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Beseda o festivalu AFO • S dirigentem
E. Skotákem o projektu Muzi KÉ 2004 •
Katedra geografie a Velký atlas světa •
UP v Nature: Kvantová pamě� pro svět-
lo • E-mailové adresy pro studenty UP
• Četba na pokračování: rektoři UP

Na téma „Víra a svoboda – spojenci či nepřá-
telé?“ přednášel filozof a sociolog prof. T. Halík
6. 12. v zaplněné aule FF UP. Besedu uspořá-
daly Studentská iniciativa – Studna, Univer-
zita Palackého a Klub Evropanů Olomouckého
kraje. Od něj také v průběhu setkání obdržel
prof. T. Halík dekret čestného členství Klubu
Evropanů Olomouckého kraje (snímek ve vý-
řezu). Závěrem večera proběhla prodejní auto-
gramiáda jeho nové knihy „Vzýván i nevzýván“.
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Reprezentační ples UP:
sobota 26. února 2005, Sidia, 19 hod.

V návaznosti na velký úspěch letošního reprezentačního plesu UP se bude i následující reprezentační
ples UP konat v prostorách kulturního domu Sidia, a to v sobotu 26. února 2005 od 19 hod. Zatímco
ve velkém sále bude k tanci i poslechu hrát kapela L. I. F., malý sál bude vyhrazen jazzofilům, které potěší
hudební skupina Jazz Dog Open. Hudebně taneční tradice olomouckého regionu zvýrazní zahajovací
představení hanáckých lidových tanců, v dalším programu nebude chybět barmanská show, možná přijde
i kouzelník či gymnastka povzbudí účastníky plesu bez ohledu na věk a tělesnou hmotnost k holdování
nejen tanci, ale vůbec pohybu; další zpestření programu nejsou vyloučena.

Cena plesové vstupenky zůstává na rozdíl od jiných komodit shodná se vstupným letošním, tj. 150 Kč
pro studenty a 250 Kč pro plesající nevlastnící vysokoškolský index či doklad o studiu na střední škole. Též
prodej vstupenek se uskuteční na fakultách a Konferenčním servisu UP od počátku února 2005. Počet
a hodnota darů do tomboly budou závislé na štědrosti fakult a sponzorů.

Naléhavě se hledají studenti a studentky ochotní zastávat role pořadatelů; prodejců losů do tomboly
apod.; odměnou jim bude volná vstupenka na reprezentační ples. Zájemci nech� se přihlásí pracovnici
Konferenčního servisu UP, paní L. Vaškové (tel. 585 631 054, e-mail: vaskova@rup.nw), která ráda
poskytne veškeré další informace o této vrcholné společenské události nejen akademické obce UP, ale
i všech příznivců olomouckého vysokého učení.

Zasedalo
Plénum České konference rektorů
g Na dny 2.–3. 12. bylo na Akademii múzických
umění v Praze připraveno 77. zasedání Pléna ČKR,
k jehož hlavním programovým bodům patřila diskuse
k aktuální situaci vysokého školství ČR s pozvanými
hosty, rozpočet veřejných vysokých škol ČR v roce
2005, přehled posledního vývoje reformy vysokého
školství ČR, volby zástupců ČKR v Reprezentativní
komisi pro další období aj. (viz http://crc.muni.cz/).

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na
svém 77. zasedání následující závěry:
1. ČKR se shodla na tom, že pro zachování kvality

vzdělávání je nezbytné, aby základní normativ na
studenta byl od roku 2005 zvýšen alespoň o 10 %.

2. ČKR konstatuje, že současné zastoupení vyso-
kých škol v Radě pro výzkum a vývoj je nedosta-
tečné a neodpovídá významu vysokých škol v této
oblasti.

3. ČKR požaduje, aby rozhodnutí o financování vý-
zkumných záměrů bylo vydáno co nejdříve, nebo�
zásadním způsobem ovlivňuje strategické a ope-
rativní rozhodování veřejných vysokých škol.
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g V pátek 3. 12. 2004 byl v nově rekonstruo-
vané aule Právnické fakulty UP slavnostně
inaugurován její dě-
kan JUDr. Mag. iur.
Michal Malacka, Ph.D.
Akademický senát PF
UP jej pro druhé
funkční období zvolil
31. 5. 2004. JUDr.
M. Malacka, Ph.D.,
vede Právnickou fa-
kultu UP již od roku
2001; druhé tříleté funkční období je vymeze-
no daty 1. 11. 2004 – 31. 10. 2007.

-red-, foto -map-

g Aula Právnické fakulty UP získala nový
vzhled i funkčnost. Její dosavadní podobu,
jež jí zůstala z doby, kdy sloužila potřebám
Okresního výboru KSČ, pod-
statně změnila rozsáhlá re-
konstrukce. Její první etapa
byla ukončena v průběhu
minulého týdne slavnostním
otevřením při příležitosti
inaugurace staronového dě-
kana fakulty.

Stavební úpravy sálové
části PF UP zahrnuly v le-
tošním roce např. demolici
veškerých konstrukcí, nové
dispoziční řešení sociálního zařízení, nové
úpravy povrchů a podlah, instalaci nové
vzduchotechniky, klimatizaci s měřením a re-
gulací, elevaci (stupňovité sešikmení prosto-
ru pro posluchače s 342 křesly), rozvody
audio-video techniky i scénické osvětlení vel-
kého sálu.

Inaugurace děkana
Právnické fakulty UP

První etapa rekonstrukce auly Právnické fakulty UP ukončena
V malých sálech je zatím původní nábytek,

ale předpokládá se, že v I. čtvrtletí 2005 budou
sály o kapacitě 120 míst vybaveny stoly

a židlemi. Celková kapacita
hlavního sálu a dvou ma-
lých sálů bude činit 582 míst
k sezení. Rozvody audio-
video techniky jsou připra-
veny tak, aby po dodání
dalších zařízení (kamery
a dataprojektor) v roce 2005,
mohly být všechny sály pro-
pojeny videopřenosem.

Celkové náklady stavby,
které byly zatím vyčísleny

částkou cca 45,890 mil. Kč, jsou kryty dotací
ze státního rozpočtu ve výši 40,862 mil. Kč
a zbytek z vlastních prostředků FRIM UP.
V roce 2005 by měla pokračovat druhá etapa
rekonstrukce, která bude zaměřena na vybu-
dování vstupní části objektu.

-red-, foto -tj-
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Jako součást výzkumné-
ho záměru „Výzkum his-
torie a kultury Moravy“
pořádala Katedra dějin
umění FF UP ve dnech
10.–11. 11. v Umělec-
kém centru UP jubilejní
konferenci Historická
Olomouc XV – Dějiny
a kultura na Moravě.

* * *
V klubovně Vlastivědného muzea Olomouc se 3. 12.
uskutečnila 186. pracovní schůze Spolku lékařů ČLS
J. E. Purkyně, Sekce dějin lékařství Vlastivědné
společnosti muzejní a České společnosti pro dějiny
věd a techniky Rady vědeckých společností ČR
(pobočky Olomouc).

* * *
Turnaj v „Džan-ken-pon“
(„Kámen–nůžky–papír),
který uspořádal Japon-
ský klub Olomouc, pro-
běhl 30. 11. ve Velké
učebně FF UP.

* * *
Právnická fakulta UP pořádala 3. 12. v olomouckém
Slovanském domě jeden z prvních plesů letošní
sezóny – Galaples PF UP.

* * *
Katedra asijských studií
FF UP uspořádala spo-
lečně s Velvyslanectvím
Čínské lidové republiky
v ČR výstavu Přírodní
a kulturní krásy Číny. Její
vernisáž proběhla 1. 12.
v Uměleckém centru UP.

* * *
Veselou předvánoční mikulášskou show pro děti
zaměstnanců UP připravilo na 1. 12. v Domě armády
Akademik sport centrum UP.

* * *
Na téma „Kmenové buňky: od studia buněčné dife-
renciace k reparativní medicíně“ uspořádala Morav-
sko-slezská křes�anská akademie Olomouc a Etická
komise FNO a LF UP V. bioetickou konferenci, která
se konala 4. 12. ve Velkém sále arcibiskupského
paláce.

-red-, foto -tj-

Katedra psychologie FF UP a Sdružení SCAN
Vás zve na divadelní představení

Stěhoptáci
aneb

Konopný opasek (Zdeněk Konopásek)
je utažen demontážním klíčem (Pjér la Šé z)

k řešení záhady (Jaroslav Dušek).
To vše prosvíceno Viktorem Zborníkem.

Pokud si pod tím nic neumíte představit, jste
na správné adrese a je to přesně pro vás. Jedná
se totiž o seminář s blíže neurčitelnou tematikou.
Trojice excentrických vědců: mírně zvláštní socio-
log Zdeněk Konopásek, značně pomatený psy-
cholog Pjér la Šé z a zcela nevyzpytatelný kos-
molog Jaroslav Dušek vás provedou labyrintem
tajuplných i zcela banálních fenoménů našeho
vesmíru.

P.S.: Exkurze do přilehlých i zcela odlehlých
oblastí vyhrazena. Upozorňujeme, že vstup je na
vlastní nebezpečí a pokud něčemu nebudete
rozumět, budiž vám útěchou, že v tom nebudete
sami.

Akce se koná 18. ledna 2005
v 19.30 hod. v olomouckém U-klubu.

Vstupenky v předprodeji v podloubí radnice
(Horní náměstí) a na Katedře psychologie FF UP,

Vodární 6, 2.patro, číslo dveří 326
(pondělí 9–12 hod.)

Vstupné: na sedáka 110 Kč, na stojáka 80 Kč.

Stručně

Katedra nederlandistiky FF UP
a Centrum pro jazyk a kulturu

Nizozemí a Vlámska „Erasmianum“
se zármutkem oznamují

smrt otce nizozemské královny
prince Bernharda Nizozemí,
prince z Lippe-Biesterfeldu

(29. července 1911 – 1. prosince 2004).
Pozůstatky prince Bernharda

budou uloženy do královského hrobu
v delftském Novém kostele.
Možnost vyjádření soustrasti

na http://www.koninklijkhuis.nl/bernhard/
www.index.php.

g Ve dnech 12.–21. 11. 2004 proběhl v Modre –
Harmónii na Slovensku IX. ročník Jesennej školy
práva „Pramene práva: Quid iuris po vstupe do
Európskej únie“, pořádaný Ústavem státu a práva
Slovenské akademie věd ve spolupráci se Sloven-
ským národním podpůrným výborem EUROPE 2000
pod záštitou slovenského veřejného ochránce práv
P. Kandráče.

Tento ročník Jesennej školy byl určen především
posluchačům z řad studentů doktorandského studijní-
ho programu a mladých vysokoškolských pedagogů,
a to nejen ze Slovenska, ale i z Polska a České
republiky. Mezi přednášejícími bylo mnoho význam-

V Modre na Slovensku proběhl IX. ročník Jesennej školy práva
ných osobností slovenské a české právní vědy i praxe,
mezi jinými místopředseda Ústavního soudu SR
E. Bárány nebo profesor A. Gerloch z PF UK. Celkově
pak okruh přednášejících zahrnoval zástupce nejen
právní teorie a právnických fakult, ale i soudů (zejmé-
na Ústavního soudu SR) a státní správy. Mnozí
z přednášejících měli příležitost působit v zahraničí,
což vneslo do řady problémů i výrazný srovnávací
pohled, zejména v evropském měřítku.

Jesenná škola se zabývala řadou aktuálních otá-
zek, převážně v souvislosti s rozšířením EU. Jak
napovídá sám název IX. ročníku Jesenné školy práva,
účastníci se věnovali zejména problematice pramenů
práva. Jejich okruh se vstupem České republiky do
EU výrazně rozšířil, proto musí být právnická i nepráv-
nická veřejnost připravena na to, že v současnosti již
nelze brát v úvahu jen právo české, ale že je nutné se
řídit i právem komunitárním. V souvislosti s tím však
vyvstávají otázky přehlednosti a dostupnosti právních
norem, jejich srozumitelnosti pro veřejnost a také
jejich rozsahu, který, jak se zdá, již přesahuje mož-
nosti poznání jednotlivce.

Přednášející sice naznačili možná řešení zmíně-
ných problémů, ale celkově Jesenná škola přinesla
více otázek než odpovědí. Byla však jistě impulsem,
aby se těmito otázkami začal zabývat širší okruh
mladých odborníků a aby jim i v rámci vysokoškol-
ského studia byla věnována náležitá pozornost.

Mgr. M. Tomoszek, Katedra ústavního práva PF UP

Akademický senát Lékařské fakulty UP
v novém složení
g Ve dnech 1. a 2. 12. se v levém respiriu
Teoretických ústavů LF UP konaly volby do Akade-
mického senátu LF UP. V tajné volbě bylo zvoleno
celkem 24 nových členů z řad akademických pracov-
níků a 12 členů studentské obce fakulty, a to z celkem
84 platných návrhů.

Podle informací volební komise přesáhla volební
účast 32 %.

Bližší informace viz http://www.ucjlf.upol.cz/senat/.
-red-

Z jednání Vědecké rady UP
g Vědecká rada UP na svém zasedání 6. 12.
schválila návrh CMTF na udělení čestné vědecké
hodnosti „doctor honoris causa“ významnému olo-
mouckému varhaníkovi Antonínu Schindlerovi.

Dále byly schváleny následující návrhy na jmeno-
vání profesorem doc. S. Hamplové, CSc., doc.
J. Králové, CSc. a doc. B. Zavadila, CSc. (všichni
FF), pro obor Lingvistika konkrétních jazyků (román-
ské jazyky). Návrhy budou postoupeny MŠMT ČR
k dalšímu řízení.

Vědecká rada UP dále schválila návrh na jmenová-
ní Komise pro výběr kandidáta na proslovení Před-
nášky významného absolventa UP v roce 2005.

Členové VR UP dále projednali a schválili změny
týkající se některých kolegií oborů na UP, a to složení
Kolegia oboru lékařství a doplnění složení kolegií
oborů zdravotnictví, filologie, filozofie, psychologie,
sociologie a politologie, umění a teorie umění.

-red-

g Dne 2. 12. 2004 přivítala
Katedra přírodopisu a pěsti-
telství PdF UP v Olomouci
účastníky ze 14 zemí Evrop-
ské unie na mezinárodním
kontaktním semináři pracov-
níků s mládeží na téma Kon-
takty, partnerství a spolu-
práce mládeže v rozšířené
Evropě. Seminář se usku-
tečnil v rámci programu „EU
Youth“ pod záštitou UNESCO
klubu Olomouc, jakožto člena
Národní federace UNESCO

Bronzové medaile J. Jánského
na Přírodovědecké fakultě UP
g Bronzovou medailí MUDr. J. Jánského oceňuje
Český Červený kříž desateronásobné dárce krve. Na
zasedání Akademického senátu Př UP již tradičně
předal děkan Přírodovědecké fakulty prof. L. Dvořák,
CSc., toto vyznamenání studentům PřF UP P. Homol-
kovi a L. Kmínkovi. Při této příležitosti jim poděkoval
za lidský přístup a reprezentaci Přírodovědecké
fakulty UP na veřejnosti.

-mj-

Kontakty, partnerství a spolupráce mládeže v rozšířené Evropě
klubů v ČR, který při katedře
úspěšně pracuje již bezmála
deset let.

Cílem semináře bylo pře-
devším navázání kontaktů
a získání zahraničních partne-
rů ke spolupráci při evrop-
ských výměnách mládeže,
prezentace ekologického
vzdělávání a environmentální
výchovy na Pedagogické fa-
kultě, jako jedné z oblastí
zájmů činnosti UNESCO klu-
bu a nabídka spolupráce
se studenty PdF.

Účastníky semináře uvítal vedoucí Katedry přírodo-
pisu a pěstitelství RNDr. V. Tlusták, CSc. Následovala
informace o činnosti a programech UNESCO klubu
Olomouc a představení jeho mezinárodních expedic.
V rámci následujícího programu kontaktního semináře
byla prezentována jak odborná, tak metodická činnost
Katedry přírodopisu a pěstitelství, environmentálního
vzdělávání, zapojení studentů do projektů UNESCO
klubu, ve kterých je nosným tématem ekologická
výchova, a metodický materiál zpracovaný učiteli ve
spolupráci se studenty. Účastníci měli možnost navští-
vit právě probíhající praktickou výuku v nově zařízených
prostorách učeben a laboratoří katedry. Za nevládní
organizace svou činnost představilo regionální ekocen-
trum Sluňákov. V závěru programu proběhl workshop
zaměřený na problematiku rasismu a xenofóbie.

Seminář provázela dobrá pracovní a zároveň velmi
přátelská atmosféra, kterou na konci završilo malé
překvapení, dort s logy UNESCO a programu Youth,
který účastníci společně rozkrojili.

Mgr. M. Müllerová, foto -tj-
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* Užívání výnosů z pronájmu prostoru UC UP (kavár-
na, studentský klub): Doc. J. Štefanides v průběhu
zasedání AS UP požádal, aby výnosy z restaurace
a studentského klubu v UC UP připadly FF a PdF UP.
Svou žádost zdůvodnil usnesením AS UP z listopadu
roku 2002 (viz http://www.upol.cz/ – orgány UP –
Akademický senát UP – zápisy ze zasedání AS UP).
Rektorka UP tehdy zmínila, že obě restaurace bude
užívat vnější uživatel – tím jsou vyjmuty s užívacího
práva jmenovaných dvou fakult, připustila však, že
možnost eventuálního rozdělení částky za pronájem
mezi fakulty existuje. V době tehdejšího jednání AS UP
smlouva o pronájmu uzavřena ještě nebyla.

Z informací doc. J. Štefanidese na zasedání AS UP
však vylynulo, že fakulty užívající budovu UC UP
s výnosy od počátku počítají. Jak zmínil, „obyvatelé“
UC UP vnímají restaurace jako součást konviktu, jež by
mohly alespoň zčásti kompenzovat nemalé provozní
náklady UC UP. V souvislostí s tím rektorka UP možnost
dodatečné smlouvy opět připustila. Onen dodatek však
podle daných pravidel musejí iniciovat děkani zmiňova-
ných fakult, kteří tak dosud neučinili. O dalším vývoji,
jenž by se týkal možné změny v této oblasti, bude
rektorka UP Akademický senát UP informovat. V sou-
časné době plynou výnosy z pronájmu restaurace
a studentského klubu do centrálních prostředků UP.
*Návrh na rozdělení rezervy UP: Rektorka UP předlo-
žila Návrh na rozdělení prostředků rozpočtové rezervy
UP v roce 2004 ve výši 4,5 mil. korun. Rozpočtová
rezerva byla se souhlasem AS UP rozdělena takto:
3 641 tis. bylo rozděleno podle normativu fakultám UP,
zbylých 859 tis. bude použito na dofinancování kon-
krétních aktivit (doúčtování daně z převodu nemovitos-
tí, náklady mezinárodní patentové ochrany, základní
vklad do Agentury  humanitární a rozvojové pomoci).

-map-

Předsedové senátů vysokých škol
rokovali bezvýsledně
g O současném stavu vysokých škol a možných
krocích, jež by vedly k pozitivnější perspektivě zejmé-
na v oblasti financování českého vysokého školství,
jednali 25. 11. v pražském Karolinu předsedové
akademických senátů vysokých škol. Jak Žurnálu UP
potvrdil MUDr. Z. Zlámal, předseda Akademického
senátu UP, rokování se zúčastnilo pouhých sedm
z dvaadvaceti vysokoškolských senátorů. Vzhledem
k tomu – a také s ohledem na rozpracovaný stav
státního rozpočtu na rok 2005 – zúčastnění zástupci
vysokých škol nedospěli k žádnému výsledku jednání
a rozešli se bez přijetí konkrétního stanoviska.

-red-

Jak jsme již informovali, v příštím týdnu bude uveden
druhý koncertní program projektu Muzi KÉ 2004,
který letos poprvé pořádá Katedra hudební výchovy
PdF UP ve spolupráci s Janáčkovou akademií múzic-
kých umění a Moravskou filharmonií Olomouc. Těžiš-
těm projektu jsou vystoupení talentovaných doktoran-
dů obou škol s profesionálním hudebním tělesem,
Moravskou filharmonií Olomouc.

Druhý koncertní program projektu bude uveden
v brněnském Besedním domě 13. 12. 2004
v 19.30 hod. a v olomoucké Redutě MFO dne
14. 12. 2004 v 19 hod. Zazní v něm skladby, jejichž
společným východiskem je hudba W. A. Mozarta,
skladby, které na hudbu tohoto velikána reagují roz-
manitým, vždy osobitým způsobem. Brilantní variace
pro flétnu a soprán Ch. A. Adama přednesou sopra-
nistka M. Večeřová a flétnistka M. Talabová, Koncert
pro klavír a orchestr a moll op. 85 J. N. Hummela zazní
v podání pianisty J. Jiraského. Symfonii in Es KV 16
T. Hanzlíka a balet Vůl na střeše D. Milhauda provede
Moravská filharmonie Olomouc, kterou budou řídit
K. Fojtová a E. Skoták, docent Janáčkovy akademie
múzických umění, kterého jsme požádali o rozhovor:

Jak vnímáte projekt Muzi KÉ 2004, je vám
něčím blízký? Kdo vás k jeho realizaci přizval?

O spolupráci mě požádal proděkan Pedagogické
fakulty UP v Olomouci – hudební skladatel Vít Zouhar,
který ví, že v rámci JAMU v Brně často aktivně pracuji
s mladými umělci. Ve svých absolventských projek-
tech se prezentují komponisté, dirigenti, instrumen-
talisté a zpěváci. Mladí dirigenti přitom osvědčují,
mimo jiné, zda dokážou uchopit různé hudební žánry.
Při těchto projektech jako škola spolupracujeme
s našimi předními profesionálními symfonickými
orchestry. Velkou, dnes již více než třicetiletou
tradici, má v tomto směru spolupráce JAMU právě
s Moravskou filharmonií Olomouc.

Jak jste se podílel na výběru repertoáru pro
Muzi KÉ 2004?

Část repertoáru byla dopředu dána participující-
mi sólisty – doktorandy, mohl jsem jej tedy ovlivnit

S dirigentem Emilem Skotákem, docentem JAMU v Brně o projektu Muzi KÉ 2004
jen zčásti. Snažili jsme se výběr skladeb doplnit
méně hranými kompozicemi významných světových
autorů. Například Kodályho suita Háry János, kterou
jsme uvedli v prvním koncertním programu, zazněla
v Olomouci naposledy v roce 1960, pod taktovkou
J. Nohejla. Part cimbálu, který má v této skladbě
důležitou koncertantní funkci, jsme svěřili renomo-
vané Z. Lapčíkové.

Mohl byste charakterizovat specifika práce se
sólisty-studenty?

Samozřejmě. Se studentem je pochopitelně více
práce, vždy� stojí před orchestrem většinou poprvé
či podruhé. Znamená to více péče při přípravě, více
zkoušek a více trpělivosti, a to i ze strany orchestru!
V tomto směru patří členům Moravské filharmonie
i jejímu vedení velký dík. Je velmi radostné pozorovat
růst mladých adeptů, někdy doslova zkoušku od
zkoušky. V tomhle je pozice muzikanta spravedlivá –
nikdo nemá nic zadarmo a hned. Každý, i ten
nejtalentovanější, musí ujít velký kus cesty, než se
stane opravdu profesionálem.

Také proto jsem ke spolupráci přizval i svoji žačku
K. Fojtovou, studentku oboru dirigování orchestru na
JAMU.

Jaký ohlas vyvolává Muzi KÉ 2004 mezi členy
filharmonie?

To je snad otázka spíše pro hráče. Členové
filharmonie už mají jistý nadhled, získaný profesiona-
litou a častým vystupováním. Pokud jde ze strany

studentů o pěkný a inspirativní výkon, pak jsou i oni
spokojeni. To se jim při prvním koncertním progra-
mu Muzi KÉ, myslím, splnilo. Při obou vystoupeních,
v Brně i v Olomouci, vládla dobrá atmosféra, navíc
doma v Olomouci hráli před vyprodaným hledištěm.

Se kterými skladbami jste se při realizaci Muzi
KÉ setkal poprvé?

Novinkou pro mě byla skladba Blízká setkání
zběsilostí srdce V. Zouhara, kterou poprvé uvedla
shodou okolností právě MFO, za řízení P. Šumníka.
Stejně tak skladbu (vlastně balet) Vůl na střeše
D. Milhauda budu dirigovat poprvé. Rád sahám po
titulech, které nemám dosud v repertoáru, jsou pro
mě obohacením, a věřím, že skladby jiné provenien-
ce nebo zřídka uváděné kompozice mohou být
obohacením i pro publikum.

Domníváte se, že projekt může být pro profesio-
nály v něčem inspirací?

Myslím, že každý takový projekt s mladým uměl-
cem může být inspirativní. Osobně se těším na
spolupráci s klavíristou J. Jiraským, která nás čeká
při přípravách druhého koncertního programu.

Co byste popřál protagonistům Muzi KÉ 2004?
Všem studentům-sólistům, autorovi i dirigentce

přeji, aby se jim dařilo, a nám všem, zejména pak
našim posluchačům v sále, hodně radosti ze společ-
ného muzicírování.

Děkuji za rozhovor.
Ptala se M. Friedlová

O čem jednal Akademický senát UP

Dne 22. 11. 2004 zemřel ve věku 86 let
zakladatel Urologické kliniky LF UP a FNO,

její dlouholetý přednosta
a autor mnoha odborných publikací
prof. MUDr. Jan Kučera, DrSc.

g Další z cyklu besed
pořádaných Studentskou
iniciativou – Studna pro-
běhla v Lektoriu UC UP
v úterý 30. 11. 2004. Té-
matem besedy byl tento-
krát Academia film Olo-
mouc, tradiční festival do-
kumentárních filmů a po-
pulárně vzdělávacích po-
řadů. Hosté besedy
PhDr. R. Hladký, ředitel
AFO, P. Vysloužil, tiskový
mluvčí AFO a PhDr. L. Ptá-
ček, vedoucí Katedry teorie a dějin dramatic-
kých umění FF UP prezentovali zásadní orga-
nizační nedostatky, které se týkají samotné
existence festivalu. Budoucnost AFO se zdá
být nejasná díky stávající nedostatečné inter-
akci mezi organizátory AFO, vedením UP,
jednotlivými katedrami a studenty. Z toho
vyplývá i nevhodný termín konání festivalu
a neatraktivní programová náplň. Zároveň
však hosté spolu se zástupci vedení univerzi-
ty a Filozofické fakulty UP (prof. Mačáková,
prof. Barteček) konstatovali nedostatečnost
propagace a prezentace festivalu akademic-
ké i široké veřejnosti. I přes nízkou účast

Beseda o festivalu AFO
studentů se podařilo vy-
tvořit konstruktivní prostře-
dí pro významné změny,
které by mohly vést ke
zkvalitnění organizace
a zvýšení prestiže AFO.
Zazněl i návrh, že organi-
zaci AFO převezmou ka-
tedry UP.

Většina účastníků v rám-
ci tradiční ankety potvrdi-
la výsledky diskuse: AFO
není prestižní festival s od-
borným zázemím. Úspěš-

nou alternativou by podle většiny zúčastně-
ných byla užší spolupráce se zainteresovaný-
mi katedrami UP.

-stud-, foto -tj-
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Cena děkana LF UP za nejlepší
studentskou vědeckou práci za rok 2004

Práce ucházející se o udělení Ceny děkana Lékařské
fakulty UP za nejlepší studentskou vědeckou práci za
rok 2004 je možno předkládat do 14. 1. 2005.

Cena děkana LF UP se uděluje pregraduálním
nebo postgraduálním studentům LF UP za význam-
nou vědeckou publikaci vydanou tiskem (dle odstav-
ce 5 „Statutu Ceny děkana Lékařské fakulty UP“).

Práce předkládají jejich autoři v jednom vyhotovení
ve standardní úpravě (pevně spojené listy) nebo ve
formě separátního výtisku na referátu vědy a výzkumu
Děkanátu LF UP.

Přihlášky k dispozici na ref. vědy a výzkumu DLF
nebo ke stažení na http://www.ucjlf.upol.cz.

Soutěž pro mladé překladatele
Britská rada ve spolupráci s katedrami anglistiky
českých a moravských univerzit a serverem www.
iliteratura.cz vyhlašuje 1. prosince 2004 překladatel-
skou soutěž British Council Young Translator’s Pri-
ze. Tato soutěž chce podporovat kvalitní překlad a dát
šanci mladým začínajícím překladatelům. Jednotným
výchozím jazykem je angličtina, textem bude povídka
Muriel Sparkové – The Executor. Do soutěže se může
přihlásit každý občan České republiky mladší 30 let po
vyplnění přihlášky, kterou bude možno získat na
www.iliteratura.cz nebo na www.britishcouncil.cz. Po
obdržení hesla bude možné získat anglický text k pře-
kladu.

Uzávěrka soutěže je 15. 1. 2005; do tohoto data
pošlete pět nijak neoznačených kopií překladu na
adresu: H. Kovaříková, Britská rada, Bredovský dvůr,
Politických vězňů 13, 110 00 Praha 1.

Vítězové budou vyhlášeni v rámci literárního semi-
náře pořádaného Britskou radou v Kostelci nad Černý-
mi lesy ve dnech 3.–5. 3. 2005. Tři nejlepší překlady
budou oceněny knižními poukázkami v hodnotě 3 000,
2 000 a 1 000 Kč.

Mgr. E. Zuntychová, Britské centrum Knihovny UP,
bc-kup@rupnw.upol.cz, http://tin.upol.cz/bc

Kurz Distanční minimum
Centrum distančního vzdělávání UP vypisuje nový
termín pro kurz Distanční minimum s plnou
e-learningovou podporou.

Kurz je určen všem zájemcům o podrobné sezná-
mení s distanční formou studia. Prezenční setkání
probíhají v Olomouci!

Přihlásit se můžete nejpozději do 7. 1. 2005.
Kontaktni osoba: Mgr. M. Všetulová, tel. 585 631 129,

e-mail: vsetulom@rupnw.upol.cz.

Akademik sport centrum UP pořádá tradiční
Lyžařskou školu pro děti ve věku 6–15 let

Místo: Karlov (začátečníci + pokročilí), Štědrá-
kova Lhota u Rudy n.Moravou (jen pokročilí)

Přihlášky a informace o turnusech (leden – bře-
zen), programu, ceně atp.: 585 636 452, 51,
607/558 127, e-mail: hana.vyroubalova@upol.cz.

Zimní kurzy 2004/2005 – volná místa!
Akademik sport centrum UP uskuteční pro studenty
PF UP a ostatní zájemce lyžařské a výcvikové kurzy
v uvedených střediscích:
– Pec pod Sněžkou; termín: 9.–15. 1. 2005; cena

pro osoby se sport. průkazem ASC 2 990 Kč,
cena pro zaměstnance a studenty UP 3 250 Kč.

– Petříkov; termín: 23.–28. 1. 2005; cena pro osoby
se sport. průkazem ASC 2 080 Kč, cena pro
zaměstnance a studenty UP 2 280 Kč.

– Barborka; termíny: 5.–12. 2. 2005, 26. 2.–5. 3.
2005 (jarní prázdniny); cena pro osoby se sport.
průkazem ASC 2 700 Kč, cena pro zaměstnance
a studenty UP 2 850 Kč.
Cena obsahuje dopravu autobusem, stravování,

ubytování, půjčovné za snowblady a carvingové lyže.
Náplň kurzu: carving, snowblade, snowboard, běžky.

Informace a platba: ASC UP, tř. Míru 115, Olo-
mouc-Neředín, tel. 585 636 451, 6455, e-mail:
martina.stanclova@upol.cz.

Za jakých okolností časopis vznikl?
V nabídce časopisů, kterých v poslední době

vychází celá řada, převažují cestopisy, zážitky z cest
nebo náhodně vybraná témata regionální geografie.
Na přednáškách v rámci dalšího vzdělávání pedago-
gů se na nás již dříve však učitelé obraceli s přáním,
zda by nebylo možné vydat aktuální souhrnnou
publikaci o regionální geografii České republiky, jež
by v širší podobě než středoškolské učebnice pokrý-
vala základní témata fyzické a socioekonomic-
ké geografie. Obdobný zájem byl
i o zpracování publikací pro jednotli-
vé regiony světa…

Můžete krátce popsat jeho obec-
nou strukturu?

Velký atlas světa má v zemích,
kde byl již úspěšně vydáván (napří-
klad v sousedním Polsku), jednot-
nou strukturu. Zahrnuje v každém
čísle čtyři základní rubriky, jimiž jsou
komplexní geografická charakteristi-
ka určitého státu světa, regionální
geografie světadílů (se zaměřením
na dílčí oblasti, např. Velká útesová
bariéra, Západosibiřská rovina, Al-
jaška), geografie vybraného velko-
města a v neposlední řadě také
regionální geografie státu, v němž daná jazyková
verze časopisu vychází. Každé číslo je doplněno
listem s dvojicí map formátu A3. Jednotlivé články
mají postupným zakládáním listů do kroužkových
pořadačů vytvořit ucelené tematické bloky. S ohle-
dem na skutečnost, že vydavatel si přál zachovat
strukturu časopisu jednotnou pro český i slovenský
trh, jsou do jednotlivých vydání zcela nově zpracová-
vána témata regionální geografie České a Slovenské
republiky. Jejich strukturu jsme navrhli spolu s šéf-
redaktorem časopisu. Autorské články z geografie
ČR a SR zahrnují základní charakteristiky z pohledu
fyzické i sociální geografie, pro rozšíření jsou samo-
statně zařazena témata, jako například krasová úze-
mí na Moravě, biosférické rezervace UNESCO, po-
vodně, zahraniční investice, ochrana památek nebo
charakteristiky jednotlivých krajů. Text doplňují map-
ky, schémata a fotografie.

Na obsahu periodika se podílí odborníci PřF UP –
můžete se o jejich práci zmínit?

Šéfredaktorem časopisu je Mgr. M. Jurek, který
pracuje také na Katedře geografie PřF UP. Podílí se na
obsahové korektuře jednotlivých článků, což se týká
zejména usměrnění textů přeložených ze zahraniční
předlohy do obvyklého jazyka českých geografů.
Nutná je revize odborných pojmů a geografických
názvů, aktualizace statistických údajů a doplnění infor-
mací o současné situaci v jednotlivých státech, regio-

nech a velkoměstech. Spolupracuje
také na přípravě českého znění vklá-
daných map (překlad pojmů). Texty
tematicky zaměřené na regionální
geografii České republiky a Slovenska,
jež tvoří čtvrtinu každého čísla, zpra-
covávám já, přičemž konzultantem
sociálně-geografických témat je
dr. Z. Szczyrba, taktéž působící na
Katedře geografie PřF UP.

V době svého vzniku se časopis
objevoval na pultech novinových
stánků v čtrnáctidenní periodicitě.
Je tomu tak i dnes? V jakém nákla-
du vychází, z čeho je financován
a kdo je jeho vydavatelem?

Velký atlas světa vycházel do
čísla 30 jako čtrnáctideník, od jara 2004 již vychází
jako týdeník. Vydavatelem časopisu je společnost
Česká Media Amercom se sídlem v Praze. Počet
stran každého čísla je 18 plus jeden list vkládaných
map formátu A3, k vybraným číslům jsou přikládány
deskové pořadače. Časopis není nijak dotován
a nevytváří příjem z reklamy, pokrytí nákladů na
výrobu a distribuci je odkázáno v plné výši na
prodejní cenu časopisu. Vydavatel tedy raději volí
cestu poněkud vyšší ceny (32 Kč za výtisk), aby
nemusel vnitřní strany časopisu zatěžovat komerční
reklamou. Přesný náklad časopisu bohužel neznám,
ale pohybuje se nad hranicí deset tisíc kusů.

Komu je časopis určen?
Časopis je určen především pedagogům a stu-

dentům středních a základních škol, je však koncipo-
ván pro co nejširší okruh čtenářů se zájmem
o geografii.

-map-

Katedra geografie – tvůrčí podhoubí Velkého atlasu světa
Velký atlas světa, popularizační geografický časopis, se na pultech novinových stánků objevuje v pravidelných
intervalech již od března 2003. Na jeho podobě participují odborníci z Katedry geografie PřF UP. Z plánovaných
137 čísel jich světlo světa spatřilo již 60. V této souvislosti jsme oslovili jednu z tvůrkyň zmíněného periodika
RNDr. I. Smolovou, Ph.D.:

Současné trendy e-learningem podporovaného vzdělávání
V průběhu vývoje e-learningem podporovaného vzdělávání (CBT-WBT-LMS) došlo k postupnému přehodnoco-
vání a kritice efektivity a využitelnosti informačních a komunikačních nástrojů v procesu vzdělávání. Zvláště ostré
kritice byly vystaveny zejména prvotní LMS (Learning Management Systems) – systémy řízeného vzdělávání,
které kladly velký důraz na administrativní nástroje a na technologické doplňky, nebyly dostatečně flexibilní a byly
nepřizpůsobivé. Jejich nástupci – LCMS (Learning Content Management Systems) již věnují dostatečnou
pozornost právě vzdělávacímu obsahu. V současnosti se vzhledem k ostře neohraničenému přechodu od LMS
k LCMS často oba termíny spojují. Současné LMS v sobě totiž zahrnují takřka všechny požadavky, kladené na
LCMS. V současné době vykrystalizovalo 6 trendů využívání ICT pro zefektivnění vzdělávání, které byly
podrobeny analýze jak dodavatelů tak odběratelů e-learningových technologií i vzdělávacího obsahu (soukro-
mých i veřejných institucí, škol, univerzit). Jedná se o:
I. Blended learning

Tento trend v sobě zahrnuje využívání multimediál-
ních technologií pro vzdělávání ve třídách (classroom
training, self-paced eLearning – vzdělávání se vlast-
ním tempem), vzdělávání tříd s podporou WBT (live
Web-based classrooms), vzdělávání s využitím video-
kazet, individuální vzdělávání (one-on-one coaching)
apod. V ČR je to zřejmě nejvyužívanější vzdělávací
trend (multimediální CD-ROMy).

Příklad: Základní škola využívá v rámci klasic-
ké školní výuky multimediální encyklopedie na
CD-ROMech, případně nainstalované počítačové pro-
gramy. Využívá tedy blended learningu (a zároveň také
e-learningu) – kombinace prezenční výuky a e-learningu.
II. Learning Content Management Systems (LCMSs)

Nová generace institucionálních vzdělávacích tech-
nologií pro tvůrce-autory vzdělávacích obsahů a řízení
(většinou online) vzdělávání. V českém prostředí
LCMS splývá s pojmem LMS.

III. Web collaboration & Live e-learning
Trend v sobě zahrnuje využívání software, který

podporuje práci s Internetem a který umožňuje vytvá-
řet/vyrábět distanční třídy, virtuální semináře, online
workshopy, online meetingy… to vše s využitím
Internetu.
IV. Simulations, learning games, videos and story-
telling

Tvorba víceoborových online simulací, které umož-
ňují učit se procesům a mezilidským vztahům; vzdělá-
vací hry, které motivují vzdělávané dosáhnout cíle
a zvítězit – zároveň se také vzdělávat; videoukázky,
které jsou poskytované Internetem a které předkládají
pozorovateli pozitivní a negativní příklady; budování
příběhů – příběhy s otevřeným koncem, rozvíjející
tvořivé myšlení a znalosti účastníků vzdělávacího
procesu apod. V českém prostředí existuje velké
množství výukových her, které formou hry vedou

Dokončení na str. 5
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žáky/studenty k dosažení cíle. Do této kategorie patří
např. produkty firem Silcom Multimedia či Terasoft).
V. Training without trainers (úroveň 1) – knowledge
sharing

Vzdělávání bez vzdělavatelů zaměřené na sdílení
znalostí.

Příklad: Lékař se chystá provést chirurgický zá-
krok a potřebuje konzultovat řešení s vybranými
experty z celé země. Může tedy velmi rychle uspořá-
dat virtuální videokonferenci – účastníci se vidí
a slyší, komunikují spolu, konzultují, předávají si
znalosti – a to na velké vzdálenosti. Spolupracují,
konzultují, řeší problém.
VI. Training without trainers (úroveň 2) – informal
knowledge exchange

Tato úroveň je zaměřena na získávání a výměnu
znalostí prostřednictvím databázových struktur, doku-
mentů, elektronických záznamů, mimo jiné se sou-
stře�uje i na strukturovaný přístup k jinak nestrukturo-
vaným informacím apod. Tento trend je vázán na
rozvoj informační infrastruktury, na přehledné celo-

státní/celosvětové uspořádání informací. Budováním
takovéto infrastruktury se zabývá např. Ministerstvo
informatiky ČR.

Příklad: Právník se potřebuje dostat k informacím
o případu, který byl projednáván v jiné zemi. Pro-
střednictvím Internetu pak může získávat (dle opráv-
nění) libovolné dokumenty (např. knihy) z libovolné
části světa.

E-learning představuje strukturu silných nástrojů,
poskytujících systematicky a efektivně informace
všem, kteří o ně mají zájem. Je v zájmu nás všech
poskytovat a „sdílet“ kvalitní informace, usnadňovat
k nim přístup, strukturovat je a systematizovat –
budovat kvalitní uživatelsky přívětivé, stabilní infor-
mační prostředí, které poslouží k rozvoji vzdělanosti.

Mgr. K. Kopecký, IS FTK UP
Použité zdroje:
Cross, J., Hamilton, I. The DNA of eLearning, excerpt from Beyond
eLearning. Internet Time Group, 2002. Online: www.internettime.com
Nocar. D., Kopecký, K. Various Levels Usage ICT for Learning Especially
in Distance Learning. International Colloquium on the Acquisition
Process Management, Vyškov: 2004.

Současné trendy…
Dokončení ze str. 4

Z VĚDECKÝCH PRACOVIŠŤ UP INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY

Děkan Přírodovědecké fakulty UP vypisuje

výběrové řízení
na obsazení míst

– dvou profesorů pro Katedru ekologie a životního
prostředí; požadavky: jmenování profesorem v da-
ném oboru;
– profesora pro obor pedagogika nebo didaktika
fyziky na Katedře experimentální fyziky; požadavky:
jmenování profesorem v daném oboru;
– docenta pro obor aplikovaná fyzika na Katedře
experimentální fyziky; požadavky: jmenování docen-
tem aplikované fyziky na základě habilitačního řízení;
– docenta pro obor organická chemie na Katedře
organické chemie; požadavky: jmenování docentem
organické chemie na základě habilitačního řízení;
– vedoucího kabinetu cizích jazyků PřF UP v Olo-
mouci; požadavky: ukončené magisterské studium
anglické filologie, nebo některého z přírodovědných
oborů, včetně učitelství, doplněné kvalifikací z anglic-
kého jazyka (např. státní zkouška z jazyka anglického
nebo jiná zkouška na této úrovni), alespoň 3 roky
praxe v oboru, vítáno je ukončení Ph.D. studia;
– odborného asistenta pro oddělení biofyziky Kated-
ry experimentální fyziky se specializací na biofyziku
fotosyntézy; požadavky: ukončené Ph.D. studium,
praxe minimálně 5 let v oboru, vítána je praxe na
zahraničních pracovištích;
– odborného asistenta pro obor organická chemie na
Katedře organické chemie; požadavky: ukončené Ph.D.
studium v oboru, minimálně tři roky praxe;
– odborného asistenta se zaměřením na geoinforma-
tiku a socioekonomickou geografii pro Katedru geoin-
formatiky; požadavky: ukončené Ph.D. studium v  obo-
ru, výjimečně závěrečná fáze doktorského studia,
minimálně tři roky praxe;
– asistenta nebo odborného asistenta pro obor
fyzikální chemie na Katedře fyzikální chemie se zamě-
řením na reaktivitu radikálů a heterogenní chemii;
požadavky: ukončení magisterské studium v oboru,
u odb. as. ukončené Ph.D. studium;
– referenta pro zahraniční a studijní záležitosti;
požadavky: maturita na SŠ, aktivní znalost a schop-
nost komunikace v anglickém jazyce, výhodou je
znalost dalšího světového jazyka (německý, fran-
couzský, španělský jazyk), znalost práce na PC,
ovládání běžných kancelářských aplikací.

U všech uchazečů o místa akademických pracovní-
ků se předpokládá odpovídající praxe, schopnost vě-
decké práce a přiměřená publikační činnost, pedago-
gické schopnosti, morální a občanská bezúhonnost.

Přihlášku doloženou životopisem,osobním dotaz-
níkem, doklady o vzdělání, přehledem odborné praxe
a seznamem publikační činnosti zašlete do čtyř týdnů
po zveřejnění v tisku na osobní oddělení Děkanátu
PřF UP, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc.

Rektorka UP ve snaze povzbudit literární tvorbu
studentů a umožnit tvůrcům dialog s posuzovateli

jejich práce vyhlašuje
11. ročník veřejné literární soutěže
pro studenty Univerzity Palackého

Podmínky soutěže: Předložit v oboru poezie
5–10 textů, v oboru próza (povídka, novela, esej) text
do 30 stran, v oboru drama text hry, a to ve třech
kopiích, z nichž každá bude označena jménem,
fakultou, ročníkem, studovaným oborem a domácí
adresou. (Stranou se míní strojopis [počítačový text]
o 30 řádcích a 65 úhozech.)

Závěrečný termín odevzdání prací je 31. březen
2005.

Za nejlepší práce budou uděleny ceny, a to 1. cena
2 000 Kč, 2. cena 1 500 Kč, 3. cena 1 000 Kč.

Porota nemusí všechny ceny udělit. Ceny se neroz-
dělují ani nezdvojují. Soutěžní práce budou hodnoceny
odbornou porotou, kterou jmenuje rektorka UP.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny v květnu 2005
a zveřejněny v Žurnále UP. Autoři vítězných prací se
zúčastní hodnotícího semináře.

Soutěžní příspěvky zasílejte na adresu: Sekretariát
rektorky Univerzity Palackého, Křížkovského 8, 771 47
Olomouc; obálku označte heslem „Literární soutěž“.

K největším úspěchům v přírodních vědách
patří opublikovat své výsledky v časopisech
Nature nebo Science. Za poslední desetiletí
najdete na Web of Science pouze dva takové
články s adresou UP – od profesora Bureše
z Katedry zoologie PřF. Minulý týden přibyl
další takový úspěch díky Jaromíru Fiuráš-
kovi z Katedry optiky PřF UP. Jako spoluautor
se podílel na vzniku první
kvantové paměti pro světlo,
která byla ohlášena v Nature
25. listopadu tohoto roku
[B. Julsgaard, J. Sherson,
J. I. Cirac, J. Fiurášek, and
E. Polzik, „Experimental de-
monstration of quantum me-
mory for light, Nature 432,
482 (2004)]. Experimentální
zařízení postavila skupina pro-
fesora Eugena Polzika na Institutu Nielse
Bohra v Kodani; Fiurášek přišel s návrhem
jednoduchého a účinného principu, který efek-
tivně využil stávajícího uspořádání.
K čemu je kvantová pamě� a jak funguje?

Jde o zařízení umožňující další rozvoj mla-
dého odvětví – kvantové informatiky. Ta napří-
klad zkoumá, jak využít zákonitostí kvantové
fyziky například pro bezpečný přenos dat
(kvantová kryptografie), nebo pro vytvoření
počítače nového typu, který by některé úlohy
dokázal řešit mnohem rychleji než současné
počítače. Zatímco klasické (tj. nekvantové)
bity mají vždy jednoznačně danou hodnotu –
nulu nebo jedničku, mohou ty kvantové být
i v superpozici těchto hodnot. Znamená to, že
podle toho, jakým způsobem je budeme číst,
dostaneme bu� smysluplné číslo, nebo jen
šum. To, že dopředu nemusí být známo, jakým
způsobem se má daný bit číst, je výhodné
právě pro kryptografii: pokud by někdo chtěl
odposlouchávat při předávání kvantové infor-
mace, musel by se nejprve rozhodnout, jakým
způsobem každý bit přečíst. Pokud se ale
rozhodne špatně, nejenže sám nedostane
užitečnou hodnotu, ale vnese šum do komuni-
kačního kanálu, a bude tak prozrazen.

UP v Nature: Kvantová pamě� pro světlo
Olomouc mezi prvními

Jako kvantové bity se s výhodou dají
použít slabé světelné pulsy. Kvantová krypto-
grafie tak již byla úspěšně demonstrována
v laboratoři (Olomouc byla jedním z prvních
míst, kde to dokázali) a letos v dubnu proběh-
la ve Vídni první bankovní transakce na bázi
kvantové kryptografie. Ačkoliv „křehkost“

kvantových bitů je užitečná
pro předávání tajných zpráv,
má i své nevýhody: absorpce
světla v atmosféře nebo v op-
tických vláknech většinu bitů
poničí a pokud bychom chtěli
bezpečně posílat zprávy na
vzdálenost větší než pár desí-
tek kilometrů, v podstatě nic
nezbude. Běžné zesilovače se
v tomto případě použít nedají,

protože by vnesly podobný šum jako naru-
šitel.
Přínos J. Fiuráška

Jak tento problém obejít? Jednou z mož-
ností je vybudovat kvantová „relé“, která
v paměti zachytí došlé bity, zpracují je a očiš-
těné pošlou dál. Ovšem to má další háček –
zatím jsme nebyli schopni vytvořit takový typ
paměti, do které by se přepsala informace
nesená světelnými pulsy a přitom si ponecha-
la kvantový charakter. Právě v této oblasti má
Fiuráškova práce velký přínos. Podílel se na
vytvoření schématu, které využilo experimen-
tálního uspořádání z Kodaně: pára cesiových
atomů držená ve skleněných nádobkách rea-
guje na procházející světelný puls tak, že
magnetické momenty atomů se uspořádají
v závislosti na hodnotě kvantového signálu.
Fiuráškův návrh umožnil to, že informace
nesená pulsem se kompletně přepíše do
atomového média a přitom si ponechá všech-
ny pozoruhodné vlastnosti plynoucí z kvanto-
vé fyziky.
Příslib do budoucna

Na kvantové paměti je zatím stále co zdo-
konalovat. Zatím k podržení jednoho čísla
(což odpovídá několika málo bitům) je zapo-
třebí dvou skleněných nádobek o velikosti
několika centimetrů, přičemž pamě� trvá pou-
hých několik milisekund. Je třeba najít vhod-
ný způsob jak přepsat pamě� zpět do světel-
ných pulsů, zpracovat uchovávané informa-
ce, optimalizovat velikosti pamě�ové buňky
i dobu „života“ uchovávané kvantové infor-
mace. Nicméně první krok byl učiněn a dou-
fejme, že naše pracoviště se budou význam-
ně podílet i na těch dalších.

Doc. T. Opatrný, Katedra teoretické fyziky PřF
Mezititulky redakce, foto -tj-

Stipendium Statutárního města Olomouce
Upozorňujeme studenty magisterských programů
a doktorandy, že do 31. 12. 2004 lze podávat
žádosti o Stipendium Statutárního města Olo-
mouce, doplněné projektem zdůvodňujícím cíl
studijního pobytu v zahraničí. Důležitou podmín-
kou je potvrzení zahraniční univerzity, že je ochot-
na uchazeče přijmout.

Podrobné informace poskytne Kancelář zahra-
ničních styků UP.
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O ČEM SE MLUVÍ

Diskuse, názory, ohl asy

Univerzitní studentské e-mailové adresy, jejich mož-
nost napojení na STAG či možnost případného využití
pro komunikaci mezi přednášejícími a studenty byly
jedním z hlavních bodů letošního setkání rektorky UP
se studenty. Stejné téma otevřel na posledním zase-
dání Akademického senátu UP zástupce studentské
komory. Podle informací, které zde zazněly, mají
studenti všechny služby spojené s využitím e-mailové
adresy k dispozici, pouze o nich nevědí.

Jestliže měl do dnešních dnů kterýkoliv student UP
zájem o univerzitní studentskou e-mailovou adresu,
uspěl se svým požadavkem nejspíš u příslušného
správce sítě dané fakulty. Jak Žurnálu UP potvrdil Mgr.
P. Volák z Centra výpočetní techniky UP, nastala v této
oblasti s novým akademickým rokem změna. Studen-
tům se generuje jejich univerzitní e-mailová adresa
zcela automaticky, a to v návaznosti na provedený
zápis do STAGu. Tato novinka se však zatím týká
pouze studentů prvních ročníků všech forem studia.
Těm je univerzitní e-mailová adresa generována poté,
co si vyzvednou studentskou kartu na CVT. Ta je pro
ně připravena zhruba do čtrnácti dnů od doby, kdy
studijní oddělení jednotlivých fakult předají CTV UP

E-mailová adresa se automaticky generuje pouze studentům prvních ročníků
příslušné informace vyplývající jak ze zápisu ke
studiu, tak z uskutečněného zápisu předmětů do
systému STAG. Zhruba do dvou dnů od převzetí karty
studentem by měla být „průchodná“ i jeho e-mailová
adresa.

Součástí studentské e-mailové adresy je osmi-
místné číslo (bez počátečního písmene!), které odpo-
vídá identifikačnímu kódu uvedenému na studentské
kartě. Adresa nejmenovaného studenta prvního roční-
ku Filozofické fakulty UP bude tedy vypadat např.
takto: xxxxxxxx@ffnw.upol.cz. Kromě Přírodovědecké
fakulty UP je u všech ostatních fakult též platná
i adresa tato: xxxxxxxx@ff.upol.cz. Heslem je pak
studentovo rodné číslo (po odstranění pomlček
a lomítek – viz http://cvt.upol.cz/UPONET/faq.php).

Posluchači vyšších ročníků UP si e-mailovou
adresu mohou dohodnout – ostatně jako kterýkoliv
rok předchozí – na úrovni mateřské fakulty. Na
požádání ji zajiš�ují jednotliví fakultní správci sítí: Ing.
A. Mayerová – PřF, Ing. P. Brázda – FTK, J. Menšík –
FF, A. Pop – LF, Mgr. E. Slavíčková – CMTF, Ing.
I. Weberová – PdF, Mgr. P. Šuta – PF.

-map-

Jeden o voze, druhý o koze
Nehodlám reagovat na repliku p. Kysučana na mou glosu v ŽUP (č. 7, 9/2004) mj. proto, že se s ní téměř úplně
míjí. Chtěl bych pouze osvětlit smysl mých několika řádků, které autor nepochopil, resp. nechtěl pochopit.
Nepřijatelné pro mě bylo v článku p. Špičky především to, že dotyčný zneužil krátkého zastavení prezidenta
republiky na naší univerzitě k nezdůvodněnému, argumentačně nepodloženému napadání jeho osoby. Pokud
by p. Špička zaujal kritický postoj např. v anketě o užitečnosti/neužitečnosti setkání studentů s V. Klausem
nebo kdyby jako přímý účastník takové besedy vyjádřil svůj nesouhlas s názory tam pronesenými, bylo by vše –
z principu – v pořádku, vyslovil jsem se v tomto smyslu ostatně zcela jasně: „uznávám právo na vlastní názor
a svobodu slova“. V jeho článku však nešlo o víc, než jen o emočně nezvládnutou, neadekvátní reakci na
skutečnost, že se na univerzitě najde mnoho takových, kteří si V. Klause přijdou rádi poslechnout (i přes velmi
nevýraznou propagaci akce bylo přeplněno). Nemyslím si, že by měl ŽUP sloužit jako prostředek k překonávání
frustrace z V. Klause (nebo jiného politika), kdykoliv si to někdo zamane. O cenzuře, která se stala podnětem
k tolika argumentačním veletočům p. Kysučana, nebyla v mé glose řeč, tohoto výrazu užila ve své odpovědi až
redakce ŽUP. Celou „kauzu“ kolem kratičké návštěvy hlavy státu na naší univerzitě považuji jinak za definitivně
vyřízenou stanoviskem, které k ní zaujala paní rektorka.

Mgr. J. Jodas

Po skončení loňského ročníku Academia Filmu Olo-
mouc jsem v Žurnálu UP zveřejnil kritický článek pod
titulem „Normalizační AFO“ (ŽUP č. 9; 28. 11. 2003).
Jeho zveřejnění následovalo tiché prokletí katedry,
z nichž kritický tón vzešel, a uzavřela se zem
netečnosti.

Ostrá kritika vůči neprůhlednosti, sterilitě a setr-
vačnosti organizace festivalu tehdy možná uzavřela
cestu Katedře TDDU, jakožto i ostatním katedrám,
aby se organicky zapojily do dramaturgie celé akce.
Nezamezila ovšem organizátorům, aby nastavová-
ním již načatého pohybu nechávali chřadnout zájem
o dokumentární a populárně-vědecký film až do
úplného vyčerpání.

Novým impulsem k analýze neuspokojivého stavu
nejstaršího festivalu v ČR byla beseda o AFO pořáda-
ná Studentskou iniciativou – Studna dne 30. 11. 2004
v konviktu (místu konání dvou ročníků AFO). Podnět-
né, ačkoliv pro některé možná nepříjemné (protože
upřímné) diskuse se účastnili jak zástupci organizač-
ního týmu (ředitel AFO, PhDr. R. Hladký, tiskový
mluvčí P. Vysloužil), zřizovatele, tedy univerzity (rek-
torka prof. J. Mačáková, děkan FF prof. I. Barteček),
tak i nejvýznamnějšího partnera, Olomouckého kraje
(T. Kocych).

Konstelaci setkání zjevně narušovala přítomnost
zástupců kompetentních kateder, jimž se AFO z mnoha
důvodů nepodařilo oslovit – katedry filmové vědy
a žurnalistiky (PhDr. L. Ptáček, doc. J. Štefanides,
redaktoři „Heleny v krabici“). Proti argumentu profe-
sionální organizace a dokonalé propagace zazněla
opakovaná kritika z nekompetentnosti, programové
nekoncepčnosti a nejasného organizačního záměru.
Než se mnohé z ostře formulovaných výtek stačily
roztřepit do osobních sporů, zaznělo nesmělé, přes-

AFO – Akademická Forma Ospalosti
Do roka a do dne…

to vstřícné gesto, které však nyní musí být završeno
patřičnými jednáními. Pokud možno za kulatým
stolem.
Angažovanost znamená zájem

Abych tentokrát nezůstal nekonkrétní, obrátím se
k jednotlivým výtkám v krátkém exkursu, v osobním
pohledu zformulovaném do několika bodů:

1. nekoncepčnost – základním problémem je
nevyjasněný poměr prezentace vědecko-populárních
pořadů a dokumentárních filmů. Zatímco jihlavský
festival zbudoval svou osobitou dramaturgii na autor-
ském, myšlenkově podnětném dokumentu s výzvou
k přesahům sociálním i do jiných žánrů, AFO zůstává
schizofrenně nakročeno mezi populárně-vědeckým
a dokumentárním filmem (spousta pořadů nadpro-
duktivní České televize versus film Karla Vachka Kdo
bude hlídat hlídače?)

Paradoxní souhrou okolností zařadil filmový klub
PASTICHE FILMZ setkání s tvůrci filmu Český sen
a projekcí tohoto filmu (i starších krátkých filmů
autorů) na první den letošního AFO. Napěchovaný sál
a spousta neuspokojených lidí mne přiměla k upřím-
nému podivu, že tento film nebyl zařazen do progra-
mu AFO, ačkoliv, pokud vím, neexistuje kritérium,
proč by tomu tak nemohlo být.

2. setrvačnost – od dob nezištné aktivity a nasazení
P. Bergmannové a P. Peče (a jejich kolegů) se
přítomnost zajímavých a atraktivních dokumentů
ustálila na bodě mrazu. Organizační tým opět během
dvou ročníků sestoupil k dostředivému sbírání do-
šlých příspěvků, v nichž je atraktivních dokumentů
poskrovnu.

Základem smysluplné organizace festivalu ovšem
musí být právě cílevědomé vyhledávání, zajiš�ování,
angažovaný zájem o danou oblast, kterou festival

hodlá prezentovat. AFO mnohdy spoléhá pouze na
kontakty, které se vytvořily právě v době, kdy byla
P. Bergmannová programovou ředitelkou (viz uvede-
ní filmu hosta AFO 2002 F. Bakera Imagine IMAGINE).

3. neprůhlednost a apatie – organizátoři nevytvo-
řili dostatečně strukturovanou formu propagace (což
nesouvisí s její intenzitou!) a vlastně až do zahájení
festivalu obestíral program nezájem z řad studentů,
neinformovanost, která hraničila z informační impo-
tencí. Vrcholem byl naprosto nepřehledný progra-
mový plakát, který, zalit kvanty textu, představoval
minimální vodítko pro účastníky. Neprůhledný servis
byl pak završen sponzorským balíčkem, který obsa-
hoval příruční program.

Proč ale nebyl k dispozici volně k dostání ná-
vštěvníkům konviktu, studentům na UP a akademi-
kům, mi není zcela jasné a představuje pro mne
nepochopitelnou formu esoterie. Tato nedůslednost
a formátově obsáhlá, myšlenkově a koncepčně prázd-
ná propagační strategie pak vyústila v nevalný zájem
o festival jako takový, přestože projekce byly zdarma
a navštívit je mohl každý.
Cesty z kruhu

Copak organizátoři nemohli kromě zaměstnání
několika desítek středoškolských a vysokoškolských
studentů zajistit několik lidí, kteří by provedli „audit”
návštěvnosti projekcí? Může být univerzita (jakožto
významná „položka“ státního rozpočtu) spokojena
s investicemi do opulentních večeří, místo aby
vytvořila dostatečně fungující servis, průhlednou
a osobitou dramaturgii a dynamický program?

I po úterní besedě zůstává otevřenou otázkou,
kdo by na fungujícím a atraktivně připraveném
programu festivalu měl mít největší zájem. Rektorát,
Olomoucký kraj, organizační štáb, sponzoři? Ani
beseda nedala jednoznačnou odpově�. Řešení se
nabízelo mnoho, přesto nad festivalem stále visí
naléhavá otázka – je AFO náš festival? Mohou se
k němu hrdě přihlásit studenti UP, stejně jako
pedagogové? Mohou s čistým svědomím doporučo-
vat studentům účast?
K letošnímu ročníku

Pokud provedeme analýzu letošních proměn fes-
tivalu, setkáme se s rizikem dvojí interpretace:
některé kroky mohou organizátoři používat jako
argumentační smeč i jako ochranný štít. Podobných
funkcí může nabývat přítomnost legendy českého
dokumentu K. Vachka v porotě, koncerty na nádvoří
konviktu, ceny, reportáže Dětské televize, atd. Pro
mne však tyto momenty festivalu vyznívají přinejmen-
ším rozpačitě.

Bylo-li možné pozvat K. Vachka, proč se organi-
zátoři nepokusili organicky zapojit tvorbu mladší
generace tvůrců, kteří již několik let představují své
snímky v ČT, na festivalech a stále častěji i v distribuci
(M. Mareček, V. Janeček, E. Hníková, F. Remunda,
V. Klusák, M. Řezníček a další)? Prezentace Vach-
kova posledního opus magnum, těžkého (ačkoliv
výjimečného) filmu „Kdo bude hlídat hlídače?“, byla
nesoudným krokem do temnoty mimo jistý horizont.
Na výjimečném díle setrvali tři lidé.

Dvousečnou zbraní byly mimo jiné i dva večerní
koncerty na nádvoří. Pořadatelé si zřejmě neuvědo-
mili, že hlasitá hudba s patřičným echem barokní
budovy může notně narušit probíhající diskusi „Jak
to bylo v Olomouci“ o posunech ve společnosti po
roce 1989. Nabízí se otázka, který z festivalových
programů byl prioritní – jestli hlavní téma festivalu, či
rockový koncert. Reportáže Dětské televize byly
zdánlivým posunem kupředu. Důležité je si však
uvědomit, že tyto jsou instantní štěnicí nejednoho
festivalu – jejich kvalita je závislá na propedeutickém
charakteru práce mladistvých reportérů (z nichž
někteří jsou již nečekaně nasáklí „nováckou“ rutinou
bezbřehé žvanivosti).
Nemilá srovnání

Nelibý kontrast, jak jsem již podotýkal před
rokem, vyplývá ze srovnání rodově shodných akcí,
Academia Filmu a Mezinárodního festivalu dokumen-
tárních filmů v Jihlavě. Po posunu AFO na podzimí

Dokončení na str. 7
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ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ

Václav Švec je vůbec prvním rektorem olomoucké
alma mater, kterého autor této biografické črty po-
držuje v osobní vzpomínce, a to velice příznačné pro
první polovinu 80. let minulého století. Při jedné
prvomájové manifestaci stál na slavnostní tribuně
umístěné na olomouckém náměstí Národních hrdinů
muž ostře řezaných rysů oděný ve světlém balono-
vém plášti – rektor UP, jak byli studenti pochodující
v prvomájovém průvodu poučeni svými vyučujícími.
Pravou paži měl olomoucký rektor takřka kolmo
vztyčenou k obloze, přičemž v hrsti svíral tzv. mávátko
(pro mladší ročníky dodávám, že „mávátko“ byla
tlustá špejle s chumáčem proužků z krepového papíru
v národních barvách), a pouhými pohyby zápěstí
zdravil manifestanty z UP. Zpod rektorova podpaždí
vyčnívala hlava v brigadýrce (tj. vojenské čepici
s kšiltem) náležející pomenšímu a silně obtloustlému
plukovníkovi Československé lidové armády. Enormní
zahuštění tribuny přeplněné funkcionáři rozličných
organizací tzv. Národní fronty a hlavně plukovníkova
hlava zabraňovaly olomoucké Magnificenci pravou
paži s mávátkem připažit a alespoň na chvilku si
odpočinout – a tak rektor UP mával a mával, i když
před tribunou defilovali po přepodochovavší akade-
mické obci pracující výrobně hospodářské jednotky –
generálního ředitelství národního podniku Sigma.

V. Švec byl prvním (a věřme že také posledním)
olomouckým rektorem, který nečekaně zemřel v době
výkonu své funkce. Na první pohled se také V. Švec
jeví jako rektor nové generace – nebyl to již těsně
poválečný, neřku-li předválečný člen KSČ, který si
politickou „čáku“ vydobyl účastí v odboji, vězněním
ve fašistických koncentrácích, nebo alespoň aktivní
účastí na únorovém převratu. Tento pohled potvrzuje
i skutečnost, že Švec je prvním rektorem-absolven-
tem příslušné fakulty olomoucké univerzity. V. Švec je
ale především rektorem z období tzv. normalizace,

Dokončení ze str. 6
AFO – Akademická Forma…

Vážení čtenáři!
Tímto posledním z portrétů někdejších rektorů olo-
moucké univerzity jsme uzavřeli letošní četbu na
pokračování, připravovanou pro Žurnál UP ředitelem
Archivu UP PhDr. P. Urbáškem. Autorův záměr vytvo-
řit čtenářsky poutavou mozaiku nežijících nejvyšších
představitelů UP po znovuobnovení vysokého učení
v Olomouci bychom rádi doplnili výzvou k vám:
redakce univerzitního týdeníku i autor seriálu uvítají
vaše kritické poznámky, komentáře, osobní vzpo-
mínky, postřehy apod., které by mohly být dodatečně
zveřejněny či předány k dalšímu zpracování
Archivu UP.

Všechny případné reakce zasílejte laskavě na
poštovní či e-mailovou adresu redakce Žurnálu UP
uvedenou v tiráži.

Děkujeme.
Redakce

Rektoři Univerzity Palackého v Olomouci
Václav Švec – rektor administrátor

který se ocitl ve funkci nejvyššího představitele olo-
moucké univerzity zejména za svoje zásluhy z období
tzv. konsolidace vysokého školství, když v období
předcházejícím byl odborně, kádrově i funkčně „ne-
popsaným listem“. Doplňme ještě, že V. Švec vyko-
nával v letech 1976–1980 funkci děkana LF UP.

V. Švec se narodil 22. prosince 1922 v Karviné
v učitelské rodině; otec, absolvovaný akademický sochař,
učil na středních školách a matka na školách měš�anských;
oba rodiče byli organizováni v národně socialistické straně.
Již v roce 1928 odešla rodina z Českého Těšína do
východoslovenských Michalovců, kde v roce 1933 začal
V. Švec studovat gymnázium. Na Moravu se Švecovi vrátili
po vzniku samostatného slovenského státu – Václavův
otec se stal ředitelem dřevařské průmyslovky v Olomouci,
zde také Václav maturoval na reálném gymnáziu. Až do
osvobození v roce 1945 V. Švec pracoval jako lékárenský
aspirant. Studium lékařské fakulty zahájil V. Švec v Praze,
na UK pokračoval ve studiu medicíny do roku 1949
a dokončil je v roce 1952 v Olomouci.. Po dvě léta působil
V. Švec na očním oddělení v Prostějově a v roce 1954 byl
přijat jako vědecký aspirant na olomouckou Oční kliniku.
Hodnost kandidáta lékařských věd obdržel až v roce 1963,
rok nato odjel jako expert do Tunisu, kde působil v letech
1964–1966.

Švecovo politické zázemí bylo po únoru 1948
nemálo komplikováno jeho poválečným členstvím
v národně socialistické straně. Do komunistické stra-
ny tak V. Švec vstoupil až v roce 1959. Domníváme
se, že vstup V. Švece do KSČ měl zcela pragmatické
důvody. Na konci padesátých let se totiž rozběhly tzv.
třídně politické prověrky, kterými vládnoucí strana
reagovala na uvolňující se atmosféru v lidově demo-
kratických státech po „odhalení kultu osobnosti“
Josefa Vissarionoviče Stalina na 20. sjezdu KSSS.
Bezpartijní učitel vysoké školy s národně socialistic-
kými, tedy „buržoazními“ politickými kořeny, to bylo

pro tehdejší „prověrkáře“ snadné sousto. A tak prav-
děpodobně nějaký poměrů znalý „číman“ Švecovi
poradil, jak prověrkovým osidlům uniknout.

Až do roku 1970 byl V. Švec řadovým a zcela
nenápadným odborným asistentem na Lékařské fa-
kultě UP. Jeho hvězda prudce vzplála v roce 1970, kdy
byl jmenován členem komise pro tzv. výměnu stranic-
kých průkazů na UP, což byl dobový eufemismus pro
stranickou čistku.

A především účast v této komisi posloužila
V. Švecovi jako výtah k vysokým stranickým a akade-
mickým pozicím. Švec nejprve vykonával funkci
předsedy komunistické organizace na LF UP, v roce
1973 se stal členem pléna OV KSČ, o pět let později
zasedl do jeho předsednictva. Byl také dvojnásobným
delegátem sjezdů KSČ a od roku 1981 zastával pozici
kandidáta Ústředního výboru KSČ.

Neméně raketová byla i Švecova kariéra akademic-
ká. V roce 1973 byl ustaven vedoucím Katedry očních
chorob a přednostou Oční kliniky olomoucké FN,
v témže roce se stal proděkanem LF UP pro politicko-
výchovnou práci, posléze zastával i funkci děkana
LF UP, čímž si proklestil cestu k rektorskému stolci.
Ruku v ruce s růstem politickým i funkčním přibývaly
V. Švecovi též vědeckopedagogické tituly – v roce 1971
se V. Švec stal docentem a v roce 1979 profesorem pro
obor oftalmologie. Oba tituly obdržel V. Švec v tzv.
zkráceném řízení podle příslušné novelizace vysoko-
školského zákona z roku 1969, tedy za absence
habilitační práce a řádného profesorského řízení. Laik
zajisté nemůže vyslovit soud o úrovni a výsledcích
Švecovy vědecké práce, i když způsob, jakým se
V. Švec domohl dvou vědeckopedagogických titulů,
i neodborníkovi v medicíně naznačuje, že byl přede-
vším solidním ambulantním a klinickým praktikem než
plodným badatelem v oboru oftalmologie.

Osobně byl prý V. Švec – a to především
v 50. a 60. letech – veselý, vtipný a družný kolega
i společník, vždy otevřený a ochotný svým spolu-
pracovníkům pomoci. Dá se ale předpokládat, že tyto
jeho vlastnosti s přibývajícími politickými a aka-
demickými funkcemi ustupovaly do pozadí. V roce
1980 se V. Švec rozvedl, když předtím dlouhá léta nežil
se svou manželkou ve společné domácnosti; rozvod
byl o to snazší, že Švecovo manželství bylo bezdětné.

Při celkovém hodnocení V. Švece můžeme říci, že
tento olomoucký rektor byl typickým produktem období
tzv. normalizace, kdy personální vakuum vytvořené
stranickými a rezortními čistkami umožnilo průměrným
jedincům nečekaný politický a kariérní růst. Zároveň
však rigorózní kontrola stranických a státních orgánů
uplatňovaná vůči akademické půdě znamenala, že
rektorský úřad byl pouhou součástí strnulé administra-
tivy, a veškeré snahy o změnu neměly naději na
úspěch, třebaže V. Švec byl ve své funkci pravděpo-
dobně již konfrontován s prvními a nesmělými „červán-
ky“ Gorbačovovy „glasnosti“ a „perestrojky“, které
vnesly na vysoké školy nečekaný závan čerstvého
ovzduší plného naděje i očekávání. V. Švec zemřel
náhle 26. července 1986, stal se obětí srdeční choroby.

P. Urbášek

termín je toto srovnání ještě pregnantnější. Největ-
ším rozporem mezi oběma akcemi je modla divácké
přízně – z vlastní zkušenosti jsem se přesvědčil, že
jihlavské projekce jsou kvitovány s daleko větším
zájmem a očekáváním.

A to přesto, že sledovanost tam není modlou
a zaříkadlem, přestože účast na festivalu je placená,
přestože nezajiš�ují násilné exkurze středních a zá-
kladních škol. Pokud „nejsvobodnějším“ řešením je
centrálně korigovat zájem středoškoláků tak, že je
budou profesorky nutit na dobrovolně povinné pro-
jekce, pak se vracíme k paradoxům svobody za
socialismu. Pokud můžeš, tak musíš!

Academia Film by si jako akademický festival,
tedy akce zplozená ve zdánlivě myšlenkově podnět-
ném prostředí, mohl nárokovat jisté kulturní standar-
dy. Zjevně tomu tak není. Na letošní festival byla
s velkou pompou ohlašována avantgardní umělkyně
Kasumi (vysvětlí mi někdo dramaturgický plán jejího
vřazení do programu?). Nakonec nedorazila. Pozor-
nost atraktivně přítomných vůči zamlčeně nepřítom-
ným… Slavnostní zakončení bylo zase okázalou
produkcí pro fanoušky Medúzy, Krysaře a Kryštofa.
Cenu za celoživotní přínos získal nepřítomný
D. Attenborrough. Sestupná spirála atraktivity a me-
diální prolezlosti.

Jihlavský festival oproti tomu letos ocenil lotyš-
ského režiséra H. Franka, jehož obsáhlou retrospek-
tivu nabídl divákům. Slavnostní ceremonie uváděli
neprefabrikovaní divadelní herci a většina umělců,
včetně avantgardního kanadského filmaře M. Hool-
booma skutečně dorazili. A videofórum s pětadvaceti
boxy bylo přeplněno zájemci 14 hodin denně…

Mottem jihlavského festivalu je již několik let
„Myslet filmem!“ Promýšlení souvislostí v programu,
ve světě, v interakci se sociálním prostorem a myš-
lenkovým zázemím návštěvníků je základním ideo-
vým vzorcem festivalu.

Motto letošního ročníku AFO „Patnáct let na
cestě“ mi po skončení festivalu připomnělo snímek

Satanské tango ma�arského režiséra B. Tarra. „Lep-
kavé bezčasí“, nechu�, nevolnost, rezignace – socia-
listická deziluze špatně naprogramovaného blahoby-
tu. „Cesta“ je v tomto případě metaforou vyšlapané-
ho, unaveného, stále mechanicky pochodujícího…

Úterní beseda obnažila zdánlivě nesourodé před-
stavy o budoucnosti Academia Filmu Olomouc,
naznačila však i možná východiska. Stále ještě
hodlám zůstat v domnění, že přítomnost všech
diskutujících byla podmíněna osobním zájmem
o festival, jeho budoucnost, smysluplnost a sebe-
průkaznou kvalitu. Za tímto účelem vznikla i má
koncentrovaná a rozsáhlá glosa. Jsem studentem
Univerzity Palackého a skutečně nemohu dobrovolně
prohlásit, že AFO je náš festival. Ačkoliv bych to
udělal velmi rád.

Pokusme se tedy myslet filmem, nikoliv funkce-
mi. Nejen v Jihlavě, ale i v Olomouci.

P. Bednařík
Možná řešení pro AFO – osobní návrh:

1. Přenechání organizace kompetentním oso-
bám (týmům) v plném rozsahu (tedy nikoliv formou
přisluhování a podbízivosti).

2. Užší propojení spolupráce kateder na produk-
ci festivalu – zniternění festivalu v rámci sedmi fakult
UP i města Olomouce. Pověření kompetentních osob
na fakultách k prezentaci fakult (kateder) na AFO.

3. Vytvoření ambiciózního a angažovaného pro-
gramu bez ohledu na osobní preference či zájmy,
bez ohledu na „diktát středního proudu“.

4. Zavedení vstupného – nízké motivační vstupné
na festival spolu s atraktivním programem může být
zásadní zkouškou odolnosti festivalu, zároveň by
přispělo k evidenci účastníků, kteří o festival mají
skutečně zájem.

5. Přesunutí na jarní termín – odstranění pokout-
né snahy konkurovat, předbíhat jihlavský festival
a omezení střetu zájmů při začínajícím semestru.

6. Vypsání konkursu na organizaci AFO za jas-
ných podmínek a jasnými požadavky univerzity.
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K letošnímu roku se váží dva významné leto-
počty předního církevního historika univerzit-
ního profesora ThDr. Bohumila Zlámala.

Narodil se 21. 12. 1904 v Oprostovicích na
Holešovsku v chudé rodině domkáře. Během
středoškolských studií v Kroměříži onemoc-
něl tuberkulózou a zánětem mozkových blan,
po čtyřleté přestávce přestoupil na gymná-
zium v Přerově, kde maturoval s vyznamená-
ním v roce 1930. Poté studoval na Cyrilo-
metodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci.
Po vysvěcení na kněze v roce 1936 se stal
kaplanem u sv. Mořice v Olomouci a chystal
se na doktorát. Do jeho života zasáhla krutě
druhá světová válka. Hned 1. 9. 1939 byl
zatčen gestapem a šest let byl vězněn v kon-
centračních táborech Dachau a Buchenwald.
Ocitl se tehdy již podruhé před branami smrti.
V jeho vzpomínkách čteme, že prodělal ope-
raci zanedbaného zánětu slepého střeva, po
níž přišla žloutenka. „Operaci“ provedl MUDr.
Eisele, po válce hledaný válečný zločinec, jen
zkusmo rozžhaveným drátem.

Po osvobození získal B. Zlámal doktorát
teologie na obnovené teologické fakultě
a zastupoval těžce nemocného profesora
církevních dějin A. Neumanna, po jehož smrti
v roce 1948 převzal vedení katedry. Jestliže
hnědá diktatura zavřela fakultu v roce 1939,
její rudá sestra tak učinila roku 1950. Poté
Zlámal kaplanoval ve Velkých Opatovicích
a Frenštátě pod Radhoštěm a v roce 1961
odešel do důchodu. Horlivě pak pracoval
především na rozsáhlých skriptech k českým
církevním dějinám.

Za nelehkých podmínek bylo na podzim
1968 obnoveno studium bohosloví v Olomou-
ci ve formě pobočky teologické fakulty v Lito-
měřicích. Dnem 1. 10. 1968 byl B. Zlámal
jmenován řádným profesorem církevních dějin
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…A PŘÍŠTÍ TÝDEN…

„Odjakživa se mi líbil pohled na někoho, kdo provádí
taiji. Pohyby působí velice ladně, harmonicky a uspo-
řádaně. Neočekávám od tohoto cvičení žádné oka-
mžité zázraky, to podle mě není fair přístup k žádné
záležitosti, ale je to skvělá možnost rozšířit si obzory
o další dimenzi a jediné, co pro to musíte udělat, je
nařídit si ráno budíček a obětovat půlhodinku.“

Tak takhle mluví o cvičení taiji student FF UP. Je
jedním z mladých lidí, kteří se rozhodli každé úterý,
středu a čtvrtek ráno vstát o půlhodinku dříve a jít si
s manželi Dongovými – lektory čínského jazyka na
FF UP protáhnout po ránu tělo. Cvičí se od sedmi
hodin do půl osmé na hřišti před kolejemi B. Vác-
lavka.

Rozličných stylů taiji quanu je mnoho, pan lektor
s manželkou předcvičují sestavu zjednodušeného
taiji sestávajícího z 24 pohybů. Jednotlivé pohyby

mají sluchu lahodící
jména, jako např.
„rozčísnutí hřívy di-
vokého koně“ či „bílý
jeřáb rozpíná kříd-
la“, sloužící k lep-
šímu zapamatování
pohybů. Vždy je pří-
tomen alespoň jeden

student čínského jazyka na FF UP, který lektorovy
pokyny tlumočí ostatním studentům.

Je známo, že pravidelné cvičení harmonizuje duši
a posiluje tělo. Další studentka, tentokrát z Přírodo-
vědecké fakulty UP, podotýká, že pro ni vždy bylo
velice obtížné se po ránu doslova „vyhrabat z postele“.
Avšak nyní, když pravidelně třikrát v týdnu vstává
kvůli taiji, si její tělo na rytmus zvyklo a ráno se
probouzí čilá a svěží. Ze Šmeralovy koleje seběhne
na hřiště, čínsky se pozdraví s manželi Dongovými (ti
se snaží studenty naučit čínsky alespoň základní
fráze jako „dobré ráno“ a „na shledanou“) a začne
se protahovat. Ze začátku ospale z okna pozorovala
těch pár lidiček dole imitujících pohyby předváděné
dvěma Asiaty tradičně oděnými v bílém a byla
zvědavá, jaké ono cvičení doopravdy je, zda jsou
pohyby tak jednoduché, jak vypadají. Nakonec se
osmělila a přidala se k ostatním, te� se každé ráno
těší na další pohyby, které se naučí.

Z vlastní zkušenosti mohu říci, že vidina cvičení
po ránu opravdu pomáhá ke svěžímu začátku nového
dne. I mé tělo si na rytmus zvyklo a ačkoli zbylé dny
v týdnu nemusím vstávat, pravidelně se budím ve
stejnou dobu, vyspalá (tedy pokud samozřejmě
alespoň pár hodin naspím) a svěží. V minulosti jsem
ráno, kdy jsem nemusela vstávat, slastně prospala,
te� udělám spoustu práce a mám pocit, že den je
daleko delší.

Samotné cvičení se ze začátku jeví jako složité,
v našich podmínkách nejsme na podobné pohyby
zvyklí, ale časem se neustálým opakováním, kterým
pravidelně cvičení začíná, každý do cvičení „dosta-
ne“. Lepší fyzická kondice a odolnost proti nemocím
je těžko ihned prokazatelná, ale už pocit, že se nám
ráno daleko lépe a s lehkostí vstává, se dostaví za
poměrně krátkou dobu. S tím, jak více a více cvičíme,
ucítíme při samotném cvičení, jak se nám pohyby ze
začátku vykonávané s velkými obtížemi a velkou
námahou dělají postupně daleko lépe a snáze.

Zaujalo vás cvičení a chtěli byste si ho na vlastní
kůži vyzkoušet?

Nyní jsme už kvůli zimě cvičit přestali, ale na jaře
jistě začneme znovu. Sledujte vývěsky na nejbližších
kolejích a v menze a jakmile se trochu oteplí, přij�te
si s námi zacvičit! Všichni jste srdečně zváni!

Chcete-li se o taiji dozvědět víc, zde je několik
internetových adres, které se mohou hodit: http://
taijicentrala.trilogic.cz/, http://www.taiji.cz/, http://
web.quick.cz/taiji/, http://www.wushu.cz/.

Z. Kostohryzová, posluchačka 4. r. Anglické
a čínské filologie FF UP, foto Li Li

12. PROSINCE
Adventní koncert. Přerovský kůrový sbor a orchestr.
UC UP, Kaple Božího Těla, 19.30 hod.

13. PROSINCE
Doc. R. Halaš, Ph.D. (PřF UP): Reziduované svazy.
Seminář z univerzální algebry a uspořádaných mno-
žin. PřF UP, Tomkova 40, posluchárna č. 301, 13 hod.

Klavírní recitál M. Keprta. UC UP, Kaple Božího Těla.
19 hod.

14. PROSINCE
Prof. J. Andres, CSc. (PřF UP): Násobné výsledky
pro systémy s impulzy. Seminář z diferenciálních
rovnic. PřF UP, Tomkova č. 40, posluchárna č. 202,
13.30 hod.

Jiné pohledy. Koncert společného orchestrálního
cyklu UP, Janáčkovy akademie múzických umění
a Moravské filharmonie Olomouc. Reduta MFO,
19.30 hod.

100 °C. Premiérové vystoupení mladé, výborné a per-
spektivní kapely. U-klub, 20 hod.

15. PROSINCE
Vánoční koncert. UC UP, Kaple Božího Těla, 17 hod.

K. Plíhal. Koncert. Natáčení live alba. U-klub, 20 hod.

K. Zeman Vynález zkázy (1958). Filmové předsta-
vení. UC UP, Filmový sál, 20 hod.

Upozornění redakce
Redakce Žurnálu UP upozorňuje, že vzhledem
k provoznímu režimu Vydavatelství UP v období
vánočních a novoročních svátků a i s ohledem na
termín vánočních prázdnin vyjde poslední číslo
univerzitního týdeníku v roce 2004 v pátek 17. 12.
(uzávěrka 13. 12.); v novém roce začne Žur-
nál UP vycházet v první polovině ledna.

Děkujeme za pochopení.
-red-

16. PROSINCE
Daniel Wiesner – klavírní recitál. Poprvé vcelku
zazní dílo J. Vičara. Pořádá Katedra muzikologie
FF UP ve spolupráci se Spolkem pro komorní hudbu
Olomouc. UC UP, Kaple Božíhó Těla, 19 hod.

K. Plíhal. Koncert. Natáčení live alba. U-klub, 20 hod.

17. PROSINCE
Pán prstenů. Vánoční seminář pro děti zaměstnan-
ců UP. UC UP, Filmový sál, 17 hod.

K. Plíhal. Koncert. Natáčení live alba. U-klub, 20 hod.

18. PROSINCE
Vánoční koncert duchovní hudby. UC UP, Kaple
Božíhó Těla, 17 hod.

-red-

STUDENTSKÁ RUBRIKAVzpomínky

Dvojí výročí prof. ThDr. Bohumila Zlámala
a zároveň zdejším proděkanem. Tzv. normali-
zátorům však tato pobočka vadila natolik, že
její činnost byla 30. 6. 1974 zastavena. Profe-
sor Zlámal odešel do výslužby, v roce 1981 se
přestěhoval z kyjovského podnájmu do Olo-
mouce, kde náhle zemřel dne 28. června 1984.

Profesor B. Zlámal byl obdivuhodně publi-
kačně činný. Jeho bibliografie z let 1933–1984
čítá přes 200 položek vyšlých doma i v za-
hraničí. Samostatné publikace vydal v pro něj
osudovém roce 1939 hned dvě: Dějiny kostela
sv. Mořice v Olomouci a Průvodce po kostele
sv. Mořice v Olomouci. Pozornost věnoval
i významným osobnostem: Blahoslavený Jan
Sarkander (Řím 1969) a Antonín Cyril Stojan
(Řím 1973). Jeho nejrozsáhlejším dílem se
stala šestnáctidílná Příručka českých církev-
ních dějin, čítající celkem 2 150 stran. Vychá-
zela na fakultě rozmnožena jako skriptum
v letech 1948–1974. Obdobnou formou a tam-
též vyšla i jeho Ochrana církevních památek
I. a II. (1973 a 1974). Ke 200. výročí povýšení
olomouckého biskupství na arcibiskupství po-
řídil Katalog moravských biskupů, arcibiskupů
a kapitul staré i nové doby (Olomouc 1977).

Četné časopisecké články věnoval B. Zlá-
mal především cyrilometodějské tradici v na-
šich zemích, životopisům osobností od baro-
ka až po novou dobu a historickému místo-
pisu.

Část jeho rozsáhlého autorského díla zůstá-
vá bohužel v rukopise, např. jeho habilitační
práce o arcibiskupu B. Fürstenbergovi či
dějiny olomouckého arcibiskupství v letech
1777–1918.

Profesor B. Zlámal zanechal po sobě dílo
obsahem i rozsahem významné. Navzdory
těžkým životním okolnostem patří mezi naše
nejvýznamnější církevní historiky.

M. Kouřil

Chcete motivaci k rannímu vstávání?
Přij�te si zacvičit taiji!


