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Seminář o cestovním ruchu
na Katedře rekreologie

Pátý ročník jarních
muzikologických konferencí

Videoatlas anatomie
Dvacet let Stupkova kvarteta

Konference germanistů
Slavnostním shromážděním v aule FF UP začala ve
středu 25. 4. již čtvrtá mezinárodní konference, kterou
za dobu trvání grantového projektu (1999–2001)
pořádala Katedra germanistiky FF UP, jmenovitě její
Centrum pro výzkum moravské německy psané litera-
tury. Cílem slavnostního setkání bylo přivítat hosty
konference – z českých univerzit, z Rakouska, Ně-
mecka a Spojených států, ale také oslavit narozeniny
germanisty, zakladatele Centra, dlouholetého vedou-
cího Katedry germanistiky a bývalého děkana FF UP
prof. L. Václavka (na snímku druhý zprava), nebo8
u příležitosti jeho sedmdesátin byla konference svolá-
na. Laudatio na jubilantovu počest přednesl dávný
přítel olomoucké germanistiky, prof. J. P. Strelka
z University v Novém Yorku, vzpomínku na časy zlé
i dobré, strávené po boku prof. Václavka, připojil
bývalý rektor Univerzity Palackého prof. J. Jařab,
současná rektorka předala prof. Václavkovi děkovný
dopis za jeho dlouholetou nepřehlédnutelnou účast na
akademickém životě univerzity.

V následujících dvou dnech konference pokračo-
vala pracovní částí. Referenti se ve svých příspěvcích
věnovali především tématům souvisejícím s vědeckou
a publikační činností prof. Václavka, a obsáhli tak
široké spektrum od středověké literatury (legitimační
epos Ulricha von Etzenbach), přes vzájemné vazby
mezi rakouskou literatury a Moravou/Čechami (Grill-
parzer a Moravané, Karl Kraus a Paul Engelmann,
Marie Ebner Eschenbach a Julius Rodenberg, Oskar
Kokoschka a Čechy) k pražské německé literatuře

análů české literární historiografie, až k otázce exis-
tence společných strukturních znaků okultních, mys-
tických a fantastických románů počátku 20. století.
Šíře záběru konferenčních příspěvků tak dokumento-
vala šíři záběru Václavkova vědeckého díla, aniž by
byla vyčerpána všechna možná témata.

Příspěvky této narozeninové konference budou
vydány ve sborníku, který vyjde v nakladatelství UP,
další mezinárodní konferenci plánuje Centrum pro
výzkum moravské německé literatury na prosinec
tohoto roku.

-infi-, foto -tj-

(Kafka a Čína, lyrika Hugo Saluse) a k moravské
německé literatuře (Kurt Loando, Ota Filip). Vyjadřo-
vali se k širokému spektru literárně teoretických
problémů, od otázky, patří-li německy píšící autoři do

Velká cena AFO 2001
putovala do Velké Británie
Vítězným snímkem letošního festivalu AFO 2001 se
stal dokumentární film britského režiséra D. Reeda
Údolí / The Valley (Velká Británie 1999) zachycující
situaci obyčejných lidí vystavených důsledkům krva-
vých střetů v Kosovu v období před nálety NATO, a to
z pohledu srbských sil i albánských ozbrojenců.

-red-, foto -tj-

Blíží se volby děkana PF UP
Vzhledem k blížícímu se datu ukončení funkčního
období děkana Právnické fakulty UP doc. J. Blažka,
CSc., probíhají v těchto dnech na Právnické fakultě UP
přípravy k volbě nového děkana. Členové akademické
obce navrhli celkem deset kandidátů na funkci děkana
PF UP, z nichž kandidaturu přijali: nynější děkan doc.
J. Blažek, CSc., a JUDr. M. Malacka, který dosud
zastává funkci proděkana pro zahraniční styky PF UP.

V souladu se zněním zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách provede volbu Akademický senát
PF UP, který poté zvoleného kandidáta navrhne rektor-
ce UP ke jmenování děkanem.

Na předání písemných programů měli kandidáti
lhůtu do 30. 4. 2001, kdy je obdržela volební komise.
Jejím předsedou je Mgr. M. Bartoň.

Veřejná prezentace kandidátů pro všechny členy
akademické obce se uskuteční dne 15. 5. 2001 v aule
PF UP.

Termín, čas a místo volby kandidáta na děkana PF
UP stanovil Akademický senát PF UP na čtvrtek 17. 5.
2001 ve 13 hod., v Rotundě PF UP.

-red-

K jubilejnímu semináři univerzitního Společenství pro studium
hlasu a řeči
Opakovaný šestý seminář univerzitního Společenství
pro studium hlasu a řeči se uskutečnil ve středu 25. 4.
v zasedacím sále U1 Filozofické fakulty UP. Tento
v pořadí již desátý seminář (od čtvrtého semináře se
všechny konaly i opakovaně) se tentokráte poprvé
pořádal mimo dosud užívané prostory na Lékařské
fakultě (sedmkrát v posluchárně Neurologické kliniky
FN – v „kapli“ a dvakrát v posluchárnách Teoretických
ústavů LF UP).

Vývoj lidského mozku, řeči a písma. Další vhodně
navazující přednášku o morfologickém substrátu lid-
ské řeči přednesl doc. S. Laichman z Ústavu normální
anatomie LF UP v Olomouci.

Přirozeně se nabízejícím podnětem pro ověření
jiného než doposud tradičního místa konání seminářů
o lidském hlasu a řeči, tentokrát na filozofické půdě,
se stalo téma úvodní přednášky MUC. P. Jindry
o kognitivní psychologii a lidské řeči, který tuto
problematiku studoval mimo jiné na Staffordshire
University. Druhé a také nadmíru poutavé bylo vystou-
pení prof. J. Syky, dosavadního ředitele Ústavu experi-
mentální medicíny AV v Praze (na snímku), na téma

foto -tj-

Dokončení na str. 3

Kulturní dny středoevropské
nederlandistiky

Ve dnech 3. a 4. 5. se na Katedře germanistiky
a nederlandistiky FF UP konaly kulturní dny středoev-
ropské nederlandistiky. Akci organizovali studenti ni-
zozemské filologie FF UP. Součástí kulturních dní bylo
divadelní představení ve Vlastivědném muzeu, setkání
s nizozemským spisovatelem Arend van Damem
z partnerského města Veenendaal, s mladou spisova-
telkou Veerle Vrindts a soutěž literárního překladu pro
studenty nizozemské filologie z Polska, Slovenska
a České republiky.

Na oficiální zakončení kulturních dnů zavítal do
Olomouce belgický velvyslanec krále Alberta II. Ber-
nard Pierre (na snímku), který se také setkal s rektorku
UP.

Kulturní dny sponzorovaly vlámské město Izegem,
nizozemský státní fond pro literaturu Literair Produc-
tieen Vertalersfonds, svaz Orde van den Prince,
partnerské oddělení Diest (Belgie) a fond nederlandis-
tiky Sekce nederlandistiky FF UP.

-red-, foto -tj-

Tento týden vychází Žurnál UP s přílohou
věnovanou průběhu 36. ročníku mezinárodní-
ho festivalu dokumentárních filmů a multi-
mediálních vzdělávacích pořadů Academia
film Olomouc 2001 (str. I–VI).

Cenu převzala zástupkyně Britské rady v ČR
O. Vítkovská (na snímku vlevo).
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Jen několik řádků

Střet zájmů?
„Je vědecký výzkum prováděný na objednávku sku-
tečně svobodný? Nejde v lepším případě o marke-
ting, v horším o prostituci vědy pro zisk? (…) Politici
si kdysi vymysleli sepětí vědy s praxí, aby učinili vědu
v očích občanů užitečnou a důvěryhodnou. Tím však
zároveň vytvořili podmínky pro aktuální nebo virtuální
střet zájmů, jehož výsledkem je vždy ztráta důvěry.
Ztráta, která může mít vážné následky nejen pro
vědce, ale také pro společnosti.“ píše V. Dobal ve
Vesmíru 80, březen 2001, s. 128.

Cožpak se někdy událo něco vědecky a společen-
sky významného bez střetávání individuálních a sku-
pinových zájmů, bez myšlenky na výhody, prospěch
a užitek? Nové vědecké poznatky čím dál častěji
vznikají z grantů prosperujících firem ekonomicky
silných zemí nebo přímo v jejich laboratořích. Připa-
dá mi velmi pozitivní, když univerzitní pracoviště umí
vydělat výzkumem na zakázku hromadu peněz, kterou
promění na přístroje nutné pro základní výzkum na
poli „čisté vědy“, kde se pak tu a tam rodí prvky zcela
nových možností praktické aplikace.

Kruh se uzavírá. Finanční zájmy pohánějí výzkum
v obou směrech. Avšak laická veřejnost, jak jinak,
zakládá svou důvěru na výsledcích jen jednoho z nich –
podle užitečnosti v rovině praktického použití.

M. Hejtmánek

Ze zasedání České konference
rektorů
Česká konference rektorů přijala na svém 55. zasedá-
ní konaném ve dnech 19. – 20. 4. 2001 na AMU
v Praze následující usnesení:
1. ČKR poukazuje na potřebu posílit vědeckou čin-

nost na VŠ. V souvislosti s tím nesouhlasí
s omezováním počtu doktorandů. Navrhuje vypra-
covat systém finančního ohodnocení škol, vykazu-
jících efektivní výsledky v DSP. Doporučuje využít
materiály ČKR dříve k této problematice vypraco-
vané.

2. ČKR bere na vědomí informaci rektora Wilhelma
o výsledcích jednání v Salamance a o přípravě
Summitu ministrů školství 2001 v Praze a informa-
ci rektora Koubka a rektora Witzanyho o příspěv-
cích na Pražský summit; ČKR počítá s účastí
svých členů na pražském jednání.

3. ČKR bere na vědomí novelu § 60 zákona 111
a doporučuje, aby prorektoři VVŠ pro vzdělávání
navzájem vyjasnili principy a navrhli postupy při
její realizaci.

4. ČKR bere na vědomí zprávu rektora J. T. Kotalíka
o jednání s Nadací B. Jana Horáčka v Českém ráji;
vítá tuto iniciativu, předběžně souhlasí s participa-
cí ČKR při udílení cen „Pro Bohemiae“ za předpo-
kladu, že bude vypracován, předložen, projednán
a schválen statut ceny; ČKR pověřuje členy před-
sednictva ČKR dalším jednáním s představiteli
Nadace.

-red-

ATLA Religion Database
Do konce května je zájemcům k dispozici ostrá verze
ATLA Religion Database, jejímž producentem je The
American Theological Association, a to zdarma na
adrese: http://erl.aip.cz.

Databáze pokrývá obory, jako jsou biblistika, reli-
gionistika, církevní dějiny, zabývá se i sociální proble-
matikou. Obsahuje přes milion bibliografických zá-
znamů z 650 titulů časopisů a 14 000 sborníků v 26
jazycích. Databáze je časově rozdělena na záznamy
z let 1949–1988 a z let 1988–2001 (leden).

PhDr. L. Slezáková, KUP

Endovaskulární léčba aortálních aneuryzmat
Radiologická a I. chirurgická klinika v Olomouci spolu
s Radiologickou klinikou v Hradci Králové uspořádala
dvoudenní monotématické sympozium Endovaskulár-
ní léčba aortálních aneuryzmat. Akce se konala ve
dnech 6. a 7. 4. 2001 ve Velkých Losinách.

Losinský hotel Diana přivítal více než 80 odborníků
v oblasti léčby aortálních aneuryzmat. Na to, jak
úzkou specializací tento druh léčby je, byl počet
účastníků poměrně velmi vysoký. Přijeli i kolegové ze
Slovenska a Chorvatska. Téma bylo rozděleno do
sedmi sekcí tak, aby plně pokrylo rozsah problemati-
ky; diagnostiku, klasifikaci a endovaskulární léčbu jak
abdominálních, tak hrudních aneuryzmat. Jednotlivé
sekce vedli ti, kteří u nás v dané problematice
přestavují špičky ve svém oboru: MUDr. A. Krajina,
MUDr. T. Mach, MUDr. M. Heřman, MUDr. J. Raupach,
MUDr. P. Šebesta, MUDr. P. Utíkal a MUDr. M. Köcher.

Výrazným oživením a především účinným impul-
zem pro rozsáhlou diskusi byly přímé přenosy endo-

vaskulárních operací abdominálních aneuryzmat. Je-
jich aktéry byli lékaři z pořádajících klinik, které jsou
spolu s pražskou nemocnicí Na Homolce hlavními
a průkopnickými centry této léčebné metody v České
republice. Tyto přenosy z operačních sálů přímo do
auditoria byly uskutečněny díky speciálnímu komuni-
kačnímu zařízení umožňujícímu vysoce kvalitní pře-
nos obrazu i zvuku po digitálních telefonních linkách.
Kvalita přenosu umožňuje divákům být přímými účast-
níky operací, a tak bezprostředně reagovat na jejich
průběh.

Losinské sympozium bylo prvním svého druhu
pořádaným v České republice. Ukázalo nezbytnost
spolupráce jednotlivých lékařských oborů v tak vyso-
ce specializované oblasti, jakou je endovaskulární
léčba aortálních aneuryzmat. Nutnost podobných
sympozií v budoucnu, ovšem s daleko širší meziná-
rodní účastí, je nasnadě.

MUDr. M. Köcher, LF UP

Pátý seminář vydavatelů a nakladatelů vysokých škol
Ve dnech 24. a 25. 4. uspořádalo Vydavatelství UP
v prostorách Informačního centra UP již 5. celostátní
seminář vysokoškolských vydavatelů. Akce se zú-
častnili zástupci 15 vysokých škol v celkovém počtu
29 účastníků. Na první den jednání přijala pozvání
J. Uhdeová, předsedkyně Českého svazu knihkupců
a nakladatelů.

Obsah semináře byl zaměřen především na odbor-
nou problematiku z oblasti vydávání publikací a distri-
buce. Ale pro účastníky semináře byl připraven i bohatý
doprovodný program, v rámci kterého byla představe-
na horká novinka z knižní produkce Univerzity Palac-
kého – dílo autorky PhDr. J. Burešové, CSc., Proměny
společenského postavení českých žen v první polovi-
ně 20. století z Katedry historie FF UP. Při příležitosti
konání semináře byla v prostorách prodejny VUP
instalována výstava publikací z produkce Matice
moravské a na závěr semináře byl uspořádán již
tradiční výlet, tentokrát na Sv. Kopeček u Olomouce.

Závěrem bych chtěla jménem všech zúčastněných
pozvat co nejširší veřejnost na mezinárodní knižní
veletrh Svět knihy 2001, který se koná ve dnech 10. 5.
– 13. 5. v Praze, ke společnému stánku vydavatelů
vysokých škol: v sobotu 12. 5. v 11. hod. zde bude

představena další novinka z produkce UP – Psycholo-
gický slovník francouzského autora Norberta Sillamy-
ho, na jehož překlad byla zakoupena práva od fran-
couzského nakladatelství Larousse.

RNDr. H. Dziková,
ředitelka Vydavatelství UP

foto -tj-

Seminář o cestovním ruchu na Katedře rekreologie FTK UP
Mikroregion Haná, který zahrnuje okresy Olomouc,
Prostějov a Přerov, byl zařazen do pilotního programu
ověřování strukturálních fondů Evropské unie jako
příklad regionu s růstovým potenciálem. Tento pro-
gram, podporovaný prostředky fondu Phare a Minis-
terstva pro místní rozvoj České republiky, byl vyhlášen
2. 8. 2000.

Celkem bylo v rámci tohoto programu podáno 192
projektů, z nichž bylo vybráno k realizaci 72 projektů,
mezi nimi i čtyři projekty, jež předkládala Univerzita
Palackého v Olomouci.

Na přelomu dubna a května proběhl čtyřdenní
seminář pro veřejnou správu pod názvem Současné
trendy a regionální aspekty rozvoje cestovního ruchu
a rekreace, který pořádala v rámci pilotního programu
Katedra rekreologie FTK UP. Seminář obsahoval aktu-
ální témata, jako vývojové trendy rekreace a cestovní-
ho ruchu v České republice a v zahraničí, možnosti
financování rozvoje cestovního ruchu a grantové
systémy na realizaci rozvojových projektů. Zvláštní
pozornost byla věnována metodice přípravy projektů
a jejich rozpočtů. První část semináře se uskutečnila
v prostorách FTK UP, druhá část v netradičním, ale
nadmíru příjemném a atraktivním prostředí Pravoslav-
né vzdělávací akademie ve Vilémově. Seminář měl

interaktivní podobu a proběhl v přátelské a velmi
inspirativní atmosféře.

Cílem semináře bylo seznámit pracovníky obec-
ních a městských úřadů s možnostmi regionálního
rozvoje cestovního ruchu a poskytnout jim základní
teoretické znalosti v tomto oboru. Všichni účastníci
semináře obdrželi studijní materiály obsahující všech-
na přednášena témata. „Výjezdní“ část semináře
přispěla, jak bylo záměrem pořadatelů, k lepšímu
seznámení se posluchačů, protože při tvorbě regio-
nálního produktů cestovního ruchu je právě spoluprá-
ce velmi důležitá.

Účast na semináři byla pro mne přínosem nejen
po odborné stránce, ale přinesla mi i nové kontakty
a možnosti spolupráce, hodnotil na závěr R. Kubis,
starosta Brodku u Přerova. Seminář měl vysokou
odbornou úroveň a je pro mne podnětem k přehodno-
cení některých investičních záměrů obce, konstatoval
J. Vaculin, starosta Týnu nad Bečvou. Seminář měl
význam i pro malé obce, uvedla M. Králová z obecního
úřadu v Bochoři.

Pro Katedru rekreologie je průběh semináře vý-
zvou k uspořádání dalších podobných akcí. Zároveň
ukazuje, jak nejen atraktivním, ale zároveň i důležitým
tématem pro praxi je cestovní ruch.

-kot-
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Pedagogická fakulta
Děkan a Vědecká rada Pedagogické fakulty UP
v Olomouci zvou všechny zájemce na habilitační
přednášku PhDr. Julia Sekery, CSc., odborného
asistenta Katedry pedagogiky na Pedagogické fakultě
Ostravské univerzity. Přednáška na téma Hledání
optimálních stylů řízení v ústavech s pedagogickými
úkoly se koná v rámci habilitačního řízení v oboru
pedagogika v průběhu veřejné části zasedání Vědec-
ké rady PdF UP dne 15. 5. 2001 ve 13 hod. v aule PdF
UP.

Členy habilitační komise jsou prof. V. Kováříček
(PdF UP, předseda), prof. M. Přadka (PdF MU Brno),
doc. J. Pelikán (FF UK Praha), doc. O. Obst (PdF UP
Olomouc), doc. L. Langr (PdF OU Ostrava).

Filozofická fakulta
Dne 16. 5. 2001 proběhnou před Vědeckou radou FF
UP v zasedací místnosti – U1 (Katedra teorie a dějin
dramatických umění), Křížkovského 8 následující ha-
bilitační a profesorská řízení:

Ve 13 hod. se uskuteční habilitační řízení PhDr.
Ladislava Benyovszkého, CSc., odborného asistenta
na Fakultě humanitních studií UK Praha, v oboru
filozofie, který předkládá habilitační práci s názvem
Problém bytí v Hegelově filozofii (studie k dějinám
bytí) a přednese habilitační přednášku na téma Hege-
lovo pojetí prostoru a jeho vztah k času.

Členy habilitační komise jsou prof. P. Floss (před-
seda), doc. I. Blecha, CSc. (FF UP), prof. M. Sobotka,
CSc. (FF UK), prof. J. Sokol, Ph.D. CSc. (FHS UK),
doc. J. Zouhar, CSc. (FF MU). Oponenti: doc. P. Kouba
(FF UK Praha), doc. J. Pešek (IMS FSV UK Praha),
prof. M. Sobotka (FF UK Praha).

Ve 14.15 hod proběhne habilitační řízení PhDr.
Dušana Lužného, Dr., odborného asistenta Ústavu
religionistiky FF MU Brno, v oboru filozofie, který
předkládá habilitační práci s názvem Náboženství
a moderní společnost.

Habilitační komisi tvoří prof. P. Floss (předseda),
doc. J. Kandert, CSc. (FSV UK), doc. M. Mendel,
CSc. (Orientální ústav AV ČR), prof. P. Spunar (Ústav
klas. studií AV ČR), prof. J. Štěpán, CSc. (FF UP).

V 15.30 hod. bude zahájeno habilitační řízení
PhDr. Jiřího Marvana, Ph.D., ext. učitele PdF UJEP
Ústí nad Labem, v oboru srovnávací slovanská
jazykověda, který předkládá habilitační práci s ná-
zvem Jazykové milénium. Slovanská kontrakce a její
český zdroj.

Členy habilitační komise jsou prof. M. Komárek,
DrSc. (předseda), doc. N. Bayerová, CSc. (FF OU),
doc. V. Blažek, CSc. (FF UK), prof. E. Lotko, CSc. (FF
UP), prof. R. Večerka, DrSc. (FF MU); oponenty budou
doc. V. Blažek, CSc. (FF UK Praha), prof. A. Erhart,
DrSc. (FF MU Brno) a prof. R. Večerka, DrSc. (FF MU
Brno).

-red-

Letní škola rozvojové pomoci
Centrum interdisciplinárních studií UP ve spolupráci
s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Katedrou
environmentálních studií FSS MU pořádá ve dnech
26. 8. – 1. 9. 2001 4. letní školu rozvojové pomoci
a spolupráce. Je určena zájemcům o problematiku
rozvojových zemí, kteří se hodlají zapojit do programů
rozvojové pomoci. Vítáni jsou účastníci ze všech
oborů, účast není věkově omezena.

Přihlášku tvoří motivační dopis a životopis, které je
třeba zaslat (možno i v elektronické podobě) do 30. 5.
2001 na adresu: Ing. Z. Ulčák, Katedra environmentál-
ních studií, Fakulta sociálních studií MU, Gorkého 7,
602 00 Brno; fax: O5/ 41 615 100, e-mail: ul-
cak@fss.muni.cz. Další informace viz www.fss.muni.
cz/struktura/katedry/humenv/.

-cis-

Po přestávce následovalo uvedení ukázek projekce
unikátního van den Bergova filmu z holandského
Groningenu „Voice Production“ o fonačních laryngeál-
ních projevech, na které navazovalo sdělení o zkou-
mání pohybů hrtanu a páteře při intonaci falzetem
a vokálem. Suverénně je za kolektiv spoluautorů
přednesl posluchač 4. ročníku všeobecného lékařství
LF UP v Olomouci MUC. M. Grepl.

Semináře univerzitního Společenství pro studium
hlasu a řeči bývají tradičně doprovázeny ukázkami
pěveckých vystoupení, kterých se tentokrát výborně
zhostili posluchači Katedry hudební výchovy PdF UP
E. Kotíková, P. Dočkalová a M. Čančara za klavírního
doprovodu Mgr. K. Fridrichové-Rauerové ze stejné
katedry. Díky mimořádnému posluchačskému zájmu,
převážně z domácí Filozofické fakulty, ovládl tentokrát
přeplněné auditorium zvláštní univerzitní genius loci tří
zmiňovaných fakult: Filozofické, Pedagogické a Lé-
kařské.

Doc. J. Pešák, CSc., LF UP

K jubilejnímu semináři univerzitního…
Dokončení ze str. 1

Vylosováni dárci krve na PřF UP
Z řad studentů – dárců krve – Přírodovědecké fakulty
UP jsou pravidelně každého půl roku vylosováni tři
dárci. Za zimní semestr, ve kterém svou krev bezplat-
ně darovalo celkem 96 studentů PřF UP, z toho devět
z nich „okusilo“ tento způsob pomoci spoluobčanům
poprvé, byli vylosováni Ondřej Antoš, Adriana Hav-
líčková a Jan Jurák. Při této příležitosti se sešli
k přátelskému rozhovoru s ředitelkou Úřadu OS ČČK
Olomouc, kde také obdrželi dárkové balíčky od 5. MS
ČČK Olomouc.

Poděkování za lidský přístup náleží nejen třem
vylosovaným, ale i všem ostatním dárcům.

Dr. M. Jukl,
předseda 5. MS ČČK

Pátý ročník jarních muzikologických konferencí
Již popáté se uskutečnilo dvoudenní setkání hudeb-
ních psychologů a hudebních pedagogů, které uspo-
řádala Katedra hudební výchovy Univerzity Palackého
ve dnech 19. a 20. 4. v olomouckém Muzeu umění.
Tematicky se konference po předešlých hudebně
teoreticky, folkloristicky a didakticky orientovaných
ročnících soustředila na psychologické aspekty hu-
dební výchovy, a to zejména na ontogenezi a diag-
nostiku hudebnosti a vybrané aspekty muzikoterapie.
Během dvou jednacích dnů zazněly referáty reflektující
současný stav teoretického rozpracování nastíněných
problémových okruhů (dr. Franěk – Enviromentální
ústav Praha, doc. Váňová – UK Praha, doc. Luska, dr.
Spurný – UP Olomouc, doc. Holas – AMU Praha).
Vedle nich se další početná část příspěvků orientovala
na jejich hudebně pedagogické a hudebně výchovné
konsekvence (prof. Zenkl, doc. Stiborová – Ostravská
univerzita, dr. Schneiderová, dr. Košalová – Prešovská
univerzita, dr. Horáková, Mgr. Raueová – UP Olo-
mouc, dr. Slavíková – ZČU Plzeň). Potěšitelný byl
i zájem účastníků neuniverzitních institucí z Tábora,
Svitav a Olomouce.

Jednání konference potvrdilo, že právě v meziobo-
rových přesazích hudební psychologie, hudební teo-
rie, hudební a speciální pedagogiky lze nalézat nová
pracovní témata i odpovědi na řadu otázek, které byly
mnohdy již v minulosti formulovány, ale stále jsou
poci8ovány jako aktuální.

Doc. J. Luska, Katedra hudební výchovy PdF UP
Foto -tj-

Celostátní interpretační soutěž pedagogických fakult ČR
V rámci České republiky pravidelně probíhá interpre-
tační soutěž pedagogických fakult. Jsou v ní zapojeni
studenti těch univerzit, které mají na pedagogických
fakultách hudební katedry, tj. MU Brno, JU České
Budějovice, Univerzita Hradec Králové, UP Olomouc,
OU Ostrava, ZčU Plzeň, UK Praha a UJEP Ústí nad
Labem. Letos byla pořadatelem této celostátní soutě-
že Katedra hudební výchovy PdF UP.

Soutěž probíhala ve dnech 19. a 20. 4. 2001
v prostorách katedry, v Muzeu umění, Husově sboru
a jejím vyvrcholením byl koncert vítězů ve studiu
Českého rozhlasu v Olomouci.

Soutěže se zúčastnilo ve dvou kategoriích v obo-
rech klavír, zpěv, smyčcové nástroje, ostatní nástroje
a varhany více než 80 soutěžících a pedagogů.
Soutěžící prokázali, že na pedagogických fakultách
vychováváme také velmi kvalitní učitele hudební vý-
chovy, kteří se mohou úspěšně prezentovat rovněž
jako zpěváci a instrumentalisté. Ta nejpřísnější měřít-
ka snesou zejména ti, kteří získali ocenění v I.
kategorii, tj. kombinace hudební výchova – nástroj
(zpěv). Kromě pořádající katedry se na soutěži podíle-
lo město Olomouc, Husův sbor v Olomouci, Pivovar
Krušovice a mediální partner Český rozhlas v Olo-
mouci. Příznivé ohlasy soutěžících i porotců dokázaly,
že naše univerzita po všech stránkách obstála. Příští
ročník pořádá JU v Českých Budějovicích.

Zrcadlo výsledků celostátní interpretační soutěže
pedagogických fakult
II. kategorie
– klavír: 1. místo – J. Šulcová (Hradec Králové),

2. místo – M. Hlavačka (UP), O. Bendová (Hradec
Králové), 3. místo – M. Slaná (MU Brno), A.
Záhorská (OU Ostrava)

– zpěv: 1. místo – L. Hilscherová (ZU Plzeň),
2. místo – L. Bártová (ZU Plzeň), L. Horová
(Hradec Králové), 3. místo – B. Tomanová (UK
Praha)

– smyčcové nástroje: 1. místo – M. Kováříčková
(Hradec Králové) – housle, 2. místo – H. Hřebcová
(UP), P. Teichertová (OU Ostrava), 3. místo – D.
Ticháčková (UP), J. Ludvík (Hradec Králové)

– ostatní nástroje: 1. místo – J. Mikuš (UP) –
saxofon, 2. místo – T. Hájek (Hradec Králové) –
klarinet, M. Zajíček (UP) – trubka

I. kategorie:
– klavír: 1. místo – J. Rousková (MU Brno), H.

Hlavsová (JU České Budějovice), 2. místo – V.
Chmelová (MU Brno), 3. místo – M. Svobodová
(UK Praha)

– zpěv: 1. místo – A. Briscein (ZU Plzeň), 2. místo –
J. Piorecká (ZU Plzeň), 3. místo – V. Brázda (MU
Brno), M. Jindrová (UP)

– varhany: 1. místo – M. Janalíková (Hradec Králo-
vé), 2. místo – T. Vachoušek (Hradec Králové)

– smyčcové nástroje: 1. místo – M. Janáčková (JU
České Budějovice) – violoncello, V. Pěkná (UK
Praha) – housle, 2. místo – V. Mahelka (UK Praha)
– housle

– ostatní nástroje: 1. místo – J. Hřebík (ZU Plzeň) –
akordeon, J. Vlachová (ZU Plzeň) – akordeon, 2.
místo – M. Sedláčková (JU České Budějovice) –
flétna.

Dr. P. Režný,
Katedra hudební výchovy PdF UP
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Děkan Lékařské fakulty UP v Olomouci
vypisuje

výběrová řízení
na obsazení míst:
– odborného asistenta Porodnicko-gynekologické kli-

niky LF UP s úvazkem 0,1; kvalifikační požadavky:
zaměření na neonatologii, zkušenosti v oblasti
intenzivní péče o nezralé novorozence, aktivní
znalost angličtiny, předpoklady k vědecko-výzkum-
né činnosti;

– odborného asistenta pro výuku ošetřovatelství
Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství LF UP; kvalifi-
kační požadavky: magisterské vzdělání v oboru
učitelství odborných předmětů pro zdravotnické
školy, ošetřovatelská i pedagogická praxe v oboru,
vítáme znalost angličtiny, specializaci v oboru;

– odborného asistenta nebo asistenta Ústavu imu-
nologie LF UP; kvalifikační požadavky: absolvent
lékařské nebo přírodovědecké fakulty, znalost obec-
né imunologie na úrovni absolventa PG studia,
aktivní znalost angličtiny, průkazná publikační akti-
vita v oboru imunologie;

– odborného asistenta I. chirurgické kliniky; kvalifi-
kační požadavky: atestace v oboru chirurgie ales-
poň I. stupně, zájem o pedagogickou činnost,
zájem o vědeckou činnost v oboru a doktorandské
studium, znalost angličtiny;

– odborného asistenta nebo asistenta Ústavu sociál-
ního lékařství a zdravotní politiky LF UP s předpo-
kladem podílu na výuce zdravotnického manage-
mentu; kvalifikační požadavky: vysokoškolské vzdě-
lání lékařského, ekonomického, právního, sociolo-
gického nebo psychologického směru, vítána
schopnost vyučovat rovněž v anglickém jazyce.

Přihlášky doložené osobním dotazníkem, životopi-
sem, fotokopiemi dokladu o kvalifikaci, přehledem
vědecké a publikační činnosti zašlete do třiceti dnů po
zveřejnění výběrových řízení ve Zdravotnických novi-
nách na Děkanát LF UP, tř. Svobody 8, 771 26
Olomouc.

-lfup-

Ubytovací řízení pro
akademický rok 2001/2002
Kapacitní rozvaha VŠK UP
Celková kapacita VŠK: 4 402 lůžek
Odpočet pro výměnné studijní pobyty: – 152
K rozdělení zbývá: 4250, z toho pro první ročníky
1000, pro vyšší ročníky 3250 lůžek

Ubytování studentů budoucích 2. – 6. ročníků
Ve akademickém roce 2001/2002 bude ubytováno
celkem 3099 žadatelů s minimálním počtem 70 bodů
včetně, tj. 2137 žen a 962 mužů. (Počet žádostí je
3956–2743 Ž + 1213 M, počet žádostí se 70 body
3099–2137 Ž + 962 M).
Pro odvolací část ubytovacího řízení zůstává pro
studenty vyšších ročníků rezerva 151 lůžek.
V rámci ubytovávání na VŠK UP bude akceptováno
dřívější zahájení výuky Lékařské fakulty UP podle
fakultního harmonogramu akademického roku 2001/
2002.
Pro ubytovávání zahraničních studentů, kteří si nepo-
dali přihlášku, bude jako v minulých letech rezervová-
no cca 20–25 míst.

Harmonogram ubytovacího řízení 2. – 6. ročníků
Zveřejnění rozhodnutí o ubytování: do 9. 4. 2001
Odvolání proti nepřidělení kolejí: do 20. 4. 2001
Rozhodnutí rektorky o odvoláních: do 11. 5. 2001
Zveřejnění celouniverzitního seznamu studentů s při-
děleným ubytováním: do 31. 5. 2001.

Doc. J. Luska, CSc.,
prorektor UP

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •

Prvním bodem programu bylo ověření zápisu
a kontrola plnění úkolů z posledního zasedání. S účin-
ností od 17. 4. byl vydán Pracovní řád UP. Diskutová-
na byla otázka, jak evidovat pracovní dobu. Děkan FF
UP doc. V. Řehan předal rektorce zápis z jednání
děkanů FF a PdF UP o Konviktu. Na MŠMT byl odeslán
konečný výkaz přijímacího řízení 2001–2002. Uprave-
ný Rigorózní řád vejde v platnost současně s novým
Studijním a zkušebním řádem. Prorektorka doc. L.
Hornová požádala děkany fakult, aby znovu projednali
možnost spolupráce s univerzitou v Nebrasce.

Projednána byla Výroční zpráva UP za rok 2000;
bude 2. 5. předložena ke schválení AS UP.

Rektorka UP informovala o jednání ČKR a Repre-
zentativní komise. Reprezentativní komise se na jed-
nání 4. 4. shodla na doporučení, které se týká
způsobu dělení neinvestiční dotace na vzdělávací
činnost v roce 2002. Komise se shodla na tomto
závěru: v rámci financování pro rok 2002 nesmí dojít
k poklesu stávajícího normativu na studenta (tj.

Ze zasedání Kolegia rektorky UP
zhruba 27,6 tis. Kč); jako vztažný počet studentů
použít skutečný přepočtený počet studentů k 31. 10.
2000; financovaný nárůst studentů omezit na 9 %
v 1. – 3. roce studia a na 3 % ve 4. a dalších letech.
členové komise nedoporučují navrhované limitování
počtu studentů v doktorských studijních programech.

O ubytovacím řízení pro akademický rok 2001/
2002 informoval prorektor doc. J. Luska (viz Ubytova-
cí řízení pro akademický rok 2001/2002).

Prorektor doc. M. Mašláň informoval o možnosti
podat cestou rektorky návrh na udělení Ceny ministra
za vědu a Ceny ministra za pedagogickou činnost.
Termín je do 31. 8. 2001. Prorektorka doc. L. Hornová
informovala o termínech podání projektů na mobilitu
studentů, nyní 15. 4., další 31. 10. 2001.

Rektorka UP ruší Kolegium rektorky plánované na
16. 5., kdy proběhne Sportovní den UP. Setkání
rektorky UP se studenty se uskuteční na návrh
studentů 3. 5. ve 14 hod. ve velké zasedací síni RUP.

Ze zápisu zasedání Kolegia vybrala
-ano-

Čeština pro cizince – cizinci pro češtinu
Je jistě dojemné, že se i v dnešním převážně anglicky
(nebo snad převážně čínsky?) mluvícím světě někdo
odhodlá učit se češtině jako cizímu jazyku. Takoví
zdravě sebevědomí cizinci bývají ke svému rozhodnutí
vedeni důvody veskrze praktickými – chtějí u nás
studovat, pracovat, konzultovat nebo třebas zakládat
pobočky čehokoli. Záhy však zjistí, že učit se zrovna
češtině může být přes všechny praktické důvody krajně
nepraktické až záhubné, nenajde-li se opravdu erudo-
vaný učitel, který je spolehlivě vyprostí z tenat české
výslovnosti, gramatiky a jiných záludností – a ukáže jim
správné Cesty ke komunikační kompetenci.

Právě tak se jmenovala přednáška, v níž se PhDr.
M. Hádková, Ph.D. (FF UP) ve středu 18. 4. podělila
s posluchači Jazykovědného sdružení o své zkuše-
nosti a dojmy z výuky češtiny jako cizího jazyka.
Našinec, který jako příslušník malého národa proležel
půl života v „kembridžských ingliších“, Themen a Ra-
dugách, se zaujetím poslouchal, jak se potí jiní s jeho
mateřštinou.

Tedy předně: při výuce češtiny nejde samozřejmě
o žádné mechanické vtloukání gramatických regulí do
hlavy cizincovy. Bere se vždy ohled na studentovu
mateřštinu – na to, co je ve srovnání s ní v češtině
podobné, i na to, v čem se oba jazyky liší. Jinak je
třeba přistupovat k slovanskému bratru Polákovi, jinak
k indoevropskému bratranci Angličanovi a ještě jinak
k Japonci – ten z hlediska jazykové typologie (navzdo-
ry možným osobním vztahům s ním) naším bratrem
ani bratrancem není.

Kurzy jsou většinou individuální, ale poučných
i veselých momentů je dost i tak. Už ta výslovnost
českých hlásek – povídá se, že největší „špek“ na
cizince je mezi českými souhláskami ono prapodivné
Ř. S ním se však kupodivu srovná velice dobře opravdu
kdekdo (kdekdo = ne víc než třetina). Možná proto, že
říct Ř je pro cizince jakousi zajímavou kratochvílí,
kdežto vyslovit takové CH může někomu připadat
(někomu = Angloameričanům) pod lidskou důstoj-
nost. Hláska CH snad zní příliš málo artikulovaně, příliš
živočišně – o pravém „živočišném“, chroptivém CH
však lze (podle našeho soudu) mluvit nanejvýš ve
velštině, která v nezasvěceném posluchači budí dojem,
že se její rodilý mluvčí zvláštním způsobem dusí.

O tom, že české tvarosloví – všechno to skloňová-
ní, časování, stupňování – působí cizincům (hlavně
těm „cizejším“) potíže, není pochyb. Je však podivu-
hodné, jak lze kupř. rozbujelou soustavu českých
pádů účinně zjednodušit a přitom neznemožnit zá-
kladní dorozumění. Podle slov dr. Hádkové stačí
cizince naučit správně využívat předložek a pak je
možno na leckterý pád prostě zapomenout.

Na náš slovesný vid však cizinec (Neslovan)
nezapomene nikdy. A to rozhodně ne proto, že by jej
tak dobře pochopil. Sebelepší lektor může principy

slovesného vidu nastiňovat, vysvětlovat, popisovat –
ale cizinec do tajů této pozoruhodné, neuchopitelné
a záludně půvabné zvláštnosti slovanských jazyků
nikdy dokonale nepronikne. Koneckonců, i jazyk má
právo na sladká (dokonavá či nedokonavá) tajemství.

Učitel češtiny jako cizího jazyka musí být také
trochu diplomat. Je totiž známo, že ve chvílích, kdy se
nám to nejméně hodí, přichází na řadu faux pas –
v tomto případě nevhodná asociace, která se cizin-
cům vytváří při poslechu nevinného českého slova.
Bezvýznamné slůvko tak pronesené na začátku hodi-
ny např. Japoncům zvukově připomíná jistou kletbu
z jejich jazyka (s významem „sakra“). Podobně
pozdrav ahoj zní jako jejich aho, což prý znamená
„blbec, hloupý“. Jaká to náhoda! Samurajové o češtinu
naštěstí nejeví zájem. Kdyby jevili, cítili by se jistě
hned po první minutě vyučování smrtelně uraženi.
A tím pádem (jedno kterým) by propíchli sebe nebo
učitele – to by byl opravdu chabý didaktický úspěch.

Obohacení při výuce češtiny jako cizího jazyka je,
jak dr. Hádková zdůraznila (a jak jsme naznačili
názvem našeho článku), nejen na straně studenta, ale
i na straně učitele. Kurzy českého jazyka pro cizince
totiž skýtají vzácnou možnost vidět svoji mateřštinu
„zvnějšku“ a jinak – a to je velmi poučné.

O. Bláha,
student FF UP

Na letošní výstavě Flora Olomouc se prezentovala
také Univerzita Palackého. V pavilonu A byly vystave-
ny panely s dokumenty přibližující klíčové etapy
vývoje a historie naší alma mater. K vidění byly také
rektorský (na snímku vpravo) a pedelský talár, rektor-
ský řetěz a kopie tzv. innsbruckého žezla. Květinovou
výzdobu zajistila Katedra botaniky PřF UP.

-red-, foto -tj-
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ZPRÁVY, INFORMACE,

OZNÁMENÍ

Pozvánka na vodácké kurzy
Akademik centrum FTK UP pořádá pro studenty UP
následující vodácké kurzy:
– kurz Slovenské řeky v termínu 4. – 10. 6. 2001;

cena 1 750 Kč;
– kurz Vltava, Lužnice v termínu 17. – 24. 8. 2001;

cena 1 300 Kč.
Podrobnější informace a přihlášky získáte na sekreta-
riátě AC FTK v Neředíně, tel. 068/5636451, nebo
u vedoucího kurzu R. Rozsypala, tel. 0605917507.

-ac-

Cyklovýlety pro děti
Akademik centrum FTK UP pořádá pro děti 6–16 let
cykloturistické vyjíž`ky pod názvem Veselé kolování
na cyklostezkách v okolí Olomouce o sobotách v
květnu a červnu, vždy od 9 do 17 hod.
Program:

– organizované vyjíž`ky na kole za přírodou,
– soutěže, hrátky na kole, závody o ceny.

Cena: 150 Kč/den.
Přihlášky: Mgr. H. Vyroubalová, FTK – tř. Míru 115,

Olomouc, tel. 068/563 64 52, e-mail: vyrou-
bal@ftknw.upol.cz.

-red-

Mládež na pomoc kulturnímu
dědictví
Vlastivědná společnost REGIO v Klatovech ve spolu-
práci s Okresním muzeem v Klatovech připravila pro
rok 2001 pokračování pilotního projektu Mládež na
pomoc kulturnímu dědictví na detašovaném praco-
višti klatovského muzea v Chanovicích u Horaž`ovic.

Pracovní pobyty jsou založeny na dobrovolné
pracovní aktivitě ve prospěch záchrany a ochrany
movitého a nemovitého kulturního dědictví jihozápad-
ních Čech a řešení problémů tvorby a ochrany
životního prostředí. Zájemcům je možno uhradit jízdné
(proti předloženým jízdenkám) a stravné (130 Kč/den).
Nutné vybavení: stan, spací pytel, podložka, jídelní
nádobí, pracovní oděv a obuv, hygienické potřeby.

Termíny: 18. – 20. 5., 8. – 10. 6., 1. – 14. 7., 19.
8. – 1. 9., 14. – 16. 9., 5. – 7. 10., 25. – 28. 10., 16.
– 18. 11.

Další informace získáte na adrese: Vlastivědná
společnost REGIO, Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV,
tel: 0186/316 011, 0603/267 600, 0604/550 691.

-red-

Školení výpočetní techniky
CVT UP pořádá v termínech 21. – 29. 5. 2001 a 18. –
29. 6. 2001 letní cyklus školení výpočetní techniky
pro zaměstnance UP. Zájemci o školení získají po-
drobnější informace na domovských stránkách CVT
UP: www.cvt.upol.cz (v adresáři služby), případně na
telefonní lince 563 1890. Uzávěrka přihlášek na
jednotlivé typy školení je 18. 5. 2001.

J. Švrček, CVT UP

Letní tábory pro děti
Fox House Company – sdružení DUHA (www.duha.cz)
nabízí letní stanový tábor pro děti od 8 let v Laskově-
Kandii od 14. 7. do 28. 7. 2001. Tábor se nachází
v malebném prostředí na louce obklopené lesem
nedaleko potoka. Během tábora je dětem zajištěn
velmi bohatý program plný her, sportu, lesní moud-
rosti a táboráků. Strava je podávána 5x denně,
dostatek tekutin je zajištěn. Cena tábora činí 2390 Kč,
pro děti zaměstnanců UP poskytujeme 5% slevu,
poskytujeme také výhodné sourozenecké slevy (jed-
notlivé slevy nelze kombinovat).

Další informace: http://aix.upol.cz/~otyepka/camp.
htm. Kontakty: Eva Jirásková, tel. 563 4425; Michal
Otyepka, tel. 522 2451 kl. 396

-red-

Z VĚDECKÝCH PRACOVIŠŤ UP

OTÁZKA PRO: DĚKANA FF UP DOC. V. ŘEHANA

Videoatlas anatomie
Videoatlas anatomie, podporovaný Fondem rozvoje
vysokých škol, je dnes již velmi významný pedago-
gický doplněk při výuce anatomie nejen na Lékařské
fakultě UP v Olomouci, ale i na ostatních anatomic-
kých ústavech v republice. Je přístupný všem poslu-
chačům magisterského i bakalářského studia v Infor-
mačním centru na LF UP. Jednotlivé díly si mohou
zájemci z odborné veřejnosti zakoupit v Audiovizuálním
centru UP. Některé jsou k dispozici v anglické a polské
verzi. Projevuje se o ně zájem i v zahraničí.

První díly Videoatlasu vznikly v náročných pod-
mínkách již v roku 1992, a to bez jakékoliv dotace za
vydatné pomoci AVC UP. Vzhledem k velmi kladnému
ohlasu prvních dílů na našich i zahraničních odbor-
ných kongresech jsme požádali o grantovou podporu
Fond rozvoje vysokých škol. Již po třetí nám bylo
vyhověno. Oponenti předchozích grantů byli nejpřed-
nější odborníci v oboru: prof. J. Kos (Plzeň), prof. L.
Páč, CSc. (Brno), prof. V. Seichert, DrSc. (Praha)
a prof. R. Druga, DrSc. Oba byly jednoznačně hodno-
ceny kategoriemi splněno – výborně. Jsou zde zpra-
covány nejnáročnější kapitoly z topografické anato-
mie, které jsme se snažili klinicky zaměřit a doplnit
odpovídajícími skripty.

Vlastní zhotovení programu spočívá nejen ve sro-
zumitelném scénáři a získání vhodného materiálu, ale

hlavní práce je v náročné detailní preparaci cílených
útvarů, na čemž spolupracuje tým nejlepších teoretic-
ky i prakticky erudovaných odborníků našeho ústavu.
Je to především doc. S. Laichman, CSc., který se
podílí nejen na preparaci, ale i na tvůrčí klinické
aplikaci programů. Jako další spolupracovníky je
nutno uvést MUDr. L. Machálka, MUDr. J. Jabůrkovou
a doc. J. Hanzlovou z Anatomického ústavu LF MU
v Brně. Nelze opomenout náročnou spolupráci tech-
nických pracovníků našeho ústavu.

Jsem velmi ráda, že s námi spolupracovali také
kliničtí pracovníci, např. MUDr J. Vomáčka, Ph.D.,
a MUDr. D. Houserková. V souvislosti s nabíhajícím
kreditním systémem výuky bychom chtěli autorský
kolektiv obohatit o větší počet klinických odborníků,
čímž bychom získali větší návaznost oboru a částeč-
ně tak usnadnili další studium našim posluchačům.

Nesmírně si cením dlouhodobé spolupráce s AVC
UP pod vedením organizačně schopné PhDr. H.
Pilátové i jejich spolupracovníků, hlavně Z. Menší-
ka, J. Vrby a dalších.

Přidělený grant FRVŠ č. 1485/2001 nám umožní
pokračovat v dnes již dvacetidílném Videoatlasu Ana-
tomie. Finanční prostředky budou rovněž využity pro
nezbytné audiovizuální vybavení našeho ústavu.

Doc. A. Holibková, CSc.,
Ústav normální anatomie LF UP

Prohlášení
Vážení hosté, vážení přítomní,

Z pověření děkana Filozofické fakulty UP jsem
povinen pronést následující prohlášení:

Sdružení pro celoživotní vzdělávání a rozvoj osob-
nosti (CEVRO) požádalo Filozofickou fakultu o zapůj-
čení auly pro uskutečnění semináře s názvem Deset
let konzervativně liberální politiky v ČR, viz Žádost
o zapůjčení prostor auly Filozofické fakulty UP ze dne
2. 4. 2001.

V žádosti občanského sdružení CEVRO není zmín-
ka o tom, že jde o akci politické strany a že jde o akci
v rámci oslav 10. výročí trvání ODS.

Regionální kancelář ODS však vzdělávací politolo-
gický seminář zařadila na seznam akcí v rámci oslav
10. výročí existence ODS.

Vedení Filozofické fakulty je nařčeno členy akade-
mické obce UP a občany města Olomouce z porušení
ustanovení § 2 zákona 111/1998 Sb. O vysokých
školách, který stanoví, že na vysokých školách je
nepřípustné zakládat a organizovat činnost politic-
kých stran a politických hnutí.

Vedení Filozofické fakulty prohlašuje, že svým
rozhodnutím o umožnění konání předmětného semi-
náře neporušilo zákon o vysokých školách, neboX se
nejedná o akci politické strany, nýbrž občanského
sdružení CEVRO a občanského sdružení Mladí kon-
zervativci.

Ing. F. Pěruška, tajemník FF UP

V průběhu povelikonočního týdne byly ve městě i na univerzitě k vidění plakáty s pozvánkou na akce ODS,
pořádané u příležitosti 10. výročí vzniku této politické strany, mezi jiným byla v tomto kontextu zařazena
i pozvánka na konferenci do auly FF UP (Deset let liberálně konzervativní politiky v ČR, 19. 4. v 16.30 hod.).
Některé verze těchto pozvánek byly doplněny jiným letákem upozorňujícím na znění zákona č. 111 o vysokých
školách, podle kterého je „na vysokých školách nepřípustné zakládat a organizovat činnost politických stran
a politických hnutí“. V této souvislosti jsme se obrátili na děkana FF UP s následující otázkou:

Jaké je vaše stanovisko k prezentaci ODS na akademické půdě UP?
Doc. V. Řehan, děkan FF UP: Na základě jednoho

předchozího jednání mezi panem M. Novotným (po-
radce místopředsedy PS PČR dr. I. Langra) byla dne
2. 4. 2001 předložena tajemníkovi FF UP Olomouc
Ing. F. Pěruškovi žádost o zapůjčení prostor auly FF
UP. Jak je z kopie žádosti zřejmé, vedení FF UP
nemohlo předpokládat, že organizování odborného
semináře bude následně zneužiyo či využito k pro-
pagaci 10 let trvání ODS. Na základě kritizované
inzerce celé akce pod jinou hlavičkou jsme se na
organizátory obrátili se žádostí o vysvětlení. Místo-
předseda PS PČR dr. I. Langer mi jako děkanovi FF
UP telefonoval dne 18. 4. 2001 a plně mne ujistil, že
došlo k omylu a pochybení při spojení odborného
semináře s propagací ODS a zaručil se mi, že vše
bude ještě dodatečnými plakáty uvedeno na pravou
míru. Protože avizované informační plakáty se neob-

jevily ani v den konání semináře a nám se nezdálo být
možné jej na poslední chvíli zakázat, zvolili jsme jiné
opatření: Ing. F. Pěruška se osobně zúčastnil seminá-
ře, ihned si vyžádal slovo a přednesl prohlášení FF
UP (viz příloha 2). Se zněním prohlášení na místě
vyslovil plný souhlas místopředseda PS PČR dr. I.
Langer, který se jako ústavní činitel zaručil, že zákon
není a nebude porušen.

-red-
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… A TENTO TÝDEN…

Na cestu tisícíletím…DĚNÍ KOLEM NÁS

Diskuse, názory, ohlasy

Milionová soutěž
Redakce Žurnálu UP a webových stránek UP
vyhlašuje soutěž pro všechny členy univerzitní
obce UP, jejímž cílem je zachytit milionté nebo
jemu nejbližší (vyšší) číslo na počitadle úvod-
ní internetové stránky UP www.upol.cz. Chce-
te-li se soutěže zúčastnit, sledujte, jak počet
návštěv narůstá. V době uzávěrky tohoto čísla
se počet návštěv přiblížil číslu

781 859.
A jak prokážete, že jste „milionářem“? Vy-

tiskněte úvodní internetovou stránku UP s údajem
na počitadle a přineste ji do redakce Žurnálu UP.
Vyhraje ten, kdo zachytí číslo 1 000 000 nebo
nejblíže vyšší.

A výhra? Nechejte se překvapit.
Hodně štěstí přejí

redakce ŽUP a www UP.

365 myšlenek pro 365 dní
Ze stejnojmenného kalendáře pro rok 2001 autorů
F. Mezihoráka, A. Nelešovské a H. Ševčíkové:

Květen 2001

Po 7
Stanislav Komenda (*1936): Přílišný zájem knize
láme hřbet.

Út 8
Den osvobození
John Stuart Mill (†1873): Historie je plná faktů
dokazujících, že pravda byla umlčena pronásledo-
váním.

St 9
Aldo Moro (†1978): Politika je jako medicína,
správná léčba není myslitelná bez správné dia-
gnózy.

Čt 10
Sebastian Brant (†1521): Svět chce být klamán.

Pá 11
Jean G. de Campistron (*1723): Příroda dala
člověku rozum, aby se jí bránil, a srdce, aby se jí
neubránil.

So 12
Dante Alighieri (*1265): Optimismus byl vždy
zachráncem lidstva.

Ne 13
Mne oslaví ten, kdo přinese oběX díků, ten, kdo jde
mou cestou. Tomu dám zakusit Boží spásu. (Žalm
50, 23)

Po 14
Karel IV. (*1316): Jen dobrý opravdu žije.

Út 15
Max Frisch (*1911): Mnoho výborných nápadů
zemřelo cestou na psací stůl.

St 16
Friedrich Rückert (*1788): K přátelství nestačí mít
stejný cíl; je třeba držet také stejný krok.

Čt 17
Ludvík Souček (*1926): Chudinka vteřina, sotva
se narodila, už se s ní v časomíře zase loučíme.

Pá 18
Gustav Mahler (†1911): Láska založená jen na
citech, má nejkratší trvání. NeboX nic není tak
zraňováno láskou, jako právě city.

So 19
Rudolf Němec (*1936): Kresba je nositelem vše-
ho. Kdo neumí kreslit, nemůže být umělec.

Ne 20
„Nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno,
a nic utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo
najevo.“ (Lukášovo evangelium 8, 17)

-red-15. KVĚTEN

Atletický stadion, Plavecký bazén Olomouc: Regio-
nální speciální olympiáda. Pořádá Katedra aplikované
tělesné výchovy FTK UP.

PřF UP Olomouc-Hejčín, Tomkova ul., posluchárna
č. 202, 13.30 hod.: Iterační systémy multifunkcí.
Přednáší Mgr. J. Fišer (PřF UP Olomouc). Pořádá
Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
PřF UP.

Přírodovědecká fakulta UP, tř. Svobody 26, poslu-
chárna č. 3, (přízemí vlevo), 14 hod.: M. Špundová:
Ultrastructural and Functional Changes in Chloroplasts
of Barley Leaves During Artificial Senescence under
Light and Dark Conditions. Katedra experimentální
fyziky PřF UP, oddělení biofyziky.

16. KVĚTEN

Knihovna Katedry historie FF UP, 15 hod.: Prezenta-
ce knižních titulů. Pořádá Katedra historie FF UP.

-red-

Dvacet let Stupkova kvarteta
Stupkovo kvarteto, komorní soubor Přírodovědecké
fakulty UP v Olomouci, vzniklo v roce 1981 a navázalo
na tradici studentského smyčcového kvarteta poslu-
chačů UP, které zde působilo v letech 1960–1971.
Původní název souboru – Nové kvarteto – se změnil
v roce 1986, kdy soubor získal do svého názvu jméno
významného českého dirigenta Františka Stupky.

Během více než dvacetileté činnosti kvarteta se na
jeho práci podíleli i studenti PřF, PdF a LF UP. V tomto
období Stupkovo kvarteto absolvovalo asi 350 veřej-
ných vystoupení, převážně celovečerních koncertů.
Významná byla jeho spolupráce se světově proslulým
souborem Due Boemi di Praga v letech 1985–87.
V letech 1984–88 získal soubor i jednotliví jeho
členové několik ocenění na interpretační soutěži „Dvo-
řák – Čajkovskij“ v Praze a uskutečnil v rámci
univerzitních kontaktů dva koncertní zájezdy do Ně-
mecka (Lipsko, Halle). V repertoáru kvarteta se
objevily i méně hrané skladby českých autorů, včetně
hudby 20. století (např. J. Hanuš: Fantazie pro
smyčcový kvartet, I. Krejčí: 2. smyčcový kvartet,
skladba mladého autora J. Hanzlíka).

Podstatný byl také příspěvek Stupkova kvarteta
k interpretaci komorního díla A. Dvořáka v Olomouci –
kvarteto provedlo postupně deset jeho smyčcových
kvartetů (v nedávné době např. op. 9, op. 61), dále
nastudovalo a vícekrát veřejně provedlo náročné
a málo provozované Dvořákovy skladby Smyčcový

kvintet op. 1 a Klavírní kvintet op. 5 (ojedinělé bylo
také provedení klavírních kvintetů op. 5 a op. 81 na
jednom koncertu v roce 1996).

Asi jako jediný soubor u nás (a zřejmě i ve světě)
uvedlo Stupkovo kvarteto na svých koncertech po-
stupně všech pět smyčcových kvartetů J. B. Foerste-
ra. Soustavně je provádí nejen v Olomouci, ale od
roku 1984 také v Praze jako stálý host Foersterovy
společnosti. Např. v roce 2000, kdy Praha byla
prohlášena jedním z hlavních měst evropské kultury,
uvedlo naše kvarteto ve Foersterově síni v Praze
koncert z mistrových děl.

V uplynulých deseti letech se Stupkovo kvarteto
zúčastnilo významných festivalů komorní hudby (např.
Camerata Nova – Náchod, Brandýské hudební slav-
nosti). Provedlo také v kryptě svatováclavského chrá-
mu cyklus kvartetních vět Josefa Haydna „Sedm slov
Kristových na kříži“.

V současné době ve Stupkově kvartetu působí
jeho zakládající členové V. Žůrek (1. housle) a J.
Kobza (viola), které doplňují mladí členové Moravské
filharmonie M. Fischerová (housle) a D. Kostrhon
(violoncello). K dvacátému výročí kvarteta tento sou-
bor již uskutečnil dva koncerty v Muzeu umění
v Olomouci, kde vystupuje pravidelně od roku 1994.
Na příštím koncertu zde 11. 5. v 19 hodin uslyší
posluchači skladby P. Vranického, L. Cherubiniho, B.
Martinů a J. B. Foerstera.

-koj-

Poznámka k příspěvku studenta J. Machaly
(Ad: Zablokování neaktivovaných identifikačních karet, Žurnál č. 22, str. 8):

1. Problematika identifikačních karet byla na UP
původně řešena Příkazem rektora UP č. B2-4/99,
a to jak pro studenty, tak pro zaměstnance.
Uvedený příkaz platil pro studenty od 6. 5. 1999
do 19. 5. 2000.

2. V důsledku zák. č. 111/1998 Sb. a v návaznosti na
nově přijaté Vnitřní předpisy UP bylo nutno nově
a samostatně upravit otázku průkazů studentů,
což se stalo Příkazem rektorky UP č. B2-1/2000,
který nabyl účinnosti 19. 5. 2000 a následně byl
novelizován příkazem č. B2-2/2001 a B2-4/2001.
Z prostudování citovaných norem UP je zřejmé, že
nelze směšovat zapůjčení identifikační karty jako
nosného média s prodlužováním platnosti průkazu
studenta UP.

3. Je zřejmé, že identifikační karta jako nosné
médium je na základě smlouvy o výpůjčce posky-
tována bezplatně, toliko je vybírána vratná kauce,
která po vrácení karty je vrácena studentovi.
Validační známky jsou jednak dokladem prodlou-
žení průkazu studenta, jednak (zejména u karet
ISIC) dokladem umožňujícím v rámci výhod po-
skytovaných studentům vysokých škol v tuzemsku
i zahraničí tyto služby čerpat. Nejedná se tedy
pouze o služby poskytované v rámci UP, ale také
o služby, jež jsou poskytovány jinými subjekty
mimo UP. Zde považuji za vhodné podotknout
k bodu 5 článku J. Machaly, že finanční prostředky
vybrané za validační známky jsou odváděny po-
skytovateli identifikačních karet a validačních zná-
mek.

4. K bodu 3 zmíněného článku je asi vhodné uvést,
že existují dva typy smluv o výpůjčce identifikač-
ních karet, tj. první typ, jenž byl uzavírán zhruba do
poloviny roku 2000, a druhý typ, který je uzavírán
doposud. Jsem přesvědčen, že příslušným za-
městnancům UP je znám obsah i dopad smluv-
ních ujednání obou typů smluv a že UP svým
závazkům z těchto smluv dostojí.

5. Přestože tón zmíněného článku nebyl zrovna
projevem konstruktivní diskuse, jsem přesvěd-
čen, že autor byl veden dobrou vůlí zlepšovat na
UP vše, co dle jeho názoru je třeba zlepšit.
Nesporné však je, že obsah i tón tohoto článku byl
podmíněn nedostatečnou informovaností o celé
problematice. Informace však jsou dostupné, a to
nejen prostřednictvím zaměstnanců UP, ale také
na webových stránkách naší vysoké školy.

JUDr. L. Antonů,
vedoucí právního oddělení RUP


