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V ČÍSLE:

Velvyslanec Číny na UP • Prof. F. Šantavý – sběratel grafického díla J. Uprky
• Slavnostní akty na UP • Univerzitní
pracoviště informují • Studentská rubrika • Diskuse, názory, ohlasy
Za účasti hostů semináře – ekologů i podnikatelů – zahájil ministr životního prostředí dr.
L. Ambrozek v úterý 22. 4. konferenci Johannesburg + 1 (Směřování k udržitelnému rozvoji) v aule PřF UP, kde rovněž promluvil
s účastníky semináře s názvem „Vodní cesta
Dunaj – Odra – Labe“. V Olomouckém kraji
strávil celý Den Země, mj. i na kole Litovelským Pomoravím (na snímku vlevo s hejtmanem Ing. J. Březinou a RNDr. M. Holzerem
nad larvami příštích komárů).
-map-, foto -tj-4

Summit v Johannesburgu 2002 –
byl zklamáním, nebo úspěchem?

g Za účasti ministra životního prostředí dr. L. Amb-

rozka byla 22. 4. 2003 v aule Přírodovědecké fakulty
UP zahájena konference Johannesburg + 1 (Směřování k udržitelnému rozvoji). Dr. L. Ambrozek navštívil
aulu PřF UP již v odpoledních hodinách, aby promluvil
k účastníkům semináře týkajícím se problematiky
budoucnosti kanálu Dunaj – Odra – Labe. Ministerstvo
životního prostředí ČR se v současnosti nachází ve
fázi shromaž+ování podkladů. Ochránci přírody s potenciálními investory o zmíněné problematice diskutují sice více než deset let, ke konkrétnějším závěrům
zatím ale nedošlo. Protože není co posuzovat, argumentuje se na téma této problematiky z hlediska
vlivu na životní prostředí jen obtížně, uvedl k problematice budoucnosti kanálu Dunaj – Odra – Labe dr.
L. Ambrozek, který dále hovořil o nedávno vytvořené
pracovní skupině, jíž byly vyčleněny i finanční prostředky z oblasti vědy a výzkumu (grant MŽP ČR).
Zadání práce spočívá v shromaždování konkrétnějších informací a v přípravě pozice z hlediska ochrany
životního prostředí, a to nejen z aspektu možných
důsledků pro přírodu, ale také z hledisek ekonomických a dopravních. Potřebujeme zjistit, zdali je tato
vodní cesta vůbec potřebná a co vše může přinést.
Výsledkem práce zmíněné skupiny by pak mělo být
shromáždění informací, a to v takové kvalitě, která by
potom umožnila o dané problematice diskutovat na
úrovni vlády, řekl dále k práci týkající se zmíněné
Dokončení na str. 4

Diskuse s místopředsedou vlády
g

Do Evropské unie vstupuje Česká republika
v období, v jehož rámci se – stejně jako v českých
podmínkách – diskutuje o budoucnosti vzdělání, výzkumu a vědy. I na evropské úrovni je zaznamenávána
tenze, jež volá po změně. Na jedné straně je tato
výchozí pozice ve zmíněné oblasti pro ČR výhodou:
do evropské diskuse se může zapojit, na straně druhé
však zřejmě diskutovat nestihne. I z důvodu urychlení
rozprav o tom, jakými cestami se do budoucna vydat,

navštívil 25. 4. 2003 UP místopředseda vlády pro
výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje PhDr.
P. Mareš, CSc. V zasedací síni FF UP se setkal
s vedením UP, schůzce o budoucnosti vzdělání, vědy
a výzkumu byl přítomen i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. V. Válek.

Konečné počty přihlášek ke studiu na jednotlivých fakultách UP
g Ke studiu na Univerzitě Palackého se pro příští U magisterského navazujícího

akademický rok hlásí 17 973 potenciálních studentů.
V porovnání s minulým rokem je to o 578 uchazečů
méně. Jeden z největších posunů je zaznamenán
v bakalářských studijních programech. Zatímco loni
se do programů ukončených bakalariátem hlásilo
4 562 kandidátů, letos má o zmíněný typ studia zájem
8 399 uchazečů. Naopak nižší zájem v porovnání
s loňským rokem je zaznamenán v magisterských
programech: loni si podalo přihlášku 13 246 potenciálních studentů, letos tak učinilo 8 709 zájemců.

studia se pro příští
akademický rok zastavil počet zájemců na čísle 442,
což je ve srovnání s loňskem číslo vyšší o 31 zájemců.
Naopak doktorský studijní program zatoužilo v nastávajícím akademickém roce zahájit 181 zájemců,
loni si podalo přihlášku 332 zájemců.
(Zdroj aktuálních informací: úsek doc. L. Ludíkové,
CSc., prorektorky pro záležitosti studentů UP, stav
k 17. 4. 2003.)
-map-

V tom, že situaci v diskutovaném sektoru je nutno
vylepšit, panuje shoda. Avšak odpovědi na otázku,
jakým způsobem zlepšení dosáhnout, již mohou být
různé. Patrně prvním impulzem k budoucí transformaci je příprava nové podoby systému rozdělování
financí. PhDr. P. Mareš, CSc., je ovšem toho názoru,
že problém nedostatku financí nespočívá jen v jeho
výši, nýbrž v systémovém rozdělení. Je potřebné
vytvořit takový systém, v němž budou navýšené
finance rozděleny efektivně.
V průběhu setkání nezůstalo stranou ani téma
priorit. Do budoucna budou upřednostňovány projekty konkurenceschopné evropské soutěže či ty výsledky bádání, jež budou přínosem pro daný region.
Diskutovalo se i o problematice týkající se kvality
dané vysoké školy, fakulty či oboru, pro jejíž „změření“ nejsou v celém spektru oborů stanoveny jasné
požadavky. V této souvislosti je PhDr. P. Mareš
zastáncem jasného určení těchto kritérií a je přesvědčen, že je lze definovat ve všech oborech. To
v konečném důsledku bude pro čtyřiadvacet veřejných vysokých škol ČR znamenat jakýsi „punkt“
konkurence. V rámci požadavku na kvalitu vysokých
škol se dostává zřetelných kontur i té možnosti, k níž
se i PhDr. P. Mareš, CSc., do budoucna přiklání:
vysokoškolské instituce, jež nebudou splňovat dohodnuté požadavky, se postupně dostanou do sféry
„teaching“ (vzdělávací). Co by ovšem možné budoucí
přerozdělení vysokoškolských institucí na vědecké
(research) a vzdělávací (teaching) se všemi důsledky
znamenalo, je zatím nejasné.
Představitelé UP se ovšem nedomnívají, že by
bylo možné problém jasných pravidel týkajících se
kvality vyřešit v rámci působení jedné pracovní skupiny. V českém prostředí by spíše uvažovali o kooperaci
než konkurenci, pro niž by stát měl vytvářet důstojné
podmínky.
M. Hronová, foto -tj-

Toto číslo vychází s přílohou věnovanou programu Sportovního dne UP, který je připravován na
středu 14. 5. 2003.

ZPRÁVY, INFORMACE,
OZNÁMENÍ
Přednáškový večer
II. chirurgické kliniky
V prostorách Teoretických ústavů LF UP se 14. 5. 2003
(16 hod) uskuteční přednáškový večer II. chirurgické
kliniky FNO a LF UP na téma Chirurgové a funkční
onemocnění trávicího traktu. Z programu: Funkční
trávicí poruchy významné pro chirurga (prof. Z. Mařatka, DrSc., Praha); Kasuistiky z chirurgického pracoviště (M. Loveček, J. Kysučan, D. Stehlík, M. Konupčík); Představení preparátu GANATON (I. Blokšová).
Přednáškový večer splňuje podmínky kontinuálního postgraduálního vzdělávání lékařů s edukační
hodnotou jednoho kreditu. Potvrzení do indexu lze
získat po skončení večera.
Koordinátor večera: prof. M. Duda, DrSc.
-red-

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Návštěva čínského velvyslance na UP
g

V pondělí 28. 4. zavítal do Olomouce čínský
velvyslanec v ČR Tang Guoqiang. Spolu se členy své
oficiální delegace se setkal s rektorkou UP prof.
J. Mačákovou, CSc., prorektorkou UP doc. M. Hirschovou, CSc., a děkanem FF UP doc. I. Bartečkem, CSc.
V rámci svého krátkého pobytu na olomoucké univerzitě se zúčastnil také setkání se studenty sinologie
Kabinetu Dálného východu FF UP, jenž je častým
cílem pravidelných olomouckých návštěv čínských
velvyslanců. Se zástupci univerzity navštívil velvyslanec Čínské lidové republiky také olomouckou radnici.
-red-, foto -tj-

Návštěvy rektorky UP na fakultách UP
pokračují
g Po Filozofické fakultě UP navštívila rektorka UP

Nabídka semináře
Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí pořádá pod záštitou děkana Fakulty chemické
VUT v Brně prof. J. Fialy, CSc., druhý seminář na
téma Zapojení vysokých škol do procesu přípravy
a realizace koncepce v oblasti krizového řízení
a ochrany obyvatelstva. Seminář se uskuteční
5. 6. 2003 (9–15 hod) v areálu Fakulty chemické VUT
v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno.
Další pokyny a formulář přihlášky pro zájemce
jsou uvedeny na internetové adrese: www.fch.vutbr.cz.
-red-

4. mezinárodní setkání
mladých lingvistů
Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský
jazykový prostor – takové je téma letošního setkání
mladých lingvistů, které se uskuteční ve dnech
12.–14. 5. 2003 na FF UP. Pořadateli jsou Katedra
bohemistiky FF UP a Jazykovědné sdružení ČR.
Zájemci mohou vystoupit s referátem na jakékoliv
téma, vítány jsou i příspěvky je školské komunikaci.
V rámci setkání budou otevřeny dva workshopy
(Korpusová lingvistika – vedoucí M. Kopřivová; Internetová komunikace – vedoucí V. P. Polách), opět bude
otevřena sekce literárněvědná a translatologická.
-red-

Přednáška portugalské velvyslankyně
V úterý 6. 5. 2003 bude od 10 hod. přednášet v aule
Filozofické fakulty UP velvyslankyně Portugalska v ČR
prof. A. Martinhová. Přednáška (v portugalštině
s tlumočením) má název Malé státy v Evropské unii.
-red-

Nabídka učitelského místa
Státní jazyková škola Zlín příjme od 1. 9. 2003 učitele
anglického jazyka s odpovídající kvalifikací.
Kontakt a informace: sjszlin@sjszlin.cz.
-red-

Vážení členové a příznivci
České společnosti chemické – Olomouc,
dovolujeme si vás pozvat na

inaugurační profesorskou přednášku
doc. RNDr. Pavla Drašara, CSc.,
nazvanou
„Molekularita dějů v přírodě jako nástroj jejich
porozumění (organická chemie kolem nás)“.
Přednáška se koná
ve středu 7. 5. 2003 v 13 hod.
v posluchárně Přírodovědecké fakulty UP č. 31,
tř. Svobody 8.
J. Hlaváč, KOCH

/2/

Své „manipulované fotografie“ vystavoval
5
v Galerii Zbrojnice a prostorách Knihovny UP E. Kerk-

hof (Akademie St. Lucas Gent, Belgie). Výstavu
s názvem BIRDMAN – THE (IM)POSSIBLE DREAM
pořádala Katedra výtvarné výchovy PdF UP a agentura
VOOR KUNST & TAAL do 30. 4. 2003.
-red-, foto -tj-

prof. J. Mačáková, CSc., spolu s prorektory, předsedou AS UP, kvestorem UP a kancléřem UP vedení
Právnické fakulty a Pedagogické fakulty UP. Hlavním
tématem jednání na Právnické fakultě UP dne 8. 4. 2003
byl další postup po nabytí účinnosti rozhodnutí MŠMT
o omezení akreditace magisterského studijního
programu na PF UP. Na Pedagogické fakultě UP
22. 4. 2003 přivítal děkan F. Mezihorák příležitost
informovat vedení UP o problémech, jejichž řešení
přesahuje možnosti Pedagogické fakulty UP. Šlo především o přechod k třístupňovému systému studijních programů, o problematiku přijímacího řízení,
o pojetí přípravy na učitelské povolání, o organizační
zajištění pedagogických praxí a o finanční otázky.
Příští návštěva by se měla uskutečnit 29. 4. 2003 na
Přírodovědecké fakultě UP.
-th-

Ze zasedání Akademického senátu UP
g K jednání se ve velké zasedací síni RUP sešel
9. 4. 2003 Akademický senát UP. V průběhu jednání
bylo konstatováno, že vedení UP dosud nepředložilo
Akademickému senátu UP zprávy o hospodaření
Centra pro inovaci a transfer technologií (CITT) v roce
2002, přehled velkých oprav a investic na UP v roce
2003 a ani analýzu vynakládaných prostředků Informačního centra UP (IC UP) v roce 2002 tak, jak bylo
požadováno na předešlém setkání senátorů. (Zmíněný požadavek na předložení uvedených dokumentů
vyplýval z usnesení z předešlého jednání AS UP).
Analýza efektivního vynakládání prostředků IC UP,
kterou vyžaduje AS UP, předpokládá rozepsání jednotlivých položek výsledovky hospodaření IC UP. Při
budoucím projednávání této analýzy předpokládá AS
UP přítomnost PhDr. R. Hladkého, ředitele IC UP. Pro
objasnění situace kolem CITT UP považují senátoři za
nutné pozvat k jednání prof. M. Mašláně, CSc.,
prorektora pro záležitosti vědy a výzkumu, a ředitelku
CITT UP Mgr. H. Štoselovou.
Doc. R. Horák, CSc., prorektor pro záležitosti
organizace a informačních systémů, předložil senátorům návrh na zahájení tematické diskuse prostřednictvím INISu o základních organizačních problémech na
UP. AS UP uvedený návrh přijal. V Integrovaném
informačním systému UP (INIS UP) byla tedy vytvořena rubrika Diskuse, v níž budou navržena témata
diskuse a vytvořeny diskusní skupiny. (Přístupová
cesta je prohlížečem Explorer adresou https://www.

inis.upol.cz/ – Hlavní nabídka – Ostatní aktivity –
Diskuse.) Do INISu, jenž umožňuje zaměstnancům
UP získávat informace ze všech oblastí podle přidělených přístupových práv, má přístup každý senátor.
K dispozici na INISu jsou ekonomické, personální
a studijní údaje zpracované podle jednotlivých činností, jež je možno využít v diskusi.
Doc. L. Ludíková, CSc., prorektorka pro záležitosti
studentů, podala AS UP informace z jednání Rady
vysokých škol (více: http://www. radavs.cz, http://
www.skrvs.cz).
AS UP v průběhu rokování schválil také navrženou
úpravu přílohy č. 2 Statutu UP a také změnu Statutu
PřF UP v článku 74 „Obory“. Senátoři se dále
v průběhu jednání zmiňovali o komplikacích týkajících
se vyřizování pojistného při onemocnění na zahraničních pracovních cestách. V této souvislosti AS UP
očekává od příslušných funkcionářů, že na příštím
zasedání AS UP podají vysvětlení týkající se pojištění
při zahraničních cestách.
Ze zápisu vybrala
-map-

K souhrnnému rozpočtu UP
g Nad návrhem souhrnného rozpočtu

UP na rok
2003 se ve středu 23. 4. sešli zástupci vedení UP
s děkany a tajemníky fakult, aby projednali jeho
jednotlivé části a případné připomínky ze strany
jednotlivých hospodářských jednotek. Jak v úvodu
zdůraznil kvestor UP Ing. J. Jirka, návrh rozpočtu byl
sestaven dle zákona jako vyrovnaný a jeho východiskem bylo schválené dělení státní dotace AS UP
v březnu t. r. Po diskusi doporučili děkani předložit
Správní radě UP a Akademickému senátu UP souhrnný rozpočet UP na rok 2003 v podobě navržené
kvestorem UP.
-red-

5 Součástí tiskové konference pořádané k regionální verzi mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 2003
v Olomouci se v prostorách Uměleckého centra UP
14. 4. 2003 stala i vernisáž fotografické výstavy
autorů M. Kracíkové, K. Cudlína a V. Šimánka Romové v České republice.
-map-, foto -tj-

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Prof. František Šantavý, DrSc. – sběratel grafického díla
Joži Uprky
g

Blízký vztah k nejrůznějším směrům výtvarného
umění je znám u mnoha členů akademické obce
u nás i v zahraničí. Dlouholetá přátelství lékařů
s výtvarníky je vedla k tomu, že mnozí z nich se stali
v nejrůznějších oblastech umění skutečnými odborníky, řekl v neděli 20. 4. 2003 v úvodu svého projevu
při zahájení výstavy grafiky Joži Uprky v Zámecké
galerii v Náměšti na Hané prof. J. Šantavý, CSc.
Svá slova doložil příkladem svého otce, prof.
F. Šantavého, DrSc., z jehož sbírky vystavené exponáty pocházejí: Narodil se roku 1915 na Moravském
Slovácku v Hroznové Lhotě, kde jeho otec působil
jako řídící učitel. Jak bylo tehdy zvykem, byl jedním
z úzkého kroužku vesnických vzdělanců, kteří se
zasloužili nejen o základní výuku žactva, ale zaváděli
i nové poznatky v zemědělství, ovocnářství, včelařství. Ze stejné vesnice pocházel i autor vystavovaných grafických listů – Joža Uprka. Těžko říci, co
bylo prvním impulzem pozdějšího vztahu Františka
Šantavého k výtvarnému umění. Skutečností však
zůstává, že jeho otec v letech 1904–1909 Uprkovi
pomáhal s tiskem leptů a později jej i podporoval.

Po studiu Reálného gymnázia ve Strážnici až do
násilného uzavření vysokých škol v roce 1939 studoval František Šantavý Lékařskou fakultu Masarykovy
Univerzity v Brně, kterou pak ukončil hned v roce
1945. Ve svých 31 letech se stal přednostou Biologického ústavu znovuobnovené Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 1948 byl
jmenován tehdy nejmladším profesorem biologie.
Protože nepřijal prosazovaný lysenkismus, přešel na
Ústav lékařské biochemie, který dovybudoval a vedl
prakticky až do své smrti. Za svou odbornou činnost
byl opakovaně oceněn vysokými státními vyznamenáními. Celým životem ho provázela láska k odborné
literatuře. Sám publikoval přes 400 základních vědeckých prací a byl autorem více vysokoškolských
učebnic – např. společně s J. Hamsíkem vydal
učebnici Biochemie, která se dočkala šesti vydání.
V Olomouci založil Ústřední knihovnu LF UP, jejíž
počítačová studovna dnes nese jeho jméno, a ve
které jsou dnes soustředěna odborná periodika
z celého světa. Ve funkci předsedy knihovní rady
knihovnu dlouhá léta vedl a ta se nyní stala základem
současného univerzitního Informačního centra. Mnoho let pracoval ve funkci vedoucího redaktora ediční
řady Acta Universitatis Palackianae Olomucensis –
sborníků prací pocházejících z olomoucké lékařské
fakulty.
K výtvarnému umění měl prof. Šantavý vždy velice
blízko. A stejně tak, jako nesmírně precizně přistupoval k práci vědecké, stejně fundované byly jeho
studie výtvarně historické, tvořící druhý pól jeho
zájmu. V roce 1980 vydal společně s historikem
Emilem Hoškem pozoruhodnou publikaci Organizace, pečeti a insignie olomoucké univerzity v letech

1573–1973, v níž oba autoři použili cenný obrazový,
dokumentační a literární materiál o nejdůležitějších
památkách olomoucké univerzity. Do dnešního dne
představuje tato publikace významnou studnici poznání o historii druhé nejstarší univerzity v našich
zemích.
Po celý svůj život miloval své rodiště – tedy
Moravské Slovácko. Pravidelně jej navštěvoval,
a i když jeho vztah k vínu je možné nazvat vlažným,
vynahrazoval si to v oblasti kulturní. Základ grafiky
Joži Uprky mu zůstal ještě z jeho dětství. S vědomím,
že malířské dílo tohoto autora bylo již mnohokrát
popsáno a katalogizováno, zaměřil se na oblast jeho
grafiky, která zůstávala téměř bez povšimnutí. Se
svou vědeckou systematičností začal se soupisem
Uprkova grafického díla, takže v průběhu let vznikl
faktograficky zcela kompletní popisný seznam, provázený precizním komentářem k chronologii vzniku
jednotlivých prací a cennými údaji uměleckohistorického charakteru (Jar. Pelikán). Ve stínu soupisu
nezůstala ani jeho snaha sběratelská. Podařilo se mu
získat prakticky celé grafické dílo, včetně jednotlivých tiskových stavů. S důkladností sobě vlastní
zpracoval i genealogickou studii o Uprkově rodu,
v níž mimo jiné prokázal, že je nesprávné psát
v příjmení malíře čárkované Ú. Stranou jeho zájmu
však nezůstali ani další výtvarníci Slovácka: sochař
Franta Uprka, malíř Antoš Frolka a další, včetně jejich
nejbližších přátel, jakými byla např. Zdeňka Braunerová. Pracoval i na soupisu díla této velké malířky,
avšak tato práce zůstala nedokončena.
Nad pracovním stolem Františka Šantavého viselo
krédo Michaela Faradaye: Work, finish, publish.
A této zásady se držel i v oblasti svého koníčka –
výtvarného umění. Díla slováckých umělců vystavoval v Galerii výtvarného umění v Hodoníně v roce
1981, kdy vznikla i velmi pěkná publikace o grafickém díle Joži Uprky, a ve stejném roce modifikovaná
výstava byla uspořádána i na zámku ve Strážnici.
Později byl spoluautorem rozsáhlé výstavy malířské
i grafické ve Zlíně. Ještě rok před Šantavého předčasnou smrtí se mu podařilo uspořádat v grafickém
kabinetu v Olomouci výstavu, kde byly nejen tisky
z hloubky, ale i četné litografie a uprkovské plakáty.
Zde též prof. Šantavý vystavoval grafické listy z tvorby
Stanislava Lolka, jehož dílem se také zabýval.
Sbírka grafického díla má největší význam i hodnotu jako celek. A to, vzhledem k vynaloženému
sběratelskému úsilí nás též vedlo k rozhodnutí věnovat ji jménem našeho otce Památníku národního
písemnictví na Strahově, aby nedošlo k jejímu znehodnocení rozprodejem jednotlivých listů.
Výstavu „Joža Uprka – grafika ze sbírky Františka
Šantavého“ můžete navštívit do 15. 5. 2003, a to
denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin.
-th-, + reprint

ZPRÁVY, INFORMACE,
OZNÁMENÍ
Výběrové řízení na obsazení
diplomatického místa
V souvislosti s realizací II. etapy transformace Mise
ČR při ES na Stálé zastoupení České republiky při
Evropské unii v Bruselu vypisuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR výběrové řízení na obsazení diplomatického místa pro rezort školství, mládeže
a tělovýchovy. Termín přeložení k Misi ČR byl stanoven na 1. 10. 2003. Zájemci musejí splňovat následující požadavky: vysokoškolské vzdělání; znalost anglického nebo francouzského jazyka na IV. stupeň
a znalost druhého z jazyků na III. stupeň; znalost
dalších jazyků vítána; pracovní zkušenost v problematice EU a v multilaterálních jednáních; odborné
znalosti v dané problematice; bezpečnostní prověrka
NBÚ na stupeň „Důvěrné“.
Kandidáti na obsazení diplomatického místa musejí zaslat svou přihlášku do 15. 5. 2003 na odbor
vysokých škol MŠMT ČR (ref. PhDr. K. Posingerová,
CSc., případně elektronicky na internetovou adresu:
posingerova@msmt.cz), který jim také zprostředkuje
zaslání osobního dotazníku MZV ČR. V případě většího počtu kandidátů na obsazení místa v Misi ČR
rozhodne ministryně JUDr. P. Buzková, který z kandidátů (popřípadě kandidáti) bude nominován do závěrečného výběrového řízení na MZV ČR.
-redDěkan Lékařské fakulty UP vypisuje

výběrová řízení
na obsazení míst
– dvou odborných asistentů nebo asistentů Kliniky
pracovního lékařství s částečným úvazkem 0,10;
kvalifikační požadavky: atestace z oboru hygiena
práce a nemoci z povolání nebo zařazení v přípravě, praxe v oboru nemocí z povolání, zájem
o pedagogickou činnost nebo doktorské studium,
schopnost vyučovat v anglickém jazyce;
– odborného asistenta nebo asistenta Neurologické
kliniky; kvalifikační požadavky: vítána atestace
I. stupně z oboru, zahájené doktorandské studium;
– odborného asistenta nebo asistenta I. stomatologické kliniky; kvalifikační požadavky: ukončené VŠ
vzdělání stomatologického směru, klinická praxe
vítána, znalost jednoho cizího jazyka;
– dvou odborných asistentů nebo asistentů II. stomatologické kliniky; kvalifikační požadavky: ukončené VŠ vzdělání stomatologického směru;
– dvou odborných asistentů nebo asistentů Ústavu
soudního lékařství a medicínského práva s částečnými úvazky 0,10, jedno místo se zaměřením
chemického směru a druhé se zaměřením biologického směru (molekulární biolog); kvalifikační
požadavky: ukončené VŠ vzdělání, pedagogická
praxe minimálně tři roky, vědecká a publikační
činnost v oboru.
Přihlášky do všech výběrových řízení, doložené
osobním dotazníkem, životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, přehledem vědecké a publikační
činnosti zašlete do 1. 6. 2003 na osobní oddělení
Děkanátu LF UP, tř. Svobody 8, 771 26 Olomouc.
-lfupDěkan Lékařské fakulty UP a ředitel FNO vypisují

výběrové řízení

V podkroví Uměleckého centra UP byla 15. 4.
5
zahájena výstava kreseb, obrazů, objektů a keramiky

Ala Heberta (na snímku vlevo s doc. V. Havlíkem),
profesora Macomb Comm. College (Michigan), který
se ve své tvorbě – prostřednictvím použitých materiálů a jejich úpravou – „pokouší překlenout rozdíly
mezi obrazem a sochou, uměním a řemeslem“.
Výstava, kterou uspořádala Katedra výtvarné výchovy
PdF UP, potrvá do 7. 5.
-red-, foto -tj-

na obsazení funkce přednosty
Kliniky chorob kožních a pohlavních.
Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru, minimálně 10 let praxe v oboru, vědeckopedagogický titul
profesor nebo docent, předpoklady podle zákona
č. 451/1991 Sb., osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu kliniky,
morální bezúhonnost.
Přihlášky doložené osobním dotazníkem, životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, přehledem
vědecké a publikační činnosti zašlete do 1. 6. 2003
na osobní oddělení Děkanátu LF UP, tř. Svobody 8,
771 26 Olomouc.
-lfup-
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• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Slavnostní akty v aule FF UP

Gymnastické soutěže v Olomouci

g V aule FF UP se 15. 4. uskutečnily promoce
absolventů doktorského studijního programu Lékařské, Filozofické, Přírodovědecké, Pedagogické fakulty
a Fakulty tělesné kultury UP a předání jmenovacích
dekretů docentům, kteří se habilitovali na Lékařské,
Filozofické a Přírodovědecké fakultě UP.
Dekrety převzali (v závorce za jménem uvádíme
obor habilitace): doc. MUDr. A. Kolek, CSc. (pediatrie), doc. MUDr. D. Slížová, CSc. (anatomie), doc.
PhDr. P. Janoušek, CSc. (dějiny české literatury), doc.
RNDr. V. Ducháč, Ph.D. (zoologie) a doc. RNDr.
B. Lojkásek, CSc. (zoologie).
Promováni byli absolventi doktorských studijních
programů (v závorce za jménem uvádíme obor
a fakultu): MUDr. P. Pírek, Ph.D. (stomatologie, LF),
MUDr. M. Procházka, Ph.D. (gynekologie a porodnictví, LF), RNDr. H. Sochorová, Ph.D. (lékařská biofyzika, LF), MUDr. V. Zbořil, Ph.D. (stomatologie, LF),
Mgr. H. Jarolímová, Ph.D. (ruský jazyk, FF), Mgr.
J. Komendová, Ph.D. (ruská literatura, FF), Mgr.
M. Suchý, Ph.D. (české a slovenské dějiny, FF), Mgr.
J. Vlčková, Ph.D. (české a slovenské dějiny, FF), Mgr.
P. Cankař, Ph.D. (organická chemie, PřF), Mgr.

g Dne 15. 4. 2003 proběhly v Olomouci přebory
vysokých škol a Akademické mistrovství ČR ve
sportovní gymnastice mužů a žen.
Celkem se přeborů zúčastnilo osm družstev mužů
a žen z Olomouce, Prahy, Brna a Ústí nad Labem.
Studentky FTK UP v soutěži žen úspěšně obhájily
první místo, zatímco muži se museli tentokrát spokojit
„pouze“ s místem druhým.

M. Hendrych, Ph.D. (optika a optoelektronika, PřF),
Mgr. D. Kovář, Ph.D. (přístrojová fyzika a metrologie,
PřF), RNDr. J. Linhart, Ph.D. (zoologie, PřF), Mgr.
J. Machalová, Ph.D. (přibližné a numerické metody,
PřF), Mgr. P. Sauer, Ph.D. (botanika, PřF), Mgr.
J. Trbušek, Ph.D. (zoologie, PřF), Mgr. A. Vetešník,
Ph.D. (obecná fyzika a matematická fyzika, PřF), Mgr.
V. Vondrák, Ph.D. (přibližné a numerické metody, PřF),
Mgr. P. Wolf, Ph.D. (ekologie, PřF), Mgr. P. Ženčák,
Ph.D. (přibližné a numerické metody, PřF), Mgr.
I. Knausová, Ph.D. (pedagogika, PdF), Mgr. V. Krejčová, Ph.D. (pedagogika, PdF), Mgr. Z. Večeřová, Ph.D.
(pedagogika, PdF), Mgr. D. Rodová, Ph.D. (kinantropologie, FTK).
-red-, foto -tj-

Zasedalo Předsednictvo ČKR
g Na začátku dubna proběhlo na Univerzitě Karlově

O Cenu děkana za nejlepší studentskou vědec5
kou práci v oboru chemie soutěžili ve středu 23. 4.
studenti Přírodovědecké fakulty UP. Svou soutěžní
práci na téma „Molekulární modelování enzymů –
mutace Dha a bakterií“ obhajoval i P. Banáč (IV. roč.).
-red-, foto -tj-

v Praze zasedání Předsednictva České konference
rektorů. K hlavním programovým bodům patřilo projednání metodiky dělení státní dotace na jednotlivé
veřejné vysoké školy v roce 2003, příprava rozpočtu
veřejných vysokých škol na rok 2004 a příprava
jednání se státní reprezentací o pravidlech hospodaření veřejných vysokých škol.
Zasedání Pléna ČKR je připravováno na 19.–20. 6.
na VUT v Brně.
-red-

Družstvo žen závodilo ve složení M. Nováková,
L. Korábová, L. Kačerová a M. Vaclová, družstvo
mužů ve složení P. Urbanovský, F. Polák, M. Kučera
a J. Vejrosta.
M. Nováková a L. Korábová se zúčastnily i Akademického mistrovství ČR, kde za K. Panýrkovou
(PdF OU Ostrava) v uvedeném pořadí obsadily druhé
a třetí místo, v soutěži mužů jsem zástupce neměli.
Zde zvítězil L. Matera (FSpS MU Brno) před P. Smejkalem (ČZU Praha) a M. Růžičkou (FTVS Praha).
J. Buben, KUTV FTK UP

Stručně
Výstava makrofotografií ze života hmyzu L. Wišniewskiho byla zahájena v podkroví Uměleckého
centra UP v úterý 29. 4. 2003.
***
Evropská asociace studentů práva v Olomouci (ELSA)
byla organizátorem semináře s názvem „Probační
a mediační služba České republiky – teorie versus
praxe“, který se uskutečnil 29. 4. v Rotundě PF UP.
-red-

Summit v Johannesburgu…
problematiky a zdůraznil, že úkolem Ministerstva
životního prostředí je především minimalizovat důsledky na krajinu. Skutečně není možné ospravedlnit
takový zásah do krajiny, jaký by tato vodní cesta
znamenala, pokud není veřejný zájem jasně definován a není skutečně významný. Postoj MŽP ČR musí
být na počátku takovýchto úvah v principu negativní,
a to do té doby, dokud nebude schopno posoudit
důsledky, které by výstavba měla pro krajinu, dodal
ministr životního prostředí dr. L. Ambrozek, jehož
osobní názor na cestu, jež by měla propojit tři řeky, je
zatím negativní.
Ve večerní debatě mj. i s občany se pak v krátkosti
vyslovil i ke světovému summitu o trvale udržitelném
rozvoji, jenž proběhl za účasti 180 zemí v Johannesburgu v roce 2002. Jeho odpověW na otázku, zdali
byla zmíněná konference úspěchem, či zklamáním,
byla spíše optimistická. Za kladný výsledek označil
např. to, že se na summitu setkali představitelé
mnohých zemí a účast nebyla ohraničená jen rezorty
ministerstev životního prostředí. Stejně tak optimisticky se k světovému setkání (hlavně pro budoucnost
subsaharské Afriky) vyjádřil i následující den, již
v klubovně Vlastivědného Muzea dr. N. N. Lehoko,
velvyslanec Jihoafrické republiky. Především z regionálního, afrického hlediska si myslím, že summit
v Johannesburgu byl uspěsný. Rezultáty budou
znatelné ovšem až s postupem času, uvedl představitel Jihoafrické republiky, která považuje proběhlou
světovou konferenci za svůj organizační úspěch. Jiný
názor ovšem sdílí např. Ing. arch. J. Kubíček zabývající se mj. problematikou Latinské Ameriky (viz Žurnál
UP č. 8, Svět není rejdiště pro dvacet nejprůmyslo-
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vějších zemí), jenž označil praktické výsledky summitu v Johannesburgu za pramalé. Výsledek světové
konference o trvale udržitelném rozvoji v Johannesburgu byl zklamáním i pro dr. P. Nováčka z Centra
interdisciplinárních studií UP. Světová konference
v Johannesburgu měla jednat o naplňování udržitelného rozvoje (viz výstupy z konference v Rio de
Janeiru v r. 1992). Výsledek jednání považuji za
tristní, bohužel odráží realitu dnešního světa. Poté,
kdy padl bipolární svět, se svět nestal lepší. Rozpadl
se na celou řadu zájmových skupin a je daleko více
rozhádaný. Zmíněné problémy se také hodně odrážejí i v samé OSN, která je čím dál více nefunkční.
Procesy v OSN blokují nejen rozvojové země, ale

Na snímku z průběhu konference zprava dr.
5
N. N. Lehoko, velvyslanec Jihoafrické republiky v ČR
a dr. J. C. Glenn, Millennium Project, Americká rada
University Spojených národů.

Dokončení ze str. 1
nejsou schopné se dohodnout i tzv. rozvinuté země,
jakými jsou např. Francie, Rusko, Čína, nastínil
problém multikulturního světa plného střetů, v kterém
se lidstvo není schopné dohodnout. I přes některé
pozitivní momenty inspiračního či motivačního charakteru byl loňský světový summit o udržitelném
rozvoji zklamáním i pro přímé účastníky dění. Mgr.
Z. Drhová, zastupující Zelený kruh, jenž spojuje asi
22 nevládních environmentálních sdružení, zmínila
nedostatek konkrétních závazků s časovými horizonty, jež by ze summitu vyplývaly, většina sdělení
skončila u obecných proklamací. V podobném duchu
se vyjádřil i dr. I. Rynda, který na olomoucké konferenci zastupoval Centrum pro otázky životního prostředí UK, či Mgr. V. Třebický, reprezentant Ústavu pro
ekopolitiku.
Výčet účastníků olomoucké konference Johannesburg + 1 (Směřování k udržitelnému rozvoji)
uskutečněné ve dnech 22.–25. 4. 2003 by byl velmi
obsáhlý a jejich sdělení, jež v souhrnu potvrzovala
víceméně již jasné (bohužel jen teoreticky), tedy
hlavně to, že udržitelný rozvoj představuje jedinou
možnou naději a reálnou šanci uspokojit potřeby
současnosti, aniž by byly ohroženy potřeby budoucích generací, budou uveřejněny ve sborníku.
Olomouckou konferenci uspořádaly Společnost
pro trvale udržitelný život v ČR a SR, Centrum
interdisciplinárních studií UP, Středisko ekologické
výchovy Odboru životního prostředí Magistrátu města
Olomouc, Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK a Sdružení pro otevřenou společnost.
M. Hronová, foto -tj-

Z VĚDECKÝCH PRACOVIŠŤ UP
„Vědu a výzkum nelze od vysokého školství oddělit“
Ústav farmakologie Lékařské fakulty UP a FNO zajišYuje na jedné straně výuku farmakologie pro studenty
všeobecného lékařství, stomatologie, řady bakalářských oborů a klinické farmakologie, na straně druhé
je neméně významná činnost je spatřována v oblasti
vědy a výzkumu. Informace o výzkumných záměrech,
domácí i zahraniční spolupráci zmíněného ústavu, ale
také o moderní radiologické laboratoři poskytla Žurnálu UP doc. N. Škottová, CSc., přednostka Ústavu
farmakologie LF UP a FN v Olomouci.
Paní docentko, v roce 1982 jste začala působit
na Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP,
Ústav farmakologie jste převzala po prof. J. Jezdinském, CSc. v roce 1999. Můžete se krátce zmínit
o současných výzkumných záměrech, na kterých
ústav pracuje?
Jsme na Lékařské fakultě UP, která si vzhledem ke
své tradici rozhodně zaslouží být označována jako
„research university“ a Ústav farmakologie se snaží
k tomu přispět. Vědu a výzkum nelze od kvalitního
vysokého školství oddělit, protože od úspěšnosti
výzkumu se odvíjí nejen kvalifikační růst pracovníků
a systemizace, ale i kvalita výuky studentů. Mám-li
hovořit konkrétněji o výzkumu na Ústavu farmakologie, musím ho rozdělit do tří tematických oblastí:
1. studium látek ovlivňujících metabolismus lipidů,
2. studium metabolismu léčiv (v obou případech se
jedná převážně o základní experimentální výzkum)
a 3. klinické aspekty v rámci farmakoekonomiky

a farmakoepidemiologie. V první oblasti zkoumáme
hypolipidemické i další účinky (antioxidační a antidiabetické) přírodních látek. Na toto téma jsme

získali například grant z IGA MZ ČR na řešení
projektu „Experimentální farmakologie antioxidantů
a hypolipidemik na bázi standardizovaných směsí
polyfenolů z rostlin Silybum marianum a Prunella
vulgaris“. Cílem těchto výzkumů je vývoj fytofarmak
a nutraceutik (potravních doplňků), které by mohly
přispět k prevenci některých chronických onemocnění, např. atherosklerosy, na jejíž komplikace dnes
umírá okolo 50 % lidí.. Další výzkumné záměry,
rovněž podporované granty (GA ČR, IGA, COST), se
věnují interakcím léčiv na molekulární úrovni a studují

ZPRÁVY, INFORMACE, OZNÁMENÍ
Děkan Filozofické fakulty UP vypisuje

výběrové řízení na obsazení míst vysokoškolských pedagogů.
Na místo lektora pro obor:
– španělský jazyk (Katedra aplikované lingvistiky,
s nástupem od 1. 9. 2003);
– francouzský jazyk (Katedra aplikované lingvistiky,
s nástupem od 1. 7. 2003).
Na místo asistenta nebo odborného asistenta pro obor:
– politologie se zaměřením na politické systémy
(Katedra politologie, od 1. 9. 2003);
– politologie se zaměřením na evropská studia (Katedra politologie, od 1. 9. 2003 – schopnost vést
výuku v anglickém jazyce);
– ekonomie se zaměřením na bankovnictví – podnikání (Kabinet aplikované ekonomie, od 1. 9. 2003);
– ekonomie se zaměřením na účetnictví – zahraniční obchod (Kabinet aplikované ekonomie, od
1. 9. 2003).
Na místo odborného asistenta pro obor:
– se zaměřením na statistiku – personální management (Kabinet aplikované ekonomie, od 1. 9. 2003);
– český jazyk se zaměřením na fonetiku, fonologii
a korpusovou lingvistiku (Katedra bohemistiky, od
1. 9. 2003);
– ruský jazyk se zaměřením na stylistiku a překladatelsko-tlumočnické disciplíny (Katedra slavistiky, od 1. 9. 2003);
– ruská literatura se zaměřením na starou ruskou
literaturu a literaturu 19. století (Katedra slavistiky,
od 1. 9. 2003);
– ukrajinský jazyk se zaměřením na morfologii současného ukrajinského jazyka a překladatelsko-tlumočnické disciplíny (Katedra slavistiky,
od 1. 9. 2003);
– anglická a americká literatura se zaměřením na
britská a americká studia (KAA, od 1. 7. 2003);
– anglická literatura (KAA, od 1. 7. 2003);
– anglický jazyk se zaměřením na praktický jazyk
(KAA, od 1. 7. 2003);
– filozofie se zaměřením na antickou filozofii (znalost
řečtiny – Katedra filozofie, od 1. 9. 2003);
– filozofie se zaměřením na dějiny novověké a současné filozofie (znalost latiny – Katedra filozofie,
od 1. 9. 2003);
– andragogika se zaměřením na teorie a metody
sociální práce a etiku sociální práce (Katedra
sociologie a andragogiky, od 1. 10. 2003);
– teorie a dějiny filmu (Katedra teorie a dějiny
dramatických umění, od 1. 9. 2003);

– latinskoamerická literatura (dvě místa, Katedra
romanistiky, od 1. 9. 2003);
– japonský jazyk a reálie (Katedra asijských studií,
od 1. 7. 2003);
– čínská filologie (Katedra asijských studií, od
1. 7. 2003).
Na místo docenta nebo odborného asistenta pro
obor:
– dějiny starší hudby a teorie hudebního zápisu
s možností výuky hudebního managementu (Katedra muzikologie, od 1. 9. 2003);
– hra na klavír s možností výuky hudební teorie, hry
partitur a klavírní improvizace (Katedra muzikologie, od 1. 7. 2003).
Na místo docenta pro obor:
– klinická psychologie (Katedra psychologie, od
1. 7. 2003);
– pedagogická psychologie (Katedra psychologie,
od 1. 7. 2003);
– dějiny české literatury (Katedra bohemistiky, od
1. 7. 2003);
– obecná jazykověda se zaměřením na anglický
jazyk (KAA, od 1. 7. 2003);
– sociologie se zaměřením na metodologii sociologie, integrovaný výzkum a matematické přístupy
v analýze sociálních dat (Katedra sociologie a andragogiky, od 1. 7. 2003).
Na místo profesora pro obor:
– současný ruský jazyk (Katedra slavistiky, od
1. 7. 2003);
Na místo vedoucího katedry:
– politologie a evropských studií (s nástupem od
1. 9. 2003);
– asijských studií (s nástupem od 1. 9. 2003);
– aplikované ekonomie (s nástupem od 1. 9. 2003).
Na místo manažera Uměleckého centra UP:
– vzdělání uměleckého směru a andragogiky (s nástupem od 1. 7. 2003).
Požadavky: VŠ vzdělání v příslušném oboru,
praxe, publikační činnost, případně započaté doktorské studium nebo jmenování docentem.
Přihlášky do výběrového řízení, doložené osobním
dotazníkem, životopisem, dokladem o dosaženém
vzdělání, přehledem praxe a publikační činnosti přijímá personální oddělení FF UP, Křížkovského 10 (PSČ
771 80) nejpozději do čtyř týdnů po uveřejnění.

vlastnosti enzymů podílejících se na přeměně léčiv
v organismu. Získané poznatky se dají například
aplikovat na snížení rizik nežádoucích účinků léčiv,
zvláště u lidí, kteří užívají několik léků současně.
V oblasti klinické farmakologie se zabýváme farmakoekonomikou a farmakoepidemiologií, které konkrétně přispívají k optimalizaci terapie na základě hodnocení spotřeby léčiv a její efektivity. Příkladem může
být hodnocení závislosti vývoje rezistence bakteriálních patogenů na použivání antibiotik. Cílem je
přispět k zabránění ztráty účinnosti antibiotik, protože již před několika lety byla velmi aktuální otázka
„Přežijí antibiotika rok 2000?“
S kým Ústav farmakologie spolupracuje?
Velmi úzkou spolupráci máme s Ústavem lékařské chemie a biochemie LF UP a s výzkumem
hypolipidemik jsem začala právě na tomto ústavu.
Praktickým výsledkem dnes již několikaleté spolupráce je potravní doplněk Silymarin forte určený pro
ochranu jater a kardiovaskulárního systému. Silymarin forte obsahuje extrakt ze semen ostropestřce
mariánského, Silybum marianu. Mimo svůj známý
chemoprotektivní účinek na játra má i účinky hypolipidemické, které jsou naším původním výsledkem,
a sice brání zvýšení hladiny cholesterolu v krvi při
zvýšeném přísunu cholesterolu v potravě. Další
složkou je olej ze semen černého rybízu, který svým
obsahem polynenasycených mastných kyselin (skupiny tzv. omega-3 kyselin) může přispívat k celkovému efektu přípravku na lidský organismus mimo jiné
i svým pozitivním účinkem na přeměnu tuků.
Pokud mám uvést další spolupráce, nemohu
nezmínit Ústav klinické farmakologie FNsP Ostrava,
Ústav mikrobiologie LF UP a dále Institut klinické
a experimentální medicíny v Praze, Mikrobiologický
ústav AV ČR, Státní zdravotní ústav v Praze, Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové, Lékařskou fakultu
v Umea (Švédsko), INSERM Montpellier(Francie)
a Vanderbilt University Medical Center (USA).
Jak se na výzkumu podílejí doktorandi?
V současné době jsou na Ústavu farmakologie
čtyři doktorandi v prezenční formě studia a dva
doktorandi ve formě kombinované. Výzkum se bez
doktorandů neobejde a jsou významnou a zkušenostmi ověřenou součástí organizační struktury výzkumu. Svoje vlastní zkušenosti jsem v tomto směru
získala po desetileté práci na Ústavu experimentální
endokrinologie Akademie věd i v zahraničí, např. na
Lékařské fakultě v Umea ve Švédsku, kde jsem
několik roků pracovala jako hostující vědkyně. Tam
byl efektivně pracující výzkumný (a současně i pedagogický) tým složen ze tří kmenových pracovníků
(profesor a dva docenti), osmi doktorandů a čyř
hostujících vědců. Zdá se, že ani nás tento trend
nemine a tendence omezovat počet doktorandů na
školitele by bylo krokem zpět. Všichni školitelé
doktorandů na ústavu se snaží vychovat v tomto
„tréninku“ samostatné a odpovědné pracovníky, kteří si osvojí principy vědecké práce a umějí je
aplikovat. Proto jsou doktorandi zapojováni do experimentů i psaní výzkumných projektů a publikací jako
členové týmu po boku profesionálů. Jedná se tedy
o studium velmi náročné a student PGS rozhodně
nemůže být „pozorovatelem“, ale musí být aktivním
účastníkem výzkumu. Jak v průběhu studia, tak i po
jeho úspěšném ukončení by si však doktorand
zasloužil lepší společenské i finanční ocenění, než
má v současnosti. Na druhé straně se lidem, kteří
uspějí v doktorandském studiu, doslovně otevírají
dveře do světa. V současnosti se ale ve spolupráci
s dalšími ústavy fakulty pokoušíme alespoň o získání
grantu na podporu doktorandů.
Jen jediný ústav Lékařské fakulty UP v Olomouci, Ústav farmakologie, disponuje od podzimu 1999
radiologickou laboratoří. Můžete přiblížit činnost
zmíněného provozu?
Radiologická laboratoř I. kategorie včetně operační místnosti pro malá experimentální zvířata a hygienické smyčky byla na Ústavu farmakologie vybudována díky spolupráci v rámci výzkumného záměru
vedenému prof. J. Ulrichovou, CSc., z Ústavu lékařDokončení na str. 6
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Zásadní práce o dějinách českého katolicismu
Katedra politologie a evropských studií FF UP v profilaci
své vědecké a výzkumné práce sleduje problematiku
komparace politických systémů, evropské integrace,
ale zkoumá také otázky související se současným
stavem a vývojovými aspekty českého politického
stranictví a stranicko-politického systému ČR. Jen
namátkou lze připomenout některé práce z poslední
doby (D. Marek, J. Dürr: Předvstupní očekávání
a realita plného členství: zkušenosti členských zemí
EU a jejich relevance pro ČR. Olomouc 2002; P. Šaradín
a kol.: Volby 2002. Olomouc 2002; J. Outlý: Strany
a stát, volby a finance. Olomouc 2003). Nedílnou
součástí výzkumů je také pořádání vědeckých konferencí věnovaných dějinám a tradicím politického stranictví, jejichž výsledky jsou obsaženy v několika sbornících (např. Současný stav a perspektivy zkoumání
politických stran na našem území, Olomouc 1999;
Osobnost v politické straně, Olomouc 2000; Tisk
a politické strany, Olomouc 2001). Toto úsilí vyústilo ve
vydání publikace P. Marek a kol.: Přehled politického
stranictví na území českých zemí a Československa
v letech 1861–1998 (Olomouc 2000), která je prvním
pokusem o syntézu dějin politických stran na našem
území; o úspěchu knihy a jejím ohlasu svědčí skutečnost, že celý náklad včetně reprintu byl v krátké době
rozebrán a v současné době probíhá příprava revidovaného a podstatně doplněného vydání.

Vědu a výzkum…
ské chemie a biochemie. Samozřejmě se nebráníme
spolupráci i s dalšími ústavy Lékařské fakulty, které
by pro svůj výzkum potřebovaly použití radioizotopů.
Laboratoř má povolení Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost nakládat se zdroji ionizujícího záření,
např. radionuklidy 3H, 14C, 131I. Provoz laboratoře
vyžaduje jistá pravidla a lidé, kteří do ní vstupují, jsou
pravidelně proškolováni odborným radiologem. Laboratoř bude brzy doplněna měřící technikou, čímž
se zvýší i intenzita práce a zároveň zjednoduší
organizační náročnost v přípravě a průběhu např.
experimentu in vivo. Radioizotopové metody využíváme zatím při studiu farmakokinetiky a mechanismů
účinků. Jedná se o studium absorpce, biodostupnosti, transportu látek v plazmě a jejich distribuce na
místo účinku. V poslední době zde zkoumáme např.
inhibiční vliv silymarinu (směsi flavonolignanů izolovaných z rostliny Silybum marianum) a jeho komponent na absorpci značeného cholesterolu. Jak ukázaly poslední kongresy Evropské atherosklerotické
společnosti a sympozia DALM (Drugs affecting lipid
metabolism), kterých se pravidelně zúčastňujeme,
látky inhibující absorpci cholesterolu se opět dostaly
do pozornosti farmakologů jako jeden z mechanismů
vedoucích ke snížení hladiny atherogenního cholesterolu v plazmě a k celkové optimalizaci lipoproteinového profilu.
Výzkumy v radiologické laboratoři provádíte na
zvířatech. V západním světě se boj za zákaz či
přinejmenším co největší omezení pokusů na zvířatech vede už od poloviny 70 let minulého století.
Jedná se o velmi citlivé téma. Jak toto téma
spojené s etikou pojímáte?
Začnete-li hovořit o experimentu na zvířeti, dostanete se téměř automaticky do jistého tlaku. Ano, je to
do jisté míry etický problém a zavádějí se alternativní
metody. Ale v řadě případů je nezbytné studovat
farmakokinetiku a farmakodynamiku látky na celém
organismu, resp. na izolovaném orgánu. Vždy však
pečlivě zvažujeme všechny aspekty projektu, ve
kterém budou použita malá experimentální zvířata
(nejčastěji potkani) a projekt je posouzen lokální
etickou komisí a schválen na úrovni ministerstva.
Naprosto samozřejmým předpokladem je, že všechny manipulace, kdy by zvíře mohlo i minimálně trpět,
se provádějí v celkové anestézii. Zvířata jsou držena
před pokusem na Ústavu pro práci s laboratorními
zvířaty LF, který má akreditaci jako uživatelské zařízení. Přivítali bychom rozšíření jeho akreditace na
chovný zvěřinec, což by nám umožnilo pracovat
s vhodnějšími, komplexnějšími a často unikátními
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V těchto dnech se na knižním trhu objevuje další
vědecká monografie, která navazuje na dosavadní
výzkumy v oblasti dějin českého politického stranictví. Katedra politologie vydala ve spolupráci s nakladatelstvím Gloria práci doc. P. Marka nazvanou Český
katolicismus 1890–1914 (Olomouc 2003, 649 s.),
kterou je možno označit za zásadní příspěvek k dějinám
českého katolického tábora před 1. světovou válkou.
Předmětem zájmu P. Marka je v první řadě vývoj
českého politického katolicismu od jeho počátků
v 90. letech 19. století, kdy se zformovaly dva
základní politické proudy, konzervativní katolickonárodní a sociálně zaměřený křesYansko-sociální,
a také politické strany, do roku 1914, na práh války,
která výrazně krizi austrokatolicismu prohloubila
a předznamenala události, k nimž došlo na počátku
existence první ČSR. Autorovi se na základě široce
založeného heuristického výzkumu poprvé podařilo
vnést jasno do problematiky poměrně velmi složitého
vývoje politických stran v Čechách, poznamenaného
řadou štěpení a fúzí, frakční činností, osobními averzemi a názorovými diferencemi. Český politický katolicismus však současně procházel (inspirován ze
zahraničí, především z německého prostředí) periodou emancipace a přeměny v moderní hnutí se všemi
jeho atributy, včetně budování rozsáhlého satelitního
systému organizací, do něhož jeho vůdcové v čele

Dokončení ze str. 5
patofyziologickými modely. Jejich použití by nám
odpovědělo přesněji na naše otázky a vedlo by i ke
snížení počtu zvířat pro experimenty. Příkladem je
geneticky hyperlipidemický potkan s periferní rezistencí na insulin a hypertenzí, tedy model metabolického syndromu. Máme možnost získat tato zvířata
pro chov, ale nelze je koupit na objednávku.
Jak je Ústav farmakologie financován a jaké
jsou vaše zkušenosti se získáváním grantů?
Nezbytně nutný technický chod ústavu pro zabezpečení výuky zajiš^uje LF UP. Na výzkum si ovšem
musí ústav sehnat finance sám, a to prostřednictvím
grantů. Tím ale nechci říci, že tento model je
optimální pro vysoké školství, které na rozdíl od čistě
vědeckých institucí zabezpečuje i výuku. Než dojde
na systémová opatření, a to opět znamená finance
na úrovni státního rozpočtu, přivítala bych kupříkladu, kdyby rezort školství podpořil rozvoj výzkumu
alespoń zřízením míst vědeckých pracovníků. Často
nám chybí do experimentu, který trvá třeba deset
hodin, další „ruce“ i „mozek“, a uvést do souladu
výuku a pokusy někdy hraničí s eskamotérstvím.
Věda je velmi drahá a bez grantů by samozřejmě
nebyla možná (kvalitní přístroj stojí 1–3 mil. korun
a jeden experiment se pohybuje v řádu desítek tisíc
korun). Záměrně používám množné číslo, protože
z jednoho grantu bychom bádat nemohli. Část
financí také získáváme z grantů, kde jsme v pozici
spoluřešitelů nebo spolupracovníků. Proto pracovníci ústavu tráví spoustu času nad různými návrhy
projeků, průběžnými či závěrečnými zprávami o výzkumu. Tyto činnosti nelze podceňovat, vše je totiž
kompetentními orgány podrobně sledováno a hodnoceno. Pokud např. nedodržíte termín, nebo ze
závěrečné zprávy vyplynou nedostatky, můžete se tak
dostat do tzv. kategorie C, což v praxi znamená, že
další přístup k dané grantové agentuře se velmi
omezí . Naštěstí se nám to ještě nestalo. S uvedenými
aktivitami souvisí samozřejmě publikační činnost
a z ní vyplývající tzv. citační indexy (SCI), které zvyšují
šance na získání grantů. Je tedy důležité publikovat
v časopisech s tzv. impakt faktorem, v našem oboru
např. Drug metabolism and disposition, Pharmacological Research, Phytotherapy Research. A že to
není jednoduché, vědí všichni, kteří se o to snaží,
někdy trvá celý proces dva až tři roky. Je to náročné
a dlouhodobé, přesto za poslední rok vyšlo z Ústavu
farmakologie přes čtyřicet sdělení v odborných
časopisech, s impakt faktorem jich byla asi čtvrtina.
Za rozhovor poděkovala
M. Hronová, foto -tj-

s J. Šrámkem a V. Myslivcem zabudovali i spolkovou
sféru.
Problematika vývoje českého katolického politického tábora v letech před první světovou válkou stála
a stojí dodnes na okraji zájmu badatelů: relevantní
pojednání bychom spočítali na prstech jedné ruky.
Jedna z příčin tohoto stavu spočívá nesporně v komplikovanosti tématu, neboY český katolicismus se
musel tehdy vyrovnávat jak s náporem liberalismu
nesoucího laicizační trendy do společnosti, tak se
snahami o „modernizaci“ církve, jež vycházely zevnitř
v podobě hnutí katolického modernismu. Práce
P. Marka uvedené trendy reflektuje a analyzuje je ve
druhém a třetím tematickém bloku věnovaném dějinám české Katolické moderny a tzv. českému kulturnímu boji. Tyto pasáže syntetizují Markovy starší
výzkumy Katolické moderny (srov. monografie o K. Dostálu-Lutinovovi, E. Dlouhém-Pokorném, F. Světlíkovi, T. Kohnovi aj.), ale současně v kapitolách o Judově
aféře, o defraudaci ve Svatováclavské záložně,
o případu nadučitele Konečného nebo o kauze profesora L. Wahrmunda přinášejí nové poznatky a pohledy, zejména v důsledku jejich začlenění do širšího
kontextu vývoje české předválečné společnosti.
Erudovaný pražský badatel ThDr. J. Hrdlička na
okraj nové Markovy dílčí syntézy českého katolicismu
mj. uvedl: Kniha svou akribií i badatelskou poctivostí
umožňuje postihnout hluboké politicko-kulturní souvislosti pohybu v římskokatolické církvi v konkrétním
čase a prostoru. Dává české ekumentě i historikům
mimo církev možnost postihnout dějinný proces, bez
jehož znalosti se nelze orientovat na velké části
církevní scény v době první republiky. Práce je proto
nepostradatelná (…) a je výzvou generacím mladších badatelů k hledání dalších souvislostí zpracovávaného tématu. Nese tedy kladné znamení, které by
měl mít každý text s univerzitou spojeného historika…
Domníváme se, že s tímto hodnocením lze souhlasit.
Mgr. J. Lach, Ph.D., M.A.,
Katedra politologie a ES FF UP

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
(…) Je pozoruhodné, že komplikovanými cestami
poznání připravujeme tedy dnes evropské programy
mobility i vzájemného uznávání kvalifikací, abychom
naplňovali to, co nám do zakládací listiny vložil Otec
vlasti před sedmi stoletími. Nemohu ovšem pominout jednu okolnost, rovněž obsaženou v zakládací
listině, kterou se samotným univerzitám, bez pomoci
našich zřizovatelů, naplňovat nedaří. Karel IV. v zakládací listině výslovně uvádí: „Na tomto učení
budou pak doktoři, mistři a žáci všech fakult, jimž
slibujeme znamenité statky, a těm, které hodny toho
shledáme, udělíme královské dary.“ Mnohem naléhavěji než kdy dříve musíme hledat způsoby, jak
docílit toho, aby se prozíravost současných státních
představitelů začala přibližovat prozíravosti, kterou
byl obdařen Karel IV. – Otec vlasti, která z něj učinila
státníka vpravdě evropského formátu vyčnívajícího
z hlubin středověku. Jinak nám patrně nezbývá, než
se smířit s tím, že tato část jeho poselství zůstane
prozatím nenaplněna.
(Z projevu rektora UK prof. K. Wilhelma předneseném při příležitosti slavnostního shromáždění
k 655. výročí založení UK 7. 4. 2003 ve Velké aule
Karolina v Praze)
-red-

Nedostáváte Žurnál?
Nebo je dostáváte pozdě? Distribuci Žurnálu na
jednotlivé fakulty a jejich pracoviště si zajiš^ují
fakulty samy (informace u tajemníka fakulty). Žurnál UP je vkládán do schránek jednotlivých fakult
na Rektorátu UP vždy v pátek dopoledne a od té
chvíle tam čeká na odvoz. Počet výtisků univerzitního týdeníku byl zvýšen o 300 kusů, jeho celkový
náklad je v současné době 2 000 kusů.
-red-

UNIVERZITNÍ PRACOVIŠTĚ INFORMUJÍ

Managament zdravotnictví na LF UP
V červnu tohoto roku proběhnou na Lékařské fakultě
Univerzity Palackého státní zkoušky prvních absolventů nového studijního oboru – Managementu zdravotnictví. Je to již tři roky, kdy Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo o akreditaci tohoto oboru právě na
naší fakultě, a to jako dosud jediné fakultě v ČR
zabezpečující výchovu budoucích manažerů v systému
českého zdravotnictví.
Zhruba prvních dvacet posluchačů ukončí toto
magisterské studium na naší alma mater. Kromě
několika budoucích absolventů z Olomouce a blízkého
okolí, pocházejí nově kvalifikovaní manažeři se zaměřením na zdravotnictví z celé ČR.
Toto studium je kombinací předmětů zdravotnických, sociologických, psychologických, ekonomických a právních. Absolvent by měl být schopen
zastávat řídící funkce na všech úrovních řízení zdravotních institucí včetně funkcí vrcholových. Proto
kombinace těchto předmětů byla uzpůsobena tomuto
potencionálnímu požadavku.
V roce 1995 vyhlásila Americká agentura pro
mezinárodní rozvoj USAID ve spolupráci s Americkou
mezinárodní zdravotnickou aliancí AIHA konkurz na
spolupráci při vybudování sítě vysokoškolských výukových center managementu zdravotnictví. V České
republice byl v celostátním konkurzu vybrán také
Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Partnerem na americké straně se stala School of Health
Administration Virginia Commonwealth University
(VCU) v Richmondu ve Virginii.
V následujícím roce byl při návštěvě představitelů
Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Richmondu
a v sídle AIHA ve Washingtonu připraven společný
pracovní plán celého projektu a poté bylo na americké
ambasádě v Praze podepsáno memorandum o spolupráci v oblasti koncepce a realizace nového studijního
oboru.
Za aktivní pomoci americké strany proběhlo několik workshopů a videokonferencí, které byly určeny
nejen pro učitele, ale i pro zájemce z řad manažerů
zdravotnických institucí. V červnu roku 1996 se
uskutečnil v Olomouci první týdenní mezinárodní
workshop týkající se managementu zdravotnictví,
jeho výuky, smyslu a významu v kontextu celého
zdravotnictví. Přednášejícími byli jak učitelé z VCU
Richmond a z Lékařské fakulty Univerzity Palackého,
tak i učitelé z Hradce Králové, Jindřichova Hradce
a Las Vegas, kteří vytvořili obdobné partnerství.
Cílem tohoto i následujících setkání bylo nejen
definovat základní funkce managementu zdravotnictví
obecně, ale i konkretizovat jeho úkoly v podmínkách
systému zdravotnictví v ČR i s ohledem na jeho
předpokládaný vývoj. Na setkáních se odborníci se
zabývali systémovým přístupem k řízení zdravotnických služeb, definovali roli manažerů, podrobně se
věnovali plánování a využívání finančních nástrojů ve
zdravotnických organizacích a možnostem aplikace

komunikačních znalostí a dovedností – tedy komplexní přípravě budoucího profilu absolventa daného
oboru studia.
Od začátku byla koncepce nového studijního oboru Management Zdravotnictví na LF UP v Olomouc
formulována jako magisterské navazující studium,
což předpokládá již určitý stupeň základních zdravotnických, ekonomických a manažerských znalostí získaných předcházejícím bakalářským nebo jiným vysokoškolským odborným studiem.
Důraz byl kladen na žádoucí poměr teoretické
a aktivní výuky, na zkušenostní učení, na spolupráci
učitelů a praktických manažerů, na komunikaci a vedení
pracovních skupin, na využívání moderních audiovizuálních a počítačových prostředků, na rozvoj odborných jazykových znalostí angličtiny, ošetřovatelského
managementu, etiky v řízení a všeobecného sociálního přístupu ke specifikám v řízení zdravotnictví.
Proto se od samého počátku podíleli na koncepci
tvorby nového učebního oboru nejen američtí lektoři,
ale i naši odborníci, a to jak z pedagogické oblasti, tj.
zejména z Ústavu sociálního lékařství a zdravotní
politiky LF UP vedeného prof. I. Gladkým, CSc.,
Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství a Informačního
centra LF UP, Katedry sociologie a andragogiky FF UP
či Katedry jazyků LF UP, tak i významní představitelé
praxe. Proto byla navázána úzká spolupráce s managementem Fakultní nemocnice v Olomouci, okresní
nemocnice v Prostějově, v Přerově, ve Šternberku
i soukromé nemocnice v Hranicích na Moravě. Pomoc rovněž poskytli manažeři zdravotnických institucí, jako například všeobecných zdravotních pojišYoven v Olomouci a Prostějově, či pracovníci Ústavu
sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU
v Brně.
Snahou naší fakulty bylo, aby základní koncepce,
obsahová náplň, jakožto i metodika nebyly mechanicky přejímány a realizovány podle amerických zkušeností, ale byly zasazeny do konkrétních podmínek
českého zdravotnictví, s jeho problémy, snahou
o systémovou transformaci a českými poznatky
z praxe fungování zdravotnických zařízení, institucí
i pedagogických zvyklostí.
Překvapujícím a potěšujícím faktorem je značný
zájem o studium, hlásí se několikanásobně více
uchazečů, než můžeme z hlediska kapacitních možností uspokojit. Hlavní okruh zájemců je svým způsobem limitován předcházejícím typem studia, dosažením určité pracovní kvalifikace jakožto i specifickou
oblastí dané tematiky, vyžadující poměrně značné
znalosti již pro samo přijímací řízení. Již v prvém roce
zahájení tohoto studia počet přihlášek značně převyšoval naše možnosti při snaze poskytnout co nejkvalitnější výuku od samého počátku.
Studium je velmi náročné jednak časově, neboY
studenti kromě svého zaměstnání každých čtrnáct dní
absolvují povinné penzum seminářů a cvičení, jednak
i po stránce obsahové, neboY studium předpokládá

Bílé divadlo na dva způsoby
Známé ostravské Bílé divadlo, soubor, který svými
alternativními projekty úspěšně provokuje české
divadlo už dvacet let, se
představí 12. 5. v Uměleckém centru UP, a to
hned dvěma způsoby.
Nejprve v 18 hod. představením své nejznámější
inscenace Ty, který lyžuješ, jež vznikla na základě
osobité divadelní transpozice cyklu kreseb Martina
Velíška (a vzbudila zaslouženou pozornost již ve více
než desítce evropských
států!).
V 19 hod. pak proběhne slavnostní premiéra
videodokumentu Rodinné rituály/Familien Rituale,
který o této nevšední divadelní komunitě natočili
studenti Katedry teorie a dějin dramatických umění

FF UP a Institutu divadelní vědy berlínské Svobodné
univerzity v rámci společného projektu, podporovaného oběma univerzitami,
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, sponzory (Severomoravskou
energetikou a firmou Medium Soft) a především díky
velkorysé pomoci Českoněmeckého fondu budoucnosti.
Návštěva Bílého divadla má i jistý symbolický
charakter: jeho vystoupení
bylo součástí Horké kaše,
happeningu, který před pěti
lety stál na počátku rekonstrukce budovy Konviktu.
Dnes se vrací na stejné místo, ale vlastně zcela
jinam…
-jar

dobrou průřezovou orientaci v mnoha oborech společenskovědních i matematických, informačních, ekonomických a jiných disciplín. O to více lze kladně
hodnotit přístup všech studentů ve všech dosavadních ročnících, kteří i přes těžkosti v profesním,
osobním i studijním životě překonávají překážky
a s minimálním počtem přerušených nebo předčasně
ukončených studií pokračují velmi úspěšně k cíli.
Studium předpokládá nejen studium učebních textů, ale také odbornou praxi, konanou v několika
oblastech zdravotní péče (dlouhodobá péče, akutní
péče), či v odborných útvarech ekonomického či
správních zaměření.
Přejeme novým absolventům úspěšný start do
budoucích funkcí a doufáme že po úspěšném zvládnutí studia budou i úspěšnými manažery zdravotnických institucí a budou přínosem pro řešení nemalých
problémů dnešního zdravotnictví.
Mgr. K. Ivanová, Ph.D., Ing. J. Zlámal, Ph.D.,
Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP

O ČEM SE NEMLUVÍ

Rozhodnutí
Z rozhodnutí akreditační komise o Právnické fakultě
UP jasně vyplývá, jak důležití a nepostradatelní jsou
pro existenci fakult profesoři, docenti a odborné
publikace pedagogů. Docentury a profesury musejí
být ovšem ze zákona a podle univerzitní tradice
doloženy výsledky tvůrčí práce uchazečů na poli věd,
respektive umění. Způsobilost pedagogická sama
nestačí. Má tedy vědecká, výzkumná, respektive
umělecká činnost VŠ učitele pro existenci fakulty
význam přímo sebezáchovný. Určuje její svébytnost
a nenahradí ji sebevětší objem jakkoli kvalitní výuky.
Pročež více bádejme a hlavně hodně publikujme,
abychom se mohli habilitovat, stát se brzy docenty
a profesory a neohrožovali existenci své fakulty-živitelky liknavým postojem k nevalně placené akademické kariéře. I tuhle lacinou, ale jasnou výzvu lze
vyvodit ze zmíněného verdiktu o podmínkách akreditace.
Nezavádějme už nový studijní program bez toho,
že by se zrušil program starý – z obavy, aby nevzrostl
objem výuky. Důvod je známý: kdo mnoho vyučuje
(a jsou mezi námi tací, kdo vyučují týdně 20 i více
hodin), je výukou tak utahán, že na vědu a výzkum
nemůže mít ani pomyšlení. Vědecky nelze pracovat
o přestávkách mezi hodinami výuky, ani jen po
večerech a sobotách. A už vůbec ne na příkaz a bez
osobního zaujetí. Každý to ví, a přesto: Kdy se o tom
jednalo v akademickém senátu? Protestoval někdo?
Místo počítání odučených hodin a kdovíjakých
koeficientů je nutné se stejnou horlivostí jednat
o tom, jak zvýšit objem a kvalitu vlastní vědecké
produkce, čím proniknout do zahraničních periodik
v oborech, kde to dosud není na UP zvykem, počítat
vydané publikace, měřit jejich hodnotu, monitorovat
citační ohlasy, zaznamenávat získané výzkumné granty, patenty a chválit a odměňovat pedagogy, kteří
jsou známi v odborné komunitě, publikují v renomovaných časopisech a jejich jména jsou na Web of
Science. Protože tudy vede cesta k mimorozpočtovým penězům, vyšším platům a také k akademickým
titulům a vědeckým hodnostem, tolik důležitým pro
akreditaci fakult a jejich pozici na univerzitě, ve státě
a v Evropě. Každý ví, že odmítavá zdrženlivost tu
znamená zaostání s rizikem propadu a další prohloubení rozdílů v úrovni fakult a pracoviš^. To také
vyplývá z podmíněné akreditace naší právnické fakulty.
Rektor UK prof. I. Wilhelm opakovaně na veřejnosti prohlásil, že Univerzita Karlova se musí stát
mezinárodně uznávanou vědeckou institucí. Proč asi
neřekl institucí vzdělávací nebo školskou? Jeho
výrok je ve shodě s duchem rozhodnutí o podmíněné
akreditaci Právnické fakulty UP. Venia docendi se
odvozuje z výsledků vědecké práce.
Prof. M. Hejtmánek
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STUDENTSKÁ RUBRIKA
Diplomový seminář
na Katedře speciální pedagogiky UP
Dne 1. 4. 2003 proběhla v aule Pedagogické fakulty
UP prezentace diplomových prací studentů oboru
speciální pedagogika. Zahájení již tradiční akce pořádané Katedrou speciální pedagogiky PdF UP se
zúčastnili i proděkani Mgr. MgA. V. Zouhar, Ph.D.,
a Ing. dr. Č. Serafín.
Před auditorium zahrnující jak studenty, tak odborníky z praxe předstoupilo s výsledky své práce
celkem osm studentek. Jejich diplomové práce reflektovaly celou šíři speciálně pedagogických problémů
od tyflopedických, přes somatopedické a surdopedické až k narušení komunikační schopnosti.
Po prezentaci jednotlivých diplomových prací probíhala vždy diskuse, a to formou doplňujících dotazů
zainteresovaných posluchačů téměř zaplňujících aulu
PdF UP.
Všichni vystupující – sedm žen a jeden muž –
vystupovali natolik profesionálně, že by odborně
i společensky zcela obstáli na kterémkoliv odborném
semináři či konferenci.
Úroveň většiny prezentovaných diplomových prací
by po úspěšných obhajobách měla vést autory
k širšímu zveřejnění v odborném tisku.
Diplomový seminář pořádaný Katedrou speciální
pedagogiky PdF UP bezesporu inspiroval přítomné
studenty k zintenzívnění studijního úsilí v rámci zpracovávání zadaných diplomových témat.
Mgr. J. Kantor, PdF UP

Švýcarští studenti na FF UP
Po čtyřech letech navštívila ve dnech 7.–10. 4.
Olomouc opět jedna třída předposledního ročníku
gymnázia St. Michael ze švýcarského Fribourgu/
Freiburgu. Společně se svým učitelem B. Fuchsem
nabídli Katedře germanistiky FF UP účast na výměnném pobytu, který připravili v rámci své závěrečné
práce zaměřené na české dějiny od 2. světové války.
K tomuto tématu vyslechli přednášku prof. L. Hrabové
z Katedry historie FF UP o česko-německých vztazích.
S klíčovými událostmi sametové revoluce r. 1989
v Olomouci se seznámili prostřednictvím videofilmu
J. Pěničky S láskou má svět naději. Účelem studijní
cesty však bylo také poznat naši zemi v současnosti.
Prof. L. Václavek provedl švýcarské hosty po historickém centru Olomouce, v dalších dnech jsme společně navštívili krápníkové jeskyně v Javoříčku, hrad
Bouzov, Muzeum Komenského v Přerově. Studenti
měli možnost seznámit se s výrobou zvonů ve
zvonařské dílně M. Tomáškové-Dytrychové v Brodku
u Přerova i s výrobou piva v přerovském pivovaru
Zubr. Vzhledem k počasí by se jednotlivá místa dala
dělit mj. podle toho, jestli jsme tam promrzli, nebo se
naopak zahřáli. K těm „zahřívacím“ patřil nepochybně
také pondělní Moravský večírek pořádaný folklorním
souborem Krajina v U-Klubu, s cimbálovou muzikou,

tancem a patřičným občerstvením. Hudba (v podání
skupiny Verbíři), tanec, víno, hry byly také na programu středečního večírku na katedře germanistiky. Na
zimu si jistě nikdo nestěžoval ani při turnaji ve stolním
fotbale v Ose či na diskotéce v S-klubu.
Olomoucký pobyt švýcarských hostů byl financován z několika zdrojů: Filozofická fakulta UP mohla
bohužel vzhledem ke své tíživé finanční situaci pouze
z poloviny uhradit ubytování na kolejích a autobus pro
jednu z exkurzí. Ostatní výdaje (kromě výše uvedených dopravu vlakem, vstupné, společnou večeři,
snídaně v bufetu menzy aj.) jsme s patnácti studenty
germanistiky hradili ze svého. Švýcarští hosté nám
vyšli vstříc tím, že si stravování platili částečně sami,
přestože nám jejich škola a rodiny budou pobyt ve
Švýcarsku hradit plně.
Domů se švýcarští studenti se svým učitelem
vraceli přes Prahu, kde zamýšleli strávit jeden den.
Reciproční návštěva našich studentů ve Fribourgu/
Freiburgu je plánována na září přístího roku. Našim
studentům se tak nabízí možnost dalších kontaktů se
studenty švýcarskými, možnost dále se seznamovat
se švýcarskou němčinou, poznat jedno ze švýcarských univerzitních měst a jistě i hlavní město Bern.
M. Kaňovská, Katedra germanistiky FF UP

Olomoučtí studenti uvádějí

Majáles 2003
Jak je důležité míti Řehoře!
Dne 7. 4. 2003 vyšlo nulté číslo časopisu studentek
a studentů prvního ročníku žurnalistiky Řehoř. V tomto
čísle si můžeme přečíst recenzi nového filmu
F. A. Brabce „Krysař“ nebo rozhovor s vycházející
hvězdou české literatury Petrou Hůlovou. Vrátíme se
také k nedávnému olomouckému Literárnímu festivalu, nechybí vtipné fejetony, špetka poezie ani zprávy
ze světa hudby. Obsáhleji se Řehoř pod titulem „Tabu
nezbedného bakaláře“ věnuje knize, která nedávno
vzbudila velký rozruch. Časopis bude vycházet mimo
prázdniny a zkouškové období jako čtrnáctideník.
Když autorka vtipného názvu Zuzana Zemanová dostala do ruky první výtisk, na otázku, co mu říká,
zvolala: „Nic inteligentního mě zrovna nenapadá.“
Poté se však rychle vzpamatovala a řekla již věcně:
„Moc se mi líbí formát a grafická úprava Vládi
Foreta.“
rehor.rehor@centrum.cz

pod záštitou rektorky Univerzity Palackého, primátora města Olomouce a hejtmana Olomouckého kraje
v úterý 6. 5. 2003.
Kdy?

Kde?

Dopoledne

filmový sál konviktu

13.00
14.00–15.30
14.30
16.00

Akademik sport centrum UP
nabízí brigády
ASC UP nabízí následující brigády pro studenty a děti
zaměstnanců (od 17 let):
1. Pomoc při zajištění cyklistického závodu (40–50
studentů)
Termín: pátek 9. 5. 2003, 15.30–17 hod. Místo:
Olomouc. Podmínky: Práce – navigování cyklistů
a hlídání dopravy. Odměna: 150 Kč (bude vyplaceno
12. 5.) Zápis zájemců a podrobnější informace: ASC
UP, tř. Míru 115, Neředín, dveře č. 312 – Mgr.
H. Vyroubalová, tel.: 585 636 452, e-mail: vyroubal@ftknw.upol.cz, dveře č. 329 – M. Štanclová, tel.:
585 636 451, email: stanclov@ftknw.upol.cz.
2. Animátorská místa jednodenních sportovně-zábavních programů pro děti
I. „Lví král“ – 1. 6. 2003, Praha
II. „Doba ledová“ – 7. 9. 2003, Praha
Podmínky: Pro zapsané proběhne informační
schůzka. Odměna: cestovné tam a zpět a hodinová
mzda. Zápis zájemců a podrobnější informace: ASC
UP, tř. Míru 115, Neředín, dveře č. 320 – M. Suchánková, tel.: 585 636 450, e-mail: suchanko@ftknw.upol.cz, dveře č. 329 – M. Štanclová, tel.:
585 636 451, e-mail: stanclov@ftknw.upol.cz.
-asc-
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20.00
24.00

Co všechno?

Pastiche Filmz presents: 9.00 – Sbal prachy a vypadni
(r. W. Allen), 10.45 – Život bohémy (r. A. Kaurismäki)
nádvoří Zbrojnice
sraz masek a dalších účastníků majálesového průvodu,
seřazení průvodu a alegorických vozů, jarmareční divadelní
a hudební produkce
majálesový průvod po trase Zbrojnice – Náměstí Republiky – Horní náměstí – Dolní
Náměstí – Tržnice – louka u Envelopy
Horní náměstí
setkání účastníků průvodu s představiteli univerzity, města
a kraje, zdravice, vyhlášení krále majáles, zpěv studentské
hymny – součást akce Týden pro Evropu
zábavní areál na louce
16.00 Tropická Agnes (Olomouc),17.00 Do cuku (Valmez),
u Envelopy
18.00 Šufunky Gang (Zlín), 19.00 Úplně rovný banán (Brno)
soutěže, atrakce, módní přehlídka fy Husky za účasti finalistky
Miss 2003 E. Machů, Radegast & Gambrinus za 15 Kč,
pestré občerstvení od klobásy po pečené sele, ceny do
soutěží: zpáteční jízdenka do Paříže pro dvě osoby od GTS,
tiskárna, batohy, trička ad.
U-klub
divadelně-performační pásmo OBSKURNÍ BESÍDKA S MALOU
(RE)PREZENTACÍ – NA VÝLETĚ V MÁJI
(divadelní soubory Coolitschka, Šuláci Kluzký les, Vnučky
skřeta a Studio Studovna,koncert kapel Beeline a Oslíka
s ovcí vztah
(Podrobný program www.majales.cz)
zábavní areál na louce
Večerní koncert
u Envelopy (v případě
20.00 Loco Poco, 21.00 November 2nd, 23.00 Bubble Gun
špatného počasí U-klub)
U-klub
Majáles Afterparty – muziku pouštějí Fanoš a přátelé

Na všechny akce vstup zdarma.
Majáles uvádí Martina „Kvítko“ Procházková.
Masky první pivo zdarma.
Pořadatelé srdečně zvou všechny pedagogy, studenty a celou akademickou obec.

Rektorské volno v době Majáles 2003
S úmyslem podpořit studentskou slavnost Majáles
2003 a umožnit účast na ní uděluji tímto rozhodnutím rektorské volno pro den 6. května 2003 od
13 hodin. V uvedené době neprobíhá výuka na žádné
z fakult UP a studenti i učitelé se mohou zúčastnit
(aktivně či jako diváci) akcí Majáles 2003. O uvolnění
pracovníků rozhodují vedoucí zaměstnanci jednotlivých organizačních jednotek UP. Po dobu, na kterou

je uděleno rektorské volno, náleží všem zaměstnancům mzda jako při výkonu práce. V evidenci docházky zaměstnance bude tato doba vykázána jako
pracovní.
Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem vydání
a pozbývá účinnosti naplněním svého účelu.
Prof. J. Mačáková, rektorka UP

Diskuse, názory, ohlasy
Vydavatelství přívětivé k autorovi

Stávka…?

Před několika dny vyšla ve Vydavatelství UP má kniha
Fuzzy metody vícekriteriálního hodnocení a rozhodování. To samo o sobě představuje radostný okamžik
v životě každého autora. Protože však těch pozitivních zážitků spojených s přípravou a vydáním této
publikace bylo více, rozhodla jsem se o ně podělit
s ostatními členy akademické obce.
Uvedená publikace je mou první samostatnou
monografií, představuje výsledek mé dvacetileté
výzkumné práce v dané oblasti, popisovaná nová
teoretická koncepce vícekriteriálního rozhodování je
zhodnocena přiloženou demoverzí softwarového produktu NEFRIT firmy TESCO SW a téma by mohlo
zaujmout poměrně široký okruh čtenářů z různých
vědních oborů i z praxe – dost důvodů k tomu, abych
byla pevně odhodlána usilovat o maximálně kvalitní
zpracování této publikace, pochopitelně v rámci
daných finančních možností.
Již první setkání s ředitelkou Vydavatelství RNDr.
H. Dzikovou mi přinesla velmi příjemné zjištění, že
o kvalitní podobu knihy a uskutečnění mé určité
vlastní představy o způsobu jejího zpracování není
třeba „bojovat“; že i v případech, kdy se jedná
o taková řešení, která se dosud ve vydavatelství
nerealizovala, se uvažuje pouze „jak to udělat za
maximálně výhodnou cenu“, a ne „proč to nejde“.
Tento pocit, že vydavatelství se snaží mně jako
autorovi vyjít vstříc, navíc cestou ekonomicky optimálního řešení, provázel celou dobu naši spolupráce. Na druhé straně jsem dobře cítila, že časem
se ve vydavatelství neplýtvá: všichni, s nimiž jsem se
setkala, vždy soustředěně pracovali; přitom nikde
žádné nervózní kvaltování; prostě dobře fungující
instituce.
Kniha jako každý produkt potřebuje účinnou propagaci. Vydavatelství po organizační stránce zajistilo
podle mého názoru velmi zdařilý „křest“ mé knihy,
který se uskutečnil v jeho prostorách ve středu 9. dubna a jehož cílem bylo představit knihu
v rámci univerzity a prostřednictvím pozvaných médií
i v rámci regionu. Kniha byla rovněž prezentována
v rámci doprovodných akcí knižního veletrhu Svět
knihy koncem dubna v Praze. Ve vydavatelství byly
zpracovány i kvalitně graficky řešené letáky se stručnou charakteristikou knihy, které sama hodlám použít
k její propagaci na vědeckých konferencích a které
budu v elektronické podobě rozesílat na česká
a slovenská výzkumná pracoviště zabývající se problematikou blízkou jejímu tématu.
Podstatnou součástí práce vysokoškolského učitele je publikační činnost; na jejím základě jsou často
posuzovány jeho odborné kvality. Považuji za velikou
výhodu naší univerzity, že její součástí je třetí největší
knižní vydavatelství v naší republice, kde máme
možnost vydávat odborné publikace o nákladu jen
několika set kusů – a kde navíc spolupráce s autory
probíhá způsobem výše popsaným.
RNDr. J. Talašová, CSc., Katedra matematické
analýzy a aplikací matematiky PřF UP

Oslovil mne docela nedávno jeden z doktorandů
ústavu, jehož jsem členem. Co prý si myslím o akci,
kterou organizují zejména mladší členové akademické obce filozofické fakulty, k nimž se připojují někteří
další jejich kolegové. Zajímalo ho, co si myslím
o možnosti úspěchu takové akce – o prosazení
razantního zvýšení platů vysokoškolských učitelů
a vědeckých pracovníků, a také o plnění slibů, které
dala vláda v záležitosti prioritní podpory školství
a vědy.
Jsem člověk spějící ke konci své aktivní odborné
kariéry. Sociální postavení a ekonomickou situaci
začínajícího akademického pracovníka si dokážu
uvědomit – ono to totiž nikdy nebylo lepší. Když jsem
byl někdy v roce 1960 pověřen pedagogickým
dozorem nad studenty Palackého univerzity, jimž
mládežničtí funkcionáři zorganizovali prázdninovou
brigádu na dole Čs. armády, měl jsem jako pomocný
dělník na výplatní pásce trojnásobek částky, kterou
mi v Olomouci vyplácela lékařská fakulta. Prostě,
materiální hodnoty se v této zemi vždycky cenily výš
než hodnoty duchovní. Komenský Nekomenský. Takže – nespokojenost mladých kolegů chápu.
Jiná věc než pochopení je ovšem střízlivý odhad
a predikce možné úspěšnosti jejich protestu, zahrnujícího také hrozbu stávkou. Bývá dnes módní
kritizovat stávkující nebo stávkou vyhrožující zdravotníky, že si berou jako rukojmí pacienty. Tahle kritika je
farizejská – každá stávka má jenom tehdy naději na
úspěch, jestliže jinou skupinu občanů bolí. Kvůli
tomu se přece stávkuje, aby byla vláda k něčemu
donucena. Na vládu a politiky nelze tlačit přímo – ti
jsou dobře zaopatření. Nejslabší forma nátlaku je
politická – když něco nefunguje, vypovídá to o jejich
neschopnosti. Jenomže dnes jsou vlády i politici
zvyklí nosit z ostudy kabát, takže to moc nebolí.
Nátlak na vládu je třeba vykonávat z ekonomické
strany, cestou masové nespokojenosti občanů působící akutně a bezprostředně. A tady je ten zakopaný
pes. Univerzitní učitel nebo vědecký pracovník nejsou schopni takový nátlak vyvinout. Rozhodně je

Ad) Z jednání studentské komory RVŠ
(Studentská rubrika, ŽUP č. 26, str. 7)
V odstavci o mezinárodní mobilitě studentů je zmiňována výměna studentů. Na Univerzitě Palackého
taková výměna, jakou popisuje student M. Kohajda,
existuje již od roku 2002. Výměna studentů na ČVUT
je v širším měřítku možná proto, že ČVUT nabízí pro
zahraniční výměnné studenty ucelený program studia přednášený v anglickém jazyce.
Zájemci o jakoukoli studijní mezinárodní aktivitu
mají možnost se informovat na domácí fakultě
u proděkana nebo referentky pro zahraniční záležitosti nebo přijít do Kanceláře zahraničních styků RUP
na Křížkovského ul. č. 8.
V každém případě je dobré cestovat, jak je patrné
ze zmíněného příspěvku, protože se něco nového
dovíme, ale především bychom měli vědět o důležitých věcech v našem nejbližším okolí.
Mgr. J. Herynková
vedoucí Kanceláře zahraničních styků RUP

naivní domnívat se, že když neproběhne na několika
fakultách přijímací řízení, pokazí to ministryni školství spánek. Proč by mělo? Ona přece ví, že děkani
oněch fakult si zajistí přijímací zkoušky jinak (takové
způsoby existují a nějaké stávkokazectví sotva kdo
bude považovat za etický problém v zemi, kde etika
je už řadu let mimo hru jako záležitost zcela efemérní). A pokud by přijímací zkoušky na fakultu neproběhly, jediný logický důsledek bude, že děkan má
zákonný podklad k tomu, aby jednu pětinu svých
pedagogů bez náhrady propustil. Pokud jde o odbory, nepochybuji, že jediné, co je na celé záležitosti
bude zajímat, bude možnost podepřít svá kolísající
úřednická koryta. A že se tím zhorší kvalita vzdělanosti mladých v této zemi? Nedovedu si představit,
že tohle by někomu doopravdy vadilo. Je to přece
záležitost, která se nedá objektivně změřit, a tudíž je
snadno okecatelná. Kýmkoli, včetně ministra školství.
Malé srovnání případné stávky akademiků a učitelů základních škol. Rozdíl je na první pohled
zřetelný. Ani tady nebude ministerstvu školství vadit,
že se děti naučí číst a psát o něco později. Stávka na
základních školách však způsobí podstatné potíže
rodičům, kteří nebudou moci odkládat své děti na
dobu, kdy sami někde vydělávají na své živobytí.
Tohle je argument s velkým „A“, který zapůsobí.
Postižení rodiče jistě dokáží dát důrazně najevo, co si
myslí o neschopnosti své vlády a jejího ministra
školství. Učitelé základních škol mají proto šanci
svou stávku vyhrát. Učitelé vysokých škol tu šanci
nemají.
Předpokládám, že budu nařčen z poraženectví,
případně sociálního cynismu. Jsem připraven to
unést. Vzpomínám si přitom na úvahy Karla Havlíčka,
jednoho z mála inteligentních českých žurnalistů
všech dob, týkající se revolučních událostí roku
1848. Zapamatoval jsem si z toho jeho názor, že
vyzývat k revoltě, která nemá reálnou šanci úspěchu,
je vlastně pitomost.
Prof. S. Komenda, LF UP

Ještě několik slov k tuberkulóze
V březnu uspořádala Klinika plicních nemocí a tbc
přednáškový večer o současných aspektech tuberkulózy. Program odborné schůze byl opakovaně
komentován a diskutován na stránkách Žurnálu UP,
proto pokládám za vhodné reagovat na připomínky
a zároveň přiblížit některé aktuální problémy s tuberkulózou spojené. Na odborném večeru byl podán
epidemiologický přehled, byly uvedeny moderní poznatky o etiopatogenezi, vysvětlena nová legislativa,
předvedeny nové diagnostické a léčebné metody.
Samostatná přednáška pražských kolegů se týkala
chirurgických možností ovlivnění nemoci. Referovalo
se i o rezistentních formách tuberkulózy a podobných onemocnění, jako jsou mykobakteriózy. Kom-

Akademik sport centrum uskutečnilo
další lyžařský kurz
Letos už druhý alpský kurz (od 5. do 10. 4. 2003,
oblast ledovce Mölltal v Korutanech) měl své spokojené účastníky z řad studentů, zaměstnanců UP
i veřejnosti. Plný autobus frekventantů, mezi nimi i ti
skalní (trojnásobní účastníci Alp s ASC UP), se každý
den rozjížděl do lyžařských areálů za sluncem (Nassfeld, Heiligenblut, ledovec Mölltal). Během čtyř dnů
jsme zažili mnoho nejen k vidění, ale i lyžařských
prožitků. Mnozí, včetně už znalých, okusili či objevili
nové z oblasti carvingového lyžování. Jako každý
kurz probíhala výuka lyžování na snowbladech, funcarvových, ale i klasických lyžích.
Velice příjemná atmosféra, úsměvy účastníků
a nakonec i velký dík, který jsme sklidili, nám byly
největší odměnou. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem letošním účastníkům lyžování v Alpách –
Korutanech za jejich účast a předně za jejich nadšení. Byli jste bezvadní! Na vás a další nové tváře se
budeme těšit opět příští sezónu.
M. Suchánková za ASC UP

plexní pohled na tuberkulózu jsme pokládali za
vhodný vzhledem k stálému rozvoji mezioborové
spolupráce v této problematice.
Péče o tuberkulózu v naší republice nadále
zabezpečuje obor Tuberkulóza a respirační nemoci.
Lékaři této specializace provádějí nejen diagnostiku
a léčbu, ale také očkování, dispenzarizaci a depistážní akce, které jsou potřeba k odhalení zdrojů infekce.
Díky této systematické péči je u nás nadále sestupný
trend výskytu nemoci, i když jsme mnohdy svědky
nekompetentních vystoupení v mediálních prostředcích o „narůstajícím výskytu tuberkulózy“. Přesto
zůstává toto onemocnění nadále hrozbou lidské
populace a vyžaduje trvalou péči. Problémem jsou
především rozvojové země Afriky a Asie, kde přes
snahy WHO zůstává velmi vysoká incidence a odkud
se tuberkulóza vinou stále větší migraci obyvatel šíří
do okolních zemí. K vzestupu tuberkulózy skutečně
došlo v některých zemích bývalého Sovětského
svazu nebo ve střední Africe. Celosvětově jsou
tuberkulózou infikovány asi 2 miliardy obyvatel, ročně onemocní asi 10 milionů lidí a 2 miliony na tbc
umírají. U nás dochází k poklesu incidence o 5 % až
6 % ročně, což je velmi příznivý trend. Objevují se
však problematické skupiny obyvatel, jako jsou imigranti z východních zemí, alkoholici, lidé závislí na
drogách a bezdomovci. Všechny rizikové skupiny
nejsou doposud přesně určeny. Celostátní průměr
incidence tbc dosáhl 13,1/100 000 ročně, což nás
zařazuje mezi země s nejnižším výskytem nemoci
vůbec. U rizikových skupin je toto číslo několikanásobně vyšší. Tuberkulózou jsou častěji postiženi
muži a incidence vztažená k věku je nejvyšší u osob
starších 75 let. Je velmi žádoucí rozlišovat tzv.
otevřenou – infekční formu od uzavřené – neinfekční
formy tuberkulózy. Ohrožení pro okolí představuje
jen forma infekční, což bohužel není explicitně
Dokončení na str. 10
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Diskuse, názory, ohlasy
Látalovi o taláru

Myslíte to doopravdy?

Ad) Man in red (Žurnál č. 25, str. 6)

Jako současný předseda KOR VOS UP začínám být
alergický na vyhlašování podpory výzvě „Počítejte
s námi!“. A obzvláště, činí-li tak představitelé akademických senátů fakult. AS fakult přece schvalují
rozpočty, v nich jsou i prostředky na mzdy. Tarifní
platy jsou stanoveny pro UP jednotně, ale jednotlivé
fakulty by si je teoreticky mohly vylepšit – i když
nevím, z čeho.
Proto bych tu část výzvy, která požaduje větší
objem finančních prostředků do školství, především
do vysokého, podpořil. Ale to je výzva pro státní
orgány, především pro vládu.
Na jiném místě se praví něco o stávce během
přijímacího řízení. To chtějí na FF UP stávkovat proti
rektorce, potažmo proti děkanovi FF UP, proti senátu,
který schválil rozpočet FF UP? To chtějí přijít
o nemalou částku z přijímacích zkoušek? Nejsou to
jen laciná gesta a prázdná slova? Kdo chce skutečně
stávkovat, kolik lidí to bude? Byl bych rád, kdyby
všichni ti, kdož podporují výzvu „Počítejte s námi!“
bez výhrad, na tyto otázky odpověděli konkrétními
čísly. Já osobně se domnívám, že odmítnout pracovní povinnost se odváží málokdo. Na rozdíl od svých
mladých kolegů z FF jsem na UP od roku 1985.
KOR VOS, která podpořila právě jen zmiňovanou
část výzvy, bude i nadále jednat. Chce zapracovat
finanční požadavky (každoroční garantovaný nárůst
mezd) do budoucí kolektivní smlouvy. Budou-li odmítnuty, zeptáme se předevšímtěch, kdo v Žurnále
výzvu podporují, zda by byli ochotni stávkovat –
v tomto případě legálně.
Dr. V. Klapal, současný předseda KOR VOS UP

Je dobře, když se občas ve společnosti vyskytne
člověk, jakýsi kongenitální revizor, který obvykle bona
fide prověřuje, zda skutky jedinců v jeho okolí jsou ve
shodě s danými společenskými normami. Může to
být přínosem, pokud taková kontrola vede k pozitivnímu výsledku, není samoúčelná a sebestředná. Je
však přímo neštěstím, když se opakovaně vnucuje se
svou kontrolou člověk s výraznými rysy paranoia
querulans, navíc se zlým úmyslem dotknout se,
zlehčit, osočit.
Pane studente Látale, i když jste „chápal, že jsem
neodolal pokušení obléci si talár“, nepochopil jste,
že předseda AS UP je akademický funkcionář, i když
není taxativně v § 51 Statutu UP – Akademické
insignie vyjmenován. Nepochopil jste, zřejmě jste se
o to ani nesnažil, a proto nevíte, že při slavnostní
inauguraci na UP rektor dosud vždy byl do funkce

uváděn představitelem AS UP, tedy jeho předsedou.
Vyplývá to z logiky věci a je to tak na většině
vysokých škol. Také jste nepochopil, že to není moje
ješitnost obléci se do červeného taláru, ale že to tak
předepisuje scénář ceremonielu již od r. 1993.
Před několika dny jste na zasedání AS LF „zrevidoval“ správnost postupu děkana LF doc. Číhalíka
v jeho volbě proděkanů, dnes patřila vaše pozornost
mně a taláru. Nevím, zda jsou to vaše obsese
neustále se i za trapnou cenu zviditelňovat nebo vás
jako hovězí dobytek v koridě vydráždila červená
barva taláru. Každopádně však nabývám přesvědčení, a nejsem sám, že by vám orientační konzultace
vašich stanovisek a projevů u p. prof. Boučka jenom
prospěla.
MUDr. Z. Zlámal, předseda Akademického senátu UP

Netradiční divadlo
Ve dnech 22. 4. – 23. 4. se v divadelním sále
Uměleckého centra UP (konvikt) konala dvě představení inscenace streifen.eine medea/cyklus medeia
berlínské divadelní skupiny Compagine Kerstin Follenius. Hostování zprostředkovala Pavlína Kalandrová,
studentka IV. ročníku oboru divadelní věda – česká
filologie. Organizačně náročný projekt podpořil Česko-německý fond budoucnosti.
Poznámka o schopnostech studentů, zahraničních divadelnících a nových možnostech v novém
prostoru Uměleckého centra UP by mohla být u konce.
Zbývá ještě „fotečka“ a čtenáři Žurnálu UP jsou
o akci informováni.
Jenže akce má ze strany univerzity přídech
trapnosti. Místnost s názvem DIVADLO byla pro
německé techniky překvapením. Nepříjemným překvapením. V místnosti s výše zmíněným názvem
nebylo nic, co by německé techniky přesvědčilo, že
půdní prostor je i divadelním sálem. V místnosti
nebyla osvětlovací a zvuková technika. Reflektory,
které studenti sehnali prostřednictvím svých kontaktů, nešly zapojit, protože nebyly funkční zásuvky. Díky

Ještě několik slov…
Dokončení ze str. 9
stanoveno v novém Zákonu 258/2000 O ochraně
veřejného zdraví a Vyhlášce 440/2001 O způsobu
a rozsahu hlášení infekčních nemocí. Současný
výklad zákonných norem pak může přinášet řadu
nejasností s nutností izolace a podobně.
Ve světě se rozšiřuje problém koincidence tuberkulózy a onemocnění AIDS. Souvislost je daná
poškozením stejných buněk odpovědných za obranyschopnost organismu. U nás je tento aspekt zatím
málo vyjádřen, stejně jako výskyt rezistentních forem
tuberkulózy, které nereagují na léčbu běžnými antituberkulotiky. Ani při uvedených pozitivních trendech
nelze tuberkulózu u nás v žádném případě podcenit,
což si lékaři i státní orgány dobře uvědomují. Svědčí
o tom i podpora současně probíhající akce vyšetřování bezdomovců, u nichž se zatím zjistil až stonásobně vyšší výskyt tuberkulózy než v běžné populaci.
V budoucnu můžeme očekávat další zkvalitňování
rychlé diagnostiky se zaměřením pozornosti především na rizikové skupiny. Naproti tomu se předpokládá, že bude potřeba obezřetně a s patřičnou argumentací upravovat a omezovat plošné očkování
a přeočkovávání, která se doposud provádějí stejně
jako v době mnohem vyšší incidence. Celosvětově
nebude problematika tuberkulózy ještě velmi dlouho
vyřešena.
Prof. V. Kolek, DrSc.,
přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy LF UP

vynalézavosti techniků se představení (v nouzovém
režimu) realizovala.
Proto navrhuji, aby se cedulka s názvem DIVADLO
odstranila a nemátla studenty, kteří mají o svůj obor
zájem. Své projekty pak mohou realizovat mimo
půdu Univerzity Palackého. Odpadne tím i další
nepříjemnost, kterou měli možnost prožít diváci
spolu s hostujícími divadelníky. Intimní atmosféra
představení byla necitlivě, až hulvátsky narušována
„fotografem“ Žurnálu UP, který okázalým způsobem
prezentoval svou neprofesionalitu.
T. Vrána, student TDDU FF UP

...A PŘÍŠTÍ TÝDNY...
2. KVĚTNA
Studium historie a archivnictví na FF UP: Informační
blok pro zájemce o studium na KH FF UP, aula FF UP,
9.30–16.00 hod.
5. KVĚTNA
M. Caban: Everest & Oyu 2002. Přednáška s promítáním o úspěšné české expedici na Mt. Everest bez
použití umělého kyslíku. U-klub, 18.30 hod.
6. KVĚTNA
Doc. R. Bělohlávek (PřF UP), Mgr. V. Vychodil (PřF
UP): Ekvacionální fragment fuzzy logiky. Seminář
z univerzální algebry a uspořádaných množin, posluchárna č. 301, PřF UP, Tomkova 40, 13 hod.
Doc. Z. Trávníček, Ph.D.: Strukturní aspekty některých biologicky aktivních komplexů přechodných
kovů: současnost a perspektivy. Profesorská přednáška. Posluchárna Katedry anorganické chemie PřF, 14 hod.

Majáles 2003: průvod městem, kapely, divadla, After
party… (program uvnitř čísla).
7. KVĚTNA
P. Ilík: Heat-induced changes in photooxidation of
cytochrome b559 in barley. Seminář, učebna FXIII
Katedry experimentální fyziky PřF UP, tř. Svobody 26,
14 hod. Jednací jazyk – angličtina.
Minach (Hadivadlo Brno): Divadlo hudby, 19.30 hod.
12. KVĚTNA
Divadlo Špílberg Brno: K. J. Erben – Kytice. U-klub,
20 hod.
12.–14. KVĚTNA
4. mezinárodní setkání mladých lingvistů: Jazyky
v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový

prostor. Pořádá Katedra bohemistiky FF UP a Jazykové sdružení ČR.
13. KVĚTNA
Doc. R. Bělohlávek (PřF UP), Mgr. V. Vychodil (PřF
UP): Ekvacionální fragment fuzzy logiky. Seminář
z univerzální algebry a uspořádaných množin, posluchárna č. 301, PřF UP, Tomkova 40, 13 hod.
Prof. S. Staněk, CSc., (PřF UP): Kriterium skoroperiodičnosti řešení lineárních deferenciálních rovnic řádu. Seminář z diferenciálních rovnic, posluchárna č. 202, PřF UP, Tomkova č. 40, 13.30 hod.
Mons. J. Hrdlička: O vztahu církve k uměleckým
památkám a palčivých problémech jejich zachování, zpráva o činnosti Papežské rady pro kulturní
dědictví. Velký sál arcibiskupské kurie, 17 hod.
Ready Kirken: premiérové vystoupení pardubické
kapely, držitelů Grammy. Jako host vystoupí Fresh
Energy. U-klub, 20 hod.
14. KVĚTNA
E. Kotabová: The oxidative damage of the photosynthetic apparatus. Seminář, učebna FXIII Katedry
experimentální fyziky PřF UP, tř. Svobody 26, 14 hod.
Jednací jazyk – angličtina.

Hmm… Vynikající alternativně-folková kapela známá
z učinkování na Festivalu alternativního filmu. U-klub,
20 hod.
15. KVĚTNA
RNDr. Brechlerová (ČZU Praha): Informační bezpečnost. Seminář KI PřF UP, učebna č 401, 13.15 hod.
-red-
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