
může být instalován jak v DOSu, tak ve Windows 95/98/NT, nebo jakémkoliv jiném operačním systému. Proč by tomu mělo být na
starších počítačích jinak než na nových, jsem
nepochopil. Z hlediska způsobu spouštění komunikačních protokolů (TCP/IP, IPX/SPX
a mnoho dalších) je dnes situace naštěstí přesně stejná, jako byla před pěti lety.
4. „Nový systém (tzn. WIN 95 a výše) však
dovoluje nezatěžovat lokální sí, servery, pracovní sílu a konečně i samotného uživatele nutností vlastnit tzv. účet na lokálních sítích.“
Pokud přistupujeme do internetu prostřednictvím nějaké lokální sítě, pak tuto lokální sí
zatěžujeme vždy, bez ohledu na použitý operační systém a bez ohledu na to, jestli „TCP/IP
stack“ pouštíme z lokálního nebo některého
síového disku.
5. „To znamená, že pokud používáte lokální
sí jen jako zprostředkovatele k práci na WEBU –
což je dnes (vedle e-mailu) dominantní část
internetu, nepotřebujete přihlášení do lokální
sítě, nebo to se děje automaticky prostřednictvím TCP/IP protokolu.“
TCP/IP jsou dva protokoly, které vytvářejí
tzv. virtuální dvoubodové spojení mezi dvěma
počítači, které jsou v dané chvíli opatřeny jedinečnou nezaměnitelnou IP adresou. Nic víc,
nic míň. TCP/IP protokoly vás rozhodně nikam nepřihlásí, a už vůbec ne automaticky.
6. „Studenti jsou nuceni čekat na vyřízení
účtu 14 dní, měsíc i více a to zcela zbytečně.“
Vytvoření účtu na „novellovském“ serveru
je práce na 30 sekund až 5 minut (záleží na
rychlosti, s jakou správce ovládá klávesnici svého počítače). Od založení IC UP do roku 1996

jsem pracoval jako správce sítě na Lékařské
fakultě UP. Každé září jsem musel pravidelně
vytvářet několik stovek studentských účtů (číslo každým rokem rostlo). Jsem přesvědčen, že
pokud by „moji“ uživatelé čekali na účet „14
dní, měsíc i více“ začal by mně pravděpodobně
zaměstnavatel tlačit ke změně způsobu obživy.
7. „Tyto zbytečné účty také blokují místo na
serveru UP, protože i když je studenti nepoužívají, chodí na ni hromadná pošta UP.“
Uživatelské účty zabírají řádově jednotky
(někde desetiny) procent z kapacity současného diskového prostoru na fakultních serverech.
8. „Většina studentů totiž přichází na UP
s již dávno založeným účtem pro e-mail na
volně přístupných serverech, které nabízejí
mnohem výhodnější podmínky (za všechny
jen tolik, že e-mailovou adresu mají nejen po
dobu studia a přístup ke své poště mají přes
web z jakéhokoliv místa na světě velmi lehce).“
Servery, které poskytují elektronickou poštu zdarma, „žijí“ z reklamy na těchto serverech
vystavené.
Servery, které poskytují poštu na vysokých
školách, „žijí“ z peněz daňových poplatníků.
Z toho mi plyne jednoduchý závěr, že škola je
povinna si udržet kontrolu nad tím, kdo a jak
využívá její informační systém. Jediná možnost je autentifikovaný přístup (nutnost mít
uživatelský účet).
9. „Žádost o zaregistrování na UP (a adresu,
kterou stejně nebudou používat) podávají jen
proto, že to v knihovně (Zbrojnici) vyžadují.“
V knihovně „to po nich vyžadují“ z důvodů
uvedených v bodě 8 a také proto, že je k tomu
zavazuje (panem Suchým citovaná) směrnice
rektora UP.
10. „Když už studenti svůj účet na UP
získají, mohou ony čtyři počítače v knihovně
ve Zbrojnici využívat. Vyzvednou si butovací
disketu, spustí přes butovací disketu počítač
a po skončení své práce, před dalším studentem, počítač vypnou a butovací disketu vrátí,
aby si ji mohl půjčit někdo další. Toto mi
připadá přinejmenším jako neúcta ke svěřenému. Stojí celá tato procedura za to? Za možnost KONTROLY a hlídání, kdo může a nemůže
mít přístup k informacím?“
Viz bod 8.
Na tomto odstavci mě zaujal pouze zvláštní
výraz „butovací disketa“. Pokud se jedná o technický termín z oblasti populární hudby, pak se
zdržuji komentáře, protože nejsem znalec skupiny „Buty“, pokud se jedná o novotvar vycházející ze slangového výrazu „bootovací“, pak
mě udivuje, jak rychle se náš rodný jazyk
vyvíjí.
11. „V době, kdy komunikace prostřednictvím internetu nabývá vrchu nad ostatními
komunikačními prostředky? Proč tedy naše
univerzita zřizuje své webové stránky, odvolává se na ně při dotazech na zahraniční stipendia, kontakty na různé instituce atd.? Aby se
na ně zrovna naši studenti dostali s co největšími potížemi?“
Ještě jsem neslyšel, že by některý student
měl potíže se získáním přístupu do sítě UP
a tím do internetu (viz bod 6 tohoto příspěvku). Za uplynulých šest let měli problém z přístupem k internetu studenti pouze v několika
(<10) ojedinělých případech, kdy byla hrubým způsobem porušena pravidla pro práci
v síti. Tato pravidla jsou obecně uznávána
a známa z nejrůznějších dokumentů na internetu. Kompilát těchto pravidel pro naše podmínky popisuje směrnice rektora UP (dříve
2/93, nyní B3-4/99)
Závěrem žádné řešení jako pan Suchý nenavrhuji, protože myslím, že v této oblasti je

situace na UP vyřešena poměrně logicky, jednoduše, průhledně a v souladu se závaznými
normami a předpisy o nakládání s majetkem
univerzity, a rozhodně si nemyslím, že by studenty UP jakkoliv svazovala, nebo omezovala
ve tvůrčím rozletu.
12. „P. S. Zajímalo by mě, zda má také RNDr.
Zedník (v rámci rovnosti na akademické půdě)
na svém počítači nainstalován pouze DOS
a Windows 3. 11. tak, aby nemohl porušovat
uvedenou Směrnici.“
Počítač RNDr. F. Zedníka je v jeho kanceláři,
čili se nejedná o veřejně přístupný počítač. Za
případné zneužití připojení tohoto počítače
k internetu tedy nese odpovědnost konkrétní
osoba. Za zneužití veřejně přístupných počítačů odpovídá správce těchto počítačů.
Ing. A. Horák,
správce informačního systému knihovny UP

Internet a byrokracie? …
je to vůbec možné?
Možná, že přijde doba, kdy si budeme vážit
informací získaných na internetu, rozhodně
nám v tom nebude bránit byrokracie, ale pomůže nám rozum.
Opravdu velmi nerad odpovídám na články, které by vůbec nemusely být otištěny.
Jeden takový článek vyšel v posledním předprázdninovém čísle, druhý v Žurnále č. 5.
V obou se jedná o kritiku práce CVT nebo jeho
blízkého okolí, ale vždy kritiku nepodloženou
znalostí věci, přinášející pouze další zmatek do
tak již složité situace, a to je škoda. Na ten
první jsem reagoval osobním dopisem, nad
druhým článkem však již mávnout rukou nemohu.
V článku se uvádí, že jsem nepovolil instalovat na čtyři počítače v knihovně IC systém WIN
95, a tím jsem způsobil naprostý kolaps přístupu studentů FF UP ke zdrojům internetu a elektronické pošty. To jsem opravdu nechtěl a všem
studentům FF se omlouvám. Jak jsem byl poučen, jedná se o učebnu v otevřených fondech
knihovny. Tam je opravdu od roku 1997 nainstalováno osm počítačů (tedy trochu víc, než
uvádí autor), odpovídajících své době a svým
možnostem. Přesto WIN 95 by klopýtavě zvládly, ale je jich trochu málo na celou Zbrojnici,
takže knihovna si jejich využití hlídá (jak je
popsáno v článku) pro všechny studenty UP,
kteří knihovnu navštíví. Přitom zisk informací
z internetu je plnohodnotný. Učebna je pod
správou knihovny a CVT ji převezme až během
zimních měsíců, tím se ale zodpovědnosti nezříkám. Jediným problémem je, že student musí
mít své heslo a musí být registrovaným uživatelem počítačové sítě UP.
To je jádro byrokracie. Směrnice rektora
o využívání sítí netvrdí, že student musí mít
své heslo, musí však být evidován u administrátora fakultní sítě a musí být plně seznámen s pravidly využívání počítačové sítě a počítačových prostředků, které mu přístup ke zdrojům internetu a intranetu na UP umožňují.
Tato pravidla plně navazují na dohodu podepsanou rektorem UP a provozovatelem akademické sítě ČR (provozovatel odpovídá samozřejmě dále svým mezinárodním připojovatelům). Zde je jasně řečeno, že všichni uživatelé
metropolitní sítě UP mohou využívat zdrojů
poskytovaných prostřednictvím akademické
počítačové sítě pouze k potřebám studijním
a vědeckovýzkumným. Obdobně vše platí pro
interně připojené uživatele metropolitní sítě
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a jejich lokálních sítí na fakultách. Toto vše
musí UP zabezpečit a jedna z možností je identifikace uživatele a monitorování jeho činnosti
na síti prostřednictvím uživatelského účtu
a hesla. Tím se nemyslí kontrola osobních dat,
ta jsou naopak přísně střežena a každý uživatel musí upozornit na případný únik obsahu
dat jiných uživatelů. Absolutní utajení běžně
zasílaných dat však neposkytuje žádný připojovatel, to prostě nejde. Zvýšená ochrana je
běžně používána pouze u speciálních informačních systémů (na UP EkonFiS, STUDENT).
Uživatelský účet a heslo slouží k základní ochraně vlastních dat. Prostě WIN xx umožňují
anonymní přístup ke zdrojům internetu, ale
neříkají, jak se chrání dále provozovatel,
a hlavně jak se musí chránit. Dalším problémem je omezený počet volně přístupných
počítačů. Pravidla používaná v knihovně směřují k jedinému: zabezpečit přístup k počítačům
těm studentům, kteří je ke svému studiu potřebují a přihlásili se k dodržování vypsaných
pravidel. Právě na WWW stránkách si může
každý ověřit, že mnohé vysoké školy řeší
popsanou situaci daleko radikálněji.
Přímo povinnost mít svůj uživatelský účet
a heslo nastane při zavedení nového systému
pro řízení studijní agendy. V případě kreditního systému si bude každý student odpovídat
za některá osobní data, např. přihlášení ke
zkoušce, tvorby rozvrhu, kontrolu výsledků
studia apod. Bude tedy existovat nový automatizovaný systém přidělování účtů a hesel,
jeho prostředí pro práci v počítačové síti UP
musí být vytvořeno již v době jeho zápisu ke
studiu.

Je škoda, že autor článku se také nezamýšlí
nad problémem, jak zvýšit počet pracovních
míst na počítačových učebnách pro studenty.
Během listopadu bude ve zbrojnici otevřena
další učebna pro volný přístup studentům
s osmi počítači. Jsou zde připraveny ještě další
tři učebny, do kterých však nejsou k dispozici
počítače. Učebna CVT bude pro volný přístup
otevřena pouze v době studijního volna. V průběhu semestru je plně vytížena výukou, školením CVT a Centra distančního vzdělávání. Problém počítačových učeben je dlouhodobý. Postupně byly na fakultách vybudovány menší
učebny, na kterých však technika rychle zastarává a nejsou dostatečné finanční prostředky
na jejich údržbu. Stále více se hovoří o efektivním využívání finančních prostředků. Nestálo by se právě u počítačové problematiky
zamyslet nad ekonomikou a vybudovat v jedné
budově UP dvě větší počítačové učebny pro
studenty všech fakult, s efektivnější správou,
jednou síovou tiskárnou a méně nákladnou
údržbou jak hardwarového, tak i softwarového
vybavení?
RNDr. František Zedník, CVT
P. S. Windows 3.11 jsem měl na svém počítači
ještě před prázdninami a byl jsem spokojen.
K jejich reinstalaci mě přinutili kolegové a programování drobných úloh pro fakulty. WIN
3.11 by mi nezabránily v porušování uvedené
směrnice, kdybych chtěl.

Několik poznámek k finančním problémům na UP
Doba v České republice není příznivá pro ekonomiku vysokých škol. Čas, kdy fakulty univerzity uspokojivě vystačily s přidělenými finančními prostředky, minul. Dnešní celková
neinvestiční peněžní dotace UP je pod úrovní
pokrytí základních potřeb, což je vyjádřeno
i v usnesení AS UP, který sice rozpočet schválil,
ale s dodatkem, že jde o rozpočet deficitní. Konkrétně pro Lékařskou fakultu UP to letos znamená, že chybí asi 20 mil. Kč. Ani možnost LF
UP doplnit svůj rozpočet o finance za anglickou výuku se nejeví při současném počtu
anglicky vyučovaných posluchačů jako reálná. Znamená to hledat provozní úspory ve
všech výdajích. Mzdy, které na LF UP tvoří asi
70 % všech výdajů, nedosahují vzhledem k minimálním možnostem osobního hodnocení
srovnatelné úrovně se zdravotníky. Přednostové zejména teoretických lékařských oborů
jsou odměňováni hůře než průměrná bankovní úřednice a plat mladých odborných asistentů je výrazně menší, než průměrná mzda
v tomto státě. Není překvapením, že i při značných starostech se sháněním místa do konkurzů na místa učitelů se nikdo ani z absolventů
nehlásí. Šetřit na mzdách tedy nelze, protože
by to bylo sebezničující s ohledem na personální perspektivy. Nemyslím si, že na jiných
fakultách je situace o mnoho lepší. Každá organizace s deficitními finančními prostředky tedy
musí v principu šeřit tak, aby zůstal zachován
základní funkční program a šetřilo se na obslužných provozech. V konkrétním případě
naší univerzity je to především byrokratický
moloch řízení univerzity – tedy Rektorát UP
a v neposlední řadě i takové zařízení jako Informační centrum UP, a jmenuji jen ty nejvýznamnější. Přes opakované snahy senátorů
v univerzitním AS se nepodařilo zjistit, zda
skutečně všichni z asi 80 pracovníků rektorátu,
jsou pro řízení a provoz univerzity nepostra-

datelní, zvláště v situaci, kdy na každém ze
šesti děkanátů jednotlivých fakult je další řada
úředníků, jejichž pracovní náplň je, alespoň
podle názvů oddělení, dublem Rektorátu. IC
UP je jistě důležitou a v starobylých prostorách
Zbrojnice i krásnou a reprezentační součástí univerzity, máme však na ni za současné situace?
Zdá se, že 35 mil. Kč, které dostane IC UP jako
příspěvek od jednotlivých fakult, je nad jejich
možnosti. Člověk, který nemá na byt a stravu,
také nebude jezdit v luxusním autě! Jsou i jiné
výdaje univerzitních prostředků, které se v obtížné ekonomické situaci zdají zcela nepochopitelné. Patří mezi ně např. platba za rekonstrukci kolejí v Neředíně, kde cena za jedno
lůžko vyšla přes 350 000 Kč. Proč taková velkorysost? Nebo to nebyla velkorysost?
Je dobře, že na návrh rektora UP vznikla
pracovní skupina, která se zabývá vytvořením
nového modelu dělení finanční dotace UP
zohledňujícího mj. současnou finanční nouzi.
Méně uspokojivé je to, že její dobře míněné
úsilí je značně komplikované nedostatkem informací o činnosti jednotlivých struktur UP
a od toho se odvíjejícího odhadu základních
finančních potřeb. Zdá se, že práce komise
bude během na značně dlouhou tra, protože
bude souviset s revizí celé organizační struktury UP.
Přestože vzdělání bylo deklarováno jako
jedna z hlavních priorit vládního programu, je
nám všem z reality hodně smutno. Chceme-li
přežít, bude muset ekonomický management
UP každou korunu vydání třikrát zvážit a vydat, jako by dával ze svého!
MUDr. Z. Zlámal, CSc.,
předseda AS LF UP

Iniciátorem založení jezuitské akademie v Olomouci
(předchůdkyně Univerzity Palackého) a jejím prvním fundátorem byl roku 1573 olomoucký biskup
Vilém Prusinovský z Víckova (zemř. 1576). Svou
činnost však tato akademie zahájila až roku 1576,
kdy na olomouckém biskupském stolci seděl nástupce biskupa Prusinovského
JAN XVII. GRODECKÝ Z BRODŮ,
pocházející ze slezského šlechtického rodu.
Soudobý polský historik a heraldik Bartoloměj
Paprocký z Hlohol (1540–1614), jenž nalezl útočiště
na dvoře olomouckého biskupa Stanislava II. Pavlovského z Pavlovic, rovněž Slezana (zemř. 2. července
1598), věnoval genealogii biskupa Grodeckého celkem 15 stran svého spisu Zrcadlo slavného Markrabství moravského, vydaného v Olomouci roku
1593. Zakladatelem rodu Grodeckých z Brodů byl
podle Paprockého jistý Radvan: „Za panování Boleslava Chrabry, krále polského, léta Páně 1021 tento
rytíř, poslán jsouce od hejtmana svého s malým
počtem lidu proti nepříteli, na veliké vojsko trefil.
S nímžto když jest se potkal, od nepřátel rozehnán
jsouce praporec mu odňat jest. V tom utíkání vskočil
do vsi jedné, v níž byl kostel, a pochytivši korouhev
kostelní s ní proti lidu svému, kterýž se byl rozběhl
po chrastinách a bahnách nemajíce znamení vojenského, vyjel. Jehožto když v rukou korouhev držícího
uzřeli, všickni k němu se sběhli a spravivše se, nepřítele porazili. O tom když zprávu před králem učinili,
on za tu službu na věčnou památku rytíře toho
korouhví kostelní za erb obdaroval a dostatečně obohatil, o čemž pod šířeji erby polskými vypsáno máš.“
Tento znak v polské heraldice byl a je nazýván Radvanovým jménem.
Budoucí olomoucký biskup Jan Grodecký z Brodů
se narodil jako syn Matěje Grodeckého a jeho ženy
Heleny rozené Staroveské. Měl dva bratry – nejstarší Václav Grodecký z Brodů byl kanovníkem
vratislavským i olomouckým a děkanem brněnské
kolegiátní kapituly při chrámu sv. Petra (zemř.
r. 1591), zatímco Ondřej Grodecký z Brodů se stal
hejtmanem Těšínského kraje (zemř. r. 1587). Jan
Grodecký studoval od 5. května 1550 na Jagellonské univerzitě v Krakově, kterou opustil jako mistr
svobodných umění; na další studia se J. Grodecký
odebral do Říma, kde dosáhl hodnosti doktora práv.
Tím se Grodeckému otevřela cesta ke kanovnictví
ve Vratislavi (10. října 1563), 21. dubna 1563
přijal vyšší kněžské svěcení a z titulu kancléře vratislavské kapituly působil i jako její advokát. Jak to
bylo tehdy v římskokatolické církvi obvyklé, shromažïoval kanovník Grodecký další beneficia –
23. ledna 1560 byl jmenován kanovníkem ve Frauenbergu a 17. dubna 1560 se stal děkanem ve Velkém
Hlohově (Głogów v Polsku).
Kanonikát v Olomouci získal Jan Grodecký patrně rovněž roku 1560 po rezignaci kanovníka Jana
z Mohelnice a roku 1571 byl jmenován scholastikem
olomoucké kapituly, dohlížel tedy na olomouckou
katedrální školu. Již o čtyři roky dříve, a to 22. dubna 1572, se však J. Grodecký dostal do čela brněnské kolegiátní kapituly jakožto její probošt. Jan
Grodecký byl velkým příznivcem řádu Tovaryšstva
Ježíšova (již roku 1560 vydal nákladem jezuitské
koleje ve Vídni latinský překlad řeckého životopisu
sv. Cyrila). Dne 14. června 1572 věnoval kapitulní
probošt Jan Grodecký spolu se svým bratrem Václavem svůj dům v Brně jezuitům, aby zde založili
svoje probační sídlo, než se domohou lepšího
atrvalejšího obydlí. Bez dostatečného pozemkového
majetku k vydržování členů Tovaryšstva Ježíšova
vBrně by ovšem byla taková donace prázdným
gestem, a tak probošt Grodecký postoupil jezuitům
i mlýn v Komárově s kapitulními i proboštskými poddanými v této vsi i v obojích Heršpicích, Bohunicích
a Nebovidech, půl lánu a dům na brněnském předměstí Cejlu, usedlost o třech lánech ve Starém
Rousínově, další usedlost v Ořechově a platy z nemovitostí ve Zvonovicích a na Cejlu (tuto fundaci
potvrdil papež Řehoř XIII. dne 21. prosince 1572).
Dokončení v příštím čísle
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Studentská rubrika

… a tento týden …

Intenzivní jazykový kurz na CMTF UP

18. ŘÍJEN

Ve dnech 30. 8. až 15. 9. 1999 se studenti
prvního ročníku CMTF UP zúčastnili intenzivního jazykového kurzu, který probíhal na Cyrilometodějské teologické fakultě UP. Jednalo
se o jazyky, které studenti studovali během
předcházejícího akademického roku – o jazyk
německý, anglický, italský a francouzský. Účelem kurzu bylo prohloubení znalostí cizího
jazyka natolik, aby studenti byli schopni studovat z cizojazyčné literatury.
Vyučovací den byl rozdělen do čtyř dvouhodinových bloků, a to na část gramatickou,

U-klub, Šmeralova 12, 19.00 hod.: Mňága
a Žïorp – Chceš mě? Chci tě! Předprodej vstupenek: IS, podloubí radnice, Horní nám. od
11. 10. a před koncertem.

konverzační, překlad teologického textu a film
v cizím jazyce. Nechyběly ani odborné přednášky, divadlo či historická prohlídka města.
Vyučování probíhalo pod vedením vyučujících z CMTF UP, externích učitelů i zahraničních lektorů. Úspěšným absolventům kurzu
byla umožněna závěrečná zkouška z jazyka.
Ohlasy na kurz byly velmi pozitivní, ačkoli
probíhal v době letních prázdnin. Většina studentů zastává názor, že pro obohacení jazykových vědomostí byla výuka velkým přínosem.
Studenti CMTF UP

anketa anketa anketa anketa anketa anketa anketa anketa

Budeme volit nového rektora UP
Na zasedání Akademického senátu UP 29. 9.
proto otevírá prostor pro odpovědi na připojebyla vyhlášena volba nového rektora UP. Funkční
né anketní otázky.
období současného rektora UP prof. L. DvořáAnketní otázky otiskujeme od prvního čísla
ka, CSc., končí 31. 1. 2000. MŠMT ČR však
9. ročníku Žurnálu UP; současně budeme zvepožádalo o oznámení
řejňovat i odpovědi, ktejména nového rektora do
ré, jak očekáváme, nám
19. 11. 1999. I když jména
do redakce pošlou čtenákandidátů zatím nejsou
ři univerzitního listu. Mo1. Jaký typ osobnosti by měl
známa, jistě se již nyní
hou je do redakce dorunový rektor UP představovat?
mnoho členů akademicčit osobně, vnitřní poš(Důraz na vědeckou kvalifikaci,
ké obce zamýšlí nad
tou, e-mailem, faxem nemezinárodní zkušenosti, admivhodným typem kanbo telefonicky (kontaktní
nistrativní způsobilost, manažerdidáta na post rektora UP,
adresy jsou uvedeny v tiské schopnosti, strategické uvanad očekávaným stylem
ráži).
žování atp.)
jeho práce anad úkoly,
Doufáme, že členové
2. Na kterou oblast (oblasti)
které by měl ve svém
akademické obce využijí
by se měla zaměřit řídící práce
funkčním období řešit
příležitosti a dají podnět
nového rektora především (prioprioritně. Redakce Žurk zamyšlení nejen svým
rity)?
nálu UP by chtěla pokolegům, ale i kandidá3. V čem by se měl dosavadní
vzbudit členy akademictům na nejvyšší akadestyl řízení univerzity změnit
ké obce k hojné aodpomickou funkci své alma
(resp. zachovat)?
vědné účasti na nadchámater.
4. Další poznámky.
zející volbě. V předstihu
-red-

Odpovědi čtenářů
Dr. et PaedDr. V. Klapal, PdF UP: Ad 1) Je velice
snadné klást na někoho kdejaký požadavek. Mohli
bychom si přát, aby člověk, který bude v příštím
volebním období zastávat funkci rektora, byl vědecky erudovaný – nejlépe snad už profesor, dále by
mohl mít mezinárodní renomé a měl by mít smysl
pro personální i administrativní práci. Sám bych
preferoval dobrého manažera s tím, že bude umět
jednat s lidmi a uvažovat o UP v časovém horizontu
delším, než je jeho funkční období. Ale uvědomuji
si, že dokonalí lidé se pro vrcholové funkce jen těžko
hledají, protože každý z nás zná své klady i zápory.
Nepřál bych si nikoho zvenčí, protože zvolený
člověk by podle mého názoru měl mít otcovský či
mateřský vztah jak k UP, tak i k jejím zaměstnancům
a studentům – a ten se nezíská podpisem pracovní
smlouvy.
Ad 2) A sáhne na kteroukoliv oblast své řídící
činnosti, všude bude mít co dělat. Zaměří-li se více
na některou z oblastí, pozná to ta zanedbávaná. Aby
těch oblastí, kterým by se měla věnovat pozornost,
neměl málo, přimlouval bych se za tu, o níž se sice
svým způsobem starat musí, ale já bych ji považoval za prioritní. Nazval bych ji „spokojená UP”
a chtěl bych, aby se zaměřil na to, aby studenti
i zaměstnanci byli spokojeni se svými pracovními
podmínkami. Jakmile toto nastane, bude mít Jeho
Magnificence právo požadovat od nás práci, se
kterou by mohl být spokojen i on sám.

Ad 3) Řízení pracovníků a pracoviš by mělo být
dáno kontrolou a dodržováním pracovních smluv, katalogu práce. Za rozumné bych považoval stanovení
rozpětí úvazku pro jednotlivé kategorie učitelů UP
(např. odborný asistent 10–12 hodin přímé vyučovací
povinnosti včetně kombinovaného studia, větší už
kompenzovat jako přesčas), dále např. po 15 letech na
UP pracovní smlouvy automaticky na dobu neurčitou.
Zrychlit rozhodování vedení UP např. tím, že
při sestavování rozpočtu se požadavky jednotlivých
fakult předjednají, a nebude se stávat to, aby se na
skříňky do IC dalo nečekaně přes 4 miliony, což
vyvolá pochopitelnou nevoli AS UP, ten zablokuje
další jednání atd.
Jestliže vedení UP, a to kdokoliv z něj, dá jednou
své slovo, ostatní ho respektují a neporušují. Jako
odborář mám několik špatných zkušeností, kdy se
funkcionář vedení UP odvolal na to, že musel
porušit nám dané slovo na nátlak např. AS UP.
Vedení UP by tedy mělo respektovat dle zákona
a Zákoníku práce oba partnery – AS UP a KOR
VOS stejnou měrou .
Ad 4) Přál bych si, aby nový rektor po svém
zvolení co nejdříve (např. do konce února r. 2000)
zveřejnil své záměry v oblasti rozvoje UP, jednotlivých fakult a pracoviš a také prognózu zaměstnanecké a mzdové politiky. Vím, že jsme závislí na celkové
ekonomické situaci naší země, ale na druhé straně
nejsme státní, ale veřejná vysoká škola, kde přidělené
prostředky rozděluje právě vedení UP.

19. ŘÍJEN
Katedra algebry a geometrie PřF UP, Tomkova 40,
Olomouc-Hejčín, posluchárna č. 301, 13.00 hod.:
prof. RNDr. I. Chajda, DrSc.: Deduktivní systémy v algebrách. Přednáška v rámci Semináře
z univerzální algebry a uspořádaných množin.
U-klub, Šmeralova 12, 19.00 hod.: Klíč – Praha.
Absolutní špička tzv. renesančního folku. Předprodej: IS, podloubí radnice, Horní nám. od
11. 10. a před koncertem.
20. ŘÍJEN
Aula FF UP, 14.00 hod.: Univerzita třetího
věku. Zahájení studijního roku 1999/2000 a imatrikulace. Pořádá oddělení celouniverzitních
aktivit UP – Univerzita třetího věku.
Katedra historie FF UP, Křížkovského 10, posluchárna č. 13, 16.45 hod.: Egypt. Zkušenosti
ze studijního pobytu doplněné světelnými obrazy. PhDr. I. Koucká.
Katedra botaniky – Laboratoř růstových regulátorů PřF UP, Šlechtitelů 11, budova A, učebna č. 502, 16.00 hod.: Mgr. M. Haluzík: Interakce trisubstituovaných purinů s kinasami. Cyklus odborných přednášek.
Sál Centra Aletti, Křížkovského 2, 20.15 hod.:
P. Richard Machan: Neznámý Bůh – jak hledat
cestu k Bohu. Přednáška z cyklu Hovory o víře.
Pořádá Vysokoškolské katolické hnutí.
21.–22. ŘÍJEN
PdF UP, Žižkovo náměstí: Otevřené otázky
sociální pedagogiky. Téma pro rok 1999: Multikulturní výchova v období globalizace. Mezinárodní konference.
22. ŘÍJEN
U-klub, Šmeralova 12, 20.00 hod.: ROCK PARTY. Pravidelné páteční rokotéky.
22.–24. ŘÍJEN
Národní dům, Olomouc: Olomoucké parodontologické dny. Pořádá I. stomatologická
klinika LF UP.
-red-

Upozornění
Upozorňujeme, že vzhledem ke státnímu svátku 28. 10. bude přerušena týdenní periodicita,
ve které Žurnál UP obvykle vychází. Znamená to, že po č. 6, které vyjde 15. 10., bude
následovat čtrnáctidenní přestávka a č. 7 vyjde
až 5. 11. Prosíme proto autory příspěvků, aby
již v předstihu zvážili aktuální termín, ve kterém chtějí svůj text zveřejnit.
Děkujeme za pochopení.
Redakce Žurnálu UP
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