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Fakulta tělesné kultury UP vstoupila
do druhého desetiletí své existence
V pondělí 12. 2. se v prostorách Klášterního Hradiska
v Olomouci uskutečnilo slavnostní zasedání Vědecké
rady FTK UP při příležitosti 10. výročí založení Fakulty
tělesné kultury UP. Pozvání přijali rektorka prof.
J. Mačáková, CSc., a prorektoři UP doc. L. Hornová,

Foto J. Vrba, AVC UP
doc. R. Horák, CSc., doc. M. Mašláň, CSc., zástupci
vedení jednotlivých fakult a univerzitních pracoviš4,
senátor a bývalý rektor UP prof. J. Jařab, CSc.,
představitelé města a regionu – primátor města
Olomouce Ing. M. Tesařík a zástupce krajského
hejtmana Ing. V. Válek, ředitel Vojenské nemocnice
v Olomouci plk. M. Veselý i hosté z partnerských
univerzit a institucí.
Prof. F. Vaverka, CSc., děkan FTK UP, ve svém
slavnostním projevu připomenul důležité milníky na
cestě ke vzniku FTK a soustředil se na bilanci jejího
dosavadního vývoje, zejména z hlediska srovnání

původních představ, které určovaly hlavní cíl a poslání
při vzniku fakulty, s naplňováním výchozích vizí
v průběhu desetiletého vývoje a s výhledem do
budoucna. Zdůraznil hlavní ideu existence fakulty,
která specifikuje její postavení mezi ostatními vysokými školami podobného zaměření – sepětí pohybu,
zdraví, životního stylu a kvality života. Shrnul dosavadní úspěchy fakulty jak z hlediska nárůstu studentů
a pedagogů, tak z hlediska rozvoje studijních programů a jejich akreditací a zkvalitňování kvalifikační
struktury pedagogického sboru. Poukázal přitom na
skutečnost, že se zásluhou FTK daří propojit sféru
vzdělávání odborníků s jejich aktivním působením
v konkrétním regionálním prostředí. Vedle pozitiv,
která nelze v období desetileté existence FTK přehlédnout, zmínil rovněž některé obecné problémy a chyby,
které poznamenaly její dosavadní rozvoj (např. s obtížemi realizovatelné změny ve způsobu myšlení pracovníků fakulty a jejich vztahu k vědecké práci,
problémy spojené s nepříznivou ekonomickou situací
vysokých škol aj.) K některým nejdůležitějším úkolům
v budoucnosti patří podle jeho slov zejména materiální rozvoj fakulty (rozšíření prostorových kapacit pro
Dokončení na str. 3

Na pozvání Francouzského centra při Filozofické
fakultě UP přijel ve středu 7. 2. 2001 do Olomouce
francouzský velvyslanec v ČR Philippe Coste. V aule
FF UP přednesl svůj příspěvek o Evropské unii a její
budoucnosti. Poté následovala beseda se studenty,
která se týkala vstupu bývalých socialistických zemí
do EU, budoucnosti EU a společné měny.
-red-

Katedra pedagogiky PdF UP změnila působiště
V průběhu dvou dnů (14. – 15. 2.) opustila Katedra
pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP své
dosavadní působiště na Právnické fakultě UP na
Envelopě a přemístila se do nově upravených prostor
v přízemí hlavní budovy Pedagogické fakulty UP na
Žižkově nám. Investicí cca 25 mil. Kč zde byla
rekonstruována ta část budovy, kterou v květnu
loňského roku definitivně vyklidila Armáda ČR. Vznikl
tak velkorysý prostor pro umístění sedmnácti pracoven pedagogů včetně doktorandů a celkem pěti
poslucháren (z toho dvě v suterénu), které budou
využívat i ostatní pracoviště fakulty. V suterénní části
budovy se v budoucnu počítá také s vybudováním
příruční knihovny katedry a zasedací místnosti.
-red-, foto tj-

Ze zasedání Akademického senátu UP
Ve středu 7. 2. 2001 se sešel Akademický senát UP,
jehož jednání se zúčastnili také rektorka UP prof.
J. Mačáková, prorektor pro organizaci a rozvoj doc.
R. Horák a kvestor UP Ing. J. Jirka. Na programu byla
nejprve ekonomická rubrika. Akademický senát UP
schválil způsob dělení neúčelových dotací z MŠMT;
celková výše dotace však nebyla v době zasedání
ještě známa. Bouřlivá diskuse se rozvinula při projednávání změn Vnitřního mzdového předpisu UP a nové
tabulky mzdových tarifů. Nárůst platů pracovníků UP
bude zhruba šestiprocentní. Někteří senátoři navrhovali tabulku nepřijmout; univerzita se chce ale takto
vyhnout situaci, kdy by fakulty neměly prostředky na
vyplacení mezd. Při případném finančním přebytku by
mohla být vyplacena další mzda. AS UP poté počtem
sedmnácti hlasů z dvaceti mzdovou tabulku přijal.
Dále byla projednávána směrnice rektorky UP, ke
které se již předtím kriticky vyjádřily AS PřF a FF (viz.
ŽUP č. 15). Byl vypracován Pracovní řád UP, který
počítá s pružnou pracovní dobou pro akademické
pracovníky UP. Akademický senát UP souhlasí s vydáním Pracovnínho řádu UP, je však nutno provést

úpravy v některých jeho ustanoveních. Jakmile bude
tento předpis schválen, platnost směrnice zanikne.
Akademický senát UP schválil změny Statutu UP,
týkající se postgraduálního studia všeobecného lékařDokončení na str. 2

Víte, že…
…na internetu je vyznačena „Cesta do pekel
vysokého školství“?
Takový název zvolili pracovníci Filozofické fakulty
UP pro novou internetovou stránku (www.sos/webgate.cz), která se přednedávnem objevila na českém
webu. Podle úvodních slov autorů je jejím cílem
ukázat, jakým způsobem „je u nás likvidováno vysoké
školství“, a to na podkladě dostupných informací
Ministerstva školství, z dokumentů Rady vysokých
škol a České konference rektorů a zejména ze sdělovacích prostředků.
Dále čtěte na str. 8.
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Soutěž mladých analytických chemiků

Ve dnech 1. a 2. 2. se na Katedře analytické chemie
PřF UP v Olomouci uskutečnil 4. ročník soutěže
mladých analytických chemiků o nejlepší studentskou
vědeckou práci o cenu firmy Merck. Soutěž probíhala
pod záštitou České společnosti chemické a Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci. Zúčastnilo se
jí jedenáct studentů z téměř všech vysokých škol
s výukou analytické chemie.
Vítězem studentské soutěže se stal Martin Valík,
student 5. ročníku VŠCHT Praha, s prací Nové receptorové systémy pro interakci s DNA-Polypyrolové

deriváty Trögerovy báze, druhé místo získala Karolina
Pecková, studentka 5. ročníku Univerzity Karlovy, se
svou prací Polarografické a voltametrické stanovení
stopových množství 1-nitronaftalenu. Univerzitu Palackého úspěšně reprezentoval Petr Fryčák, student
pátého ročníku analytické chemie (na snímku), který
s prací nazvanou Hmotnostně spektrometrická metoda pro monitoring pyrimidinových a purinových metabolitů v moči obsadil třetí místo. Kromě hlavních cen
byly také uděleny čtyři zvláštní ceny odborné poroty
soutěžícím z Vysoké školy báňské – TU Ostrava
a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem za práce věnované metodám nukleární magnetické rezonance a atomové absorpční spektrometrie.
Kromě prezentace soutěžních prací proběhl také
turnaj v bowlingu a velmi zdařilá neformální večeře,
na které se probíraly nejen chemické problémy. Celá
soutěž probíhala ve velmi přátelské atmosféře a studenti navázali mnoho nových kontaktů, které budou
moci využít ve své budoucí praxi.
Příští ročník soutěže mladých chemiků se uskuteční na půdě VŠCHT v Praze. Všem oceněným
studentům blahopřejeme a doufáme, že příští ročník
soutěže bude neméně úspěšný.
A. Gavenda,
Katedra analytické chemie PřF UP
Foto autor

Uměnovědci křtili

Řízení kvality ve vzdělání

Stručně
V pátek 9. 2. se uskutečnil Den otevřených dveří
Pedagogické fakulty UP, v jehož průběhu mohli
zájemci o prezenční a kombinované studium v akademickém roce 2001/2002 navštívit všechny katedry
a pracoviště fakulty.
***
V rámci pravidelného semináře hudební vědy uspořádala 13. 2. Katedra muzikologie FF UP slavnostní
přednášku prof. J. Sehnala, CSc., na téma „Můj
život s hudebním archivem v Kroměříži“ při příležitosti jeho významného životního jubilea.
***
Rektorka UP prof. J. Mačáková se ve dnech 14. – 15.
2. zúčastnila oslav 10. výročí vzniku Slezské univerzity v Opavě a následného zasedání České konference
rektorů.
***
Na Dětské klinice LF UP v Olomouci uspořádala
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP ve
dnech 15. – 16. 2. IV. olomoucké onkologické dny.
***
V pondělí 19. 2. se na svém zasedání sejde Vědecká
rada UP, která má na programu mj. návrhy na
profesorská řízení, výčet oborů pěstovaných na UP,
stav vědy a výzkumu na UP aj.
-red-

Horká kaše 2
Galerie Caesar Olomouc, Univerzita Palackého
a Studio Petr Fabián si Vás dovolují pozvat na
zahájení výstavy Horká kaše 2 (po necelých
třech stoletích obnovuje konvikt své univerzitní
poslání). Výstavu zahájí rektorka UP prof. J.
Mačáková, CSc., v pondělí 26. 2. 2001 v 18
hodin v Galerii Caesar (Horní náměstí). Výstava
potrvá do 3. 3. 2001.
-red-

Jen několik řádků
Univerzita není fabrika
Senátoři z Filozofické fakulty se setkali – nebo utkali?
– s rektorkou písemně na stranách Žurnálu UP
(č. 15). To se nemohli setkat osobně, dříve, třeba
i opakovaně, a vysvětlit si v klidném a důkladném
rozhovoru důvody a alternativy řešení? Je jasné, že
zákoník práce přece nebudeme ignorovat, protože
„univerzita není prostor mimo dosah práva, a tedy ani
mimo dosah státu, není – jak často dělá – státem ve
státě“, připomíná M. Lobkowicz (1991). Je také
jasné, že univerzita není a nesmí být řízena jako
fabrika (o její Lékařské fakultě, kde se pod dvojí
správou prolínají činnosti zdravotnické, pedagogické
a výzkumné, ani nemluvě!). Ustanovení obecně platných zákonů a z nich odvozených směrnic a nařízení
mají pro ni platit přiměřeně, nesmí poškodit, ale měly
by zlepšit její fungování a kvalitu výsledků. Nepochybně si to přejí senátoři stejně jako paní rektorka a celá
akademická obec. Není důvod ke sporu, ale k věcné
diskusi o výkladu zákoníku a o jeho praktické aplikaci
na univerzitě.
Ovšem k tomu je tu přece nový Pracovní řád UP,
který musí ze zákoníku práce nutně vycházet! Co
o něm soudí senátoři a řadoví pracovníci univerzitní
obce? Vědí o něm vůbec něco? Nechybí tu opět
předběžná vysvětlující kampaň? Třeba na stranách
univerzitního listu, který se na informativní články,
úvahy a komentáře tohoto druhu těší stále, leč
marně?
M. Hejtmánek

Vyvrcholením česko-polské spolupráce mezi pedagogy uměnovědných oborů Univerzity Palackého v Olomouci a Slezské univerzity v Katovicích je sborník
přednášek nazvaný Pohledy/Punkty widzenia. Jeho
cílem je představit odborné zaměření a úhly pohledu
katovických a olomouckých teatrologů a filmologů.
Publikace obsahuje příspěvky, které přednesli olomoučtí v Katovicích a katovičtí v Olomouci, přičemž
přednášky českých pedagogů jsou publikovány v polštině a přednášky polských pedagogů v češtině.
Tematický rozptyl příspěvků odpovídá snaze seznámit
zahraniční kolegy s významnými vývojovými tendencemi domácí divadelní a filmové historie a teorie.
Slavnostního křtu, jenž se konal v pátek 9. 2. 2001,
se vedle autorů z polské strany (dr. D. Fox, prof. A.
Gwóźdź, prof . E. Udalska, J. Zajdel) i české strany
(doc. J. Štefanides, doc. J. Roubal, Mgr. K. Tabery,
PhDr. T. Lazorčáková, Mgr. L. Ptáček) zúčastnila také
ředitelka vydavatelství UP RNDr, H. Dziková a proděkan
FF UP prof. J. Štěpán. Kvalitní vazba z dílny univerzitního vydavatelství dokázala odolat bublinkové sprše
vinného sektu, a kniha tak může bez obav vyrazit mezi
své čtenáře.
-ano-

V pondělí 5. 2. 2001 se v aule PdF UP konala
celostátní konference Řízení kvality ve vzdělání, kterou
organizačně zašti4ovalo Středisko celoživotního vzdělávání učitelů při Katedře pedagogiky PdF UP. Konference byla rozdělena do tří bloků; v první části se
přednášející zabývali otázkou řízení kvality ve vzdělávání obecně – byla vyzdvižena důležitost zkvalitňování
výuky, zavádění nových metod, s nimiž souvisí neustálé sebevzdělávání pedagogů. Následující bloky se
zabývaly řízením kvality v předškolním, primárním
a sekundárním vzdělávání a problematikou terciárního
vzdělávání.
Konference umožnila pedagogickým pracovníkům
podělit se o své zkušenosti s danou problematikou
a společně hledat další cesty, jimiž by se mělo ubírat
naše školství před vstupem do EU.
-ano-, foto -tj-

Ze zasedání Akademického senátu UP
Dokončení ze str. 1

Snímkem zachycujícím vítěznou práci v soutěži
a přehlídce Stříbrný šperk Brno 2000 se vracíme
k oceněným výtvarným dílům studentů a absolventů
Katedry výtvarné výchovy PdF UP vyhodnocených
v závěru loňského roku (viz Žurnál č. 15, str. 1 a 3).
Autorkou prstenu ze série čtyř oceněných prací
(2000, stříbro) je čerstvá absolventka KVV PdF UP
Jana Střílková, která obdržela 1. cenu v kategorii
Individuální ateliérový šperk.
-red-

ství a stomatologie v anglickém jazyce na LF UP
a magisterského studia stomatologie v anglickém
jazyce na LF UP. Dále byla schválena změna Statutu
CMTF související s otevřením nového studijního oboru charitativní a sociální práce. Organizačního řádu
CMTF se dotkne změna názvů dvou kateder. Dále
Akademický senát UP schválil Řád menzy UP, Rigorózní řád UP, Řád celoživotního vzdělávání na UP
a Řád výběrového řízení na UP.
Na funkci člena AS UP rezignoval dnem 8. 2. 2001
Mgr. R. Kula (FF UP).
Ze zasedání AS UP vybrala
-ano-
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Únor ve znamení neziskového sektoru
V průběhu měsíce února bude probíhat celonárodní
vzdělávací a informační kampaň 30 dní pro občanský
sektor, na jejíž organizaci se podílejí neziskové organizace. Tato akce se poprvé konala v roce 1997,
přičemž první dva ročníky měly za úkol informovat
veřejnost o existenci a propagaci neziskového sektoru. Letošní pátý ročník má motto Evropská unie,
seznamte se prosím. Právě podpora neziskových
organizací by neměla být opomenuta, pokud se chce
naše země stát členem EU.
Hlavním pořadatelem této akce v Olomouci je
Olomoucká koalice nezávislých organizací (OKNO),
která sdružuje asi 39 různých organizací. Vedle tohoto
sdružení se na programu kampaně podílí také např.
Středisko rané péče, P-Centrum, Dětské centrum
1990, Středisko ekologické výchovy Sluňákov a další.
Při příležitosti zahájení kampaně se v úterý 6. 2. 2001
uskutečnila tisková konference, na níž se setkali
představitelé jednotlivých organizací s náměstkem
primátora města Olomouc PaedDr. M. Pilátem a zástupci tisku.
S neziskovým sektorem významně spolupracuje
rovněž Univerzita Palackého, která pomáhá při získávání finančních prostředků ze zahraničních zdrojů
a v minulých letech spolupořádala Evropské dny. Na
letošním ročníku se zástupci naší alma mater zúčastní
besedy nazvané Kulatý stůl, kterou pořádá OKNO.
Opomenout nelze ani spolupráci UP s jednotlivými
organizacemi, např. FTK se loni podílela na organizaci
regionální konference O budoucnosti Sokola, studenti
PdF v rámci praxe spolupracují se sdružením Tyfloservis, které pomáhá zrakově postiženým.

Bližší informace o konání kampaně, která potrvá
do 2. 3. 2001, se můžete dovědět na internetových
stránkách www.30dni.cz.
-ano-

Blahopřejeme!

Ve čtvrtek 8. 2. 2001 udělila rektorka UP prof. J.
Mačáková pamětní medaile dvěma pedagogům Přírodovědecké fakulty UP. Zlatou medaili obdržel prof.
RNDr. Lubomír Kubáček, DrSc., vedoucí Katedry
matematické a analýzy a aplikací matematiky PřF UP,
stříbrná medaile byla předána doc. RNDr. Aleně
Vanžurové, CSc., z Katedry algebry a geometrie PřF
UP. Oba ocenění oslavili v měsíci únoru svá životní
jubilea.
-red-, foto -tj-

VII. společenský večer,

Program:
předtančení,
kouzelník (mistr republiky)
tombola (ve 24 hod.)
K tanci a poslechu hraje olomoucká kapela
YANTAR.
Vstupenky v ceně 200 Kč lze zakoupit v předprodeji na sekretariátě děkana PřF UP a na
vysokoškolských kolejích Šmeralova 416.
Všechny vstupenky jsou slosovatelné v tombole
o hodnotné ceny (PC sestava, barevná televize,
soudek piva…)

V Galerii Výpad uspořádala v minulých dnech Katedra
výtvarné výchovy PdF UP výstavu, na které se svými
výtvarnými díly představili studenti a absolventi výtvarného ateliéru Zlínské soukromé vyšší odborné
školy umění. Výstava potrvá do 6. 3. a je otevřena
v pracovní dny od 13 do 18 hodin.
-tj-

Dokončení ze str. 1

JUBILEA

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Vás zve na

který se koná 23. 2. 2001 v hotelu Národní dům
od 19.00–0.03 hod

Fakulta tělesné kultury UP vstoupila do druhého desetiletí své existence
potřeby knihovny, počítačové učebny, poslucháren
v neředínském areálu), změny v organizační struktuře
fakultních pracoviš4, definitivní zavedení kreditového
systému, příprava a ověřování nových studijních
programů, vybudování sportovně-rekreačního areálu
v Olomouci-Neředíně a další. V závěru vyjádřil děkan

ZPRÁVY, INFORMACE,

FTK přesvědčení, že dosavadní existence fakulty
vytvořila dobrou perspektivu pro její schopnost reagovat i v budoucnosti na dynamicky se rozvíjející
požadavky moderní společnosti.
S krátkými projevy vystoupili rovněž prof. J. Mačáková, CSc., Ing. M. Tesařík, prof. J. Jařab, CSc., aj.
Spolupráci mezi bratislavskou Fakultou telesnej výchovy a športu UK v Bratislavě a FTK UP připomněl ve
své zdravici děkan FTVŠ UK prof. V. Helebrandt;
výrazem ocenění se stalo udělení stříbrné medaile
FTVŠ k 10. výročí FTK UP.
Po slavnostních projevech následovalo koncertní
vystoupení smyčcového kvarteta Iši Krejčího a slavnostní ukončení zasedání.
Vyvrcholením slavnostního dne bylo večerní zábavně pojaté klání ve Sportovní hale UP. Každý
z příchozích dostal při vstupu pamětní keramickou
medaili s emblémem FTK. Program zahájila fakultní
kapela a po ní se zaplněnému hledišti začaly představovat jednotlivé katedry FTK. Vedle předtočených
dokumentárních i stylizovaných šotů z dílny AVC UP
se katedry a její členové prezentovali rovněž „živě“.
Nechybělo aerobikové cvičení, gymnastika, basketbal, Katedra funkční antropologie a fyziologie názorně
předvedla Komenského metodu školy hrou v praxi,
o svém nelehkém údělu se snažili diváky přesvědčit
studenti fyzioterapie.
V závěru slavnostního večera pozdravil přítomné
děkan FTK UP prof. F. Vaverka, CSc., který popřál své
fakultě mnoho zdaru do dalších let, na což si spolu
s ním všichni rádi připili.
-ano-, -mav-

Omluva a oprava
V minulém čísle Žurnálu UP došlo v textu Habilitace
a profesury – Lékařská fakulta UP k chybnému
uvedení jména habilitovaného MUDr. Milana Koláře,
Ph.D., v oboru lékařská mikrobiologie.
Omlouváme se.
Redakce ŽUP

Z jednání mezi vedením UP
a odbory
Ve středu 24. 1. 2001 se sešlo vedení UP s Koordinační radou vysokoškolských odborových svazů UP
(KOR VOS). Prvním bodem jednání byla diskuse nad
směrnicí rektorky upravující pracovně právní vztahy
na UP v souvislosti s novelou ZP a zákonem o ochraně
osobních údajů. Diskuse se týkala zejména dvou
okruhů problémů – evidence pracovní doby a zavedení
pružné pracovní doby pro vybrané skupiny zaměstnanců. Došlo ke shodě, že pružná pracovní doba bude
zavedena, a to ve čtyřtýdenních cyklech, čímž byla
splněna podmínka projednání s odbory.
V návaznosti na předchozí jednání pokračovala
diskuse o možnostech stanovení míry přímé vyučovací povinnosti akademických zaměstnanců na UP.
Z diskuse vyplynulo, že není možné striktně míru
vyučovací povinnosti stanovit (obdobně jako míru
vědeckovýzkumné a publikační činnosti), lze se jen
v Pracovním řádu odvolat na doporučení Vědecké
rady UP. S ohledem na diskusi k předchozím bodům
se obě strany dohodly, že bude zpracován Pracovní
řád UP jako samostatná vnitřní norma (tedy ne jako
součást Vnitřního řádu UP). Následná diskuse určila
okruhy, které by tento řád měl obsahovat: míra přímé
vyučovací povinnosti, pružná pracovní doba, evidence pracovní doby, stanovení místa výkonu práce,
dovolená na zotavenou, komunikace s odbory, pracovní posudky, zvyšování kvalifikace, povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců ve smyslu ZP,
okruh jmenovaných funkcí, zdravotní prohlídky, BaOZP,
překážky v práci, odpovědnost za škody, ochrana
osobních údajů. Návrh Pracovního řádu UP bude
předložen KOR VOS k připomínkám a projednání.
Vedení UP v návaznosti na nařízení vlády o stanovení
minimální mzdy a minimálních mzdových tarifů předložilo KOR VOS návrh nové přílohy Vnitřního mzdového předpisu UP – Stupnice mzdových tarifů. Po
diskusi byl ze strany odborů s návrhem vysloven
souhlas.
Ze zápisu jednání vybrala
-ano-

Den pro Igora Chauna
Pod tímto názvem věnuje olomoucké Muzeum umění
tvorbě i novým projektům režiséra Igora Chauna
pondělí 19. 2. 2001: v Besedním sále Muzea umění
bude probíhat celodenní promítání Chaunových filmů
(od 19 do 18 hod.), ve 20 hod. začne autorské čtení
z jeho nového filmového scénáře.
Po celý den je vstup volný.
-hrd-
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ZPRÁVY, INFORMACE,
OZNÁMENÍ

Pozvánka
Sekce pro dějiny lékařství Vlastivědné společnosti
muzejní v Olomouci, Spolek lékařů ČLK JEP v Olomouci a olomoucká pobočka České společnosti pro
dějiny věd a techniky RVS ČR zvou na svou 168.
(210.) pracovní schůzi, která proběhne 23. 2. 2001
v 15 hod. ve velkém zasedacím sále Rektorátu UP
(Křížkovského 8). Na programu jsou referáty na téma
Bechtěrevova choroba u K. Čapka (prof. K. Trnavský,
DrSc.), Historický pohled na českou bronchologii
(prof. V. Kolek, CSc.) a Nemoc Viléma Prusínovského
– byl otráven? (PhDr. Z. Kašpar). Po skončení vědeckého programu mají zájemci možnost prohlédnout si
prostory Informačního centra UP s doprovodným
výkladem prof. M. Hejtmánka, DrSc.
-red-

Knihovna v mobilním telefonu
Knihovna Univerzity Palackého umožňuje od tohoto
týdne přístup ke svému katalogu z mobilních telefonů
podporujících technologii WAP. Pokud máte ve svém
mobilním telefonu aktivovaný WAP prohlížeč, můžete
prohledávat katalog knihovny nebo stav vlastních
výpůjček a rezervací na adrese http://lib.upol.cz/
cgi-bin/k6. Pokud se chcete o této poměrně nové
technologii dozvědět více, doporučujeme například
články na http://www.mobil.cz v sekci WAP.
Ing. A. Horák, KUP

UNIVERZITNÍ PRACOVIŠTĚ INFORMUJÍ

Osteologické centrum v Olomouci jubiluje
Před pěti lety vzniklo při III. interní klinice FN a LF UP
v Olomouci osteodenzitometrické pracoviště. Bylo to
pří příležitosti zavedení rutinního provozu dvoufotonové denzinometrie. Stalo se tak v návaznosti na revmatologické zaměření a aktivity kliniky. III. interní klinika
pěstuje mimo jiné obory vnitřního lékařství, revmatologii už od svého samého založení. I proto má
současné osteocentrum všechny předpoklady pro
prosperitu. Vedoucím centra je přednosta kliniky prof.
V. Ščudla, zastupuje ho MUDr. P. Horák, za ambulantní
provoz odpovídá MUDr. Z. Pospíšil.
Na počest pětiletého jubilea osteocentra uspořádala III. interní klinika a Spolek lékařů JEP v Olomouci
skromnou, neokázalou, ale obsahově významnou
pracovní oslavu. Konala se 10. 11. 2000 v posluchárně Dětské kliniky. Odbornou část koordinoval prof.
V. Ščudla. Hostem slavnostně-pracovního soiré byl
doc. V. Palička, předseda Společnosti pro metabolická
onemocnění skeletu. Program byl pestrý, aktuální
a zajímavý, účast lékařské veřejnosti značná. Na
přednáškách participovali především pracovníci III. interní kliniky (Bačovský, Horák, Opichalová, Ščudla,
Vavrdová). Obor gynekologie a porodnictví reprezentovaly Dr. Fingerová a Dr. Matlochová. Samostatný
blok sdělení připravili lékaři Dětské kliniky (Geier,
Kolek, Mayerová, Petříková, Venháčová, Zapletalová).
Nosným tématem byla „Osteoporóza včera, dnes
a zítra“. Oslava jubilea osteocentra vhodně komunikovala s aktivitami „Dekády kostí a kloubů 2000–2001“,
kterou vyhlásily a zašti4ují OSN a Světová zdravotnická organizace. Je to celosvětová, nezávislá a nezisko-

Studentská soutěž
s ekologickým zaměřením

Rozšíření odkazů na webových
stránkách UP

Nadační fond prof. Augustina Bayera je nezisková
organizace, nazvaná po vynikajícím biologovi, zakladateli Dendrologického ústavu na lesnické fakultě VŠZ
v Brně a arboret v Brně a Křtinách, založená jeho žáky
a následovníky na Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a typologie Lesnické a dřevařské fakulty v Brně.
Podporuje aktivity dendrologického zaměření, jakož
i aktivity zaměřené na ochranu přírody a krajiny. Mezi
zakladatele Nadačního fondu prof. Augustina Bayera
patří např. Ing. A. Buček, CSc., RNDr. V. Buriánek, Ing.
J. Cafourek, doc. J. Koblížek, CSc. a další.
V tomto roce vypisuje Nadační fond prof. Augusta
Bayera veřejnou soutěž o nejlepší bakalářskou práci
s ekologickým zaměřením, o nejlepší diplomovou
práci s ekologickým zaměřením a o nejlepší studentský vědeckovýzkumný záměr (doktorandská práce,
diplomová práce) s ekologickým zaměřením.
Přihlášky do soutěže mohou poslat autoři, školitelé, konzultanti nebo oponenti. Součástí přihlášky musí
být jeden výtisk (stačí kopie svázaná kroužkovou
vazbou) práce přihlašované do soutěže, záměr projektu (musí obsahovat jméno, školu, název projektu,
hypotézu, cíl, metodu) a kontaktní adresa na autora.
Adresa: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie, Zemědělská 3, 613 00 Brno.
Ceny: – 2 000 Kč za nejlepší bakalářskou práci,
2. – 3. místo věcný dar;
– 3 000 Kč za nejlepší diplomovou práci,
2. – 3. místo věcný dar;
– 2 × 5 000 Kč na podporu realizace
nejlepších studentských vědeckovýzkumných záměrů.
Termín odevzdání přihlášek je do 31. 5. 2001.
Hodnocení přihlášených prací provede poradní
sbor nadačního fondu složený ze zaměstnanců Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a typologie, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a lesnické
praxe.
Vítězové soutěže budou uvědoměni do jednoho
měsíce po termínu odevzdání práce písemně.
Další informace podá tajemník nadačního fondu
Dr. Ing. Petr Maděra, tel.: 05/4513 4060, e-mail:
petrmad@mendelu.cz.
-kob-

Redakce webových stránek UP upozorňuje, že na
www stránkách UP došlo ke změně rubriky Odkazy.
Přibylo několik oddílů, a to Odkazy na stránky studentů a pracovníků UP, Odkazy na stránky související
s činností UP (kde najdete časopisy vydávané studenty a pedagogy, spolky studentů, a jiné), České
vysoké školy, Stránky s vysokoškolskou tematikou
a Jiné užitečné stránky.
Za povšimnutí stojí také Odkazy na stránky Evropské unie. Například na stránkách EUROSKOPU najdete velmi zajímavé informace, úvahy, glosy, jednání
a dokumenty a diskusi o jednání o vstupu ČR do EU,
přičemž vše je velmi přehledné.
V rubrice Odkazy byly zároveň odstraněny odkazy
na katedry a pracoviště UP, na které je nyní možno
dostat se přes stránky fakult.
Návrhy a připomínky lze posílat na e-mailovou
adresu: agnewd@rupnw.upol.cz.
-dag-

vá iniciativa, podporovaná rovněž Světovou bankou
a Vatikánem (při její inauguraci jí na š4astnou cestu
vyzváněly vatikánské zvony). Za svou ji přijalo více
než 700 národních a mezinárodních odborných
i pacientských organizací. K účasti se přihlásili i představitelé většiny vlád. Účelem a smyslem této celosvětové kampaně je především zlepšit prevenci
a léčebnou péči o příslušné nemocné. Chce však
podpořit i badatelské úsilí a výzkum, stejně jako
aktivizovat širokou veřejnost v péči a zodpovědnosti
za své zdraví.
Spádovou oblastí osteologického centra FN v Olomouci je středomoravský kraj a přilehlé okresy severo- a jihomoravského kraje. Na provozu a náplni práce
centra se podílejí vedle mateřského vnitřního lékařství
– revmatologie ještě nefrologie a hematologie, dále
pak pediatrie, gynekologie, ortopedie, rehabilitace,
endokrinologie, radiodiagnostika, laboratorní medicína patomorfologie. Představuje to mezioborovou spolupráci par excellence. Samostatnou kapitolu by představovaly nosné body programu osteocentra. Jsou
zaměřeny především na problematiku dospělé i dětské
populace a zabezpečují rovněž servis ortopedický.
Zvláštní pozornost si zaslouží samostatný kostní
program.
Osteocentrum kromě běžného provozu pěstuje
a zajiš4uje pregraduální i postgraduální výuku a doškolování. Popelkou však nezůstává ani vědecká
a výzkumná činnost. Je patrné, že se osteologie vyvíjí
a prosazuje jako závažná mezioborová medicínská
disciplína. V Olomouci je jejím integračním spiritus
agens vnitřní lékařství – revmatologie. Akcentuje tak
i trend zvýšit komplexně starostlivost o nemocné
s poruchami kostí a kloubů – pohybového aparátu
v nejšírším slova smyslu. Svou koncepcí a kvalitou
péče je olomoucké osteocentrum srovnatelné s podobnými pracovišti v Evropě.
M. Vykydal
Katedra filozofie a patrologie CMTF UP
si Vás dovoluje pozvat na přednášku

prof. Mikuláše Lobkowicze,
ředitele Institutu pro studium střední a východní
Evropy v Eichstättu (dříve rektora Univerzity
v Mnichově a prezidenta Katolické univerzity
v Eichstättu)
O původním smyslu metafyziky,
která se uskuteční v úterý 20. února 2001
v 8.30 hod. v učebně U1/0 v přízemí budovy
CMTF UP. Přednáška bude přednesena česky.

OTÁZKY PRO: PŘEDSEDU AS UP RNDR. J. KVAPILA
Je Akademický senát UP spokojen s úrovní tvůrčího
výkonu UP? Co vykonal pro jeho zvýšení?
Pokud jde o finanční prostředky, které poskytuje
MŠMT veřejným vysokým školám na nespecifikovaný
výzkum a vývoj (NIVV), jsou přidělovány ministerstvem podle zásad, které jsou zveřejněny na webových stránkách (www.msmt.cz). Je zde uveden vzorec pro výpočet dotace jednotlivým vysokým školám,
do kterého je třeba dosadit objem získaných grantů
za poslední dva roky, počty profesorů, docentů a všech
akademických pracovníků, počet absolventů doktorských studijních programů a počet všech studentů.
Od roku 2000 se investiční prostředky na grantech
započítávají 100%, přičemž dříve to bylo jen 20%.
Další prostředky poskytuje ministerstvo na cílený
výzkum, tj. na financování výzkumných záměrů
a vědeckých center.
Je Akademický senát UP spokojen s dotací
prostředků takto získaných z MŠMT?
Jsou vysoké školy, které v roce 2000 získaly větší
procento prostředků vzhledem k dotaci na vzdělávací

činnost a provoz. Naše univerzita získala 8 %, zatímco
VŠCHT Praha 29 %,UK 16 %, MU Brno 13 %, přičemž
průměr všech škol je přibližně 13 %. Definitivní čísla
pro letošní rok ještě nejsou zveřejněna. Spokojeni
tedy nemůžeme být, i když je třeba připomenout, že
ne všechny fakulty se podílejí stejnou měrou na
získání této dotace.
Co udělal senát pro zvýšení této dotace?
Při schvalování rozpočtu UP je tato dotace dělena
podle přínosu jednotlivých fakult. V minulých letech
se takto dělila jen jistá část dotace na NIVV, zbytek se
dělil normativně na všechny fakulty. Vzhledem k tomu,
že výše získaných grantových prostředků výrazně
ovlivňuje dotaci na NIVV, je třeba doporučit děkanům,
aby finančně motivovali pracovníky, kteří se nejvíce
zasloužili o získání grantů. Vždy[ v minulých letech
platilo, že např. jeden milion Kč získaných na grantu
přinesl v následujících dvou letech téměř dva miliony
Kč.
RNDr. J. Kvapil
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Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty (I)
V březnu 2000 schválila Vědecká rada UP návrhy jedenácti výzkumných center podaných jednotlivými fakultami UP v rámci
pětiletého programu MŠMT s názvem Výzkumná centra. Za jeho
hlavní cíle se považuje: soustředit kapacity a prostředky na vybrané směry výzkumu, zvýšit
podporu mladých výzkumných
pracovníků a podpořit spolupráci
výzkumných týmů různých institucí (viz také Žurnál UP č. 22/9).
Do výběrového řízení bylo předloženo celkem 145 návrhů projektů; odborní posuzovatelé
z MŠMT zpracovali ke každému návrhu projektu
posudek, který po projednání rada programu Výzkumná centra přijala k dalšímu věcnému posuzování. Na
zasedání 26. 5. rada programu hlasováním schválila
seznam a pořadí projektů, které doporučuje zadavateli, tj. MŠMT, k financování. (Tento seznam lze najít na
adrese http:// www.msmt.cz/cp1250/skupina3/veda/
dompr/lnzprava.htm.) V podprogramu „A“ uspěly dva
návrhy výzkumných center vzešlé z UP, a to Výzkumné
centrum pro optiku (řešitel prof. J. Peřina, PřF UP)
a Centrum pro práci s patristickými, středověkými
a renesančními texty (řešitel doc. L. Karfíková, CMTF
UP).
Centrum pro práci s patristickými, středověkými
a renesančními texty vzniklo 1. 7. 2000 a je koncipováno jako interdisciplinární tým sdružující klasické
a středolatinské filology, filozofy, teology a historiky
vědy; jde v podstatě o spolupráci postgraduálních
programů dvou moravských univerzit s již existujícím
badatelským projektem Akademie věd ČR a CMTF UP.
Centrum se zabývá studiem patristických, středověkých a renesančních textů s cílem připravit edice
dosud nevydaných latinských rukopisů spjatých
s českými zeměmi a – formou překladů a komentářů
– zpřístupnit české veřejnosti důležitá díla evropské
křes4anské kultury.
Nositelkou projektu je Univerzita Palackého v Olomouci, spolunositele představují Ústav pro klasická
studia Akademie věd ČR v Praze a Masarykova
univerzita v Brně. Řešitelkou projektu je doc. Lenka
Karfíková, Dr. theol., vedoucí Katedry filozofie CMTF
UP, spoluřešitelkami jsou Mgr. Hana Šedinová (Ústav
klasických studií AV ČR Praha) a prof. Jana Nechutová (Ústav klasických studií FF MU Brno). Mezi další
klíčové osobnosti patří např. prof. P. Floss, vedoucí
Kabinetu pro studium dějin filozofie středověku
a renesance při Katedře filozofie FF UP, který se na
projektu podílí jako autor monografie a odborný
poradce pro otázky středověké a renesanční filozofie,
PhDr. Z. Silagiová (Ústav pro klasická studia AV ČR),
která se na projektu podílí jako editorka, překladatelka
a odborná poradkyně pro otázky lexikografie a středolatinské filologie, dále PhDr. H. Florianová (ÚKS AV
ČR), PhDr. J. Šubrt (FF UP), PhDr. I. Zachová (Centrum jazykového vzdělávání MU Brno) aj.
Ve snaze seznámit členy univerzitní obce blíže
s profilem, náplní a cíli výzkumné práce centra jsme
požádali o rozhovor pro Žurnál UP řešitelku projektu
doc. Lenku Karfíkovou, Dr. theol., která se na projektu podílí hned v několika rolích – jako manažerka,
autorka monografie, překladatelka a poradkyně v oblasti
patristické a středověké filozofie a teologie:
Mohla byste stručně charakterizovat ty badatelské
aktivity, které vzniku vašeho výzkumného centra předcházely?
Centrum navazuje na grantový projekt Texty
k dějinám středověkého myšlení 1–2 podpořený
GAČR v letech 1997–1999 (nositel ÚKS AV ČR
a posléze CMTF UP) a v letech 2000–2002 (nositel
CMTF UP, spolunositel ÚKS AV ČR), jehož hlavní
řešitelkou jsem já a spoluřešitelkou Mgr. Hana Šedinová z ÚKS AV ČR. V rámci těchto grantových
projektů byly založeny dvě ediční řady v nakladatelství
Oikúmené (http://www.oikoymenh.cz/), zpřístupňující

důležitá díla středověkého myšlení v dvojjazyčné verzi s úvodní
studií a výkladovými poznámkami.
První řada, Fontes Latini Bohemorum, obsahuje kritické prvoedice bohemikálních latinských
textů. Od r. 1997, kdy byla založena, v ní vyšlo zatím pět titulů
(Stanislav ze Znojma, De gracia
et peccato,1997; Frater Colda
ordinis praedicatorum, Tractatus
mystici, 1997; Křiš[an z Prachatic, Algorismus prosaycus,
1999; Křiš[an z Prachatic, De
sanguinis minucione, 1999;
Adam Rosacius, Oratio panegyrica de Boemiae reviviscentia, 2000). Tyto edice latinských textů spjatých
s českými zeměmi těsně souvisejí s prací na Slovníku
středověké latiny v českých zemích (Latinitatis medii
aevi Lexicon Bohemorum), jejž připravuje tým badatelek pod vedením PhDr. Zuzany Silagiové v ÚKS AV
ČR. Mnohé rukopisy, které badatelky při své práci na
Slovníku objevily, tvoří neznámou část národní kultury
a stojí za vydání i mezinárodní prezentaci.
Druhá řada, Knihovna středověké tradice, zpřístupňuje odborné i širší veřejnosti důležitá díla raně
křes[anského středověkého myšlení v dvojjazyčné
verzi s úvodní studií a výkladovými poznámkami. Od r.
1997, kdy byla založena, v ní vyšlo zatím pět titulů
(Hugo ze Sv. Viktora, O třech dnech, 1997; Isidor ze
Sevilly, Etymologie I–III; IX; XVI, 1997–2000; Thierry
ze Chartres, O stvoření světa, 2000; Richard ze Sv.
Viktora, Kniha o vtěleném Slově, 2000).
Centrum navazuje také na činnost Kabinetu pro
studium středověké a renesanční filosofie, který byl
pod vedením prof.Pavla Flosse díky grantu Ministerstva školství vytvořen na FF UP. Kabinet se systematicky zabývá zkoumáním středověké a renesanční
filozofie, vychovává mladé vědecké pracovníky v této
specializaci a prezentuje výsledky svého výzkumu na
mezinárodním vědeckém fóru (konference k dílu
Marsilia Ficina, Giordana Bruna, Mikuláše Kusánského).
Centrum dále navazuje na badatelsko-pedagogické působení prof. Jany Nechutové z Ústavu klasických studií FF MU v Brně, která v doktorském studiu
vychovává mladé badatele se zaměřením na latinskou
medievistiku. Rozvoj doktorského studijního progra-

mu s touto specializací je podpořen grantovým
projektem nadace Open Society Fund, který má
vyvrcholit žádostí o akreditaci doktorského studia
latinské medievistiky jako samostatného programu.
Která zahraniční pracoviště patří ke spolupracovníkům Centra?
K nejdůležitějším partnerským institucím v zahraničí, s nimiž badatelé Centra spolupracují, patří
především Mittellateinisches Wörterbuch Bayerische
Akademie der Wissenschaften, München), Monumenta Germaniae historica (München) a Warburg
Institute (University of London), dále Katholische
Universität Eichstätt – Theologische Fakultät a Forschungsstelle Gregor von Nyssa (Westfälische Wilhelms-Universität, Münster). Dalšími spolupracujícími pracovišti jsou Institut für klassische Philologie
(Universität Wien), Seminar für Mittellateinische Philologie (Universität Münster), Academia Platonica
Septima Monasteriensis, Societas studiis Platonicorum promovendis (Universität Münster).

Doc. L. Karfíková (vlevo) v rozhovoru s prof. J. Nechutovou v průběhu sympozia Centra.
Foto -tjS dosavadními výsledky badatelské práce jednotlivých pracovníků Centra pro práci s patristickými,
středověkými a renesančními texty se mohla odborná
veřejnost seznámit na sympoziu, které proběhlo ve
dnech 7. – 9. 2. 2001 v rotundě CMTF UP, kde měli
jednotliví badatelé možnost prezentovat své projekty.
-mavDokončení příště.

PŘEDSTAVUJEME: NOVÍ PROFESOŘI UP

Prof. RNDr. Jan Lasovský, CSc. (nar. 1943)
Přírodovědecká fakulta, Katedra anorganické a fyzikální chemie, děkan PřF UP.
Obor: fyzikální chemie
Je autorem (spoluautorem) 83 publikací, 15 autorských osvědčení, 36 příspěvků na konferencích.
Významné publikace z poslední doby:
Rypka, M., Lasovský, J.: Electrogenerated Chemiluminescence. J. Electroanal,. Chem.,416 (1–2), 41–
45 (1996)
Biolumin. Cehmilumin. 13, 201–258, 1998, Sborník abstraktů 10-th International Symposium on Bioluminescence and Chemiluminescence, September
4–8, 1998, Bologna, Italy. Lasovský, J., Bancířová,
M., Hrbáč, J., Otyepka, M.: Chemiexcitation of the
xanthene dyes by phthalhydrazide and hydrogen
peroxide in the micellar enviroment of cetyltrimethylammonium bromide (přednáška, abstrakt č. 115).
Plný text je publikován v „Bioluminiscence and Chemiluminescence: Perspectives for the 21-st Century“
(John Wiley and Sons)
Bancířová, M., Lasovský, J., Kolářová, H., Lenobel, R., Strnad, M.: The chemiexcited photodynamic
effect, 8-th Congress European Society fof Photobiology, Granada 3. – 8. 9. 1999

Svou zatím poslední přednášku na téma The
Chemiexcitation of the photosensitizers přednesl na
11. mezinárodním sympoziu bioluminescence a chemiluminescence (6. – 10. 9. 2000, Kalifornie, USA).
Prof. J. Lasovský vede tři postgraduální studenty.
Na Přírodovědecké fakultě UP přednáší obor chemická struktura. Na počátku roku 2000 byl podruhé
zvolen do funkce děkana PřF UP.
-red-, foto -tj-
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TÉMA: GRANTOVÁ ÚSPĚŠNOST UP

Pro rok 2001 přijala Grantová agentura ČR dvacet nových výzkumných projektů UP
Do nového tisíciletí vstoupila olomoucká univerzita
s vylepšenou bilancí úspěšnosti v grantové soutěži
vyhlašované každoročně Grantovou agenturou ČR
(GA ČR): pro letošní rok bylo přijato celkem 20
výzkumných projektů UP, což je v porovnání s minulým rokem o sedm získaných grantů více. Podle
informací z oddělení prorektora UP pro vědu a výzkum
zaslala pracoviště UP na adresu GA ČR pro rok 2001
celkem 50 žádostí o udělení grantových prostředků na
projekty, jejichž nositelem je UP (včetně postdoktorandských). Soutěže se přitom zúčastnily všechny
fakulty: CMTF zaslala dvě žádosti, LF sedm, FF
dvanáct, PřF dvacet, PdF jednu, FTK pět a PF tři
žádosti.
Pro rok 2001 obdržela GA ČR na základě veřejné
soutěže celkem 1604 přihlášek standardních grantů
a 135 žádostí o udělení postdoktorandských grantů.
Z tohoto množství (o necelou stovku méně než loni)
bylo vybráno stejně jako v minulém roce 562 výzkumných projektů, z toho v kategorii standardních grantů
491 a v kategorii postdoktorandských grantů 71.
Největší objem přijatých projektů připadl českým
vysokým školám, které v celkovém souhrnu získaly
295 grantů, dále ústavy Akademie věd ČR (198
grantů) a ostatní výzkumná pracoviště (69 grantů);
počty získaných grantů a členění podle jednotlivých
oborů uvádí tab. č. 1:
Tab. č. 1
obory/instituce

ústavy vysoké
AV ČR
školy

technické vědy
přírodní vědy
lékařské vědy
společenské vědy
zemědělské vědy
post-doktorandské gr.
celkem

ostatní celkem

24
93
22
23
18
18

105
58
18
55
8
51

20
15
8
12
12
2

149
166
48
90
38
71

198

295

69

562

Z českých vysokých škol si tradičně nejlépe vedla
Univerzita Karlova, jejíž pracoviště obdržela grantovou
podporu pro celkem 67 výzkumných projektů; pořadí
několika dalších nejúspěšnějších vysokých škol jsou
uvedena v tab. č. 2.
UP jako nositel
Největší počet z úspěšných projektů UP si na své
konto připsala (stejně jako v loňském roce) Přírodovědecká fakulta UP, která získala podporu pro celkem
devět výzkumných projektů. Standardní granty získaly
projekty Studium syntézy a biologické aktivity derivátů
2-aryl-3-hydroxychinolin-4(1H)-onů (doc. P. Hradil,
CSc., Katedra organické chemie), Kvalitativní analýza
řešení obyčejných a funkcionálních diferenciálních
rovnic (prof. S. Staněk, CSc., Katedra matematické
analýzy a aplikací matematiky), Kvantové fluktuace
v nelineárních mřížkových elektron-fonnových modelech v jedné dimenzi (doc. E. Majerníková, DrSc.,
Katedra teoretické fyziky), Biosystematický výzkum
evropských zástupců čeledí Trichoceridae, Limoniidae a Pediciidae (Tipulomorpha, Diptera) (doc. J. Starý,
Dr. Katedra zoologie a antropologie), Populační dynamika hraboše polního a nová praktická metoda prognózy jeho početnosti (doc. E. Tkadlec, CSc. Katedra
ekologie); postdoktorandskými granty budou podpořeny projekty Příprava nových protinádorových látek
na bázi substituovaných 1,2,4- a 1,3,5- triazimů
a studium jejich molekulárně biologických účinků
(Mgr. J. Stýskala, Ph.D., Katedra organické chemie),
Identifikace hnízdních predátorů a její využití při
studiu antipredačních strategií volně hnízdících pěvců
(Mgr. K. Weidinger, Dr., Katedra zoologie a antropologie), Populační ekologie a genetika Allium oleraceum a Allium vineale (Mgr. M. Duchoslav, Ph.D.,
Katedra botaniky), Vliv světla a celistvosti rostliny na
funkční a strukturní změny thylakoidních membrán

Tabulka č. 2
VŠ/obory

přírodní

1. UK Praha
2. ČVUT Praha
3. MU Brno
4. VUT Brno
5. VŠ báňská – OU
6. VŠCHT Praha
6. UP Olomouc

21
5
10
2
–
7
5

lékařské společenské
vědy
9
17
–
–
4
16
–
–
–
1
–
–
3
5

během senescence (Mgr. M. Špundová, Ph.D., Katedra experimentální fyziky).
Lékařská fakulta UP obdržela v letošním roce pět
grantů, a to čtyři standardní na výzkumné projekty
Studium molekulárních mechanismů ovlivňujících fosfatázou aktivitu produktu genu PTEN (MUDr. A. Hlobilková, Ústav patologie), Studium patogeneze akutních
leukémií (AL) s přestavbou chromozomu 11q23 (RNDr.
V. Divoký, CSc., Ústav biologie), Potenciální využití
tradičních andských plodin, Smalanthus sonchifolius
a Lepidium meyenii, v prevenci chronických onemocnění (doc. J. Ulrichová, CSc., Ústav lékařské chemie),
Přínos metody dvojitého barvení k objasnění problematiky programované buněčné smrti při embryogenezi člověka (prof. V. Lichnovský, DrSc., přednosta
Ústavu histologie a embryologie), a jeden postdoktorandský: Cytotoxicita fytopřípravků a potravních
doplňků (Mgr. P. Kosina, Ph.D., Ústav lékařské chemie).
Pracoviště Filozofické fakulty UP se letos na
celkovém počtu přijatých grantů GAČR podílí čtyřmi
výzkumnými projekty, z toho tři patří mezi standardní
granty a jeden mezi granty postdoktorandské: Edice
olomoucké městské knihy (kodexu Václava z Jihlavy)
z let 2 (doc. L. Spáčilová, Dr., Katedra germanistiky),
Přehled dějin krásovědy a její literatury Františka
Palackého. Česko-anglická bilingva (doc. T. Hlobil,
CSc., Katedra dějin a teorie dramatických umění),
Český animovaný a trikový film – duchovní souvislosti
umělecké tvorby (PhDr.V. Suchánek, Ph.D., Katedra
dějin a teorie dramatických umění), Šlechta Čech
a Moravy v exilu po roce 1945 (Mgr. R. Slabáková,
Ph.D., Katedra historie, postdoktorandský grant).
Další dvě fakulty UP obdržely po jednom grantu,
a to Cyrilometodějská teologická fakulta a Právnická
fakulta: Interpretace středověkých autorů (doc. C. V.
Pospíšil, Th.D. Katedra systematické teologie CMTF
UP) a Reforma veřejné správy – tvorba práva na
obecné a krajské úrovni (JUDr. D. Gadasová, Dr.,
vedoucí Katedry práva státního, správního a trestního
PF UP).
Tab. č. 3
fakulta

počet
žádostí o granty přijatých projektů

Přírodovědecká
Lékařská
Filozofická
Cyrilometodějská
Právnická
Pedagogická
FTK

20
7
12
2
3
1
5

9
5
4
1
1
0
0

UP jako spolunositel
Ve výčtu výzkumných projektů přijatých letos
Grantovou agenturou ČR vystupuje UP v několika
případech také jako spolunositel; z přibližně 16 zaslaných žádostí (prorekotrát UP nedisponuje úplnými
informacemi) přijala GA ČR 5: v oblasti společenských věd jde o projekty Role politických aktérů
v procesu decentralizace (nositel Univerzita Karlova
– PhDr. B. Říchová, CSc., spolunositel UP – doc.V.
Fiala, CSc., FF UP), Druhé bydlení v ČR a vztah
k jiným formám cestovního ruchu (nositel UK Praha –

technické zemědělské postdoktorandské celkem
granty
1
3
16
67
29
–
5
39
–
–
7
37
28
–
5
35
25
–
–
26
7
2
4
20
–
1
6
20
Mgr. J. Vágner, Ph.D., spolunositel UP – Mgr. P.
Ptáček, PřF UP) a Zjištění stavu, potřeb a perspektiv
psychologické diagnostiky v České republice (nositel
MU Brno – prof. M. Svoboda, CSc., spolunositel UP –
doc. V. Řehan, FF UP).
V oblasti přírodních věd se jako spolunositel
objevuje UP u jednoho výzkumného projektu, a to
Výzkum schopností neuronových sítí provádět nelineární booleovskou faktorovou analýzu (nositel Ústav
informatiky AV ČR – Ing. D. Húsek, CSc., spolunositel
UP – RNDr. V. Snášel, CSc., Katedra matematické
informatiky PřF UP); v oblasti lékařských věd jde
o projekt Syntetické mnohonásobně antigenní glykopeptidy (MAG) obsahující mucinové antigenní determinanty – potenciální diagnostika a nádorové vakcíny
(nositel UK Praha – prof. T. Trnka, CSc., spolunositel
UP – MUDr. M. Hajdúch, LF UP).
Zpracovala -mav(Pramen: informace RUP a www.gacr.cz)

NA PULTECH
KNIHKUPECTVÍ

Na okraj jedné nové publikace
Doc. Pavel Marek, Dr. z Univerzity Palackého věnuje
soustavnou pozornost tzv. katolické moderně. Kromě
knižních publikací napsal mnoho článků vížících se
k této problematice. Právě v těchto dnech mu vychází
kniha s názvem České schizma (nakladatelství Gloria,
Rosice u Brna, 258 stran). Vydání finančně podpořila
Filozofická fakulta UP.
Kniha je bezesporu vyvrcholením jeho dosavadní
práce na tomto úseku. České schizma – rozkol
v římskokatolické církvi v roce 1920 vyústil v založení
nové národní církve československé. Autor se zde
věnuje především analýze vzniku schizmatu v kontextu počátečního období existence první Československé republiky.
Kniha je přehledně členěna, všímá si počátků
reformního hnutí, dále hnutí v roce 1919, vývoje hnutí
od roku 1920, očima protagonistů zachycuje reformní
hnutí. Cenný je obsažný oddíl pramenů a literatury,
rejstříky jmenné, místní a věcné. Text dobře a výstižně
doplňují vybrané partie z korespondence a úředních
dokumentů. Je zde řada materiálů ne obecně známých, autor usiluje o objektivní výklad událostí právě
na základě těch málo známých archiválií.
Nebudu nadsazovat, když řeknu, že po řadě let
vznikla první práce usilující o kýženou objektivitu
výkladu událostí v roce 1920. Kniha se stane nepostradatelnou pro toho, kdo se zabývá historií církevní
a kulturní.
Ještě lokální poznámku závěrem: Olomouc a celá
Haná byla velkým centrem nové církve založené 8. 1.
1920 v Praze, řada míst zde byla svědkem velkých
přestupů do církve československé, na mnoha místech probíhal boj o kostely, nejednou se soudní
dohrou. Z Hostkovic u Olomouce pocházel významný
zakládající činitel nové církve, později její dlouholetý
biskup ThDr. J. R. Stejskal, jehož biskupským sídlem
pro oblast celé Moravy byla právě Olomouc.
-ms-
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Odporuje praxe na UP zákonu?
V deníku Právo ze dne 2. 2. 2001 byl zveřejněn článek
s názvem Za veřejnou vysokou školu se už platí, jehož
autor v něm upozorňuje na skutečnost, že na některých vysokých školách si studenti své studium platí.
Mezi jinými zde byla zmíněna také Univerzita Palackého: „Studium zakončené bakalářem si lze zaplatit i na
Univerzitě Palackého v Olomouci. Tři katedry Filozofické fakulty – žurnalistiky, sociologie a psychologie –
založily Středisko distančního vzdělávání. Kromě klasického, denního studia, které se neplatí, nabízejí
ještě dálkové studium za 4500 Kč za semestr, tedy
9000 Kč za rok. Posluchačům se slibuje nadstandard:
studijní materiály, individuální přístup pedagogů například při stanovování termínu zkoušek.“
O stanovisko ke zmíněnému problému jsme požádali vedoucího právního oddělení UP JUDr. L. Antonů:
Článek jsem četl a musím říci, že vyznívá velmi
zmatečně. Autor v něm nepřesně pracuje s pojmy
vymezenými zákonem o vysokých školách. Směšuje
druhy studijních programů (akreditované studijní programy, programy celoživotního vzdělávání), typy studijních programů (bakalářský, magisterský, doktorský) a formy výuky (prezenční, distanční, kombinovaná). Na UP jsou realizovány akreditované studijní
programy formou prezenčního, distančního i kombinovaného studia. Toto studium je vždy a v plném
rozsahu bezplatné a uchazeči mohou být ke studiu
přijati, pouze pokud splní podmínky přijímacího řízení. Studium, které je zmiňováno v článku, organizačně
zajiš[uje Středisko distančního vzdělávání a jako
každý jiný akreditovaný studijní program je poskytováno bezplatně. Středisko při uvedeném studiu nabízí
další (tzv. nadstandardní) služby (např. zajištění skript
a jiných studijních materiálů), které nejsou kryty
dotacemi ze státního rozpočtu. Poskytování těchto
služeb je podmíněno uzavřením smlouvy mezi studentem a školou, čili funguje na smluvním základě za
úhradu. Odmítne-li řádně přijatý student smlouvu
uzavřít, může ke studiu nastoupit, avšak zmíněné
služby mu nejsou poskytovány. Popsaný stav neodporuje zákonu a jediné, co lze v daném případě
vytknout, je nepřesná informace uveřejněná na webových stránkách, ale i ta již byla upravena.
Své vyjádření poskytl Žurnálu UP také děkan FF
UP doc. V. Řehan:
Deník Právo uveřejnil ve dnech 2. 2., 6. 2. a 8. 2.
2001 sérii navazujících krátkých článků Jindřicha Gin-

tera s názvy „Za veřejnou vysokou školu se už platí“,
„VŠ mohou oklikou vybírat“ apod. Autor těchto článků
se jednak dopustil celé řady zásadních nepřesností
(2. 2. – Tři katedry Filozofické fakulty … založily
Středisko distančního vzdělávání…“, „Studium ukončené bakalářem si lze zaplatit i na Univerzitě Palackého
v Olomouci“. apod.), jednak je ze všech článků vystopovatelná snaha manipulovat skutečnostmi tak, aby
vyzněly v neprospěch vysokých škol. Jaká je skutečnost na Filozofické fakultě UP v Olomouci? Počátkem
devadesátých let vznikla aktuální společenská objednávka na konstituování bakalářského vysokoškolského
studia s praktickým zaměřením. Pro příklad – Vězeňská služba MS ČR si vyžádala bakalářské studium
psychologie pro vychovatele působící ve vězeňství,
různé podniky iniciovaly studium personálního managementu, razantní změny ve sdělovacích prostředcích
žádaly studium žurnalistiky. Vzhledem k tomu, že
uchazeči vyslaní jednotlivými organizacemi měli většinou značný odstup od maturity a studia obecně,
zadávající organizace přímo ve vzájemných smlouvách
požadovaly přípravu speciálních studijních opor, které
by umožnily studujícím proniknout do systému vysokoškolských nároků, a to za úhradu vzniklých nákladů.
S postupným vývojem těchto forem bakalářského
studia a plně v souladu se zněním platného zákona
111/98 Sb. je současná situace následující:
Každý uchazeč (a[ již vyslaný např. Ministerstvem
obrany ČR, či hlásící se o vlastní vůli) musí řádně
vykonat přijímací řízení. Poměr přihlášených k přijatým
je cca 3:1. Studentům přijatým ke studiu jsou nabídnuty nadstandardní služby zahrnující např. speciálně
vytvořené studijní opory, základní studijní literaturu,
konzultace mimo jejich pracovní dobu v sobotu apod.
Pokud student s nabídkou souhlasí, je sepsána
vzájemná smlouva o jejich poskytnutí a úhradě.
Pokud nesouhlasí, nebo se kdykoliv v průběhu studia
rozhodne od smlouvy odstoupit, nemá to naprosto
žádný vliv na vlastní studium. To znamená, že vedle
sebe studují lidé, kteří nadstandardní služby nečerpají
a nehradí, i ti, kteří je naopak využívají a hradí.
Skutečnost, že většina studujících se rozhodla nabídku nadstandardních služeb využít, svědčí spíše o tom,
že jsou tyto služby funkční a že to studenti akceptují.
Z uvedených důvodů se ohrazujeme proti dezinformujícím tvrzením pana Gintera.
-red-

UNIVERZITA A MĚSTO
Dosud nevídaná zahraniční výstava moravského a slezského umění
Během konání výstav Od gotiky k renesanci – Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550, Brno –
Olomouc – Opava (podzim – zima 1999/2000) pověřilo Ministerstvo kultury ČR Muzeum umění Olomouc
– Arcidiecézní muzeum v Olomouci uspořádáním
obdobné výstavy v zahraničí, a to jako prestižního
příspěvku České republiky k oslavám Jubilejního roku
2000, v Římě. Výstava Ultimi fiori del medioevo – dal
gotico al rinascimento in Moravia e nella Slesia se
uskutečnila v období od 23. 11. 2000 do 7. 1. 2001 ve
známém Palazzo di Venezia pod patronací prezidentů
obou republik, Václava Havla a Carla Azeglia Ciampiho. Veškeré s výstavou spojené práce organizoval
Mgr. Michal Soukup. Z italské strany konání výstavy
zajiš4ovala Soprintendenza dei Beni Artistici e Storici
di Roma v čele s Claudiem Strinatim. Podle úvodních
slov s italským prostředím výtečně obeznámeného
doc. Ladislava Daniela cílem bylo představit italskému
odbornému i širokému publiku to nejlepší, co se na
Moravě a v naší části Slezska ze sledovaného období
zachovalo. Výstava představila pozdní gotiku na Moravě jako výsostný fenomén evropských kvalit a svébytných směřování v kulturně historické, koncepčně
ideové i formálně stylové sféře. Ukázala období uměleckého rozvoje mezi krásným slohem a posledními

stopami gotiky. Poskytla mimořádnou příležitost poprvé uvidět moravský svět pozdní gotiky a počátků
renesance v tak širokém spektru kulturních památek
a prožít znovu odhalený vizuální obraz „podzimu
středověku“, který měl pro Moravu a pro její rozkvět
tak mimořádný význam. Výstavu doprovázel velký,
barevnými fotosnímky skvostně vypravený katalog
v italské a anglické mutaci (335 stran, 107 katalogových hesel). Zásluhu na vypracování odborných textů
katalogu na mezinárodně standardní vědecké úrovni,
mělo hned několik vědeckopedagogických pracovníků Filozofické fakulty UP v Olomouci (doc. I. Hlobil,
PhDr. J. Bláha, Dr. Ing. P. Černý, PhDr. M. Perůtka,
doc. J. Schulz), nesnadný překlad do angličtiny
provedl prof. J. Peprník. Právě až tento katalog, který
zůstane trvalým svědectvím konaní v moravském
dějepise umění dosud nevídané akce, poskytl zahraniční odborné veřejnosti aktuální přehled o dosažených
poznatcích nového bádání. Nicméně – budiž to připomenuto jako jistá omluva – právě kvůli neodkladným
pracem na římské výstavě muselo být odloženo
vydání posledního, původně úvodního svazku celkem
čtyřdílného katalogu moravskoslezských výstav. Autorsky je zcela dokončen, včetně enormně rozsáhlých
rejstříků, a tiskem vyjde konečně na jaře tohoto roku.
Doc. I. Hlobil, CSc., Katedra dějin umění FF UP

O ČEM SE (NE)MLUVÍ

„UP Olomouc, fakulta
žurnalistiky…“
Česká televizní rebelie zašla stejně jako četné české
rebelie předchozí do historie, v tomto případě do
novodobé historie mediální. Město Olomouc může
být nyní vděčno za svou bezplatnou propagaci v rámci
televizního povstání zejména párku mladistvých občanskodemokratických poslanců, jehož původ z hanácké metropole byl, je a bezpochyby i bude patřičně
zdůrazňován, neméně jako svému postaršímu sociálnědemokratickému senátorovi, jenž rovněž přispěchal s troškou do televizního mlýna, a ovšem
i ošálkovanému sociálnědemokratickému ministru
kultury, za mlada autorovi, režiséru a herci olomouckých kabaretních divadélek.
Můžeme tedy doufat i v brzkou aktualizaci českých „veřejnoprávně televizních“ stránek na internetu, konkrétně „podstránky“ nazvané vznosně Lidé ČT,
čímž se rozumí především televizi a televizí vládnoucí
elita neboli „top management“. Zatímco relevantní
„podstránka“ brněnského regionálního studia je toho
času v totální rekonstrukci, na „podstránkách“ pražských a ostravských fotografické a slovní portréty
špiček televizního osazenstva figurují. Akademickou
obec UP může zajímat, že se mezi prezentovanými
veličinami nacházejí dva absolventi Filozofické fakulty
UP v Olomouci. Programový ředitel České televize
Václav Čapek datum svého narození neuvádí, leč
uvedenou fakultu absolvoval v roce 1956, musí mu
tedy notně táhnout na sedmý křížek. Školství udrželo
Václava Čapka pouhý rok (1957–1958), pak se živil
jako osvětový pracovník a rozhlasový redaktor, od
roku 1990 působil v ČST jako zástupce šéfredaktora
zábavných pořadů, roku 1993 se stal v ČT producentem, ale roku 1995 jej pro dramaturgii televizní zábavy
zlákala TV Nova, v níž setrval čtyři roky; roku 2000 se
kupodivu navrátil do ČT, a to na funkci již výše
uvedenou. Jenže přítomnost Václava Čapka mezi
celebritami ČT již nějaký ten pátek není aktuální – on
totiž veřejnoprávní ČT opustil spolu s bývalým generálním ředitelem Dušanem Chmelíčkem a působí nyní
v jistém privátním televizním studiu; v pondělí 12.
února t. r. jmenoval prozatímní generální ředitel ČT
Jiří Balvín do funkce programového ředitele ČT Mgr.
A. Petra Kolihu (*5. 7. 1956), docenta FAMU, filmového a televizního režiséra i producenta, jenž si tuto
funkci již ozkusil v TV Prima.
Vedoucí redakce zpravodajství ostravského studia
ČT Petr Bohuš se narodil roku 1964, avšak svoje žití
do roku 1991, kdy ve věku 27 let nastoupil do
ostravského studia ČT jako odborný redaktor, zahaluje
tajemstvím. Již po dvou letech byl Petr Bohuš povýšen na vedoucího regionální redakce zpravodajství ČT
a k roku 1996 ve svém televizně internetovém CV
uvádí doslova: „UP Olomouc, fakulta žurnalistiky,
bakalářské studium“. Jako absolvent UP – pokud
ovšem dotyčné studium dokončil – a navíc zpravodajec by ovšem Petr Bohuš měl vědět, že na UP existuje
toliko Katedra žurnalistiky v rámci její Filozofické
fakulty; vzniká tak otázka, zda se ve svém CV dopouští
Petr Bohuš vůči UP mystifikace bezděčné, nebo –
nedejbůh – záměrné.
-if-

Omluva
V Kalendáři UP na rok 2001, vydaného Vydavatelstvím UP, je jako autorka výtvarného díla (náušnic)
z roku 1994 označena mylně Jana Rokytová, datum
vzniku díla je rovněž mylné. Redakce Kalendáře UP na
rok 2001 vycházela z popisky uvedené na rubu
reprodukovaného fotografického snímku, jejíž obsah
nebudil pochybnosti. Skutečnou autorkou zobrazeného artefaktu, vytvořeného roku 1992, je Mgr. Hana
Kremplová, jíž se redakce Kalendáře UP na rok 2001
omlouvá za vzniklé nedopatření; současně prosíme
uživatele tohoto kalendáře, aby náležité autorství
uvedeného artefaktu vzali laskavě na vědomí.
Doc. J. Fiala, FF UP
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Když jde o všechno
Sčítání lidu a věcí k lidem náležejících je příkladem
vyčerpávajícího statistického šetření. Tím nemá být
řečeno, že šetření tohoto druhu vyčerpává pány
statistiky; má vyčerpat veškerou informaci, o niž má
zadavatel úlohy, v tomto případě stát, zájem.
Vyčerpávající šetření jsou dnes organizována poměrně zřídka, vzácně. Důvodem je nákladnost tohoto
typu šetření a poznání statistické teorie, která je
schopna matematicky, objektivně a kvantifikovaně
prokázat, že spolehlivosti vyčerpávajících studií se lze
přiblížit libovolně přesně i studiemi výběrovými, dokážeme-li je založit na vzorcích dostatečně velkých.
A, samozřejmě, reprezentativních, čehož se dosahuje
technikami náhodného vybírání.
Podle mých informací přímo od zdroje, z Českého
statistického úřadu, má být letošní plánované sčítání,
cenzus, svého druhu posledním. Další cesty získávání
podkladů pro centrální rozhodování a řízení se mají už
důsledně opírat o vytěžování informace z takových
zdrojů jako jsou daňová přiznání a podobně.
Sčítání lidu, cenzy, jsou institucí historicky ctihodnou, sahající hluboko do dějin lidských civilizací. Před
vánocemi používám k buzení svých studentů provokativní prohlášení, že každý dobrý křes[an chystající
se oslavit vánoce, koná vlastně přípravy mající připomenout jedno z historicky prvních sčítání lidu. Totiž

… A TENTO TÝDEN…
20. ÚNOR
Katedra algebry a geometrie PřF UP, posluchárna č.
301, Olomouc-Hejčín, Tomkova 40, 13 hod.: Prof. J.
Rachůnek, DrSc. (PřF UP Olomouc): Grupy automorfizmů turnajů. Seminář z univerzální algebry a uspořádaných množin.
21. ÚNOR
Katedra historie FF UP, posluchárna č. 13, 16.45
hod.: Expedice Iberie 2000 slovem i obrazem. Pořádá
Katedra historie FF UP.
21. – 22. ÚNOR
CMTF UP, Univerzitní ul., posluchárna U1, 10 hod.
(21. 2.), 8.30 hod. (22. 2.): Eklesiologie II. vatikánského koncilu. Soubor přednášek. Přednáší P. ThDr.
Benoit-Dominique de la Soujeole OP. Pořádá Katedra
systematické teologie CMTF UP.
-red-

sčítání vyhlášené římským císařem Augustem také
pro Palestinu, jemuž se podrobili i tesař Josef
s manželkou Marií, když v souladu s úřední směrnicí
putovali z Nazareta do Betléma, aby se dali zapsat. Viz
Evangelium sv. Lukáše, hned jeho úvodní verše. Na
základě těchto faktů prohlašuji před svými studenty
vánoce za statistické svátky, nad čímž tito pohoršeně
kroutí hlavami.
Konfrontaci vyčerpávajícího a výběrového šetření
si každý, koho nenudí politika víc než průměrně, může
provést sám; stačí, aby si porovnal předpovědi
volebních výsledků s vlastními výsledky voleb. Zjistí,
že k chybám nepochybně dochází – je však obdivuhodné, jak malé jsou tyto odchylky předpovědí od
skutečnosti, uvědomíme-li si, že pro předpovědi se
používá nepatrný zlomek celkového počtu voličů.
Není neobvyklé usuzovat na názor miliónů voličů ze
změřeného názoru dvou tisíc respondentů v předvolebním průzkumu.
Pro vztah mezi cenzem a výběrovým šetřením
platí stejné zákonitosti.
Hitem plánovaného sčítání lidu se stal problém
důvěrnosti dat, data confidentiality. Nejsem specialista na kódování, na kryptografii – vím však, že existují
metody, pomocí nichž se dají data počítačově zatemnit, rozmazat tak, aby se téměř znemožnila identifikace jedince a přitom jenom zanedbatelně málo ovlivnily statistické úhrny a průměry. Nakolik mají být
podobné metody využívány, nevím. Osobně se možného zneužití dat neobávám, jako chudý univerzitní
profesor nemám důvod. Soudím totiž, že v dnešním
světě české demokracie hrozí občanovi tolik jiných
nebezpečí, že nějaké zneužití statistických dat je proti
tomu úplná maličkost. Stát, který z mých peněz
dokonce bez toho, že by se mne zeptal, platí náhrady
za rozkradené banky, nechávaje přitom sedět v senátě
ředitele jedné z oněch bank, nemá přece zapotřebí,
aby mne složitě okrádal zneužitím dat, když to může
udělat takhle jednoduše a bez jakéhokoli rizika.
V tomhle já svému státu věřím. Včetně jeho
justice, která rovněž přesvědčivě prokázala a prokazuje oprávněnost zásady, že trestat je třeba především malé zloděje, protože trestání těch velkých by
mohlo probouzet v duších a myslích občanů nežádoucí ošklivá podezření.
Tak přibližně tohle proběhlo mou šedivou vyholenou statistickou hlavou, když jsem se díval, jak na
obrazovce někteří z mých kolegů vysvětlují, oč při
sčítání lidu a věcí s lidmi souvisejících jde.
Doufám, že se jako statistik neztrapním tím, že
bych nedokázal sčítací arch, při mých anarchistických sklonech, bezchybně vyplnit.
Prof. S. Komenda

Víte, že … na internetu je vyznačena „Cesta do pekel vysokého školství“?
„Spolu s několika kolegy z FF UP v Olomouci jsme
se rozhodli vytvořit internetový informační zdroj, který
by měl sloužit k zprostředkování informací týkající se
vysokého školství, a to nejen pro akademickou veřejnost, ale také pro ostatní zájemce o tuto problematiku. Náš původní záměr byl ovšem zcela jiný. Jelikož
jsme již dlouhou dobu znepokojeni vývojem, který
směřuje k likvidaci českého vysokého školství, chtěli
jsme vyvolat veřejnou diskusi o vysokém školství tím,
že podnítíme určité protestní akce na akademických
půdách všech vysokých škol, ale bohužel jsme narazili na nedostatečnou informovanost akademických
pracovníků jednotlivých VŠ. Usoudili jsme, že je nutné
nejprve informovat o tom, co se ve skutečnosti děje
na vysokých školách. Shodli jsme se na tom, že by
měla vzniknout internetová informační báze.
Naším cílem je ukázat, že lidé, kteří rozhodují
v této zemi o vysokých školách – a to především pan
učitel E. Zeman (nyní ministr školství, mládeže

Na cestu tisícíletím…

Dokončení ze str. 1
a tělovýchovy) a jeho náměstek J. Průša (za vydatné
pomocí vlády a parlamentu) se pokoušejí (pravděpodobně nevědomě) likvidovat vysoké školství u nás.
Jak? Trvalým podfinancováváním vysokého školství. Děsivé je to, že naše veřejnost není informována,
jak ve skutečnosti financování VŠ probíhá a je (možná
ne záměrně) chybně informována. Toto je cíl těchto
stránek.
Příjemné čtení.“
Obsah těchto stránek, který garantuje Mgr. R. Kula
z Katedry filozofie FF UP, tvoří rubriky Archiv dokumentů, Statistiky a analýzy, Financování vysokých
škol, Mzdy, Anketa a Diskusní fórum.
Návštěvníci stránek mohou své náměty, příspěvky
a novinové články, které na této internetové stránce
nejsou obsaženy, zasílat e-mailem na adresu
sos@webgate.cz, nebo použít přiložený odesílací
formulář.
-red-

Ze stejnojmenného kalendáře pro rok 2001 autorů
F. Mezihoráka, A. Nelešovské a H. Ševčíkové:
Únor 2001
Po 12
Immanuel Kant (†1804): Bible je mým nejvzácnějším pokladem, bez něhož by ze mne byl ubožák.
Út 13
Georges Rouault (†1958): Umělecké dílo zůstává
doznáním a zpovědí o tom, čím skutečně a nepochybně jsme.
St 14
Publius Ovidius Naso (45 př. n. l. – 18. n. l.): Lásku
nelze vyléčit žádnou bylinou.
Čt 15
Gotthold E. Lessing (†1781): Všichni velcí lidé
jsou skromní.
Pá 16
George M. Trevelyan (*1876): Historie učí, že
i největší osobnosti jsou nepostradatelné jen do
své smrti.
So 17
Heinrich Heine (†1856): Slova jsou stvořena
k tomu, aby zakrývala naše myšlenky.
Ne 18
Ježíš řekl: „Amen, pravím vám, žádný prorok není
vítán ve své vlasti.“ (Lukášovo evangelium 4, 24)
Po 19
André Gide (†1951): Člověk se stane sebou
samým jen přísnou disciplínou.
Út 20
Jan Procházka (†1971): Věčné knihy nevytvářejí ti,
kteří je napsali, ale ti, kteří je přijali.
St 21
Svatopluk Čech (*1846): I malý skutek je víc než
samé řeči.
Čt 22
Oskar Kokoschka (†1980): Za zkušenosti musíme
v životě platit. Máme-li štěstí, dostaneme slevu.
Pá 23
John Keats (†1821): Žal, to je poznání.
So 24
Ludvík Aškenazy (*1921): U žen má poslední
slovo ten, kdo vytrvá.
Ne 25
Šimon mu odpověděl: „Mistře, namáhali jsme se
celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo
spustím sítě.“ (Lukášovo evangelium 5, 5)
-red-

Glosa
O měkkém srdci paní
šéfredaktorky
Je úterý něco po dvanácté hodině. Nové číslo Žurnálu
je připraveno, zbývá dodělat pár drobností, znovu
přečíst všechny příspěvky a vše zaslat do technické
redakce k zalamování. Vtom zazvoní telefon. „Máme
pro vás příspěvek, ale musí vyjít už v tomto čísle, jinak
nebude aktuální.“ „Dlouhý?“ „Asi stránka.“ „Opravdu
to nemůže počkat?“ „Nemůže!“ Asi takto vypadají
pravidelné úterní uzávěrkové rozhovory.
Co tee? Co vyhodit? Že by tohle? Ne, to už musí
vyjít, to už jsme vyhodily asi pětkrát. Tak nějakou fotku
že bychom oželely? Musíme se rozhodnout rychle,
čas letí, technický redaktor nečeká. Ještě text přečíst
(není to stránka jedna, ale dvě), upravit, umístit…
Takže fotka z dvojky pryč … a ten článek taky. Nedá se
nic dělat. Pošesté to už ale určitě vyjde.
Povedlo se!
S pocitem dobře vykonané práce si prohlížíme
čerstvě vytištěné číslo. Ale co to…? Viz foto na str. 2?
A. Novobilská
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