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RNDr. J. Grygar na UP • Stipendium
města Olomouce pro posluchače UP •
Indický toxikolog na LF UP • Představujeme: noví profesoři a profesorky •
Rozhovor s J. Koulovou, manažerkou
UC UP • VOS zahájí protestní akce •
Studentská rubrika • Diskuse, názory,
ohlasy • Četba na pokračování
Jubilejní desátou přednášku z cyklu Výročních
přednášek k poctě J. L. Fischera, prvního rektora obnovené olomoucké univerzity, jejichž tradice byla založena v roce 1994, k 100. výročí
narození J. L. Fischera, přednesl v aule FF UP ve
čtvrtek 6. 11. RNDr. J. Grygar, CSc., na téma
„Století panspermie“.
(Další informace na str. 2.)
-red-, foto -tj-4

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci
svolává

protestní mítink
akademické obce
k financování českých vysokých škol.
KDY:
středa 19. listopadu 2003 v 10 hodin.
KDE:
aula Filozofické fakulty UP, Křížkovského 10,
Olomouc.
Zve:
Dr. Wilken Engelbrecht, Ph.D.,
předseda Akademického senátu
Filozofické fakulty UP.

Dopis předsedů akademických senátů
veřejných vysokých škol
Hlavním výsledkem schůzky předsedů akademických
senátů cca 20 veřejných vysokých škol, kteří se sešli
5. 11. v Praze, se stal společný dopis předsedovi
Vlády ČR V. Špidlovi, v němž senátoři vysokých škol
vyjadřují zklamání nad pokračující ignorancí problémů
vysokého školství, jež se promítla i do návrhu letošního státního rozpočtu. Předsedové premiéra důrazně
žádají o veřejný příslib, že v souladu s programovými
prioritami vlády bude z prostředků uspořených reformou veřejných financí nejpozději v příštím roce
přednostně financována kvalitativní přeměna veřejných vysokých škol ve prospěch jejich konkurenceschopnosti ve sjednocené Evropě. Podle jejich mínění
budou jinak české vysoké školy vážně ohroženy
masovým odchodem dalších vysoce kvalifikovaných
vědců do zahraničí a odlivem nadaných studentů
z České republiky.
Dokončení a plné znění dopisu na str. 7

Přírodovědecké fakultě se rýsuje naděje na stavbu nového sídla
g Přírodovědecké fakultě UP se rýsuje reálná
naděje, že po desetiletích se jí podaří soustředit obory
vyučované na desítce míst v Olomouci pod jednu
střechou. Vedení fakulty i univerzity v posledních
letech dělalo vše pro to, aby se výstavba nového sídla
dostala do priorit ministerstva školství a stát na ni
uvolnil potřebné peníze. Tento měsíc přišla z Prahy
dobrá zpráva: ministerstvo financí počítá s penězi na
stavbu a částka se objeví již v návrhu rozpočtu na
příští rok.
Snaha dostat všechny obory kromě biologických
do jednoho areálu existuje už 40 let, nyní je však
naděje opravdu reálná, řekl děkan PřF UP prof.
L. Dvořák. V současné době využívá fakulta v Olomouci
14 objektů, z nichž osm je rozloženo ve vzájemně
nesouvisejících lokalitách.
Pokud projde návrh rozpočtu i s částkou na
výstavbu sídla fakulty hlasováním zákonodárců, příští
rok by se mělo začít s pracemi. Areál za zhruba
500 milionů korun by měl vyrůst na nezastavěné
ploše v lokalitě Envelopa, v blízkosti vysokoškolských
kolejí. Nový objekt by měl být uveden do provozu
v akademickém roce 2007/2008. Výhodou místa je
nejen vyřešení otázky, co má na ploše vyrůst, ale
zejména dotvoření vysokoškolského komplexu.

Původní záměr z 80. let realizovat novou výstavbu
komplexního areálu PřF UP v Olomouci-Hejčíně, kde
byla v roce 1992 dokončena část objektu kateder
matematiky, byl zmařen změnou územního plánu města Olomouce. Mezitím se univerzitě podařilo získat
pozemky a objekty bývalého Výzkumného a šlechtitelského ústavu zelinářského v Olomouci-Holici, vhodné
pro umístění biologických kateder. Tyto skutečnosti
byly důvodem úprav rozvojového programu UP, podle
něhož bude nyní Přírodovědecká fakulta UP situována
ve dvou lokalitách města.
-jš-

Senátoři FF UP vyjádřili
nesouhlas s Kodexem
g Na zasedání Akademického

senátu Filozofické
fakulty UP vyvolalo nedávné vydání metodického pokynu rektorky UP – Kodexu mediálního chování na UP
bouři nevole a některými senátory bylo dokonce označeno za pokus o cenzuru na UP. AS FF UP v této
souvislosti vyslovil zásadní nesouhlas s nově vzniklým
dokumentem a uložil svým zástupcům v Akademickém
senátu UP, aby se uvedeným materiálem a s ním
souvisejícími otázkami zabýval na nejbližším zasedání.
-map-

V rámci oslavy 50. výročí Fakulty přírodních věd v Olomouci spojené s „Dnem otevřených dveří“
se pod záštitou rektorky UP prof. J. Mačákové, CSc.,
a náměstka hejtmana Olomouckého kraje RNDr. I. Kosatíka uskuteční

slavnostní shromáždění Vědecké rady a Akademického senátu Přírodovědecké
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
28. 11. 2003 v 10 hod., v Paegas aréně Regionálního centra Olomouc (Jeremenkova 40B).
Úvodní slovo děkana PřF UP prof. L. Dvořáka, CSc., vystoupení hejtmana Olomouckého kraje
Ing. J. Březiny, audiovizuální pásmo prezentující obory pěstované na PřF UP,
vystoupení rektorky UP prof. J. Mačákové, CSc., předání ocenění.
Na slavnostní shromáždění naváže pracovní seminář (v 15 hod. tamtéž), který má na programu
prezentaci PřF UP, vyjádření názorů a představ samosprávy, státní správy a ekonomické reprezentace
regionu na spolupráci s PřF UP a UP a následnou diskusi.

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
RNDr. Jiří Grygar
na Univerzitě Palackého
g Jméno tohoto známého astrofyzika a vynikajícího

popularizátora vědy plní sály zvídavými posluchači
v různých místech naší země již mnoho let. Také jeho
přednáška k poctě J. L. Fischera na téma Století
panspermie naplnila 6. 11. aulu FF UP do posledního
místa a mnozí posluchači stáli při stěnách sálu. Totéž
se opakovalo na jeho odpolední přednášce o záhadách astrofyziky, pořádané Českomoravskou křesTanskou akademií v paláci arcibiskupské kurie na Biskupském náměstí.
Přednáška RNDr. J. Grygara vyjde tiskem ve
Vydavatelství UP, takže kdo ji neslyšel, bude moci si ji
přečíst. Dozví se o vývoji představ o mimozemském
původu života na Zemi od doby autora panspermiové
teorie Svante Arrhenia (1859–1927) do dnešní doby,
provázané mocným pokrokem astrofyziky, vesmírnými sondami a přístrojovou technikou umožňující měření a záznam signálů z vesmírného prostoru nepředstavitelně vysokým rozlišením. Není pochyb, že tato –
v pořadí již desátá – přednáška k poctě JLF patří
k nejzdařilejším.
Kdo přednášku slyšel, mohl si povšimnout, jak
autor pečlivě rozlišuje mezi teorií a hypotézou, mezi
předpokládaným a dokázaným, jak rozhodující je
váha objektivních důkazů, jak se vyhýbá planým
spekulacím. Právě tímto kritickým způsobem postupuje přírodověda tak úspěšně k novým poznatkům
a přináší objevy s významem pro teoretické poznání
a praktickou aplikaci v nejrůznějších oborech lidských
činností.
Dodejme, že RNDr. J. Grygar, CSc., je pracovníkem Fyzikálního ústavu AV ČR a mnoho let spolupracuje se Společnou laboratoří optiky UP a FzÚ AV ČR.
Jeho přednášku uvedla rektorka UP prof. J. Mačáková
a osobnost doktora Grygara přiblížil děkan PřF UP
prof. L. Dvořák.
-mh-

/2/

Lékařská fakulta UP motivuje
g Podobně jako Přírodovědecká fakulta UP rozhodlo
také vedení LF UP o aplikaci jednoho z principů
motivace k vědecké a výzkumné činnosti. Ve snaze
podpořit kvalifikační růst zaměstnanců a prestiž vědecké práce na LF UP vyhlásil děkan LF UP doc.
Č. Číhalík, CSc., v září t. r. Cenu děkana LF UP za
zvýšení odborné kvalifikace, Cenu děkana LF UP za
významnou publikační činnost a Cenu děkana LF UP
za nejlepší studentskou vědeckou práci.
Cena děkana LF UP za zvýšení odborné kvalifikace
je udělována zaměstnancům, kteří měli v roce, za nějž
je cena udílena, na LF UP úvazek alespoň 0,8 a byli
a) jmenováni docentem a jejich věk nepřekročil 35 let;
udělení ceny je doprovázeno částkou 30 000 Kč;
b) jmenováni profesorem a jejich věk nepřekročil 43 let;
udělení ceny je doprovázeno částkou 50 000 Kč.
Cena děkana LF UP za významnou publikační
činnost je určena autorům významných publikací, kteří
měli v roce, za nějž je cena udílena, na LF UP úvazek
alespoň 0,8 a vyšla jim a) monografie; b) vědecká
publikace in extenso (původní nebo přehledný článek)
uveřejněný v cizím jazyce v odborném časopise
s „impact faktorem“; udělení ceny je doprovázeno
částkou 1 000–10 000 Kč, výšku částky navrhne
děkanovi vědecko-výzkumná komise LF UP.

Cena děkana LF UP za nejlepší studentskou vědeckou práci se uděluje pregraduálním nebo postgraduálním studentům LF UP za významnou vědeckou publikaci vydanou tiskem; ročně je možné udělit nejvýše tři
ceny; autor oceněné práce obdrží odměnu ve výši
2 000 Kč formou mimořádného stipendia.
-redVedení UP má tu čest oznámit, že
20. 11. v 11.30 hod.
pronese v aule Filozofické fakulty UP
krátkou přednášku na téma

Current Issues
in Czech – U. S. Relations
Jeho Excelence

Craig Stapleton,
velvyslanec Spojených států amerických
v České republice.
Po přednášce se předpokládají otázky účastníků.

Stipendium města Olomouce pro posluchače UP
g Již v příštím akademickém roce (2004/2005)
mohou vynikající posluchači Univerzity Palackého
získat Stipendium statutárního města Olomouce.
O finanční podporu, jež má příjemci umožnit
studium v zahraničí, nejdéle však po dobu jednoho
akademického roku, může požádat posluchač magisterského studia či doktorského programu na kterékoli
z fakult UP, přičemž v kalendářním roce, v němž
o stipendium požádá, nesmí překročit hranici 31 let
věku. Výběr maximálně dvou kandidátů provede Rada

města Olomouce s přihlédnutím k doporučení UP a za
účasti jejího statutárního zástupce. Maximální výše
všech udělených stipendií je 250 000 Kč ročně.
Formulář příslušné žádosti a podrobnější informace
získají případní zájemci v Kanceláři zahraničních styků UP
a na Magistrátu města Olomouce (zahraniční oddělení).
Žádosti o Stipendium statutárního města Olomouce mohou podávat uchazeči do 31. 12. 2003. Všichni
žadatelé budou nejpozději do 1. 3. 2004 uvědoměni,
zda ve výběru uspěli, či nikoli.
-map-

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Genologický systém kultury na Moravě
g Výzkumný záměr MŠMT ČR MSM 152100017 –

Výzkum historie a kultury Moravy jako modelu pro
existenci regionu, realizovaný na Filozofické fakultě
UP, již přinesl řadu závažných knižních, sborníkových
a časopiseckých publikací prohlubujících naše poznání moravských dějin a kultury. V rámci tohoto
výzkumného záměru byla na FF UP v říjnu loňského
roku uspořádána mezinárodní vědecká konference
Jazyk a literatura na Moravě, zasvěcená též 250. výročí
narození „patriarchy slavistiky“ – Josefa Dobrovského. Navazující vědecká konference s názvem Genologický systém kultury na Moravě, pořádaná ve dnech
30. a 31. října 2003 na FF UP, byla zaměřena úžeji na
problematiku některých druhů a typů (příp. žánrů)
kulturních aktivit etnik obývajících teritorium Moravy
od počátků do současnosti. Program konference byl
proto koncipován vpodstatě chronologicky jak v plenárním zasedání, tak ve dvou sekcích – sekci filologicko-historické a sekci dějin umění; vedle převažujících badatelů olomouckých vystoupili se svými příspěvky badatelé opavští a ostravští, ale i pražští. Po
zahájení konference v aule FF UP děkanem této fakulty
I. Bartečkem a bilančním referátu hlavního řešitele
výzkumného záměru E. Petrů (jenž přednesl zástupce
hlavního řešitele L. Machala) se v plenárním zasedání
řešila problematika kulturní krajiny v historickém
pojetí s přihlédnutím k Moravě a Slezsku (J. Bartoš,
FF UP), genologického systému malířství 17. století
na Moravě (M. Togner, UP) a literatury moravských
Židů (I. Fialová, UP).
Program filologicko-historické sekce byl rozčleněn
na vystoupení věnovaná literárněhistorické a historické problematice a na referáty jazykovědné. Genologický přístup k literární tvorbě se v konferenčních
vystoupeních projevil zkoumáním žánrové specifič-

PhDr. Otfried Pustejovsky
se rozhodl darovat UP knihovnu
g V Olomouci jsme se s významným současným

německým historikem O. Pustejovskym, přítelem
letos zesnulého prof. F. Seibta, mohli setkat již
několikrát. Naposledy jsem pozval O. Pustejovskyho
do Olomouce k přednáškovému týdnu v roce 2000.
Letošní pozvání dr. Pustejovskyho mělo kromě přednášek na univerzitě, bádání v archivu a přátelských
setkání s prof. Traplem a dalšími kolegy pro našeho
milého hosta ještě jeden význam. Jak uvedl, vzhledem ke své „rodácké příslušnosti do olomoucké
metropolitní oblasti“ (z hlediska církevně správního,
narodil se v Ostravě) a intelektuálně profesionálnímu
tíhnutí k Moravě a Olomouci, se totiž rozhodl, že
věnuje svou rozsáhlou knihovnu olomoucké univerzitě. S PhDr. R. Hladkým, ředitelem IC UP, svůj záměr
projednal v pondělí 3. 11. na počátku návštěvy,
v pátek 7. 11. podepsali dohodu o postupném
předávání fondů. První část – řadu odborných časopisů v kompletním vydání několika desítek ročníků
titulů, u nás patrně jinde nedostupných, přivezl
a předal již nyní. Dar, který poměrně zatížil jeho vůz
(360 kg), doložil precizně vypracovanou dokumentací, usnadňující katalogizaci. Dr. Pustejovskyho jsme
představili rektorce prof. UP J. Mačákové, CSc.,
děkanu CMTF UP doc. P. Chalupovi, Th.D., dalším
vysokým představitelům UP a také RNDr. J. Fischerovi a rodině Fischerově, mj. při příležitosti setkání
po výroční přednášce dr. Jiřího Grygara, CSc.,
pořádané každoročně k poctě J. L. Fischera. Dárci
vyslovujeme zatím alespoň touto cestou dík za jeho
rozhodnutí k velkorysému skutku.
Během své týdenní návštěvy se host, pobývající
jako vždy u Musilových na Žerotínově náměstí,
zhostil několika přednášek. Na Cyrilometodějské
teologické fakultě přednášel na sociálně psychologické téma týkající se postojových stereotypů a předsudků v internacionálních vztazích. Na Katedře germanistiky FF, po uvítání prof. I. Fialovou, přednášel o německých literátech žijících na Moravě. Na
Katedře historie pronesl 5. 11. přednášku na téma
Německo-český dialog před vstupem České republiky do Evropské unie z pohledu historika.
Prof. J. V. Musil, CMTF UP

nosti děl autorů spjatých s Moravou – Huga Kołłątaje,
významného polského osvícence a politika vězněného
na přelomu 18. a 19. století v Olomouci (M. Sobotková, UP), brněnského naturalisty a symbolisty Josefa
Merhauta (D. Vlašínová, SU Opava), současného prozaika Antonína Bajaji jako autora „moravského
romaneta“ (L. Machala, UP), ale
také různorodosti odkazu brněnského literárního vědce Stanislava
Součka (L. Pavera, SU Opava)
a moravského polyglota a spisovatele Františka Vymazala (O. Bláha, UP). Obecněji pojatá genologická analýza se koncentrovala na
zdroje epiky v próze Slezska
a severovýchodní Moravy (J. Svoboda, OU Ostrava),
na studiové divadlo na Moravě v 70. a 80. letech
20. století (T. Lazorčáková, UP) a na doklady žánrových proměn v moravském písňovém folkloru (J. Fiala,
UP). Typologií odborných prací, konkrétně organologických, se zabýval příspěvek týkající se specifičnosti
publikací o historických varhanách na Moravě
(K. Fridrichová-Raueová, UP). Následující, lingvisticky orientovaná vystoupení byla věnována tzv. krakovskému pasionálu (K. Hádek, UP), české redakci
staroslověnštiny v souvislosti s kulturou Velké Moravy
(M. Vepřek, UP) a fenoménu městskosti v olomoucké
němčině 20. století (J. Jodas, UP). Poslední dva
referáty hodnotily, čím přispěla moravská univerzitní
pracoviště, najmě olomoucké, výuce češtiny jako
cizího jazyka (M. Hádková, UP) a jak je Morava
prezentována v učebnicích češtiny pro cizince (J. Hasil,
UK Praha).
Zaměření na tvůrčí přínos jednotlivých výtvarných
umělců či jejich sdružení na jedné straně a na
konkrétní projevy uměleckých slohů a technik na
Moravě na straně druhé vykázalo konferenční jednání
v sekci dějin umění. Byli tak připomenuti švýcarský
malíř Hans Fries a Morava okolo roku 1500 (I. Hlobil,
UP), grafik Jana Willenberger a výzdoba moravských
tisků 16. a 17. století (O. Jakubec, UP), jakož
i program uměleckého spolku Koliba jako pokus
o kulturní projekt Moravy (P. Šopák, SU Opava).

Pozornosti se dále dostalo některým zvláštnostem
ikonografie moravských denárů (P. Černý, UP), nástěnné malbě doby lucemburské na Moravě (T. Knoflíček, UP), pozdně gotické plastice na Moravě
(H. Vorlová, UP), pozdně gotickému reliéfu z Krasíkova jakožto
příspěvku k pozdně gotickému
sochařství na Moravě (H. Dáňová, Národní galerie Praha), Moravě v baroku a evropským městům umění (L. Daniel, UP), nerealizovanému projektu sloupů jezuitských světců před kostelem
Panny Marie Sněžné v Olomouci
(M. Pavlíček, UP) a polychromii
a sgrafitu v architektuře 19. století
na Moravě (M. Horáček, UP). Že nezanedbatelným
znakem regionu je místní kuchyně, doložila nejen
diskuse v závěru jednání filologicko-historické sekce,
ale i příspěvek v sekci dějin umění pojednávající
o stravě a jídelních zvyklostech olomouckých měšTanů na přelomu středověku a raného novověku (J. Bláha,
UP). Na jednání konference se výrazně podíleli doktorandi, na bohaté diskusi i studenti.
Společenské setkání účastníků konference se odehrálo v olomoucké restauraci Podkova, jejíž klenby
pamatují časy Marie Terezie a pod nimiž zazněla při té
příležitosti „stolní hudba“ tria řízeného K. Fridrichovou-Raueovou (UP). Ke zdařilému průběhu konference
nemálo přispěli pracovníci Konferenčního servisu UP.
Následující, tentokrát mezinárodní vědecká konference, realizovaná jako 3. a současně závěrečná
konference v rámci výše uvedeného výzkumného
záměru, se bude na FF UP konat ve dnech
24.–26. června 2004 pod názvem Mars Moravicus –
neklidná léta Moravy (s emblematickým odvoláním
na spis Tomáše Pešiny z Čechorodu z roku 1677,
zachycující válečnou historii Moravy do roku 1526).
Pro publikování příspěvků z těchto konferencí, popřípadě i jiných „moravsky“ zaměřených studií a monografií, se ukazuje jako účelné založení nové série
v rámci ediční řady AUPO, Fac. phil., a to pod
adekvátním názvem Moravica.
Prof. J. Fiala, CSc., FF UP

Indický toxikolog na Lékařské fakultě UP
g

Ve dnech 8. až 17. 10. 2003 navštívil Ústav
lékařské chemie a biochemie LF UP prof. Beedu
Sashidhar Rao z Katedry biochemie Přírodovědecké
fakulty Osmania Univerzity, Hyderabad, Indie. Prof.
Rao byl pozván olomouckou pobočkou České společnosti chemické. Na samém počátku kontaktů pracovníků naší univerzity s prof. B. S. Rao byla více než
jednoroční e-mailová korespondence. Ústav lékařské
chemie LF UP řeší problematiku bezpečnosti používání rostlinných látek a extraktů v humánních a veterinárních přípravcích. Indické pracoviště projevilo zájem
o publikace olomouckého týmu zaměřené na studium
biologické aktivity kvartérních isochinolinových alkaloidů. Dlouhodobým problémem chudých obyvatel
zejména indického venkova je používání jedlého oleje,
většinou řepkového, který může být kontaminován
olejem ze semen Argemone mexicana (Papaveraceae). Tato bodlákovitá rostlina byla do Indie zavlečena
z Mexika a je hojně rozšířena jako plevel. Její semena
obsahují značné množství oleje a alkaloidy sanguinarin a jeho dihydroderivát. Po požití řepkového oleje
kontaminovaného argemonovým olejem (děje se tak
záměrně ze strany nepoctivého prodejce) dochází
k metabolickému rozvratu organismu a u 5 % intoxikovaných jedinců k srdečnímu selhání s následnou
smrtí. Poslední hromadná otrava kontaminovaným
řepkovým olejem byla zaznamenána ve státě Chattisghar (Indie) v červenci tohoto roku. Syndrom „Epidemic dropsy“ je dáván do souvislosti s přítomností
kvartérních benzofenathridinových alkaloidů v argemonovém oleji. Přes několik desetiletí trvající úsilí
toxikologů nejsou dodnes jednoznačně známy toxické
komponenty argemonového oleje.
Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP patří
v oblasti studia biologických účinků kvartérních benzo-

fenantridinových alkaloidů k předním světovým pracovištím. Během vzájemné korespondence týkající se
toxicity semen A. mexicana mezi pracovníky ústavu
a indickým pracovištěm byly nalezeny blízké postoje
k dané problematice, které posléze vyústily k pozvání
předního indického toxikologa k návštěvě Olomouce
a napsání společného projektu. Prof. Rao pozvání přijal
a v polovině října jsme jej mohli přivítat na ústavu.
Prof. Rao patří k uznávaným odborníkům ve
výzkumu alfatoxinů, vysoce toxických metabolitů některých plísní. Jeho specializací je stanovení těchto
metabolitů imunoanalytickými metodami v potravinách a u savců. Druhou oblastí jeho zájmu je
problematika „Epidemic dropsy syndrome“, které se
věnuje více než dvacet let. Prof. Rao je autorem nebo
spoluautorem 57 odborných publikací, spolupodílel
se na přípravě čtyř monografií, je stálým recenzentem
sedmi odborných časopisů a působí jako konzultant
Světové zemědělské organizace při OSN (Food and
Agriculture Organisation of the United Nations) pro
hodnocení projektů stanovení mykotoxinů v potravinách. Jeho odborných služeb využívají indické státní
instituce a potravinářské podniky. Prof. Rao vede na
Katedře biochemie desetičlenný tým složený z vědeckých pracovníků a Ph.D. studentů. Během jeho krátké,
ale plodné návštěvy v Olomouci byl dokončen návrh
projektu, který je zaměřený na studium biologických
účinků kvartérních benzofenathridinových alkaloidů
a dalších komponent argemonového oleje s hlavním
cílem objasnit, které látky jsou příčinou toxicity semen
A. mexicana, a zahájeny práce na charakterizaci
složení rostlinného oleje. V programu indického hosta
byla přednáška pro studenty chemických oborů
Dokončení na str. 4
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ZPRÁVY, INFORMACE,
OZNÁMENÍ
Rektorka UP si Vás dovoluje pozvat na
slavnostní akty

promoce absolventů
doktorského studijního programu
Cyrilometodějské teologické fakulty,
Lékařské fakulty, Filozofické fakulty,
Přírodovědecké fakulty a Pedagogické fakulty UP,
a

předání jmenovacích dekretů docentům,
kteří se habilitovali na Lékařské, Filozofické,
Přírodovědecké a Pedagogické fakultě,

předání cen rektorky UP
a Klubu absolventů a příznivců UP,
a předání čestného uznání autorům
vědeckých monografií.
Obě zasedání se uskuteční v aule FF UP
dne 21. 11. ve 13 a 14 hod.
Děkan Lékařské fakulty UP vypisuje

výběrové řízení
na obsazení míst:
– odborného asistenta nebo asistenta Ústavu lékařské biofyziky, pracoviště biometrie; kvalifikační požadavky: dokončené VŠ vzdělání přírodovědného nebo
technického směru, ukončené nebo probíhající studium doktorského programu, přednost mají uchazeči
s praxí v oblasti aplikace výpočetní techniky, analýzy
dat nebo medicíny, nutná dobrá znalost práce na
počítači a práce s manuály, znalost programování
výhodou, předpoklady pro pedagogickou a vědeckou
práci, aktivní znalost angličtiny, spolehlivost, odpovědnost, komunikativnost; předpokládaný termín nástupu 1. 1. 2004.
– odborného asistenta nebo asistenta Ústavu imunologie; kvalifikační požadavky: ukončené VŠ vzdělání lékařského nebo přírodovědeckého směru, minimálně 3 roky praxe v oboru imunologie, znalost
anglického jazyka, znalost laboratorních metod v diagnostické laboratoři.
Přihlášky, doložené osobním dotazníkem, životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci a přehledem
vědecké a publikační činnosti, zašlete do 7. 12. 2003
na Děkanát LF UP, tř. Svobody 8, 771 26 Olomouc.
-lfup-

Studentská konference
Při příležitosti Mezinárodního dne studentstva pořádá
ELSA Olomouc (The European Law Students Association – Evropské sdružení studentů práv) studentskou
mezinárodní vědeckou konferenci s názvem Občan
a právní stát. Akce proběhne ve dnech 19.–20. 11.
v prostorách Právnické fakulty UP.
Více informací viz http://elsa.upol.cz.
-es-

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Spolupráce Katedry slavistiky FF UP
a Generálního konzulátu Ruské federace se úspěšně rozvíjí
g

Sedmého října letošního roku se v Brně na
pozvání Generálního konzulátu Ruské federace (GK RF)
sešli zástupci rusistických kateder z moravských
univerzit. Filozofickou fakultu UP reprezentovali tři
učitelé v čele s doc. E. Vysloužilovou, CSc., a čtyři
studenti. Zájem o schůzku byl nečekaně vysoký, a tak
sál byl zcela zaplněn mnoha desítkami pedagogů,
studentů a osobností působících v čele různých
rusistických organizací. Nabitý program trval zhruba
půldruhé hodiny. Úvodní slovo pronesl konzul V. I. Sibilev, CSc., z jehož osobní iniciativy se setkání
uskutečnilo. Zmínil se mj. o akcích, na nichž se jeho
úřad podílí, a zdůraznil, že konzulát má velký zájem na
pokračování a zintenzivnění spolupráce s pedagogy
a studenty, kteří se ruštině věnují.
Jeho vystoupení doplnila vedoucí Ruského centra
vědy a kultury se sídlem v Praze, jež také vyvíjí bohaté
vzdělávací a kulturní aktivity. Pro studenty jsou zvlášT
přínosné jazykové kurzy ruštiny a státní zkoušky
z ruského jazyka, jež jsou pořádány ve spolupráci
s Puškinovým institutem v Moskvě.
Ke slovu se dostali též představitelé různých
rusistických organizací (Česká asociace rusistů, Společnost přátel východu aj.) a vydavatelé ruskojazyčných periodik.
Poté všichni se zaujetím shlédli nový film o Sankt
Petěrburgu, jenž letos oslavil třísté výročí založení.
Pak si přítomní rusisté mohli vybrat z bohaté nabídky
rusky psaných tiskovin a propagačních materiálů
a poté následovalo pohoštění formou švédského

g Poprvé v historii významných interdisciplinárních
setkání gastroenterologicky orientovaných pracovišT
byl pořádán kongres české a slovenské gastroenterologické a hepatologické společnosti ve dnech 2.–4. 10.
2003 v Olomouci. Kongres se konal pod záštitou prof.
J. Mačákové, CSc., rektorky UP, doc. Č. Číhalíka,
CSc., děkana Lékařské fakulty UP, MUDr. J. Vomáčky,
Ph.D., ředitele Fakultní nemocnice Olomouc, Ing.
M. Tesaříka, primátora Města Olomouce a Ing.
J. Březiny, hejtmana Olomouckého kraje. Prezidentem
kongresu byl prof. M. Duda, DrSc., přednosta
II. chirurgické kliniky FN a LF UP a generálním
sekretářem prof. J. Ehrmann, CSc., přednosta II. interní
kliniky FN a LF UP. Tématika kongresu byla následující: pohled gastroenterologa a chirurga na vybrané
otázky v gastoenterologii a hepatologii, onemocnění
jícnu, idiopatické střevní záněty, helicobacter pylori,
komplikace endoskopických a laparoskopických výkonů, volná sdělení a sekce sester.
Kongres se konal v prostorách Právnické fakulty
UP Olomouc. Program probíhal ve třech sekcích a byl
uspořádán do bloků: postgraduální kurz, přednášky,
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Bronzovou medailí MUDr. J. Jánského oceňuje
Český Červený kříž desateronásobné dárce krve. Na
zasedáních Akademického senátu PřF UP již tradičně
předal děkan Přírodovědecké fakulty UP prof. L. Dvořák,
CSc., toto vyznamenání studentům PřF UP P. Horníkovi
a M. Pastorkovi. Při této příležitosti jim poděkoval za
lidský přístup a reprezentaci PřF UP na veřejnosti.
-mj-

sympozia, hlavní sekce, volná sdělení, videosekce
a sekce posterů. Celkem zaznělo 148 ústních sdělení
a prezentováno bylo 78 posterů. Souhrny přednášek
a posterů byly zveřejněny v časopise Biomedical
Papers. Mezi přednáškovými sály byl zajištěn televizní
přenos. Na kongres přijelo 815 účastníků, z toho bylo
140 zdravotních sester. Přednášeli zde i zahraniční
odborníci z Francie, Německa, Rakouska, Slovenska,
Švédska a Velké Británie. Kongres podpořilo a vystavovalo zde celkem 48 farmaceutických firem a firem
zabývajících se zdravotnickou technikou. Bohatý byl
i doprovodný společenský a kulturní program.
Organizace kongresu se dobře zhostil Konferenční
servis UP za pomoci pracovníků II. chirurgické
a II. interní kliniky FN a LF UP v Olomouci.
Závěrečné zhodnocení kongresu provedl doc. L. Jurgoš, CSc., předseda Slovenské gastroenterologické
společnosti. Ocenil vysokou odbornou, společenskou
i organizační úroveň kongresu a jeho velký význam pro
udržování tradičních dobrých kontaktů odborníků z České
republiky, Slovenska a dalších zemí.
Prof. M. Duda a prof. J. Ehrmann, LF UP
(redakčně kráceno)

Jubilea
Blahopřejeme!

slavnostní vyhlášení nejlepších kanoistů
roku 2003
MAPEI Kanoista roku 2003.

Bližší informace: www.kanoe.cz.

Bronzové medaile J. Jánského na PřF UP

XXIX. kongres gastroenterologů a hepatologů

Český svaz kanoistiky,
statutární město Olomouc,
Katedra rekreologie FTK UP
a oddíl kanoistiky SK UP pořádají

Vyhlášení vítězů v jednotlivých disciplínách
proběhne jako společenský večer
s netradičním doprovodným programem
v Regionálním centru Olomouc
22. 11. 2003 v 18 hod.

stolu, sestávající z mnoha výtečných, typicky ruských
pokrmů a nápojů, jež připravili pracovníci konzulátu.
Na tuto schůzku navázala 25. 10. prohlídka Olomouce a Sv. Kopečku, kterou pro pracovníky konzulátu pořádali studenti 5. ročníku za vedení doc.
L. Stěpanovové. Univerzita, knihovna, parky, historické jádro Olomouce, slavnostní oběd, komplex býv.
kláštera Hradisko a svatokopecký chrám spolu
s pečlivě připraveným výkladem (chystá se tištěné
vydání všech příspěvků, neboT jiné materiály v ruštině
tohoto druhu zatím k dispozici nejsou) zanechaly ve
všech účastnících exkurze nezapomenutelný dojem.
A konečně, zatím poslední společnou akcí GK RF
a Katedry slavistiky FF UP byla beseda V. I. Sibileva se
studenty a pedagogy FF UP, jež se uskutečnila 11. 11.
v prostorách FF UP. Studenti se v ní zaměřili na získání
více informací mj. o obchodních aktivitách ruských
firem, v nichž by rádi našli své budoucí uplatnění.
-jg-

U příležitosti životního jubilea obdržela 4. 11. 2003
doc. D. Walterová, CSc., z Ústavu lékařské chemie
a biochemie LF UP zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj
UP.
-red-, foto -tj-

Indický toxikolog…
Dokončení ze str. 3
s názvem „Biological Monitoring of Aflatoxins“. Kromě pracovní části návštěvy měl host připraven
i zajímavý společenský program. Prohlídka historického centra a olomouckých parků spolu s půldenním
výletem podzimní přírodou na hrad Bouzov a Javořičské
jeskyně byla hostem velmi oceněna. Pro prof. Rao to
byla první návštěva střední Evropy.
Chtěl bych poděkovat za Ústav lékařské chemie
a biochemie LF UP olomoucké pobočce České společnosti chemické, která návštěvu prof. Rao zajistila
a vyjádřit své přesvědčení, že, navázaná česko-indická
spolupráce se bude rozvíjet a v brzké době přinese
cenné výsledky, které budou rozšiřovat lidské poznání
o rostlinných látkách a pomohou objasnit, které
komponenty argemonového oleje jsou odpovědné za
jeho toxicitu, a tím umožnit kauzální léčbu při otravě
tímto olejem.
Mgr. P. Kosina, Ph.D., LF UP

PŘEDSTAVUJEME

Noví profesoři a profesorky UP
I v tomto čísle pokračujeme v představování nových profesorů a profesorek UP, kteří byli
jmenováni 5. 6. 2003. Dalším z nich je:

Prof. PhDr. et PaedDr. Pavel Marek, Dr. (1949)
Filozofická fakulta UP, vedoucí Katedry politologie a evropských studií.
Obor: české dějiny.
Vědecká a výzkumná specializace: české
dějiny 19. a 20. století.

Prof. P. Marek, Dr., je autorem (spoluautorem) 11 vědeckých monografií, asi 130 studií
ve vědeckých časopisech a sbornících, dvou
bibliografií, 10 edičních svazků, šesti populárně-vědních knížek, přes 500 popularizačních
článků v novinách a časopisech, přes 200 recenzí v odborných časopisech, asi 20 libret
a scénářů výstav; z toho byly tři práce publikovány v zahraničí. Citovanost: 45 prací ve
(cca) 133 případech.

Významné publikace z posledních pěti let:
Český katolicismus 1890–1914. Kapitoly
z dějin českého katolického tábora na přelomu 19. a 20. století. Olomouc 2003, 649 str.
České schisma. Příspěvek k dějinám reformního hnutí katolického duchovenstva v letech 1917–1924. Olomouc 2000. 333 str.
Emancipation of Czech political catholicism, 1890–1914. East European Quarterly
(University of Colorado, USA), 37, 2003, No. 1,
March, s. 1–17.
Poslední kongresovou přednášku na téma
Albert Ehrhard a čeští katoličtí modernisté
přednesl prof. P. Marek, Dr., na mezinárodním
kongresu v Praze „Živý odkaz modernismu“
pořádaném Husovou teologickou fakultou UK
v listopadu 2002.
Prof. P. Marek vede sedm postgraduálních
studentů v oboru politologie – mezinárodní
vztahy. Přednáší v oborech moderní české
a evropské dějiny, mezinárodní vztahy a dějiny
politického stranictví na Filozofické fakultě UP.
Je organizátorem výzkumu dějin českého
politického stranictví (konference, sborníky),
připravil publikaci Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa
v letech 1861–2000 (Olomouc 2003; zcela
rozebrána – chystá se druhé, rozšířené vydání v nakladatelství Doplněk 2003.)
-red-, foto -tj-

Proč jsem se stal profesorem
K zamyšlení nad touto otázkou vyzval před časem předseda redakční rady Žurnálu UP prof. M. Hejtmánek některé
z nově jmenovaných profesorů UP. Dnes seznamujeme naše čtenáře s úvahou prof. P. Marka (viz výše):
Přiznám se, že výzva předsedy redakční rady
Žurnálu UP prof. M. Hejtmánka, abych napsal pár vět
na téma, jak a hlavně za co jsem se stal univerzitním
profesorem, ve mně vzbudila jisté rozpaky: mé řádky
mají směřovat k tomu, abych svým příkladem přispěl k vyvolání zájmu o akademickou kariéru. Rozpaky proto, neboS podnět vnímám jako něco, co je
mému naturelu zcela cizí, čím nejsem a být nechci.
Pokud by snad můj případ mohl něčemu posloužit,
tak asi jen konstatování, že zřejmě nikdy v životě není
pozdě…
Na rozdíl od mnoha kolegů (a do budoucna také
mladších a mladých následovníků, kteří mají možnost působit na vysoké škole hned od absolutoria)
svou profesní dráhu nedělím na období asistentské,
docentské a profesorské, ale má „kariéra“ sestává
jen ze dvou fází s mezníkem v roce 1991, kdy jsem
jako „muž po čtyřicítce“ a „z praxe“ po několika
neúspěšných porevolučních konkursech formálně
zakotvil na katedře českého jazyka (vzděláním rusista a historik!) Pedagogické fakulty UP, abych tak
zahájil (prakticky na katedře občanské výchovy) svou
činnost na akademické půdě. Ani tehdy ani dnes
nesdílím přesvědčení, že jsem to měl zapotřebí,
neboS jsem to do té doby „dotáhl“ na ředitele okresní
instituce a tehdejší revoluční poměry nabízely ambiciózním jedincům „na správném místě“ a v jistých
sférách mnohé. V té době mě ani ve snu nenapadlo,
jak se bude má další životní cesta vyvíjet, a také
v žádném případě nad ní neblikala bludička akademických titulů jako výraz uspokojení a naplnění
životních ideálů a snů. Hlavním a v podstatě jediným
motivem mého „kroku do neznáma“, „počinu ohrožujícího hmotný standard rodiny“, byla snaha zakotvit tam, kde existují přijatelné podmínky pro možnost
věnovat se plněji vědecké a odborné činnosti. Zdá
se, že v tomto předpokladu jsem se nezmýlil – a vše
ostatní, cesta za nynějšími metami, byla pouze věcí
každodenní usilovné dvanáctileté práce.
Tuctu let ve znamení „sběru titulů“ však předcházelo téměř 20 let „přípravy“ na akademickou dráhu,

protože jsem se neuměl narodit ve „správný čas“
a hlavně do „správné rodiny“ (pravda, později jsem
tomu napomohl i některými svými „neuváženými“
kroky); s trochou nadsázky toto období (k nelibosti
mých tehdejších spolupracovníků a kolegů) označuji
za „ztracená léta“.
Po vstupu do praxe, veden potřebami profese
a pod vlivem svého vysokoškolského učitele PhDr.
A. Přichystala (viz sérii statí o životním díle Josefa
Vaci), jsem se začal programově věnovat studiu
minulosti regionu, v němž jsem působil, a má první
pojednání patří spíše do sféry literárních dějin, dějin
umění, divadla a národopisu, než do „klasické“
historie. Podařilo se mně rozvinout ediční činnost
a redakčně připravit a vydat několik desítek tisků,
brožur a sborníků věnovaných zejména architektonickým památkám (např. Kotěrovu slavnému Národnímu domu v Prostějově) a osobnostem regionu (do
sborníku s názvem „Frygickou čapku mám“ tehdy
přispěla řada badatelů z UP). Souběžně vznikaly
četné studie z dějin Prostějova na přelomu
19. a 20. století; několikaletá badatelská práce
vyústila v koncipování monografie pojednávající
o zápasu českých místních elit s představiteli německé menšiny o správu města a o výstavbě Prostějova (v jeho „zlaté éře“) v letech před 1. světovou
válkou. Toto badatelské zaměření na moderní dějiny
města a regionu se pro mě stalo základním směrem
zájmu i v 80. letech a vyústilo ve snahy sestavit
kolektiv autorů, jenž by sepsal moderní dějiny Prostějova. Teprve po téměř 20 letech se projekt podařilo
v transformované podobě (a také už za vedení prof.
PhDr. Miloše Trapla, CSc.) realizovat.
„Dramatická“ 80. léta mně na jedné straně přinesla na čas zákaz publikační činnosti, na druhé
straně jsem si vyvzdoroval alespoň možnost jezdit po
archivech a programově jsem se věnoval studiu
tištěných pramenů, novin a časopisů; tento zájem
zúročila mj. retrospektivní bibliografie Prostějovska
s téměř 11 000 položkami (nikým sice necitovaná,
Dokončení na str. 6

ZPRÁVY, INFORMACE,
OZNÁMENÍ
Pořadatelé regionálního kola soutěže

Gaudeamus Olomouc 2003
Česká hlava
srdečně zvou
k slavnostnímu vyhlášení výsledků
nultého ročníku.
Vyhlášení výsledků soutěže, jež vznikla při
příležitosti konání druhého národního ročníku
soutěže Česká hlava 2003
za účelem podpory vědecké a technické
inteligence a popularizace vědy na území
Olomouckého kraje jako jedna z aktivit
Multimediálního parku, proběhne
ve středu 19. 11. 2003 v kongresovém sále
Krajského úřadu Olomouckého kraje od 16 hod.
V programu budou představeni soutěžící
se svými projekty z Přírodovědecké, Filozofické
a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.

Mezinárodni konference
Pohyb a zdraví na FTK UP
Ve dnech 21. a 22. 11. pořádá Fakulta tělesné kultury
UP tradiční mezinárodní konferenci s názvem Pohyb
a zdraví (Movement and Health). Zaměření a profil
konference charakterizuje hlavní odbornou orientaci
fakulty vyjádřenou klíčovými slovy pohyb – zdraví –
životní styl. V sekcích zaměřených na fyzioterapii,
motoriku člověka, biomechaniku, turistiku, aplikovanou
tělesnou výchovu a outdoor aktivity vystoupí kolem
115 přednášejících v několika sekcích, úvodních přednáškách a workshopech a celkový počet účastníků se
blíží číslu 200. Program konference a další informace
naleznete na adrese http://pz2003.upol.cz.
Prof. F. Vaverka CSc., předseda konference

Přednášet bude senátor J. Zieleniec
Ve středu 19. 11. 2003 se na Právnické fakultě UP
uskuteční přednáška senátora J. Zieleniece, českého
zástupce v Konventu na téma Evropská ústava a Česká
republika. Všichni studenti i další zájemci jsou srdečně zváni do rotundy PF UP ve 13.15 hod.
-red-

Mikulášská show pro děti
Akademik sport centrum UP zve děti a vnoučata
zaměstnanců UP na Veselou Mikulášskou show spojenou s nadílkou, písničkami, legrací 30. 11. 2003 ve
14.30 hod. v divadelním sále Domu armády,
Tř. 1. máje Olomouc.
V případě zájmu je třeba děti co nejdříve nahlásit
telefonicky (585 636 452, 51) nebo e-mailem (vyroubalova@rupnw.upol.cz).
-redFakulta tělesné kultury UP přijme do hlavního pracovního poměru na místo

vedoucího provozně-technického odboru
pracovníka s VŠ vzděláním, který má praxi v komplexním řízení majetkové a provozní správy budov
a objektů včetně zpracování návrhu na rozpočet,
finanční zajištění a provozní řády; dobrou orientaci
v BOZP a PO; orientační znalost vyhl. MZd č.107/2001 Sb.;
zkušenosti ze spolupráce se stavebními a obchodními
partnery a v jednání s dodavateli; uživatelskou znalost
PC.
Nástup 1. 1. 2004 nebo dohodou.
Profesní životopisy s přehledem praxe a doklady
o vzdělání přijímá do 21. 11. 2003 personální oddělení FTK UP, Tř. Míru č.115, 771 11 Olomouc.
-ftk-

Upozornění redakce
Vzhledem k termínu státního svátku 17. 11. 2003
redakce univerzitního týdeníku upozorňuje, že v týdnu
od 17. 11. do 23. 11. 2003 Žurnál UP nevyjde.
Děkujeme za pochopení.
-red-
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ROZHOVOR

O Uměleckém centru UP s jeho novou manažerkou J. Koulovou
Pomyslný štafetový kolík převzala prvního září z rukou
J. Kordy, dosavadního manažera Uměleckého centra
UP, J. Koulová. Ve výběrovém řízení, jež proběhlo
koncem června, nabídla především své zkušenosti,
organizační, komunikační dovednosti a schopnost operativního jednání. Chystá nová manažerka v UC UP
nějaké změny? Jaké jsou její plány, vize? Bude navazovat na práci bývalého manažera? Odpovědi nejen na
tyto otázky přináší následující krátký rozhovor:
Výběrové řízení sice proběhlo již koncem června,
přesto shrňme jeho hlavní výstupy…
Nabídla jsem Univerzitě Palackého především
organizační, komunikační dovednosti, schopnost
rychle jednat a manažerské zkušenosti nabyté v mém
předchozím zaměstnání. Pracovala jsem dva roky
u telemarketingové společnosti. V univerzitním prostředí jsem se doposud nepohybovala a k základním
údajům jen doplním, že zaměstnancem Děkanátu
FF UP jsem od 1. 9. 2003, smlouvu mám uzavřenou
na dva roky.
Co se od Vás tedy očekává?
Dokonalé sladění interních a externích zájmů
Uměleckého centra Univerzity Palackého. Ráda bych
doplnila, že budova slouží především k výuce celkem
pěti uměnovědných a uměno-výchovných kateder
dvou různých fakult. Mou prací je nad rámec uvedené výuky zajistit možnost a zároveň hladký průběh

pořádání kulturních a vzdělávacích programů ostatních fakult a externích institucí. Zatím nejtěžším
úkolem pro mne stanoveným je zajistit veškerou
propagaci všech interních i externích akcí. Prozatím
se mi podařilo navázat kontakt s redakcí Radničních listů, kde budou
pravidelně vycházet informace o kulturním dění UC UP, které jsou určeny
pro veřejnost. Dále jsem navázala
kontakt s Mgr. D. Agnewem, redaktorem webových stránek UP (zároveň
mu děkuji za vstřícnost) a dohodli
jsme se na tvorbě webových stránek
UC UP, jež budou obsahovat jeho
aktualizovaný program. Tímto by měla být zaručená
informovanost o všech včas nahlášených aktivitách.
J. Korda, bývalý manažer UC UP, považoval za
svou výhodu mj. to, že se v univerzitním prostředí
pohyboval delší dobu, drtivou většinu lidí znal.
Vnímáte zmíněné jako svůj handicap?
Ne. J. Korda byl v době svého manažerského
působení v UC UP také studentem UP. V tom výhodu
rozhodně nespatřuji. Myslím, že přijde-li člověk zvenčí, lidé uvnitř jsou ochotnější a přístupnější přemýšlet
a jednat o nových možnostech a dohodnout se na
základních principech vzájemného soužití.

Proč jsem se stal…
ale bohatě využívaná). Rozšířil jsem dlouhodobý
zájem o dějiny divadla o studium českých kočovných
divadelních společností na Moravě a tak vznikla řada
původních studií na toto téma otištěných v brněnských a vůbec moravských časopisech (např. o divadelnickém rodu Štanderů). Do počátku 80. let také
spadají počátky studia českého politického stranictví, nejprve lidové, sociálně demokratické a národně
sociální strany, a pak především živnostenské strany.
Toto téma na několik let dominovalo mé badatelské
práci; napsal jsem dějiny tohoto útvaru nejprve na
Moravě a potom v ČSR v letech 1918–1938. Postupně se také rozšiřovalo a vyústilo v několik sond do
stavovského živnostenského hnutí, do zpracování
živnostenských frakcí stěžejních politických stran za
první republiky, hledání obdobných stavovských seskupení ve středoevropském prostoru a v první
pokusy o postižení problematiky středních stavů na
přelomu 19. a 20. století. Prozatímní tečkou za touto
tematickou obastí je pokus o zachycení zániku
živnostnictva po 2. světové válce (1948–1960),
realizovaný v rámci grantového úkolu Ústavu pro
soudobé dějiny AV ČR (1999–2002).
V rámci možností nabízených „normalizačním“
muzejnictvím jsem se aktivně účastnil různých odborných historických konferencí a kolokvií (tam jsem
se seznámil mj. s tehdejšími „disidenty“ a dnešními
váženými historiky Prof. V. Wolfem a Doc. K. Sommerem aj.) a zabýval se problematikou muzejní
prezentace. Připravil jsem řadu libret a scénářů
stálých expozic a původních výstav, z nichž řada
svým ohlasem přesáhla hranice regionu. Za uzavření
prostějovské etapy své činnosti považuji iniciaci
a odbornou přípravu oslav 900. výročí založení
Prostějova (mezinárodní historická konference, výstavy, tisky) a uspořádání konferencí (tehdy už jako
ředitel muzea) věnovaných osobnostem filozofa
Edmunda Husserla a spisovatele Edvarda Valenty na
počátku 90. let.
Změna politického klimatu v Československu po
roce 1989 vytvořila předpoklady pro nové možnosti
mého pracovního a odborného uplatnění. Změnil
jsem nejen povolání, ale do značné míry, přímo
„revolučně“, i své odborné historické zaměření, což
souviselo především s pedagogickým úvazkem –
v lednu 1993 jsem odešel na Katedru politologie
a evropských studií Filozofické fakulty UP, kde působím dodnes. Badatelskou orientaci na regionální
a moravské dějiny jsem v podstatě opustil a plně se
zaměřuji na témata širšího, celonárodního významu,
s tendencí hledat nadnárodní souvislosti a vazby.
Začal jsem se nově věnovat soudobým evropským
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dějinám a mezinárodním vztahům se zaměřením na
mezinárodní politický systém a zejména problematiku politického stranictví – v této sféře jsem mohl
navazovat na své starší výzkumy.
Ve druhé polovině 90. let jsem stál u kolébky
projektu výzkumu dějin českého politického stranictví po roce 1861, jenž byl realizován ve spolupráci
s Historickým ústavem FF MU v Brně a Historickým
ústavem AV ČR v Praze. Tehdy proběhlo v Olomouci
několik mezinárodních konferencí o současném stavu a vývoji českého politického stranictví a záměr
vyústil (v kooperaci s Prof. J. Malířem, Prof. M. Traplem
a PhDr. J. Harnou) v koncipování práce nazvané
„Přehled politického stranictví na území českých
zemí a Československa v letech 1861–1998“, která
zaplnila citelnou mezeru v této oblasti a byla příznivě
přijata odbornou i širší veřejností. V současné době
je připraveno do tisku druhé, přepracované a podstatně rozšířené vydání knihy (vyjde v roce 2004),
které reaguje na čtenářskou poptávku zahrnující
i další publikace projektu jako „Osobnost v politické
straně“ a „Tisk a politické strany“. Ve dnech
10. a 11. září 2003 proběhla v Olomouci konference
věnovaná zhodnocení životního díla Mons. Jana
Šrámka, která je dalším počinem zmíněného dlouhodobě koncipovaného projektu.
Vedle výzkumu dějin politických stran jsem paralelně věnoval pozornost problematice českého katolického modernismu jako součásti evropského (a amerického) katolicko-reformního hnutí na přelomu
19. a 20. století. Téma, jež jen zdánlivě vybočuje
z hlavní linie mého zájmu, jsem zatím zpracoval
prostřednictvím několika větších i menších monografií
(o Karlu Dostálu-Lutinovovi, Emilu Dlouhém-Pokorném, Františku Světlíkovi, z části ve spolupráci
s dalšími autory – L. Soldánem, V. Červeným,
J. Lachem, M. Traplem), edic korespondence (např.
Bouška–Dostál, pod názvem „Jsem disgustován…“)
a studií, přičemž sledování vazeb modernistů na
politickou sféru mě přivedlo ke zkoumání českého
politického katolicismu před 1. světovou válkou (viz
monografie z roku 2003 „Český katolicismus
1890–1914“) a na počátku první republiky (mj.
v knize „České schisma“). Právě církevní krize v ČSR
po roce 1918 je předmětem mého současného
zkoumání, přičemž řešení grantového úkolu na toto
téma by mělo brzy vyústit v novou monografii.
Od druhé poloviny 90. let jsem byl řešitelem nebo
účastníkem více než desítky grantových úkolů na
úrovni fakulty, univerzity, AV ČR nebo GAČR. Od
konce 70. let se věnuji recenzní činnosti a pro
časopisy Vlastivědný věstník moravský, Časopis Ma-

Budete na práci bývalého manažera navazovat?
Jistě. Během svého působení získal spoustu
kontaktů, které bych chtěla udržet. Spousta zadavatelů se se svými akcemi do UC UP vrací a mým
zájmem je tuto aktivitu podpořit. Zároveň samozřejmě získávám kontakty
nové, zájem o pořádání různorodých
aktivit v konviktu pozvolna vzrůstá.
Chystáte se v UC UP něco změnit?
Jaké jsou Vaše plány?
Vymyslela jsem a nyní již postupně
seznamuji jednotlivé katedry s novým
systémem komunikace uvnitř UC UP.
Je totiž nanejvýš vhodné, aby všechny
katedry měly včas informaci o dění v jejich prostorech nad rámec výuky. Považuji za důležité informovat je, za jakým účelem je jejich prostor použit a kým,
kdo je např. v daný moment zodpovědný za případné
škody či odcizení vybavení, majetku atd. Všechny
pronajaté prostory jsou tedy smluvně zajištěné.
V případě využití prostor UC UP v rámci univerzity
vždy vystavuji interní dohodu, v případě externích
pronájmů pak regulérní nájemní smlouvu. Jsem
proto v neustálém kontaktu s univerzitním právnickým oddělením.
Ptala se M. Hronová, foto -tj-
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tice moravské, Muzejní a vlastivědná práce, Severní
Morava, Mezinárodní politika, Český časopis historický Český lid, Mezinárodní vztahy a Střední Morava
jsem připravil cca 170 recenzí a zpráv o literatuře.
V místním, krajském a celostátním tisku jsem otiskl
cca 500 různých článků a pojednání popularizačního
charakteru. Nedílnou součástí mé odborné práce je
propagace výsledků výzkumu prostřednictvím už
zmíněné publicistiky v tisku, ale také přednáškami
pro mládež a širší veřejnost a občasná spolupráce
s dalšími médii (rozhlas, televize).
Výsledky mé téměř třicetileté badatelské historické práce shrnuje bibliografie, která registruje desítku
monografií a přes150 vědeckých a odborných pojednání. Soupis odráží vývoj mého badatelského zaměření od regionálního k celonárodnímu záběru a za
názvy článků a studií je skryta tendence dávat
přednost tématům méně známým nebo problémům
málo prozkoumaným před tzv. atraktivními. Jako
historik inklinující k pozitivismu jsem se vždy snažil,
abych měl svá tvrzení a závěry bádání opřeny
o materiálové zdroje, doklady, prameny: kvalitu práce
jsem preferoval před honbou za kvantitou napsaného a publikovaného. Tomuto krédu bych chtěl zůstat
věrný i nadále.

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
„Čeští vědci se o granty ucházejí málo. Tady je nás
jenom pár, co máme mezinárodní granty, a vezměte
si, kolik je vědců v ČR (…) Žádný zahraniční partner
si vás nevybere, když o vás nic neví, musíte být
někde vidět. Vědec může být viděn na dvou frontách:
bu\ publikuje, nebo přednáší. Jen tak můžeme
oznámit světu, že něco děláme, jiná možnost není.“
I. Hromadníková
(spolupracuje na třech projektech financovaných EU)
„Nemyslím, že by v ČR bylo peněz na vědu až tak
málo. Chyba je v tom, že se peníze takzvaně
rozmělňují. Místo toho, aby vědecká instituce podpořila několik atraktivních týmů, rozděluje peníze
socialisticky a paušálně. Instituce bez jasné koncepce preferovaného výzkumu není atraktivní pro mladé
vědce a studenty. (…) Podporu v USA dostane jen
ten, kdo má nějakou perspektivu a publikuje.“
M. Jindra,
držitel grantu celosvětové nadace Human Frontiers
Zdroj: Lidové noviny, 18. 10. 2003)

NA AKTUÁLNÍ TÉMA
Společný dopis předsedů akademických senátů veřejných vysokých škol ČR
předsedovi Vlády ČR
Vážený pane předsedo vlády,
dne 5. listopadu 2003 se sešli předsedové akademických senátů veřejných vysokých škol, aby jednali
o dlouhodobém vážném podfinancování českého vysokého školství. Podle VŠ zákona jsou to právě
akademické senáty, které schvalují vnitřní rozpočet
veřejných vysokých škol, a každoročně jsou tedy
konfrontovány s problémem udržení kvality při nedostatečném finančním zabezpečení. Jsme zklamáni, že
podle informace v médiích Vaše vláda, proklamující
vzdělání jako svou prioritu, opět nenašla při sestavování návrhu státního rozpočtu na rok 2004 politickou
vůli k prolomení tohoto vážného handicapu, který
ohrožuje uplatnění ČR a jejích občanů v konstitující se
„Evropě znalostí“ (Boloňská deklarace).
Jak jste byl nepochybně informován členkou
svého kabinetu ministryní JUDr. P. Buzkovou, konkurenceschopnost českých veřejných vysokých škol
v novém otevřeném prostředí sjednocené Evropy
nutně vyžaduje přechod z dosavadního pouze kvantitativního růstu také na rozvoj kvality. Takováto komplexní reforma je díky spolupráci MŠMT, České
konference rektorů a Rady vysokých škol připravena
ke spuštění. Bohužel, Vaše vláda rozhodla, že vyčlenění potřebných prostředků ze státního rozpočtu
Parlamentu ČR nenavrhne. Mimochodem, prostředky potřebné pro nastartování reformy VŠ jsou, jak

Dopis předsedů…
Diskuse se týkala i způsobů, kterými je možné
podpořit vyjednávání o výši státní dotace pro vysoké
školy na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Předsedové AS připravili dopis předsedovi rozpočtového výboru PS Ing. M. Kalouskovi, jehož žádají, aby
se při nadcházejícím jednání zasadil o takové navýšení v rozpočtové kapitole vysokého školství pro rok
2004, které by se co možná nejvíce přiblížilo potřebným 5,2 miliard Kč navíc. S podobným požadavkem

pane premiére dobře víte, velmi malé ve srovnání
např. s veřejně nepříliš diskutovaným krytím ztrát
České konsolidační agentury. Toto pokračující ignorování potřebnosti vysokého školství je obzvláště
iritující od koaliční vlády, která jako o svém kandidátu
na funkci prezidenta republiky vážně uvažovala
o rektorovi největší univerzity v zemi.
Akademické obce vysokých škol byly 14 let
příkladem kultivované a ukázněné snahy o pochopení pro využití prostředků státního rozpočtu na jiné
potřeby než je rozvoj vzdělanosti našeho národa.
Akademické senáty nyní intenzivně řeší otázku, zda
(a případně jak) tuto tradici ukončit. V letošním roce
slýcháme argumentaci, že není snadné posílit financování vysokých škol právě v době snahy o reformu
veřejných financí. Motivováni spoluzodpovědností za
rozvoj vzdělanosti v naší zemi Vás proto, vážený
pane premiére, důrazně žádáme o závazný příslib, že
v souladu s programovými prioritami Vaší vlády bude
z prostředků uspořených reformou veřejných financí
nejpozději v příštím roce prioritně financována rázná
kvalitativní reforma veřejných vysokých škol.
S pozdravem
předsedové akademických senátů
veřejných vysokých škol
V Praze dne 5. listopadu 2003

Dokončení ze str. 1
se chystají senátoři všech AS VVŠ obrátit se i na
jednotlivé poslance ve snaze ovlivnit je při druhém
čtení rozpočtu koncem listopadu.
Přítomní předsedové senátů se dále dohodli na
vytvoření pracovní komise RVŠ – předsedové akademických senátů vysokých škol a vyjádřili přání
v podobných setkáních pokračovat i v budoucnu.
Příští setkání předsedů AS by mělo proběhnout
14. 1. 2004 v Brně.
-red-

Vysokoškolský odborový svaz
se usnesl na zahájení protestních akcí
Za permanentní prohlásil své zasedání mimořádný
sjezd Vysokoškolského odborového svazu (VOS),
který proběhl 4. 11. v Praze. Jeho pracovní předsednictvo bylo pověřeno získat podporu veřejnosti při
prosazování zlepšení rozpočtové situace vysokých
škol, a to především cestou vytvoření on-line verze
statistických ukazatelů o stavu vysokého školství
v ČR a prostřednictvím protestního inzerátu v celostátním deníku. S naléhavou výzvou ke spolupráci při
přípravě veřejných a mediálních vystoupení vyzvali
účastníci sjezdu také představitele České konference
rektorů (ČKR) a Rady vysokých škol (RVŠ); shodli se
rovněž na zahájení dalších protestních akcí ve spolupráci s iniciativou Počítejte s námi! a se studenty a na
spolupráci s akademickými senáty, vedením fakult
a vysokých škol.
Jak pro Žurnál UP uvedl Mgr. P. Bilík, který se
sjezdu zúčastnil jako host, mimořádný sjezd VOS
schválil návrh iniciativy Počítejte s námi!, aby akademická obec vystoupila na podporu reformy vysokého
školství před Parlamentem ČR v době schvalování
státního rozpočtu. Na toto shromáždění, jehož přesný prosincový termín bude upřesněn, jsou zváni
vysokoškolští pedagogové ze všech vysokých škol
v ČR, stejně jako studenti, zájemci o vysokoškolské
studium a angažovaná laická veřejnost. Jedná se
pravděpodobně o poslední možnost, jak účelně
vyjádřit jednotný postoj k trvalému přehlížení problému vysokých škol českou politickou elitou, uvedl
Mgr. P. Bilík. Podle jeho dalších informací získala
iniciativa Počítejte s námi! místo v pracovním předsednictvu VOSu, jehož členové vysoce hodnotili právě
„olomoucké“ aktivity. Dalším krokem, který budeme
předjednávat s RVŠ a ČKR, může být i návrh na
odklad začátku příštího semestru z ekonomických
důvodů, doplnil Mgr. P. Bilík.
Před avizovaným protestním shromážděním v prosinci 2003 by se akademická obec UP měla shromáždit ještě v aule FF UP 19. 11. (viz str. 1). Iniciativa
k jeho uspořádání vzešla z nedávného zasedání
Akademického senátu Filozofické fakulty UP.
-mav-, -map-

UNIVERZITNÍ PRACOVIŠTĚ INFORMUJÍ
V Šanghaji znají Knihovnu UP
S rozvojem nových komunikačních prostředků (internet) v posledních letech se zdálo být takřka jisté, že
knihovny budou bojovat s nezájmem čtenářské obce.
Jakékoliv investice do budov a vybavení byly považovány za mrhání finančními prostředky. Přelom tisíciletí
však přinesl nebývalý rozvoj knihovnictví po celém
světě. Starší budovy se dočkaly rekonstrukce a především vznikla celá řada nových staveb. Mezi nejimpozantnější patří The British Library v Londýně,
Bibliothéque nationale de France v Paříži nebo Bibliotheca Alexandrina v Egyptě. Knihovny již dnes nejsou
jen místem půjčování knih, ale staly se chrámy
vědění. Jejich existence vypovídá také o regionální
úrovni rozvoje daného státu i města, ve kterém se
nachází.
Vzhledem k tomu, že nových knihoven je opravdu
mnoho a jsou roztroušeny po celém světě, rozhodla se
IFLA (Mezinárodní federace knihovnických sdružení
a institucí) spolu s vydavatelstvím Sanghai Scientific
and Technological Literature Publishing House seznámit veřejnost s těmito novými stavbami prostřednictvím objemné publikace a v letních měsících letošního
roku byla vydána kniha s názvem New Library Buildings
of the World. S potěšením můžeme konstatovat, že
v záplavě knihoven ze 39 zemí světa byly i dvě české,
a to Státní vědecká knihovna v Liberci a Ústřední
knihovna Univerzity Palackého v Olomouci.
Tereziánská Zbrojnice, byT je největší vysokoškolskou knihovnou v České republice, patří se svými
4 633 m2 a stavebními náklady ve výši 6,9 miliónů
EUR k těm menším. Svět dává přednost novostavbám
před rekonstrukcemi budov, proto i svým vnějším
vzhledem je naše knihovna jiná. Není na první pohled
tak moderní, nevyhlíží tak technicky. Má ale půvab

a otisk minulosti, který je zcela nezaměnitelný. Nehledě na to, že dobře koresponduje s okolím a svým
vzhledem neruší historický ráz města. Vnitřní vybaveností se snaží splňovat požadavky, které jsou dnes na
knihovny kladeny. Nechce přinášet pouze informace,
aT už v podobě knižní, časopisecké nebo prostřednictvím internetu, chce se stát kulturním stánkem, místem setkání, prostředníkem komunikace, ale také
jedním z reprezentantů UP.
Požadavkům vyučujících i studentů je přizpůsobena i pracovní doba. Nejen v České republice, ale
mnohdy ani ve světě není samozřejmostí, aby bylo
otevřeno do 22 hod. a aby byl zajištěn i sobotní
provoz. Ve světě obvyklé univerzitní knihovny, které
jsou součástí univerzitního komplexu, nejsou stále
ještě pro Českou republiku typické a jsme proto
středem nemalého zájmu kolegů knihovníků, jak se
potvrdilo i nedávno na konferenci Knihovna a architektura, kterou Knihovna UP pořádala.

Přesto, že New Library Buildings of the Word je
publikací objemnou, byl v ní samozřejmě prostor
pouze pro informace obecnějšího rázu. Čtenář si ale
i z nich vytvoří určitou představu, kterou dokresluje
i obrazový materiál nejen exteriéru, ale i interiéru
knihovny. Pro bližší údaje si pak zájemci mohou najít
naši webovou adresu http://tin.upol.cz.
Zájem světové odborné veřejnosti o knihovnictví
a knihovny v České republice je potěšující. Neležíme
na periferii, máme co světu ukázat, máme být na co
hrdí, je ale také mnoho věcí, které se musíme ještě
naučit. Doufáme však, že jsme prostřednictvím knihy
New Library Buildings of the World přispěli alespoň
nepatrně k prezentaci UP na mezinárodním poli
a k šíření jejího dobrého jména.
Pokud budete mít zájem prohlédnout si uvedenou
publikaci, zveme vás srdečně do volného výběru naší
knihovny.
-mv-

Představí se chemická pracoviště UP
Ve středu 26. 11. proběhne představení chemických pracovišT Univerzity Palackého, které organizuje
pobočka České společnosti chemické v Olomouci. Setkání proběhne v aule Přírodovědecké fakulty UP od
13 hod. Na programu jsou prezentace Katedry analytické chemie, (doc. L. Čáp, CSc.), Katedry
anorganické chemie (Mgr. M. Pavlíček), Katedry biochemie (prof. P. Peč, CSc., doc. M. Šebela, Ph.D., doc.
I. Frébort, Ph.D.), Katedry fyzikální chemie (prof. J. Lasovský, CSc.), Katedry organické chemie (doc.
J. Hlaváč, Ph.D.), Ústavu lékařské chemie a biochemie (prof. V. Šimánek, DrSc.), Laboratoře růstových
regulátorů (prof. M. Strnad, CSc.), Laboratoře syntézy a strukturní analýzy a Přístrojového centra CITT
(prof. Z. Trávníček, Ph.D.) a firmy Farmak a.s. (doc. P. Hradil, CSc.).
Během setkání bude v předsálí k dispozici malé občerstvení a odpočinkové zázemí v zasedací místnosti
PřF UP. Všichni jsou srdečně zváni.
-lk-

/7/

STUDENTSKÁ RUBRIKA

Kyjev českýma očima
Náš téměř dvoutýdenní pobyt v třímilionové ukrajinské metropoli na Dněpru, založené podle pověsti
třemi bratry – Kyjem, Ščekem a Chorivem – v nás
zanechal mnoho nových zkušeností, pohnutek a názorů na tuto obrovitou východoevropskou zemi. Celá
historie našeho výletu však pro naši osmičlennou
družinu začala docela jinde, a sice už
o dva dny dříve na
olomouckém hlavním
nádraží, něco málo
po půlnoci 9. září
2003. Nastoupili jsme
do vagónu ukrajinských železnic zářícího národními barvami – žlutou a modrou.
Tam nás uvítal ospalý
rusky hovořící zřízenec (v některých oblastech Ukrajiny včetně té kyjevské převládá nadále ruština) žádající naše lístky ke kontrole.
Během několikaminutového dialogu jsme se snažili
ozřejmit, že skupinovou jízdenku tvoří pouze jediný
lístek, tudíž je zcela nemožné, jak nám zprvu tvrdil
on, aby ho měl každý z naší výpravy. Nakonec se na
nás, jak se zdá, usmálo štěstí a my byli zachráněni
někým, kdo vyřkl německé slůvko „gruppenkarte“.
Tu rázem onen muž oněměl, jako by ze sna procitl,
a bez dalších okolků, čísel našich místenek nedbaje,
nás do jednoho v lůžkovém voze ubytoval a po zbytek
cesty nám už vycházel víceméně vstříc.
Po dvoudenní cestě přímým vozem Olomouc–Kyjev jsme na místo dojeli dlouho před polednem. Zanedlouho jsme už nabyli prvého dojmu
a zjistili, že původní naše představa nutnosti brát si
s sebou převážně starší oděv se ukázala býti zcela
mylnou. Je třeba konstatovat, že Kyjevané se oblékají obzvláště moderně, západně, nadto i vkusně.
Ovšem! Valná většina podle nějakého jediného prapůvodního vzoru. Tak mohou být davy v ulicích
tvořeny stovkami míhajících se černých kožených
kabátů, dotvářejících odívání mužů do obleků a košilí
či saka a džínsů a obouvání se do polobotek
s useknutou špicí. Ačkoliv se ženy oblékají „barevněji“, snad ani jedna neopomene svou nožku vsunout do
nevídaně úzce špičaté lodičky na aspoň deseticentimetrovém podpatku. Ponejvíce jsou potom tímto
trendem zasaženi lidé mladší, a to samozřejmě v té
míře, v jaké jim to jejich peněženka dovolí. Mezi
studentstvem, které jsme měli možnost vidět, je to pak
kupodivu většina. Jak veliké oblibě se musí těšit
značkové prodejny! A trhy? Ty se hemží nejen jejich
levnějšími napodobeninami, nejednou lze spatřit
i obchod značkovými igelitovými taškami. Ceny knih,
stříbrných disků i videokazet jsou tak nízké, že při
zpáteční cestě vyplňovaly naprostou většinu objemu
našich ruksaků.
Kyjev se tedy od roku 1991 stačil stát městem
zcela západního vzezření. Západní trend zasáhl
i média; televizi vládnou střílečky se spoustou krve
a násilí či psychologicko-tragické snímky. Nejvíc
mne však zarazila skutečnost, že opakovaně přerušované vysílání kvůli reklamám se neděje jen během
filmu, ale stejně tak třeba i během předpovědi
počasí. Člověk se může dozvědět nejen to, zda bude
následujícího dne slunečno či pršet, nýbrž je „obohacen“ o vědomosti sponzorů ve vysílání prezentujících svůj zázračný produkt. Hranice mezi meteorologickou předpovědí a reklamou jsou zcela smyty, vše
nám totiž zprostředkovává jediný moderátor. Ještěže
lze duši ulehčit následujícími hudebními klipy tvořícími nemalé procento vysílací doby! Citlivější člověk by
totiž asi musel zešílet. „Ukrajina není zemí pro
slabochy a citlivky! Kdo to těžce nese, ten aS žije
v cizině!“ řekli mi svými slovy nezávisle na sobě dva
tamější studenti. Přesto se domnívám, že proces
změny k lepšímu již začal. Jednotný styl oblékání má
svou paralelu i v psychice lidí. Doposud chybí
alternativní, z masy okatěji vyčnívající názory na
život, s ním spojené smýšlení a přesvědčení. Mno-
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hem méně šSastné dějiny, než ty naše, zanechaly
pesimismus, monokulturu, lhostejnost. Mnohonásobně chudší venkov, kontrastující s bohatým Kyjevem a jeho obyvateli zavírajícími oči před touto
neblahou skutečností, jsme až na malý výlet nestihli
navštívit. Přesto jsme rádi, že jsme mohli zavítat do
tohoto nádherného města s jeho nesčetnými kulturně-historickými památkami a zajímavostmi. V muzeích se z naší návštěvy většinou těšili a s ochotou
vyprávěli o pohnuté historii svého národa. Nejvíce je
pak – jak se zdá – hřál u srdce fakt, že i zahraniční
studenti se učí ukrajinštině, tedy jazyku, který se pod
ruskou nadvládou ztrácel. Nyní se Ukrajina nachází
ve fázi národní obrody. Je to pro ni doba, kdy se
pokouší najít sebe sama a své místo ve světě.
Zproštění historicko-politických témat cenzury a svoboda v kulturní oblasti mají za následek nová bádání
se zcela odlišnými náhledy na minulost. Vzrůstá
knižní produkce v národním jazyce, jsou tištěny
učebnice, slovníky a jiná díla umožňující národní
osvětu. Nová vydání národních klasiků i překlady
z jiných řečí slouží ozřejmění vlastní a přiblížení
zahraniční kultury. Neméně závažná a obtížná jsou
rozhodnutí, jaká národní specifika zachovat a jakých
se vzdát ve prospěch pokroku a světové integrace.
A tak se kráčí, většinou metodou pokus–omyl, vpřed,
k lepšímu, za lepším.
Mnozí si od těchto řádků nejspíš slibovali bu\to
převážně popis památek města Kyjeva, nebo potvrzení oněch předsudků o divokém východě, které
kolují mezi českými občany. K prvému podotýkám,
že popsat i to málo
památek, co jsme
stihli navštívit, je velmi zdlouhavé a navíc – aniž jsou zobrazena fota – zhola nemožné. Pár snímků
bude jistě vystaveno
v ukrajinské sekci. Na
druhou otázku si dovoluji odpovědět, že
Kyjev je přibližně tak
bezpečný jako Ostrava. V některých čtvrtích tedy více než v jiných. Že by snad ale
Kyjevem běhalo více barbarů, rváčů či ozbrojenců
než v oné slovutné slezské metropoli, se říci nedá.
Osobní rozhodnutí mít rád určitou zemi kromě své
vlastní nezáleží, vzdor tomu, co si mnozí myslí,
na jejím hospodářsko-politickém rozpoložení, nýbrž
daleko větší měrou v osobním souznění s její historií
a kulturou. Proto taky tento článek může končit
i šSastně, jakousi oslavou některých dějinných kapitol, smyslem, pochopením či zalíbením v tamější
kultuře, vzdáním holdu jedné krásné slovanské řeči,
která nyní zažívá svůj opětovný rozmach. To vše však
aniž by ony stinnější stránky byly nějak překrucovány.
Bez nich lze totiž současnost tohoto národa jen sotva
pochopit.
R. Němec, student ukrajinistiky na FF UP,
foto archiv autora

Dne 31. 10. 2003 se v pražském Karolinu sešla na
své osmé pracovní schůzi Studentská komora Rady
vysokých škol. Jako hosté se jí zúčastnili doc. Vlček
z RVŠ a dr. ŠTastná z MŠMT.
Ing. Krátký, místopředseda SK RVŠ, informoval
o jednání reprezentativní komise na MŠMT, které se
týkalo zejména reformy financování ubytování a stravování studentů. Proces vyjednávání pokročil a proto
vám mohu přinést konkrétní informace. Finance, které
dnes MŠMT dává na ubytování studentů prostřednictvím správ kolejí a menz, by měly být rozdělovány
přímo studentům prostřednictvím stipendií MŠMT.
Takováto stipendia by se neměla započítávat do
příjmu rozhodného pro sociální dávky. Stipendium by
bylo rozdělováno podle celostátně určených pravidel,
dosáhla by na něj zhruba jedna polovina studentů.
Základními podmínkami by zřejmě bylo řádné prezenční studium bez překročení jeho doby a místo
bydliště mimo místo sídla univerzity. Pravděpodobně
také studijní výsledky do určité hranice percentilu
oboru. Takovéto omezení by samozřejmě zvýšilo
samotnou výši stipendia. Tento systém by poprvé
mohl fungovat od letního semestru 2005. Způsob
financování stravování se nemění.
Dr. ŠTastná seznámila přítomné s průběhem ministerské konference v Berlíně, na které se upřesňoval
průběh Boloňského procesu. Pro studenty je snad
nejzajímavější změnou zavedení dodatku k diplomu,
který by každý absolvent měl získat automaticky
a zdarma. V tomto dodatku by mělo být popsáno
studium, které absolvoval, tak aby potenciální zaměstnavatel z EU měl jasnou představu, co vše
uchazeč umí. Dodatek by měl být vyhotoven v některém
z široce používaných evropských jazyků. Dr. ŠTastná
také odpovídala na otázky týkající se zlepšování
mobility studentů. Konečná idea je taková, že student
by měl mít možnost migrovat po evropských univerzitách tak, aby každou část oboru vystudoval tam, kde
si myslí, že je nejkvalitněji vyučována. Vzhledem
k tomu, že, jak určitě každý ví, není jednoduché ani
přecházet mezi univerzitami v ČR, je tento nápad
spíše z oblasti přání. Nejprve musí velmi dobře
fungovat systém ECTS, což samo o sobě je během na
dlouhou traT.
Zajímavá byla i přednáška studentů z ČVUT a VŠE,
kteří pracují v programu Erasmus Student Network.
Jejich univerzitní organizace se starají o přijíždějící
studenty z výměnných pobytů. Český student zkontaktuje ještě před příjezdem svého zahraničního partnera, jehož program mu přidělí. Domluví si s ním, kdy
ho vyzvedne na letišti. Vezme ho na koleje, kde bude
bydlet, a projde s ním všemi nutnými procedurami,
počínaje přihlášením do studia na fakultě a konče
jednáním na cizinecké policii. Samozřejmě ho uvede
do společenského života českých studentů. To vše
zahraničnímu studentovi významně ulehčí popříjezdové období. Odměnou českému studentovi může být,
že až on sám vyjede na zahraniční univerzitu, dostane
se mu stejné péče.
Následující schůze se bude konat až v prosinci.
Avšak již 17. listopadu v Praze proběhne oficiální
oslava dne studentů. Pokud budete mít jakékoli dotazy, pošlete mi je na můj e-mail.
M. Kohajda, kohajda@pfnw.upol.cz

Prokop Souček:
Zloděje koní nikdo nedohoní
Sobotní ráno.
Probouzeje se z lihového komatu mechanicky zapínám Radiožurnál, v mžiku střízlivím. Jak pejsek a kočička
vařili dort? Jednu hlavu z husy, sardinky, zmrzlinu… No, a posluchač je pak tím velkým psem, který se svíjí
v koutě v křečích sežrav všechnu tu nádheru složenou ze samých dobrých věcí.
Rád bych zase usnul, ale z radia se na mě valí rozličné hity stále méně rozličných hitmakerů, začíná mě
ovládat – NADPOEZIE. Jsi jednoduchá, voníš vesnicí, zpívá Jakub Smolík a já už si balím svou virtuální usárnu
a leštím kotlík; přichází dokonalý dýdžejský mix a Smolík se prolíná s Hapko–Horáčkem, co má v podpaží moc
těžké závaží a někde v poli rozpaží, pak přichází Richard Krajčo s kufry plných něhy a já přemýšlím, kam jsem
dal včera tu nedopitou lahev. Z radia se hlásí moje oblíbená Hanka Schánilová, co frázuje jako Larry King,
oznamuje mi, že mi pustí nový bezva hit od Petra Kotvalda. Myslel jsem, že už nezpívá, říkám si, Petr ale vždycky
překvapí, snad proto ho máme všichni tak rádi. Následuje opravdový masakr: Merylin, Merylin, Merylin,
Merylin, chtěl bych tě celou, když vlasy máš jelou, zpívá Petr. Je celá a já za zvuku zpráv zase upadám do
komatu a opakuji si: yellow–celou, cool–vůl.
(Autor je posluchačem prvního ročníku Žurnalistiky.)

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ
PAOLO NEMEC: DOPISY NA ROZLOUČENOU /VII/
Streit přihlížel, jak tento člověk vypochodoval z kabinetu. Zadumaně se vrátil na
Pracoviště. Tenhle Heimann byl protiva, musel dát Karin za pravdu. Ale nečestné
jednání se mu také nedalo vytknout. Její kvality jsou jiného charakteru. Eva byla
asistentka Veselého a Heimann řekl otevřeně, co si myslel.
Po nějaké chvíli se Heimann vrátil. Za ním klusal mladý muž. „To je profesor
Streit. Ukaž mu všechno, aT už chce vidět cokoli. Pane Streite, mohu vám představit
Pavla, zázračné počítačové dítě?“
Streit Pavla pozdravil.
„Dobře, tak to jsem tu te^ zřejmě zbytečný.“
„Pavel a já si snad už nějak poradíme. Vřelé díky, pane Heimanne. Rád bych si
s vámi ale ještě popovídal, kdyby to bylo možné?“
„Když myslíte! Jsem pak ve své pracovně,“ řekl Heimann a opustil místnost.
***
„Takže, co pro vám mohu udělat, pane profesore?“
„Chtěl bych si prohlédnout soubory mého přítele Hermanna Rosenbauma.“
Pavel se bez okolků posadil k počítači a otevřel jistý seznam.
„Všechno je smazané!“
„To šlo ale rychle. Jste si jistý?“
„Jasně. Já jsem pro profesora Rosenbauma ten seznam vytvořil. Nedovedu si
představit, že by své soubory schoval.“
„Ne, asi ne. Profesor Rosenbaum se v počítačích moc nevyznal. Ale třeba
budeme mít štěstí a soubory nebudou ještě vymazány z koše.“
„Ne, jestli budeme mít smůlu, nebude koš vymazaný.“
„Jak to myslíte?“
„No, velmi jednoduše. Od pondělka se na tom počítači prakticky nepracovalo
a já jsem jediný, kdo koš čas od času vyprazdňuje.“
„Já pořád ještě úplně nerozumím.“
„Počítač vlastně nikdy nic nesmaže. To, čemu říkáme mazat, znamená uvolnit
místa těch souborů, které mají být smazány, k přepsání pro jiné soubory. Tak, a než
pak skutečně dojde k přepsání místa v paměti, skončí soubor v jakémsi
nesmazatelném registru, takže ještě není ztracený. A kdyby te^ někdo vymazal
soubory profesora Rosenbauma z koše, byly by právě zaznamenány v tomto
registru, protože nikdo od doby vymazání na počítači žádné větší soubory
neukládal, a já bych je zřejmě dokázal ihned identifikovat. Vím totiž ještě, co jsem
naposledy z koše mazal, pokud by tu něco z toho ještě bylo. Rozumíte?“
(Pokračování příště.)
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„Přesně.“
„Podle toho, jak jste překládala, hrál v době činu na fagot. To chápu, sám hraji
trochu na klavír. Ale to není žádná výpově^. Po přednášce jsem šel domů a hrál na
fagot.“
„No, dr. Novák je podivínský člověk.“
„Podivín,“ opravil ji Streit.
„Ano, přesně, podivín. Před třemi nebo čtyřmi lety se mu oběsila žena. A od té
doby, no jo, jak to říct, stal se z něho divný člověk. Přednáší na naší fakultě svoji
historickou mluvnici, vede semináře o runovém písmu a gótštině a tak. Jinak hraje
na fagot. Ale profesor Berka ho podporuje. Možná i ze soucitu. Je to jemný
a vzdělaný člověk, pochopte, ale je to, jak jste řekl, podivín.“
„Znal dr. Novák Hermanna Rosenbauma?“
„Ne, totiž, je možné, že se setkali nebo si byli představeni, ale určitě neměli
spolu nic společného.“
Robert se podivil nad Evinou výpovědí. Poprvé měl pocit, že Eva říká to, co si
myslí a co ví. A pokud se Novák v nějakém pomatení ne…, pak nepřicházel jako
vrah v úvahu. Musel zase myslet na Karin.
„A co si myslíte o Jochenu Heimannovi?“
Ale co by mohla mít Karin za motiv? Jaký motiv by mohl mít kdokoli na katedře?
Nezdůrazňovali Berka, Karin a Veselý, jak byl Rosenbaum na katedře oblíbený?
„Pane profesore Streite, slyšíte mě?“ zeptala se Eva nahlas.
„Jistě,“ odpověděl Streit, který si teprve te^ uvědomil, že ho Eva oslovila.
„A co si tedy myslíte o Jochenu Heimannovi?“
„No,“ Streitovi se podařilo soustředit své myšlenky na předmět rozhovoru,
„právě jsem o tom přemýšlel, vy jste překládala,“ nemohl si tento úvod odpustit,
„že Heimann doma hlídal děti.“
„To bylo všechno, co ten policista řekl,“ odvětila Eva. „Každé úterý a čtvrtek
vyučuje jeho žena na večerním gymnáziu, víte? A to musí Jochen na ty dva malé
dávat pozor.“
„Ano, a to se mi zdá být velmi věrohodné. Malé děti sice nejsou žádní svědci
a pravděpodobně stejně celou tu dobu spaly, ale samotné by je jejich otec přece
taky nenechal.“
„To je možné.“
Streit kývl. Eva asi nebyla o Heimannových otcovských kvalitách příliš
přesvědčena.
***
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Diskuse, názory, ohl asy
Ad: Kodex mediálního chování
Byv vyzván k úvaze o dokumentu Kodex mediálního chování na UP (Metodický pokyn rektora UP
B3-03/1-MPR), připadnul jsem si jako ve známé
židovské anekdotě (myslím, že ji znám z Karla
Poláčka).
Pan Roubíček odjel na služební cestu do Paříže.
Třetího dne se rozpomenula jeho choT, že mu dost
důrazně nepřipomenula záležitost manželské věrnosti.
Aby to napravila, posílá za Roubíčkem spěšný telegram: „Pamatuj, Izák, že jsi ženatý!“ Druhý den sama
otevírá telegram od Roubíčka následujícího znění:
„Telegram, bohužel, pozdě obdržel.“
Abych to alespoň trochu osvětlil, musím dodat, že
mne docela, ale opravdu docela nedávno požádala
redakce jistého celostátního časopisu, abych se
k právě tomuto dokumentu vyjádřil. Ujistil jsem pány
reportéry, že mám k dispozici zajímavější čtení než
jsou úřední dokumenty a že – pokud opravdu chtějí
znát názor na právě tenhle, mohu jim ho sdělit jako

osoba soukromá, nikoli jako univerzitní potentát.
Protože ani po tomto vysvětlení neztratili zájem,
sdělil jsem jim, že v téhle zemi byly přijaty tisíce
zákonů, aniž by to jakkoli dokázalo snížit panující
nezákonnost. Dále jsem se jich zeptal, není-li to tím,
že ty tisíce zákonů vlastně žádný občan nezná. Já
například nikdy nečetl ani ústavu – a doposud jsem
nebyl zavřen (na rozdíl od některých pánů ministrů).
Lidé se totiž neřídí zákony; chovají se ve shodě
s jistými zvyky, obvykle odkoukanými od prostředí,
v němž žijí. Navíc se zákony dají vykládat a taky se
vykládají velice různě. Důkazem toho je skutečnost,
že máme snad pětipodlažní hierarchii soudů nad
sebou – a k jednoznačnému výkladu se dojde spíše
jen výjimečně. Shrnuto a podtrženo – můj názor na
účinnost zákonů je velmi skeptický. Včetně onoho
Kodexu mediálního chování na UP.
Zákon je opatření regulativní. Měl by vymezovat,
co se nesmí. Z toho ovšem nevyplývá jednoznačně,

Několik poznámek na okraj jedné internetové diskuse
V poslední době se na interních stránkách UP
rozvířila diskuse o jednom profesorském řízení.
Nejde mi o toto řízení, které anonymní autor zpochybnil, protože se necítím v daném oboru kompetentní, ale o vedení argumentace.
Žadatelce se vytýká, že přeložila pouze 22 prací.
a) Žádná práce není tištěna anglicky (existují pro
různé obory různé prioritní jazyky, o nichž není zmínka,
např. němčina, franština apod.). Přitom se nedomníváme, že je prozkoumáno, zda práce mají cizojazyčná
resumé, což je pro pochopení v zahraničí nutné.
b) Žádná práce není tištěna v zahraničí. Ale je to
nutná záruka kvality? Cožpak neexistují otázky, které
mají interní relevanci, např. řízení v českém trestním
právu, a které bychom obtížně v cizině publikovali?
c) Při diskusi na toto téma byl na stránkách Žurnálu
před delší dobou vysloven v této souvislosti názor, že
tyto obtížně publikovatelné obory jsou tzv. obory
„regionální“, proti nimž stojí obory „universální“,

které lze tisknout zcela běžně. Uvedl bych jen jeden
příklad, kterého se diskuse týkala – obor slavistika.
Upřímně lituji, že mi nemoc zabránila se účastnit
13. mezinárodního sjezdu slavistů v Lublani, jak bylo
původně plánováno, protože jsem se těšil, že několik
set delegátů z celého světa (od Japonska po Spojené
státy) srdečně tímto hodnocením pobavím.
d) Konečně je to otázka rozsahu. Když tohoto
argumentu používáme, pak platí i v jiných oborech,
kde je přijat jako publikace třístránkový článek, který
má navíc pět autorů?
Nechtěl jsem těmito telegrafickými poznámkami
vyčerpat téma, ale poukázat na starou pravdu, kterou
napsal již Mikuláš Dačický z Heslova, že člověk
„místa, osob šetřit musí“ (tj. pro neznalé staré češtiny
„dbát“ a z dnešního hlediska bych jen dodal „oboru“).
Akademické obci pozdrav.
Prof. E. Petrů, DrSc., FF UP

co se může. A k tomu bych rád dodal, že zejména se
může psát nezajímavě a k uzoufání nudně, což se
také hojně – i na akademické půdě – činí. Úřední
spisy se mohou psát zašmodrchaně, protože příslušní činovníci nejsou schopni napsat je stručně
a výstižně. Není-li jim dáno, žádný zákon jim nedá.
Ani akademický ne.
Občas sleduji diskuse na internetu, včetně homepage UP. Obsah bývá dost primitivní, ale o to te\
nejde. Forma těch diskusí často svědčí o přízemnosti
ducha tohoto národa. O jistém typu negramotnosti.
Místo vtipu nadávky. Nejde o to, že v této zemi
zřejmě neexistuje úcta k ničemu. Do značné míry je
to vina těch, kteří se nechávají označovat jako elita
národa a chovají se přitom velice přízemně. Chci
říci, že bych neměl nic proti tomu, kdyby se výlevy
duchaprázdného primitivního sprosSáctví cenzurovaly. Vím, že je obtížné někomu tohle právo cenzurování svěřit. Když se však vychloubáme, že měřit
produkty lidského ducha alespoň trochu umíme,
snad jsme schopni identifikovat také produkty neomalené lidské bezduchosti.
Nehodlám se zabývat detailním rozborem logiky
a funkčnosti onoho dokumentu, jehož název uvádím
v titulu své úvahy. Už jsem naznačil, že mi to za práci
nestojí. Můj postoj je možná dost podstatně ovlivněn
faktem, že jsem ve svém věku člověk svobodnější než
mnozí z těch, jejichž živobytí závisí na postoji chlebodárců k nim. Za 45 let své akademické kariéry jsem
popsal spoustu papíru – formou statí a knih aplikované matematiky – ale i článků a knih, v nichž jsem
vyjadřoval své názory na společenské jevy, které mne
právě zajímaly. To druhé samozřejmě teprve v posledních 13 letech. Ten Kodex je vlastně o jisté formě
autocenzury. Právě te\ vedeme v téhle věci anketu
v bulletinu Obce spisovatelů. Myslím, že je normální,
aby člověk své projevy cenzuroval – podobně jako
ráno zdravím svého nerudného souseda Dobrý den!
místo Vem tě čert!, což by lépe vystihovalo stav mého
Dokončení na str. 10
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ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ
PAOLO NEMEC: DOPISY NA ROZLOUČENOU /VII/
Mezitím došli na univerzitu. Mlčky šli k prostorám katedry germanistiky.
„Rád bych te^ viděl, na čem Hermann pracoval,“ obrátil se na Evu, jakmile vyšli
nahoru.
„Ano,“ odpověděla Eva krátce a zavedla ho do místnosti Pracoviště.
Eva se posadila k počítači. Podle způsobu, jakým zapnula počítač a zadala
heslo, Streit poznal, že tu Eva očividně nepracovala často. Její pohyby se mu zdály
příliš málo zručné. Nejistě čekala, než naběhly Windows. Evidentně nervózně
listovala několika seznamy, její počínání se zdálo být bez koncepce.
„Nemohu najít Hermannovy…, soubory profesora Rosenbauma,“ bezmocně
vzhlédla k Robertovi.
„Musíte ale přece vědět, kde jsou?“ zeptal se Streit trochu pobouřeně.
„Ale tam už nejsou.“ Eva se na chvíli odmlčela. „Jsou smazané,“ vyrazila
konečně ze sebe.
„Cože? Podívejte se prosím do koše!“
„Do koše? Co tím myslíte?“
Streit si nebyl jistý, zda Eva tomu slovu nerozuměla, nebo jestli nevěděla, co je
koš. „Zálohovací soubor, Evo. Každý počítač ukládá všechny smazané soubory
pro jistotu ještě jednou. Teprve když jsou z tohoto souboru smazány, zmizí
nadobro, rozumíte, tomu se říká koš.“
„O tom jsem nikdy neslyšela,“ vykoktala Eva, nyní v obličeji úplně bílá.
„Kdo se v tom přístroji vyzná?“ zeptal se Streit po chvíli.
„Možná byste měl promluvit s Jochenem Heimannem. Musí už být ve svém
kabinetě. Zřejmě se te^ zase zabývá tou blbou počítačovou hrou.“
„Dobře. A kde je jeho kabinet?“
„Hned ve vedlejší místnosti.“ Eva ukázala na levou stěnu. „Bude lepší, když si
s ním promluvíte. A jestli mě už nebudete potřebovat…“
„Ale ano, Evo. Měl bych tu ještě jednu důležitou záležitost. Byla byste tak
laskavá a opatřila mi veškeré práce a publikace všech členů katedry?“
„To bude trvat hodiny,“ vzepřela se Eva neochotně.
„No jo, mohl bych poprosit profesora Berku…“
„Ne ne,“ vpadla mu Eva do řeči. „To já vyřídím, ale bude to opravdu nějakou
dobu trvat.“
„Samozřejmě,“ odpověděl suše Streit. „Ale máte přece na to celé odpoledne.“
„Dobře. Takže dnes večer. Mohu vám ty věci donést do hotelu? Většinu si určitě
budu moct vypůjčit ve vědecké knihovně, a tak nebudu muset všechen ten krám
(všechny ty krámy) vláčet daleko.“
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„Ano, skvěle,“ řekl zas přátelsky Streit, který si všiml Evina nevrlého tónu, „to mi
naprosto vyhovuje. Jsem pak od šesti v hotelu – bu^ v jídelně nebo ve svém
pokoji.“
Eva přikývla a bez pozdravu zmizela.
Streit přemýšlel. Samozřejmě by koš bez větších problémů našel sám, ale byla
to dobrá příležitost mluvit s Heimannem.
8.
Dveře do vedlejší místnosti byly otevřené dokořán. U počítače seděl malý,
podsaditý muž s plnovousem. Streit zaklepal na futro, ale muž si ho zřejmě nevšiml
a zcela zaujatý zíral na svou hru.
Streit znovu zaklepal, nahlas si odkašlal a řekl: „Promiňte prosím vás, jste
Jochen Heimann? Já jsem…“
„To je mi úplně jedno, kdo jste. Co chcete?“ řekl Heimann, aniž by vzhlédl.
„To je od vás velmi milé. Já jsem profesor Streit.“
Heimann okamžitě vyskočil ze židle. „Promiňte, prosím vás,“ řekl, „když hraji
Mahjongg, nedá se se mnou vlastně mluvit. Já to tak nemyslel.“
„Samozřejmě že ne. Já jsem vás ani nechtěl rušit, ale mám nějaký problém
s počítačem a Eva říkala, že vy byste mi možná mohl pomoct.“
„Eva říkala, aha.“
„Ano,“ řekl Streit, který nedokázal Heimannovu roztržitost správně zhodnotit.
„Říkala, že soubory profesora Rosenbauma jsou smazané. No víte, nedělala
u počítače nejjistější dojem.“
„Její kvality jsou jiného charakteru, to je pravda.“
Streit se na Heimanna tázavě podíval. Tušil, jak byla tato poznámka myšlena.
„Takže, pane Streite,“ Heimann se podíval na hodiny, „vlastně by tu Pavel už měl
být. Pavel je počítačový šéf Pracoviště. Student.“
„Student?“ Robert nevěřil, že by mu nějaký student mohl být opravdu nějak
nápomocen, protože nebude o Hermannově práci nic vědět.
„Ano. Poloviční Rakušák, mluví výborně německy. Jako germanista je zaplaTpánbůh úplně k ničemu, ale o počítačích něco ví.“
„Říkáte zaplaTpánbůh?“ zeptal se Streit nevěřícně.
„Ale samozřejmě. Se svými jazykovými a počítačovými znalostmi půjde přece
určitě po studiu do byznysu. A proto musí jeho studium trvat co nejdéle. No, to už
nějak zařídím, ten bude studovat ještě za deset let. Počkejte na Pracovišti, já pro
Pavla dojdu.“
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…A PŘÍŠTÍ TÝDNY…
18. LISTOPADU
Prof. J. Rachůnek, DrSc. (PřF UP): Největší vlastní
varieta grup monotónních permutací řetězců. Seminář. PřF UP, Tomkova 40, posluchárna č. 301, 13 hod.

Současná problematika chronické obstrukční plicní
nemoci (CHOPN). Přednáškový večer Kliniky plicních
nemocí a tuberkulózy FNO. Teoretické ústavy LF UP,
16 hod.

Dr. Susan Gregory (University of Birmingham):
Deaf Education in England. Pořádá Katedra speciální
pedagogiky PdF UP. Aula PdF UP 13 hod.

Marie z Andělské zátoky (1997, Marie Baie des Anges
Manuel Pradal). Pastiche filmz, filmový sál UC UP?

24. LISTOPADU
Traxleři – Písně dvorů, krčem a vůbec. Kaple Božího
těla, 18 hod.

20. LISTOPADU
Výstava scénografických návrhů a fotografií J. Krejčího. UC UP, foyer před Divadelním sálem, 18 hod.

Až budu mrtvý a bledý (Kad budem mrtav i beo,
1967, Ž. Pavlović). Balkánská kinematografie. Filmový sál UC UP, 18.30 hod.

Slyšet jinak. Závěrečný koncert účastníků mezinárodního workshopu zaměřeného na hudební tvořivost
a improvizaci. Kaple Božího těla, 19 hod.

25. LISTOPADU
Prof. J. Rachůnek, DrSc. (PřF UP): Největší vlastní
varieta grup monotónních permutací řetězců. Seminář. PřF UP, Tomkova 40, posluchárna č. 301, 13 hod.

J. Krejčí: Podvečerní rozprava o koukání/aneb
koukej koukat. Pořádá KVV PdF UP, UC UP. Lectorium, 19 hod.

„Prázdný prostor“. Premiéra studentského inscenačního projektu na téma „Jak vzniká divadlo“. Divadelní
sál UC UP, 19.30 hod. (repríza 21. 11 a 24.11., ve
20 hod.)
19. LISTOPADU
„Co neodnesla voda“. Zahájení výstavy J. Krejčího,
18 hod. Galerie UC UP.

Ad: Kodex …
ducha. O to jde, aby ta cenzura nebyla ubíjející. Už
mnoho let bez velkého úspěchu vysvětluji lidstvu, že
člověk není jedinec nezávislý – a že normální je
existence člověka ve spleti sociálních vazeb. Včetně
jeho minulosti. A pokud by se někomu zdálo, že
nemluvím o kodexu, mně se to nezdá.
Musím na tomto místě konstatovat, že má chatrná paměS mi v budoucnosti (bude-li pro mne nějaká)
neumožní, abych se v komunikaci s medii – novinami, časopisy, rozhlasem či televizí – pracně rozpomínal na Kodex mediálního chování. Budu se chovat,
tj. mluvit, psát, chvástat se a žvanit tak, jak mne
právě napadne (ze všeho nejhorší totiž je, když

20.–22. LISTOPADU
O divadle na Moravě a ve Slezsku II. Mezinárodní
konference historiků divadla. Pořádá Katedra teorie
a dějin dramatických umění FF UP. UC UP, Filmový sál.

Dokončení ze str. 9
tázaný, případně píšící odpovídá a píše bez toho, že
by ho něco napadlo). A budu přitom doufat, že moje
intuice mne provede úskalími Scylly a Charybdy
správného mediálního chování bez úrazu.
Věc se totiž má tak, že mi v diskusi s kolegy
z jiných univerzit víc vadí, dávají-li mi najevo, že ta
naše olomoucká univerzita je instituce nudná, šedivá
a nezajímavá než když mi připomínají nejčerstvější
olomouckou aféru nebo akademický malér. Ten může
být někdy i záviděníhodný – a svědčí o tom, že i na
čtyři sta let starém dřevě pořád ještě raší zdravé
letorosty.
Prof. S. Komenda, LF UP

21.–22. LISTOPADU
Pohyb a zdraví/Movement and Health. Mezinárodní
konference FTK UP.

RNDr. T. Fürst (PřF UP): Kontinuační princip pro
diferenciální inkluze v Banachových prostorech.
Seminář. PřF UP, Tomkova 40, posluchárna č. 202,
13.30 hod.
Prof. M. Munzarová, CSc.( LF MU Brno): Co je to
dobro nemocného v kontextu umírání? Aneb k otázce
vnitřní mravnosti medicíny. Sál Vyšší odborné školy
sociální – Caritas v Olomouci (ul. Křížkovského),
17 hod. Pořádá MSKA.
26. LISTOPADU
Mgr. I. Sedláková, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR
Brno): Sukcese vegetace vřesovišY v Národním
parku Podyjí. PřF UP, Šlechtitelů 11, velký přednáškový sál, 16.30 hod.

Obžalovaný (1964, J. Kadár, E. Klos), filmový sál
UC UP.
-red-
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