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Z historie Žurnálu UP

Příloha Žurnálu UP:
Žurnál UP
Aby Žurnál UP psal o Žurnálu UP? Zajímá to
někoho? Právě tato otázka nás členy redakce čas od
času nepříjemně zaskočí: mohdy si neumíme
s jistotou odpovědět.
V těchto dnech se naskytla příležitost, která by
mohla některé konkrétní odpovědi přinést: od 20.
do 21. 5. probíhá na Univerzitě Palackého pracovní
setkání tiskových mluvčí a pracovníků oddělení
public realtions českých vysokých škol, které pro
redakci časopisu pořádající univerzity představuje
mj. legitimní záminku prezentovat svou každodenní práci…
Tato příloha Žurnálu je tedy malým příspěvkem
redakce k očekávané diskusi na tomto fóru; redakci
zároveň umožňuje, aby čtenářům univerzitního
časopisu připomněla jeho historii, současnou koncepci, nechala je nahlédnout do kuchyně jeho každotýdenního zrodu a snad i podnítila jejich zájem
o spoluutváření jednoho z prostředků celouniverzitní komunikace. Zároveň bychom rádi vyvolali
diskusi o smyslu, funkci a náplni univerzitního
časopisu, a vytvořili tak alespoň v hrubých obrysech podmínky pro zpětnou vazbu, o jejíž kvalitě
a obsahu máme jen velmi mlhavé představy…
Úvod a možné náměty k výměně názorů jsme se
pokusili navodit uspořádáním malé ankety, jejíž
některé výsledky zveřejňujeme na str. IV
-red-, foto -tj-

Public relations na
vysokých školách
Pracovní setkání tiskových mluvčí a pracovníků oddělení PR českých vysokých škol které
probíhá v těchto dnech na UP, by se mělo
věnovat dvěma tematickým okruhům – Vnitřní informační toky a jejich organizace na vysokých
školách a Vnější prezentace vysokých škol.
V rámci prvního tématu zaznějí příspěvky
zástupců ČVUT Praha (Manažerský informační
systém na ČVUT), JAMU Brno (0rganizace informačních toků na JAMU), Ostravské univerzity
(Uvádění jednotného informačního systému na
Ostravské univerzitě), UP Olomouc (Právní aspekty nakládání s informacemi, Možnosti a meze
šíření informací prostřednictvím univerzitního týdeníku), VŠB-TU Ostrava (Poradenské centrum
VŠB-TU), Univerzity Pardubice (Využití internetu k informovanosti akademické obce Univerzity
Pardubice).
Ke druhému tematickému okruhu se váží
příspěvky Komunikace s regionálními médii, zkušenosti z praxe (Univerzita Pardubice), Vnější
prezentace fakulty strojní ČVUT v Praze (ČVUT
Praha), Vnější prezentace FPBT VŠCHT – současný stav a zkušenosti (VŠCHT Praha), Kniha, nebo
internet? (JAMU Brno).
Organizátoři předpokládají, že součástí pracovního setkání bude i založení české národní
organizace EUPRIO.
-red-

V srpnu 1999 bude Žurnálu UP již devět let.
Brzy po změně režimu v závěru roku 1989 se
ukázala naléhavá potřeba prostředku vzájemné informovanosti akademické obce a jejích
představitelů. Rektor prof. Josef Jařab rozhodl
o zřízení týdeníku, který by takovou funkci
plnil. K 1. červenci 1991 povolal PhDr. Miroslava Veselovského, do té doby odborného asistenta Katedry věd o umění Filozofické fakulty
UP, aby list redigoval. Vydavatelem byl odbor
rektora UP zastoupený kancléřem dr. Tomášem Hrbkem.
S datem 1. srpna 1991 vyšlo nulté číslo,
dvoulist, které kromě dvou zpráv, o červnovém zasedání Akademického senátu UP a
o návštěvě zástupců kanadské ambasády, přineslo Slovo vydavatele, z něhož vyjímáme:
„Úkolem Žurnálu je zvýšit informovanost
o dění na univerzitě, o práci učitelů, vědeckých pracovníků, kateder a speciálních pracoviš, přinášet aktuální zpravodajství z jednání
akademických senátů, kolegií, vědeckých a
správních rad, zajistit rektorátu i děkanátům
fakult možnost rychlé publikace sdělení a podobně. V časopise bude místo i pro sledování
publikační, umělecké a mimouniverzitní přednáškové činnosti učitelů, vědeckých pracovníků a studentů. Zařazovány budou i medailony
jubilantů, prostřednictvím časopisu by mělo
být možné seznámit se s profily hostujících
profesorů. Důležité místo ve struktuře týdení-

ku budou zaujímat i názory učitelů a studentů
na ožehavé poblémy života univerzity.
Jedním z podstatných záměrů, které vydáváním Žurnálu UP sledujeme, je posílit vědomí společné odpovědnosti za prestiž Univerzity Palackého a pocit sounáležitosti.“
Po roce, kdy na jediném redaktorovi ležela
nelehká práce se získáváním informací, přepisem záznamů rozhovorů, cizích textů a s vlastním psaním zpráv, přičemž bylo třeba spolupracovat s technickou redakcí Vydavatelství
UP při zalamování čísla i zajistit distribuci,
byla přijata sekretářka redakce A. Soušková
a po ní A. Vitulová. Tu v roce 1995 vystřídala
studentka žurnalistiky Milada Poláková, dnes
již absolventka bakalářského studia, v roli redaktorky ŽUP. Po odchodu dr. Veselovského
nastoupila v březnu 1997 do funkce šéfredaktorky ŽUP PhDr. Velena Mazochová, která
vede list dodnes. V závěru roku 1997 vydal
rektor UP prof. Lubomír Dvořák Statut Žurnálu UP, v jehož úvodním ustanovení je poslání
ŽUP definováno takto: „ŽUP informuje o dění
na Univerzitě Palackého, jejích fakultách a pracovištích. Poskytuje prostor pro diskusi a
o aktuálních tématech týkajících se života vysoké školy i širších společenských problémů.“
V souladu s tímto statutem byla ustavena
redakční rada ŽUP, kterou od 1. 1. 1998 řídí
prof. Milan Hejtmánek.
-th-

Jak pracuje redakční rada Žurnálu UP
Rada je zřízena rektorem univerzity, aby
hodnotila odbornou a
obsahovou náplň univerzitního listu a určovala jeho koncepci. Má
šest členů a předsedu.
Řídí se statutem a jednacím řádem. Zasedá
jednou měsíčně (kromě července a srpna),
v poslední době střídavě na různých fakultách s přizváním zástupce vedení fakulty
nebo pracoviště. Jako
hosté se jednání účastní redaktorky ŽUP a
kancléř UP. Rada se
pravidelně vyjadřuje
k obsahu posledních
3–4 čísel Žurnálu UP, vyzvedá články dobré
a méně dobré, hodnotí čtenářskou odezvu,
aktuálnost témat a jejich význam. Snaží se
dávat prostor mezinárodním aktivitám a výsledkům UP, také aktivitám směřujícím k městu
a regionu. Členové rady zprostředkují příspěvky z fakult a nezřídka je i sami píší.
Odborné příspěvky v rubrice Z vědeckých pracoviš UP procházejí redakční recenzí s cílem
zlepšit srozumitelnost a čtivost textu pro čtenáře. Změny v textu v této rubrice jsou vždy
autorizovány.
Rada navazuje osobní kontakty s absolventy UP žijícími v zahraničí, jejich články pak
vycházejí v rubrice Zkušenosti ze zahraničí. Zde
jsou také články našich stážistů na zahraničních pracovištích. Cílem je reflektovat mobilitu studentů a učitelů UP, ukázat její přínos
hlavně na poli vědy a výzkumu.
Žurnál UP informuje o všem podstatném,
co se na UP děje, a nabízí informace o připravovaných akcích kulturních a vědeckých –
pokud se to zavčas dozví. Tok informací z fakult
do redakce se uskutečňuje převážně na zákla-

dě osobní iniciativy, přátelství a kontaktů. Není
zavedena žádná oficiální školská struktura
v tomto směru a redakční rada o ni ani neusiluje z obavy, aby se Žurnál UP nestal úředním
listem.
Redakční rada je plně autonomní, rektor
ani vedení UP do její činnosti nezasahují.
Předseda se setkává s rektorem jednou až
dvakrát za semestr, vždy z konkrétních důvodů a s cílem ujasnit, co je v daném období na
univerzitě obvzvláš důležité. Priority univerzity a fakult jsou prioritami Žurnálu UP. Akademičtí funkcionáři sami, ale častěji až na
vyzvání redakce posílají do Žurnálu UP příspěvky k aktuálním otázkám a problémům
univerzitní obce. Žurnál UP je periodikum
tematicky výrazně „hybridní“, což odpovídá
multifunkčnímu charakteru univerzitní obce.
-mhSnímek T. Jemelky přibližuje jedno z posledních
zasedání redakční rady, které proběhlo v prostorách
Katedry experimentální botaniky Přírodovědecké
fakulty UP.
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Jak se dělá Žurnál UP
vých úseků Rektorátu UP, komunikace
s Konferenčním servisem UP a sekretariátem
rektora UP, cílené dotazy na konkrétní pracovníky UP, rozhovory, účast na konkrétních akcích UP, osobní kontakt s návštěvníky univerzity atp. Vzhledem k tomu, že současnou
redakci Žurnálu UP tvoří pouze dvě redaktorky, je pochopitelně nutné, aby byla reflexe univerzitního dění v jeho širokém záběru zajištěna
i dalšími toky informací.
K nim v prvé řadě patří
udržování kontaktů s více
či méně stálými přispěvovateli, dodavateli zpráv,
informací a komentářů,
stejně jako jednorázové
žádosti o příspěvek ke
konkrétní aktuální události na UP. V řadě případů zde roli zprostředkovatele informací představují členové redakční
rady
Žurnálu
UP.
S využitím e-mailu, telefonního spojení, faxů a
Odpovědná redaktorka Velena Mazochová na jednání Akademického senátu textů dodávaných na disketách (ve formátu MSUP.
WORD nebo T602) se poTýdeník Univerzity Palackého vychází po celý
akademický rok (ve zkouškovém období se
mění ve čtrnáctideník) a počet čísel každého
jeho ročníku se pohybuje kolem třiceti. Určit
moment, kdy se s prací na výrobě čísla začíná,
je proto poněkud obtížné, protože sběr informací probíhá v podstatě permanentně.

Příprava obsahu konkrétního čísla
Zjednodušíme-li tento
stálý koloběh, lze teoreticky
říci, že na počátku je nutno
zjistit, co se na univerzitě
a v oblasti jejích vnějších
vztahů dělo, jaké události
jsou očekávány a jaké aktuální problémy mohou univerzitní obec zajímat. Konkrétně to znamená, že redaktoři musí odhalit možné
zdroje informací a zajistit
přenos jejich sdělení na
stránky časopisu. Děje se tak
několika různými cestami.
Nejproduktivnější
jsou
v tomto ohledu ty, které zajišují přímý, nezprostředkovaný původ informací, tj. Technický redaktor Vladimír Kubák a V. Mazochová při zalamování čísla.
osobní účast na jednáních
akademických orgánů (Kolegium rektora UP, Akademický senát UP, Věstupem času tato fáze tvorby časopisu velmi
decká rada UP, Správní rada UP), účast na
zefektivnila a stala se základem pro tvorbu
poradách kancléře UP se zástupci jednotlikonkrétního čísla.
Zlepšily se také
spontánní reakce
konkrétních pracoviš a pracovníků UP,
kteří i bez podnětů
redakce zasílají své
příspěvky se žádostí
o zveřejnění. Současně se zde však otevírá prostor pro výskyt
problémů spojených
s kvalitou a rozsahem příspěvků, resp.
s redakčními zásahy
do dodaných textů,
které mohou být
vzhledem k časové
tísni jen zřídka zpětně autorizovány.
Aktuální informace o očekávaných
událostech poskytuVýkonná redaktorka Milada Poláková-Hronová připravuje rozhovor.
jí také webové strán-

Nové číslo Žurnálu UP na www stránkách UP.
ky univerzity, informační brožura Kalendárium
UP (kde je však nutno informace ověřovat),
redakce mívá k dispozici také přehledy akcí
některých univerzitních pracoviš s měsíčním
předstihem. Na druhé straně se bohužel často
stává, že některé informace o událostech na
UP získává redakce až ex post – např.
v z denního tisku.
Současně s přípravou nejaktuálnějších příspěvků pro dané číslo Žurnálu UP, které jsou
obsahem stálých rubrik (Zprávy, informace, oznámení, Události, Z vědeckých pracoviš, …a tento
týden, Jen několik řádků), vytváří redakce průběžně i „zásoby“ textů pro rubriky, které jsou
zařazovány do čísel střídavě – např. rubriky
Na aktuální téma, O čem se mluví, Otázka pro…,
Zkušenosti ze zahraničí, Očima zahraničních lektorů, Diskuse, názory, ohlasy, Na pultech knihkupectví, Vydavatelství UP, Habilitace a profesury,
Slovo má…). Vytvoření rubrik redakci umožnilo zpřehlednit strukturu sumy předávaných
informací, zároveň lze prostřednictvím jasně
odlišených novinářských žánrů (oddělení
zpráv od komentářů, obecných informací od
subjektivních názorů atp.) realizovat „trojjedinou“ (někdy poněkud kontraproduktivní)
funkci Žurnálu UP, která je vymezena jeho
statutem – tj. informovat, prezentovat a otevírat
prostor pro diskusi.

Soňa Schneiderová (Katedra bohemistiky FF UP)
má na starosti jazykovou úpravu Žurnálu UP.
Uzávěrka
Jedním z uzlových momentů výroby jednotlivých čísel je úterý, na které připadá termín uzávěrky. Znamená to, že v tento den
vrcholí práce na konečné podobě čísla – shromážděné příspěvky a jejich případná fotodokumentace, grafiky, přílohy atp. jsou zpracovány do konečného tvaru jak z hlediska rozsahu, tak i umístění na jednotlivých stranách
týdeníku (bývá jich 8–10). Zároveň jsou v tento
den doplňovány a ověřovány informace a zařazovány ad hoc ty, které přicházejí těsně po
uzávěrce a vzhledem k jejich aktuálnosti je
nelze přesunout do dalšího čísla. Takto vytvořené zrcadlo (v počítačové sázecím programu
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nových aktuálních informací, zejména fotografií. Tento moment je také poslední příležitostí k případným zásahům do konečné podoby čísla.
Téhož den kolem poledne je nové číslo
Žurnálu UP (vytištěné laserovou tiskárnou na
průsvitných foliích) předáno do polygrafického střediska Vydavatelství UP. Současně je
jeden obtah, již opravený, vyvěšen ve vitríně
na vrátnici Rektorátu UP jako zcela první
informace o novém čísle Žurnálu UP. Ke kolemjdoucím čtenářům se tak dostává univerzitní týdeník s denním předstihem.

V. Kubák připravuje podklady pro polygrafické
středisko VUP.
PageMaker) tvoří východisko pro technické
zpracování Žurnálu UP.
Technické zpracování
Technickému zpracování Žurnálu UP, tj.
zalamování stránek, je vyhrazena často celá
středa. Množství času věnované této fázi výro-

Distribuce
V pátek ráno je v polygrafickém středisku
VUP připraven kompletní náklad (1500 výtisků) nového čísla Žurnálu UP k distribuci. Část
výtisků (1038 kusů)
je v prostorách
Zbrojnice přichystána podle příslušného rozdělovníku
k expedici na jednotlivé fakulty a
pracoviště UP. V podatelně Rektorátu
UP se pak uskutečňuje distribuce adresátům mimo UP
(vysoké školy a univerzity, kulturní instituce
sdělovací
prostředky, místní

Nové číslo Žurnálu UP ve vitríně vrátnice Rektorátu UP.

Žurnál UP připraven k distribuci.
správní orgány, předplatitelé aj.), kteří odebírají cca 130 kusů. Zbytek, cca 330 kusů, je
umístěn na vrátnici Rektorátu UP a v knihkupectví Studentcentrum
k volnému odebrání
(Žurnál UP je rozšiřován bezplatně).

Zpracování v polygrafickém středisku VUP
by univerzitního týdeníku je závislé jednak na
kvalitě přípravy zrcadla, jednak na časových
možnostech technické redakce Vydavatelství
UP (v současné době již v prostorách Zbrojnice); ovlivňuje jej také průběh nejaktuálnějších
událostí, které je třeba do čísla ještě zařadit.
Za přítomnosti odpovědné či výkonné redaktorky Žurnálu UP vytvoří technický redaktor stránkový obtah celého čísla (v programu PageMaker). Ještě při technickém zpracování lze některé texty krátit, doplňovat či
přesunovat – důležitá je zde míra správného
odhadu prostoru, který jednotlivé texty zaplní.
Obtahy předává redakce ve středu odpoledne ke stránkovým korekturám (jazyková
úprava) a také redakci webových stránek UP,
která umisuje nové číslo Žurnálu UP na internet.
Redaktoři technické redakce VUP a Žurnálu
UP se znovu sejdou ve čtvrtek ráno k zapracování korektur a případnému doplnění

Da capo al fine…
Nesporný půvab všech činností, jejichž výsledkem je konkrétní číslo Žurnálu UP, spočívá
nepochybně v tom, že v právě uvedeném
sledu několika dnů je současně připravováno
další číslo, tj. sběr informací, jejich zpracování,
zajišování přísunu příspěvků k aktuálním
událostem, telefonování, e-mailování, faxování, rozhovory, účast na jednáních, komunikace
s pracovišti a autory, mapování aktuálních
témat a problémů… Ještě teplé číslo Žurnálu
UP tedy sice teprve hledá své čtenáře, pro
dění v redakci však představuje už jen velmi
rychle se vzdalující minulost.
Nebo, jak známo, není nic depresivnějšího
než den staré noviny…
-mav-, foto -tj-

Tomáš Jemelka, „dvorní“ fotograf Žurnálu UP.
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JUDr. L. Antonů, vedoucí právního odd.
UP: Žurnál UP považuji za velice důležité médium, jež by mělo sloužit jako jeden z prostředků
prezentace činnosti UP navenek (vedle webových
stránek apod.), ale zejména by mělo být aktuálním
odrazem života akademické obce (včetně studentů)
i ostatních součástí UP. Svým obsahem by měl
Žurnál UP aktivizovat dění na UP, veřejně předestírat nejdůležitější problémy naší VŠ, a přispívat
tak k jejich řešení. Rovněž by měl u všech zaměstnanců a studentů posilovat pocit institucionální
sounáležitosti s Univerzitou Palackého v Olomouci
jako celku, nebo bez tohoto pocitu, jenž se promítne v aktivní spolupráci všech jejích součástí, je
nemyslitelný další růst úrovně naší vysoké školy.
Přestože se Žurnál UP začíná dosti přibližovat
nastíněným představám, v některých směrech nepovažuji dosažený pokrok za dostatečný. Při své
pracovní činnosti se setkávám s aktivitami a výsledky různých pracoviš, které by určitě vzbudily
zájem i mimo UP a jejichž zveřejnění by přispělo
k pozitivnímu pohledu na význam UP. Velmi také
postrádám polemické a nebojím se říci i kontroverzní
příspěvky k aktuálním problémům, které by mohly
otevřít diskusi vedoucí ke konstruktivnímu řešení
problémů. Největší nedostatek Žurnálu UP spatřuji v absenci studentských příspěvků, což zcela
zřejmě není ovlivněno redakcí nebo redakční radou,
ale nezájmem samých studentů o dění na UP.
Tvrzení obsažené v závěru předchozí věty mohu
dokumentovat konkrétní zkušeností. Znalosti o UP
u studentů, se kterými přicházím služebně do
styku, obvykle nepřekročí rámec pracoviště, jež je
přímo vzdělává a jen občas se vyskytne jedinec,
který se komplexně orientuje na fakultě, kde je
imatrikulován. Existence dalších fakult a součástí
UP, jejich organizace, dislokace či obsah jejich
činnosti je pro tyto studenty velkou neznámou.
Tento vztah studentů k vlastní alma matre, která je
jejich školou a existuje pro ně a kvůli nim, je málo
pochopitelný, ale další úvahy na toto téma už
odbočují od účelu tohoto příspěvku.
PhDr. Tomáš Hrbek, kancléř UP: K Žurnálu
UP mám vztah podobný jako k dennímu tisku,
který jsem si předplatil. Každý týden už čekám na
pátek, kdy Žurnál vychází. Často se jdu ze zvědavosti podívat už ve středu do redakce alespoň na
titulky příspěvků a někdy si přečtu celý Žurnál už
ve čtvrtek ve vitrínce u vrátnice rektorátu. Kdyby
Žurnál UP přestal vycházet, přišla by univerzita
o důležitý zdroj informací a o jednu z možností
veřejné polemiky.
Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc.,
děkanka Lékařské fakulty UP: Žurnál UP podle
mého názoru plní velmi dobře úlohu univerzitního
informačního zdroje, což je především zásluhou
redakce tohoto týdeníku. Bohužel většina členů
akademické obce UP informace spíše jen přijímá,
ale málo je sama aktivně poskytuje. V poslední době
se redakci a redakční radě daří zařazovat témata,
která vyvolávají diskusi, a tím se stává časopis
živějším a čtivějším. Na obsahu týdeníku je vidět,
že ti, kteří časopis tvoří, dokáží vystihnout, čím UP
žije. Aktuality je jistě možné a vhodné uvádět na
www stránkách, ale časopis má a bude mít na UP
stále své místo.
M. Mlčoch: Žurnál UP je jistě potřebné periodikum. Myslím si, že v poslední době je i atraktivnější a pestřejší – díky zařazování kratších
a hlavně aktuálních příspěvků. Jeho obliba mezi
studenty však není valná. Asi by pomohlo dát větší
prostor studentským příspěvkům, ale z vlastní
zkušenosti vím, že ke spolupráci je často nutno
hodně „přemlouvat“…
RNDr. H. Dziková, ředitelka Vydavatelství
UP: Na otázku, zda univerzitní časopis ano či ne,
bych jednoznačně odpověděla ANO. Důvodem není
prestiž ani otázka dobrého jména univerzity. Domnívám se, že potřebu být informován o dění na
naší univerzitě mají všichni, kteří se cítí být její
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součástí. Ale je důležité také mít možnost informovat. A to vše umožňuje právě univerzitní časopis.
V souvislosti s právě vysloveným názorem mě
napadá otázka, zda redakce má k dispozici informace o přibližném počtu čtenářů – studentů i zaměstnanců. Výsledky takové ankety by byly jistě
také zajímavé.
K samému obsahu, formě a periodicitě ŽUP
nemám co dodat. Jsem pravidelnou čtenářkou Žurnálu a vzhledem k tomu, že mohu porovnat náš
univerzitní časopis s podobnými produkty na jiných vysokých školách (pokud existují), nezbývá
mi, než popřát pracovníkům redakce udržení dosaženého trendu a mnoho vytrvalosti a tvůrčího
elánu do další redakční práce.

Anketa pro zvláštní přílohu Žurnálu UP
připravovanou pro setkání pracovníků
v oblasti public relations na vysokých
školách, které se uskutečnilo 20. 5. 1999
na Univerzitě Palackého, obsahovala jednu prostou otázku:

Jaký je váš názor na
Žurnál UP?
Odpovědi vybraných osobnosti univerzitního života, které se redakci podařilo
získat (prostřednictvím emailu, vnitřní
pošty či osobního kontaktu) jsme zachytili v následující podobě:

PhDr. P. Hanuška, Katedra bohemistiky FF
UP: Vzhledem k tomu, že jsem se určitý čas na
vzniku Žurnálu UP podílel, znám problémy za
oponou. Ten největší zůstává: čím má časopis
vlastně být? Informačním servisem, „univerzitní
pamětí“, detektorem problémů či prostorem vzájemné reflexe těch před i za katedrou? Ideální stav
by nastal, kdyby byl vším. Stále však asi přetrvávají neviditelné bariéry, které splynutí všech položek
zabraňují. Přesto se domnívám, že Žurnál UP
urazil za poslední rok a půl velký kus cesty k větší
čtivosti a tím i živosti. Přiznám se však, že určitý
typ příspěvků – a teï mi kolegové lékaři a jiní
výzkumníci prominou – mi připadá až kvantitativně přetížený. Kde jsou však psavci z jiných oblastí,
to otázka?!
RNDr. D. Lošáková, ředitelka Ústřední
knihovny UP: Považuji za velmi pozitivní, že na
Univerzitě Palackého existuje časopis, který informuje o veškerém dění na univerzitě, v němž se
můžeme dočíst o činnosti všech jejích složek. Celkovou úroveň Žurnálu považuji za dobrou. Z charakteru příspěvků je patrné, že se v Žurnále UP
neuplatňuje cenzura, každý v něm může vyjádřit
svůj vlastní názor. Vede to sice někdy k nepříjemným, snad i zbytečným konfrontacím, ale to
do každého časopisu patří. Na druhé straně mám
takovou zkušenost, že byla do Žurnálu předána
zpráva informující o nové službě knihovny a redakce
ji (třeba i s dobrým umyslem) zkrátila tak, že
informace téměř ztratila svůj původní smysl. Věřím, že by nedošlo k řadě nedorozumění, kdybychom si mohli i jednoduché informace předem
přečíst, a pokud by bylo třeba, i upravit.
Prof. PhDr. F. Mezihorák,CSc., Pedagogická
fakulta UP: Při rovnání s četnými vysokoškolskými novinami a časopisy u nás v zahraničí, jež jsem
měl možnost číst, se mi jeví Žurnál UP jako
v podstatě funkční a odrážející problematiku života
naší niverzity. Je dobře, ze nemá ambice usilovat
o efektní teoretické a esejistické výšiny, nebo
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noviny takto orientované jen neúspěšně konkurují
specializovaným odborným časopisům a potřeba
informovanosti kademické obce o všem dění na
vysoké škole zůstává nenaplněna. Považuji také za
správné, že tu není snaha dělat jen redakční
noviny. Zkrátka nevidím důvod pro závažnější
změnu koncepce Žurnálu UP. Lze si jen přát, aby
měl více přispěvatelů a také grafická podoba by
mohla doznat zlepšení – například i v barevnosti.
Prof. RNDr. L. Dvořák, CSc., rektor UP:
Žurnál UP má velmi solidní úroveň ve srovnání
s jinými univerzitními periodiky a má své místo
v informačním systému UP. Přesto bych přivítal
širší diskusi např. ke vztahu vědy a výuky na UP,
o oborech perspektivních resp. útlumových, jak
racionalizovat administrativu, co s programy celoživotního vzdělávání atd.
Doc. Jiří Štefanides, vedoucí Katedry teorie
a dějin dramatických umění FF UP: Žurnál je
jistě zajímavý a potřebný z hlediska informačního
šíření zpráv, přehledů a statistik, pomáhá rozptýlit
informační mlhu, která má tendenci obklopovat
instituce podobné velikosti a s podobnou horizontální a vertikální strukturou. Co mi chybí, je
publicisticky zdatná, permanentní a otevřená diskuse o současných problémech univerzity, které,
když se nezveřejní, získávají povahu každodennosti a ta je odsouvá do kolektivního podvědomí, aniž
jsou řešeny. Chybí také publicistika, která by
posilovala identifikaci pracovníků a studentů s jejich
univerzitou. Je nás na univerzitě mnoho intelektuálů a mnoho kurážných studentů, ale zdá se málo
bystrých a kurážných novinářů. Ale už tím, že
Žurnál UP existuje i v této podobě, je velmi
užitečný: je přesným obrazem nás samých.
Ing. J. Pour, ředitel pro vnější vztahy UP:
Můj názor na univerzitní týdeník je tento:
a) Neustále se dovídám, jak by to MĚLO BÝT.
b) Málokdy se dovím, jak to OPRAVDU JE.
c) Je to týdeník s nejvíce řečnickými otázkami, na
jejichž zodpovězení není v příštím čísle čas nebo
prostor.
d) Důležité jsou všechny obory (ale ten NÁŠ
zvláš).
e) Dozvíte se, na čem se pracuje (nebo SPOLUpracuje), ale co DOKONÁNO jest, jen zřídka.
f) Labyrint citací a cizích termínů často zamlžuje
podstatu (všechny obory mají svá periodika a opravdový zájemce se o vědě na UP dočte tam).
g) Není problém zřídit www.věda.up a tam prezentovat výsledky a polemiku (na 1/4 strany týdeníku
se nedá popsat ani kolo, natož vědecký profil).
Mikuláš Važan, student 2. ročníku FF UP
(politologie): Žurnál UP považuji za konzervativní univerzitní časopis, který vcelku vyčerpávajícím a obsáhlým způsobem podává studentům
univerzity informace o dění na UP Olomouc
(pokud jej ovšem dostanou do rukou, což je mnohdy problém). Oceňuji rozhovory se zajímavými
osobnostmi. Výborná je spousta doprovodných fotografií, které dokreslují atmosféru jednotlivých
článků. Na druhé straně je veliká škoda, že Žurnál
UP je suchým propagátorem politiky vedení UP
a chybí mi v něm polemické komentáře a jakákoliv
kritika čehokoliv, která by čtení dělala mnohem
zajímavějším.
Pozn. redakce: Původně měla uvedená anketa
přispět ke zpestření obsahu této přílohy. Vzhledem k tomu, že se odpovědí sešlo více, než
jsme předpokládali, a také proto, že bychom
rádi dali slovo i dalším zájemcům o účast
v anketě, neuzavíráme ji, ale očekáváme další
podněty, připomínky a názory, které bychom
mohli průběžně publikovat v dalších číslech
Žurnálu UP. Tak tedy, vážení čtenáři, pište,
telefonujte, „mejlujte“.
-red-

