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Šestý Vejdovského olomoucký vědecký
den • Na aktuální téma: UP získala na
grantech z Fondu rozvoje vysokých škol
o téměř tři miliony více než loni • O čem
se mluví: výzkum a vývoj na VŠ – jaká je
situace na UP?

g Rezortní Medaili MŠMT 1. stupně za dlouhodobé
a vynikající působení v oblasti vzdělávání a při
příležitosti životního jubilea předala 7. 4. rektorka UP
prof. J. Mačáková, CSc., americkému filantropovi
Ch. Merrillovi.

Ch. Merrill, vzděláním historik, pedagog a spisova-
tel, se narodil roku 1920. V roce 1991 mu Univerzita
Palackého v Olomouci udělila čestný doktorát peda-
gogických věd jako vyjádření uznání jeho celoživotní-
mu dílu ve výchovně vzdělávací činnosti. Jeho práce
vždy směřovala k rozvíjení intelektuální zvídavosti
mladých lidí, k respektování kulturních odlišností
a kulturní plurality světa, ke kultivování demokratické-
ho a lidskoprávního myšlení a cítění.

Ch. Merrill je autorem českého a polského vzdělá-
vacího projektu, z něhož se později vyvinul i program
„Merrillových stipendií“. Finanční příspěvek, který
snižuje finanční náročnost jednoročního studijního
pobytu, pochází ze soukromých zdrojů Ch. Merrilla
a od jednotlivých škol. Za deset let, od roku 1990,
získalo na 200 studentů olomoucké UP možnost
studovat jeden rok na vysokých školách ve Spoje-
ných státech – College of the Atlantic, Earlham
College, Goshen College, Miami University, Moravian
College, Mount Mercy College, Spelman College,
University of Massachusetts a Hampshire College.

Rektorka UP předala Medaili MŠMT Charlesu Merrillovi

Kromě těchto stipendií lze zmínit též sál Charlese
Merrilla, pojmenovaný na jeho počest, ve kterém je
umístěno na tisíc knih, které Ch. Merrill univerzitní
knihovně daroval.

Svůj vztah ke Střední Evropě a osobní zážitky s ní
spojené Ch. Merrill zaznamenal v knize Cesta (The
Journey, 1996). Jeho literární produkci zahrnuje mj.
román Rok pro Emily (Emily’s Year, 1991, česky
1993) a kniha věnovaná politickým a etickým aspek-
tům nadační filantropie Šeková knížka (The Check-
book, 1986).

Spolu s Ch. Merrillem byl medailí MŠMT oceněn
také děkan Pedagogické fakulty UP prof. F. Mezihorák,
CSc., který ji převzal 30. 3. z rukou ministryně
školství (viz Žurnál UP č. 23).

Medaile MŠMT se uděluje jako ocenění významné
pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké
práce, za dlouhodobé a vynikající působení nebo za
mimořádně záslužný čin při zajiš�ování a zlepšování
podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republi-
ce. Uděluje ve dvou stupních – stříbrná – 1. stupeň,
bronzová – 2. stupeň. Vnitřní opis je heslem J. A. Ko-
menského Quicumque homo natus est hominem
agere discat. („Kdokoliv se narodí jako člověk, nech�
se učí jednati jako člověk.“) Opis reversu je teze
J. A. Komenského Omnia sponte fluant: absit violen-
tia rebus. („Nech� vše plyne podle své vůle a bez
násilného působení.“)

-mr-, -red-, foto -tj-

3 Česká
vláda vyhlási-
la pátek 8. 4.,
den pohřbu
papeže Jana
Pavla II., za
den smutku.
Státní vlajka
visela na půl
žerdi také na
budově Rek-

torátu UP. Za jednu z nejvýznamnějších osobností naší
doby se v úterý 5. 4. konala v katedrále sv. Václava
zádušní mše svatá za velké účasti olomouckých
občanů a představitelů církve, města, kraje i univerzity.
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g Jarní týdny se již třetím rokem stávají obdobím
usilovných příprav mezinárodního filmového festivalu
Academia film Olomouc. Letošní přehlídka, jejíž jubi-
leum zahrnuje řadu čtyř desetiletí, dospěje k vrcholu
ve dnech 2.–6. 10. 2005. Samé soutěži dokumentár-
ních, vědeckých, populárně-vědeckých a vzděláva-
cích pořadů budou předcházet – ostatně jako v pře-
dešlých letech – nesoutěžní filmové projekce, které
tradičně oslovují diváky po celém Olomouckém kraji.

Jubilejní ročník festivalu připomene filmařům
i divácké obci výjimečnou tradici uvádění zajímavých
dokumentárních filmů na univerzitní půdě. I zvolené
motto „40° ve stínu“ poukazuje na jedné straně na
dobu trvání přehlídky, tu vzpomene i připravovaný
výběr nejlepších dokumentů, jež se přehlídky v průbě-
hu let zúčastnily; na straně druhé upozorňuje na osud
současného dokumentu, jehož místo je často spatřo-
váno ve stínu hraného filmu. I přes kulatost pomysl-
ných narozenin přehlídky, jež vznikla ze společné
iniciativy Krátkého filmu Praha, Československé aka-
demie věd a Univerzity Palackého v roce 1966, však
stávající ročník rozhodně nebude jen ročníkem bilanč-
ním. Za „koření“ letošní přehlídky lze považovat např.
nabídku hudební dokumentární tvorby, jíž se chystá
jubilejní ročník poskytnout větší prostor. V této souvis-
losti již potvrzují účast na festivalovém dění některé
světové i domácí osobnosti. V průběhu připravova-
ných besed a seminářů se nabízí setkání s takovými
hosty, jakými jsou A. Maysles, legenda amerického
hudebního dokumentu, mj. autor snímku o první
návštěvě Beatles v USA (What’s happening? The
Beatles in the USA) či dokumentu o Rolling Stones
Gimme Shelter. Minimálně zpestřující by mohlo být
i avizované setkání s K. Voormanem, tvůrcem obalu
desky Revolver od Beatles a také spoluhráčem
J. Lennona, E. Claptona či L. Reeda. V duchu
shodného žánru můžeme ve výčtu pokračovat i před-
běžně potvrzenou návštěvou J. Koháka, držitele hu-
debního Anděla za klip roku Virtuální duet (Tata
Bojs), zajímavé by bezesporu mohlo být i setkání
s P. Andělem, moderátorem pořadu Noc s Andělem.

AFO 2005 ve fázi
intenzivních jubilejních příprav

Dokončení na str. 8

Tento týden proběhl ve znamení voleb do Akade-
mického senátu UP; voliči měli rozhodnout o jeho
složení pro funkční období 2005–2008. Volbám
předcházel i náznak předvolební kampaně: svou
kandidaturu prezentovali např. členové Katedry
anglistiky a amerikanistiky FF UP.

Výsledky voleb budou oznámeny na zasedání
AS UP 4. 5. 2005.

-red-, foto -tj- 4
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g Každoroční Studentská odborná soutěž uměno-
vědných kateder o Cenu děkana FF UP se v akademic-
kém roce 2004/2005 konala 5. 4. v Auditoriu maximu
Katedry dějin
umění FF UP
v Uměleckém
centru UP.
Uspořádaly ji
Katedra dějin
umění (KDU),
Katedra muzi-
kologie (KM)
a Katedra di-
vadelních, fil-
mových a mediálních studií FF UP (KDFMS) pro
studenty svých oborů.

Studenti předložili své rozsáhlejší tematicky ucele-
né písemné práce ze svého studijního oboru a před-
nesli na studentské konferenci na témata prací svá
konferenční vystoupení. Dvanáct přednesených pří-
spěvků (osm z KDU, dva z KM, dva z KDFMS)
v širokém rozpětí tematiky od středověku po součas-
nost letos ukázalo vzácnou vyrovnanost kvality, takže
malé rozdíly mezi nimi porotě přinesly obtížné rozho-
dování. Porota, složená z pedagogů kateder prof.
L. Daniela (KDU, předseda), doc. J. Štefanidese
(KDFMS) a prof. J. Vičara (KM), udělila nakonec první
cenu Jiřímu Bláhovi ze 4. ročníku Katedry dějin
umění za práci o scénografickém díle Josefa Platzera
pro Litomyšl ze závěru 18. století. Druhá cena byla
rozdělena mezi Danielu Javornickou, studentku 5. roč-
níku Katedry divadelních, filmových a mediálních
studií, za studii o současném moravském režisé-
ru J. A. Pitínském a Zuzanu Pimkovou, studentku
5. ročníku Katedry muzikologie, za příspěvek k pro-
blematice notace kancionálů Jednoty bratrské
v 1. pol. 16. století. Třetí cenu získal Petr Čehovský
z 5. ročníku Katedry dějin umění za práci o pozdně
gotických kamenných božích mukách a sanktuáriích
v moravském a rakouském Podyjí.

Publikum studentů a pedagogů kateder s převahou
budoucích historiků umění pozorně a solidárně sledo-
valo průběh jednání, jehož úroveň se v mnohém
přibližovala úrovni konferencí zralých badatelů. Stu-
dentská veřejnost zúčastněných kateder je totiž běžně
zvyklá sledovat jednání oborových konferencí, jejichž
organizační rozvoj umožnily v posledních letech pro-
story bývalého jezuitského konviktu – Uměleckého
centra UP a jejich vybavení.

-ld-, foto -tj-

g V sobotu 2. 4. 2005 Oční klinika LF UP a FN
v Olomouci uspořádala 6. Vejdovského olomoucký
vědecký den. Odborné setkání proběhlo pod záštitou
České vitreoretinální společnosti a České oftalmolo-
gické společnosti. Symposium je koncipováno mono-
tematicky a dlouhodobě se věnuje problematice cho-
rob sítnice a sklivce. Na tři roky dopředu jsou vypsána
nosná témata, kterým budou věnována vědecká set-
kání v jednotlivých letech.

Vědecká jednání letošního symposia se soustředi-
la na tato témata: Diabetická retinopatie (DR) –
problematika velmi závažná, nebo� počet diabetiků
a tím i diabetických očních komplikací stále stoupá.
Doc. Kalvodová (Praha) ve své přednášce zdůraznila,
že diabetická sítnicová mikroangiopatie postihuje
80–100 % diabeti-
ků 1. typu a více
než 60 % diabetiků
2. typu s trváním
diabetu delším než
20 let. Zdravotní
péče o nemocné
s cukrovkou ve vy-
spělých zemích
Evropy a v USA se
v posledních de-
setiletích význam-
ně zlepšila na
všech úrovních lé-
čebně-preventivní
péče. Přesto však
epidemiologické studie populace potvrdily, že tato
chronická sítnicová mikroangiopatie je hlavní příčinou
zrakového postižení a slepoty dospělé populace ve
věku od 20 do 65 let. Závažnost tohoto zjištění je
podtržena skutečností, že zrakovým ztrátám na pod-
kladě diabetické retinopatie lze do značné míry před-
cházet včasným lokálním a systémovým léčebným
zásahem v rámci rutinního screeningového progra-
mu. Alarmujícím zjištěním je fakt, že i přes úsilí
národních zdravotních programů je v USA 40–45 %
diabetiků, kterým nebyla poskytnuta vhodná a včasná
léčba DR. Jedním z důvodů je také nedostatek
schopnosti a zkušenosti lékařů v diagnostice
a léčbě DR. Dr. Krásný (Praha) ve své přednášce,
která se týkala rozvoje diabetické retinopatie u dětí,
zdůraznil, že dokonalá kompenzace diabetu je rozho-
dujícím faktorem rozvoje diabetických komplikací,
přičemž akceleraci DR nutno očekávat v období
puberty. Dr. Domínek (Praha) ve své přednášce uvedl,
že WHO odhaduje, že v současné době trpí diabetem
kolem 150 milionů lidí světa a že do roku 2025 se
jejich počet zdvojnásobí. Více než 90 % tohoto počtu
tvoří pacienti s DM II. typu. V rozvinutých zemích je
diabetes mellitus nejčastější příčinou slepoty. BMI
nad 30 podle WHO zvyšuje riziko úmrtí o 50–150 %.
Dr. Fišer (Praha) uvedl, že na progresi makulárního
edému se podílí (neviditelná) tangenciální trakce
membrány limitans interna (MLI) nebo jiný mechanis-
mus, spjatý s MLI. Chirurgické odstranění MLI je
proto pro pacienta prospěšné. Dr. Ernest (Praha)
a doc. Řehák (Olomouc; viz snímek nahoře) ve svých
sděleních referovali o výsledcích chirurgického řešení
chronického diabetického makulárního edému, který
je refrakterní na laserovou léčbu, metodou pars plana
vitrektomie, peelingem (sloupnutím) MLI a instilací
triamcinolonu do intravitreálního prostoru. Nálezy na
OCT (optická koherenční tomografie) jsou velmi po-
vzbudivé – u většiny pacientů došlo po operaci
k výrazné redukci edému sítnice v makule. Nově
zařazeným tématem byla Hypertonická retinopatie.
Doc. Sosna (Praha) v úvodním referátu k této proble-
matice velmi podrobně rozebral klinické nálezy na
sítnici při hypertonické chorobě.

Dalším nosným tématem bylo: Venózní okluze
sítnice. Dr. Dubská (Praha) ve své úvodní přednášce
k tomuto tématu široce rozebrala problematiku venóz-
ních okluzí sítnice. Doc. Řehák (Olomouc) v přednáš-
ce „Strategie a taktika léčby větvových okluzí sítnice“
zdůraznil nutnost léčby prognosticky nepříznivých
okluzí v časné, akutní fázi onemocnění. V další své
přednášce, která se zabývala problematikou techniky
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laserové arteriolární konstrikce (kdy se laserem zúží
přívodná arteriola do regionu okluze), poukázal na
nejčastější chyby při aplikaci této metody – zejména
jde o nedostatečně razantně provedený zákrok lase-
rem, pak skutečnost, že laserový zákrok na arteriole
je proveden pouze jedenkrát – zákrok je nutno opako-
vat tolikrát, dokud se nedostaví příznivá terapeutická
odezva. Doc. Řehák dále zdůraznil nezbytnost řešení
chronického edému makuly při venózní sítnicové
okluzi – pokud edém není dlouhodobě řešen, pak má
za následek trvalou poruchu zrakové ostrosti. Dr. Fric
(Olomouc) seznámil přítomné s výsledky „Moravské
studie“, která vyhodnocuje srovnání standardního
přístupu v léčbě okluze větve sítnicové vény a nově
navrženého přístupu oční klinikou v Olomouci – tzv.
časná léčba prognosticky nepříznivé okluze větve
sítnicové vény technikou laserové arteriolární kon-
strikce. Tato studie prokazuje, že časná fotokoagulač-
ní léčba má statisticky významně lepší výsledky ve
srovnání se standardním přístupem. Dr. Klofáčová
(Praha) uvedla výsledky chirurgického přístupu, který
spočívá v provedení pars plana vitrektomie (PPV)
a dekomprese okludované vény v místě jejího křížení
s arteriolou. Tento přístup přináší lepší výsledky, než
prostá PPV s odloučením zadního kortexu skliv-
ce. Dr. Mach (Ústí nad Labem) uvedl své výsledky
kombinované léčby kmenové okluze sítnicové vény
erytrocytaferézou a laserem. Autor uvedl, že masivní
kmenové okluze mají pramalou naději na úpravu
zrakové ostrosti a jediným přínosem pro pacienta je
zabránění rozvoje neovaskulárního glaukomu. Doc.
Řehák (Olomouc) referoval o pětiletých zkušenostech
v léčbě kmenové okluze sítnicové vény (KOSV) warfa-
rinem. U neischemických KOSV bylo dosaženo výraz-
ně lepší konečné zrakové ostrosti, než u neléčených
pacientů. Autor zdůraznil, že největší šanci na dobrý
výsledek je tehdy, pokud zahájíme razantní léčbu
warfarinem při prvních známkách kmenové okluze –
tj. u prétrombózy. Je hrubou chybou, pokud je
zachycen pacient s prétrombózou a lékař čeká, zda se
stav sám neupraví. Jakmile nález na sítnici progreduje
do obrazu floridní neischemické kmenové okluze, pak
je výsledek i přes razantní antikoagulační léčbu nejis-
tý, v případě ischemické okluze je výsledek na
uspokojivou finální zrakovou ostrost ztracený. V sou-
časné době neexistuje efektivní léčba, která by zcela
zamezila ztrátě vidění nebo obnovila ztracené vidění
u akutní KOSV. Proto se stále hledají cesty, jak zlepšit
prognózu nemocných s kmenovou okluzí sítnicové
vény. Z tohoto důvodu byla navržena radiální neuroto-
mie optiku, která má zmírnit útlak vény na úrovni
lamina cribrosa. Radiální neurotomie optiku transvit-
reálně penetruje lamina cribrosa, která se nachází na
úrovni předpokládané lokalizace trombu. Dosud publi-

kované vý-
sledky jsou
však variabil-
ní. Dr. Kolář
(Brno) a doc.
Řehák (Olo-
mouc) refero-
vali o prvních
zkušenostech
v léčbě KOSV
metodou PPV

a radiální neurotomie optického nervu. Oba autoři
prokázali zlepšení nálezu na sítnici. Bude však zapo-
třebí prověřit tento léčebný přístup na větším souboru
pacientů.

Celkem bylo předneseno 30 přednášek s bohatou
diskusí, z toho devět z olomoucké Oční kliniky.
Vědeckého dne se zúčastnilo přes 370 oftalmologů
z celé republiky a Slovenska, 22 firem zde vystavova-
lo své produkty. Děkuji Ing. Pourovi a J. Hýbnerové
z Konferenčního servisu UP, dr. Chrapkovi a ostatním
pracovníkům Oční kliniky Olomouc za bezchybné
organizační zajištění symposia, které nemalou měrou
přispělo ke zdárnému průběhu 6. Vejdovského olo-
mouckého vědeckého dne.

Doc. J. Řehák, CSc., přednosta Oční kliniky FNO
a LF UP, foto archiv autora a -tj-

Soutěž uměnovědných kateder

g Katedra
dějin umění
FF UP zaháji-
la ve středu
6. 4. cyklus
„Setkání“, vě-
novaný setká-
ním studentů
s umělci, věd-
ci a osob-
nostmi veřej-

ného života nad otázkami vztahů umění a dějin umění
k jiným oblastem života. První z odpolední, pořádané
ve spolupráci
s Katedrou
výtvarné vý-
chovy PdF UP,
bylo věnová-
no besedě
s přední čes-
kou umělkyní
A. Šimotovou,
která se set-
kala se stu-
denty v zaplněném Auditoriu maximu Uměleckého
centra UP.

-red-, foto -tj-

Setkání s Adrienou Šimotovou
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Poci�ujete nedostatek konkrétních a aktuálních infor-
mací? Chcete se něco více dovědět o některém
pracovišti UP? Máte dotazy na některého z předsta-
vitelů akademické obce UP? Víte o zajímavých
akcích na UP? Chcete se podělit se svými názory,
postřehy a připomínkami s ostatními členy univerzit-
ní obce? Využijte e-mailu, pište, faxujte na adresu
redakce Žurnálu UP nebo nás přij�te navštívit osob-
ně na Křížkovského 8!

Na vaše podněty se těší a odpovědi na vaše
otázky se bude snažit zprostředkovat redakce Žur-
nálu UP.

Psycholog prof. J. Křivohlavý, CSc., byl hostem
Moravsko-slezské křes�anské akademie, která 5. 4.
ve velkém sále arcibiskupské kurie v Olomouci
uvedla jeho přednášku na téma „Odpouštění a smi-
řování“. Ještě před tím proběhla v knihkupectví
Velehrad autogramiáda autorových publikací.

* * *
Vernisáží 6. 4.
byla v prvním
patře Umě-
leckého cent-
ra UP zaháje-
na výstava
studentů a ab-
solventů ate-
liéru prof. M.
Karla VŠUP;
výstava s náz-
vem „Enter“, jejímž garantem je Mgr. J. Bébarová
z Katedry výtvarné výchovy PdF UP, bude otevřena do

6. 5. 2005.
* * *

Přednášku prof. J.
Geršlové, CSc.,
„K českým hospodář-
ským dějinám od po-
loviny 19. století do
2. světové války“,
uspořádala 6. 4. Ka-
tedra historie FF UP.

* * *
Ve dnech 6.–7. 4. po-
řádala Katedra divadel-
ních, filmových a me-
diálních studií FF UP
přednášku na téma
„Rakouský kabaret“,
spojenou s videopro-
jekcí. Ve velké poslu-
chárně UC UP ji pro-
nesla prof. Hilde Hai-
der-Pregler z Ústavu
divadelní a filmové vědy
na univerzitě ve Vídni.

* * *
Britská ráda ČR uspořádala v prostorách Britského
centra Knihovny UP výstavu fotografií a příběhů

dvaceti pěti
dvojic mla-
dých lidí, stu-
dentů, kteří
zvítězili v celo-
národní sou-
těži Zoom-in
a během léta
2004 pracov-
ně vycestova-
li za Lamanš-

ský kanál, aby poznali život svých nových sousedů
v Evropské unii. Výstava, jejíž vernisáž proběhla 7. 4.,
potrvá do 30. 4. 2005.

* * *
V klubovně Vlastivědného muzea v Olomouci se 15. 4.
uskutečnila další schůze Spolku lékařů ČLS
J. E. Purkyně, sekce dějin lékařství VMO a České
společnosti pro dějiny věd a techniky Rady vědec-
kých společností ČR.

-red-, foto -tj-

Stručně

g Ve dnech 1.–2. 4. se konal v prostorách Teoretic-
kých ústavů zdejší Lékařské fakulty workshop na
téma „Molekulární patologie začátku III. tisíciletí:
využití bioptických vzorků pro
molekulární analýzu“. Organi-
zátory této akce byly pracovní
skupina molekulární patologie
České lékařské společnosti
J. E. Purkyně, Společnost čes-
kých patologů, Laboratoř mole-
kulární patologie a Ústav pato-
logie Lékařské fakulty UP.

Jaký byl důvod a smysl
této odborně aktuální akce, vy-
plývá z přesvědčení pořadate-
lů o nezbytnosti aktivní účasti
v nastoupeném trendu aplikací molekulární biologie
v současné medicíně. V tomto ohledu je třeba uvítat
snahu Lékařské fakulty UP o organizování pravidelně
konaných sympozií se širokou společnou účastí
klinických a teoretických pracovníků, a to nejen
z České republiky, ale i ze zahraničí. Realizace
sympozia byl záslužný počin, nebo� v rychle se
rozvíjejícím světě vědy znamená každé opomenutí,
zaváhání či opoždění aktivní spoluúčasti vždy těžce
dostižitelnou časovou a odbornou ztrátu.

V úvodu sympozia měli návštěvníci možnost se-
známit se formou informativních demonstrací zástup-
ců zúčastněných firem s technikou mikrodisekce
a v závěru též s demonstracemi laserové a mechanické
mikrodisekce prováděných na zdejších pracovištích
(Laboratoř experimentální medicíny LF UP a Labora-
toř molekulární patologie LF UP). Specializovaný
přednáškový program tvořilo deset sdělení z různých
oblastí medicíny, dále sdělení týkající se diagnostiky

Molekulární patologie začátku III. tisíciletí:
využití bioptických vzorků pro molekulární analýzu

s užitím molekulárně patologických metod i sdělení
týkající se izolace nukleových kyselin a použití imuno-
histochemických markerů v onkologické problemati-

ce. Bohatý a vědecky náročný
program doplnily výstavy řady
významných firem a nechyběl
ani společenský program spo-
jený s varhanním koncertem
a večeří.

Závěrem možno vyslovit
uznání organizátorům s nadějí,
že výsledky tohoto směru při-
nesou v medicíně nejen vě-
decké úspěchy nadšeným ba-
datelům, ale zejména poslouží
nemocným, a to i v případech

dnešními metodami těžko ovlivnitelných chorobných
stavů.

Prof. R. Ko�ousek, DrSc.,
prof. Z. Kolář, CSc., LF UP, foto -tj-

Autorské čtení
pro oboustranné porozumění
g Především „pro občasné i vášnivé čtenáře, pro
ty, kteří mluví jazykem českým i německým a taktéž
pro všechny, kdo se kdy
cítili být manipulováni
účelovými dějepisnými
knihami“ bylo určeno au-
torské čtení z autobio-
grafické povídky Angely
Jursitzky (na snímku vle-
vo) „Die Puppenmörde-
rin und ich“ (Vražednice
panenek a já). Autorka
spolu s překladatelkou
D. Stipkovou (na snímku vpravo), které prostřednic-
tvím svého dvojjazyčného čtení usilují o oboustranné
porozumění, se sešly v prostorách Katedry germa-
nistiky FF UP 6. 4.

-red-, foto -tj-

Miss Academia 2005 je ze zlínské univerzity
g Dvanáct finalistek, které vybrala porota letošního ročníku soutěže o nej… vysokoškolačku, soupeřilo
6. 4. ve zlínském Velkém kině. Titul Miss Academia 2005 získala studentka čtvrtého ročníku Fakulty managmentu
a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Darja Lešanovská. Porota ji podle letošního zaměření soutěže
vybrala jako ideální partnerku Jamese Bonda. Na druhém místě se umístila J. Putnarová, studentka Fakulty
vojenských technologií Univerzity obrany v Brně. Ta také nejvíce zaujala širokou veřejnost, která ji hlasováním na
internetu zvolila Miss Academia on-line a získala také sympatie ostatních studentů vysokých škol, kteří si ji
pomocí sms zpráv vybrali jako Miss Academia SMS. Třetí místo udělila porota studentce filozofie N. Pavelkové
z Ostravské univerzity. Držitelkou titulu Miss Academia press se stala slovenská účastnice soutěže J. Marková
z Hlohovce, která studuje francouzštinu na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Letos se do soutěže přihlásilo celkem 110 studentek ze 153 fakult státních i soukromých vysokých škol
České i Slovenské republiky. Kromě J. Markové se za UP soutěže zúčastnila i studentka Pedagogické fakulty
J. Baná.

Porota složená z pedagogů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, zástupců partnerů projektu a zlínských
fotografů hodnotila dívky nejen podle krásy těla, ale i ducha. Pro dívky byly připraveny vědomostní
a psychologické testy, dále rozhovor s porotou a také nezbytná promenáda v plavkách.

Soutěž Miss Academia již devátým rokem připravují studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně. Loňský ročník byl zaměřen na dobrodružství v divočině, předloňský byl pohádkově
laděný. Letošní miss měla být tak krásná, chytrá a zajímavá, aby mohla být považována za Bond girl.

(Podrobné informace viz http://www.missacademia.cz/2005/.)
-red-

Studenti Katedry speciální pedagogiky
se představují
g K již tradičním jarním akcím Katedry speciální
pedagogiky PdF UP patří pořádání Diplomového
semináře. Ten letošní se uskutečnil v potěšitelně
zaplněné aule PdF UP dne 30. 3. Zahájila jej vedoucí
Katedry speciální pedagogiky prof. L. Ludíková, CSc.
V krátkém uvítacím proslovu vyjádřila přesvědčení, že
do budoucna bude Diplomový seminář v reakci na
strukturalizaci studia obohacen také o prezentaci
úspěšných závěrečných prací bakalářských forem
studia.

V průběhu semináře sympaticky moderovaného
samotnými studentkami byli přítomní seznámeni s pěti
diplomovými pracemi. Každý z vystupujících diplo-
mantů osvětlil nejen vlastní motivaci k zaujetí určitým
tématem, ale rovněž genezi práce s důrazem na její
eventuální přínos speciálně pedagogické teorii a praxi.

Tematicky se prezentované diplomové práce dotý-
kaly převážně logopedické problematiky, a to ve
vztahu ke školní zralosti, psychosociálním aspektům
narušené komunikační schopnosti u osob s orofaciál-
ními rozštěpy, v neposlední řadě i specifik logopedic-
ké intervence u adolescentů. Oblast psychopedie byla
reflektována analýzou sociálního čtení v procesu
elementární výuky. Diplomový seminář byl završen
prezentací diplomové práce věnující se jednomu ze
zakladatelů československé speciální pedagogiky, bý-
valému vedoucímu Katedry speciální pedagogiky –
PaedDr. L. Edelsbergerovi, CSc.

Pořádání Diplomového semináře je nejen osvěd-
čenou a užitečnou formou výchovy a motivace poslu-
chačů studia speciální pedagogiky, ale také příležitostí
k poděkování studentům i vedoucím jejich diplomo-
vých prací za vynaložené úsilí.

Doc. A. Peutelschmiedová, Ph.D.
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Po stopách třetihorního moře
Nálezy z významných paleontologických lokalit Olo-
moucka, Prostějovska, Hranicka a Vyškovska prezen-
tuje nová výstava nazvaná Po stopách třetihorního
moře, která je od 7. 4. do 15. 5. k vidění ve
Vlastivědném muzeu v Olomouci. Autorem výstavy,
která vznikla ve spolupráci s Muzeem Prostějovska
v Prostějově, Muzeem Vyškovska a Katedrou geologie
Přírodovědecké fakulty UP, je Mgr. T. Lehotský, kurátor
paleontologických sbírek Přírodovědného ústavu VMO.

Výstava je přístupná denně kromě pondělí od 9 do
18 hodin.

Katedra hudební výchovy PdF UP
a Katedra muzikologie FF UP pořádají

19. 4. v 18 hod.
pořad ke 100. výročí narození protagonistů

Osvobozeného divadla
V + W + J.

Umělecké centrum UP, Komorní sál (č. 112).
Účinkují: R. Pogoda a studenti a pedagogové

pořádajících kateder.

Konference finančních právníků
V prostorách Právnické fakulty UP v Olomouci se
ve dnech 21.–22. 4. uskuteční další Setkání a konfe-
rence finančních právníků. Součástí letošního setkání
je rovněž konference na téma „Finanční právo v sou-
vislostech potřeb národního státu a harmonizace
práva EU“; její výstupy budou následně publikovány.

Jaro v Botanické zahradě
Pod tímto názvem nabízí od 21. do 24. 4. Botanická zahrada
PřF UP expozice tematicky zaměřené na jarní flóru a aktualizované
podle průběhu vegetace.

Botanická zahrada bude při příležitosti konání zahradnické
výstavy Jarní zahradnické trhy na výstavišti Flora Olomouc, a. s.,
otevřena od 10 do 18 hodin. V době konání této výstavy je vstup do
zahrady přímo z areálu výstaviště za palmových skleníkem.

Návštěvníci budou mít možnost v areálu zahrady shlédnout
aktuálně kvetoucí rostliny a detailně se seznámit s kolekcí rodu
Scilla – ladoňka. V tropickém skleníku Flora Olomouc, a. s.,
instalovali pracovníci Katedry botaniky PřF UP trvalou expozici
rostlin čeledi zázvorovitých, v citrusovém skleníku Flora Olo-
mouc, a. s., trvalou expozici hmyzožravých rostlin.

Botanická zahrada bude otevřena pro veřejnost v období 21. 4.
do 9. 10., a to denně mimo pondělí od 10 do 15.30 hod., o sobotách a nedělích od 10 do 16 hod.

Bližší informace viz webové stránky Katedry botaniky PřF UP http://botany.upol.cz.

Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci
s Českou asociací univerzitního sportu pořádá ve
dnech 1.–7. května 2005 4. České akademické hry
2005 (ČAH). Organizací těchto her byla pověřena
Fakulta tělesné kultury UP. Po Brnu,
Ostravě a Praze je Olomouc čtvrtým
vysokoškolským městem, které bude
hostit vysokoškolské studenty z celé
České republiky. Přibližně 2 000 vyso-
koškolských studentů bude soutěžit
v 21 sportovních odvětvích na 14 spor-
tovištích.

Záštitu nad ČAH převzali ministryně
školství mládeže a tělovýchovy JUDr.
P. Buzková, rektorka UP prof. J. Mačá-
ková, CSc., hejtman Olomouckého kra-
je RNDr. I. Kosatík, primátor města
Olomouce Ing. M. Tesařík a předseda
Českého olympijského výboru MUDr.
M. Jirásek.

Ve Sportovní hale UP proběhnou
soutěže v aerobiku, v badmintonu, v basketbalu a ve
volejbalu, soutěže v atletice se uskuteční na stadionu
AK Olomouc, soutěže v karate a v judu budou probíhat
v hale Dukly Olomouc na Šibeníku, závody v plavání,
ploutvovém plavání a utkání ve vodním pólu se
uskuteční v olomouckém bazénu. Ve sportovní hale
DHK (dříve hala Zory) proběhnou soutěže v házené
a ve futsalu, soutěž ve fotbale se uskuteční na
umělém trávníku Sigmy Olomouc, na středním odbor-
ném učilišti Rooseveltova proběhnou soutěže ve
florbalu, na Lazcích proběhnou soutěže v softbalu,

Různorodost způsobu života, rozdílnost názorů
a pohledů na svět a alternativní přístupy k životu

představuje od 13. do 27. 4. 2005
týdeník Reflex na výstavě na téma
Reflex a alternativní svět.

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3.
Po celou dobu trvání výstavy je vstup zdarma.

V rámci Ekologických dnů 2005
(15. 4.–1. 5.),

jejichž letošním mottem je Krajina pochybností,
se v pondělí 18. 4. uskuteční

v aule Přírodovědecké fakulty UP (tř. Svobody 26)
seminář na téma

Pochybnosti o současném způsobu
vzdělávání.

Veřejné rozpravy se zúčastní T. Škrdlant, J. Zrzavý,
Z. Kratochvíl, S. Komárek, I. M. Havel aj.

Začátek je plánován na 8.30 hod.

Vědecká rada UP
Na zasedání Vědecké rady UP, které se uskuteční
18. 4. 2005 v 13 hod. ve velké zasedací síni Rektorátu
UP, budou projednány následující návrhy na jmenová-
ní profesorem:
– doc. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc., docentka

Hemato-onkologické kliniky FN a LF UP v Olomouci,
v oboru lékařské genetiky (návrh Lékařské fakulty);

– doc. Ing. Jitka Moravcová, CSc., vedoucí Ústavu
chemie přírodních látek VŠCHT v Praze, v oboru
organická chemie (návrh Přírodovědecké fakulty);

– doc. PhDr. RSDr. František Hanzlík, CSc., vedoucí
Katedry sociálních věd a práva FEM Univerzity
obrany v Brně, v oboru historie (návrh Filozofické
fakulty).

Pedagogická fakulta
V úterý 19. 4. se v rámci jednání Vědecké rady PdF

UP uskuteční následující habilitační řízení v oboru
pedagogika:
– 13.10 hod.: PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc., odbor-

ný asistent FF UK v Praze; přednáška na téma
Trojdimenzionální model výuky dospělých;

– 14.40 hod.: Mgr. Jenny Poláková, Ph.D., odborná
asistentka PdF UP v Olomouci; přednáška na téma
Násilí jako téma v německy psané literatuře pro
děti a mládež.

České akademické hry v Olomouci
1.–7. května 2005

pořádá
Univerzita Palackého v Olomouci – Fakulta tělesné kultury

v Gymnastickém klubu mládeže se uskuteční soutěž
ve sportovní gymnastice a v kuželně Zory Olomouc
proběhne soutěž v kuželkách. Soutěž v orientačním
běhu bude probíhat v okolí Olomouce, závod ve

vodním slalomu se uskuteční v Hynkově
u Olomouce a soutěže v lukostřelbě
a v tenisu proběhnou v Prostějově.
Kromě těchto soutěží se uskuteční dva
turnaje VIP v tenise a v golfu.

Slavnostní zahájení 4. Českých aka-
demických her se uskuteční 1. května
v Uměleckém centru UP.

Ubytování všech účastníků (studen-
tů, trenérů a hostů) bude na vysokoškol-
ských kolejích – Evžena Rošického
a v Neředíně.

Velmi aktivně se do příprav ČAH 2005
zapojili studenti naší univerzity. Kromě
sportovních soutěží bude ve večerních
hodinách probíhat i doprovodný pro-
gram ve velkých stanech na Envelopě.

Studentský televizní štáb bude každý večer v rámci
doprovodního programu promítat ukázky ze sportov-
ních soutěží.

Vedení naši univerzity nám velmi pomáhá při
organizování této velké sportovní akce celostátního
charakteru. Všichni organizátoři si uvědomují důleži-
tost této velké sportovní akce a udělají vše pro její
zdárný průběh.

Doc. D. Tomajko, CSc.,
předseda organizačního výboru ČAH 2005

Doprovodný program
České akademické hry jsou bezesporu výjimečnou sportovní a společenskou událostí. To je velmi troufalé
tvrzení. Co je však na nich tak výjimečného? Čím se liší od běžných sportovních závodů a turnajů?

Během jednoho týdne soutěží ve více než 20 sportovních odvětvích téměř 2 500 studentů z České
i Slovenské republiky. Každý den vedle sebe probíhají boje ve známých i méně známých sportech, na vrcholové
i oblastní úrovni. Všechny účastníky spojuje kromě studia na vysoké škole především láska ke sportu. Přes den
se každý snaží podat maximální výkon. Večer, když se pak všichni sejdou, aby se společně odreagovali, nesedí
vedle sebe „nafoukaný fotbalista, zhýčkaný tenista a kanoista-šílenec“, ale parta mladých lidí, kteří mají rádi
sport.

I proto si České akademické hry zachovávají přízeň sponzorů a osobností politického i společenského
života. A právě díky citlivému skloubení sportu, zábavy a společenské podpoře se České akademické hry
stávají onou výjimečnou sportovní a společenskou událostí.

A jaký doprovodný program si pro vás organizační výbor FTK UP připravil? Všechny sportovní i společenské
aktivity bude jedinečným způsobem dokumentovat studentská televize „Kvido“. Na každovečerní „párty pod
stany“ pak mohou všichni společně sledovat na velkoplošné projekci denní zpravodajství televize „Kvido“,
MS v hokeji, účastnit se soutěží (karaoke, akademický tuplák, stolní fotbal, přetahování lanem), vyzkoušet si
netradiční aktivity (lanové aktivity, venkovní čajovna, batikování) nebo jen tak sledovat koncerty studentských
kapel. Součástí doprovodného programu je i velkolepý studentský Majáles a VIP turnaje v golfu a hokeji.

Organizátoři doprovodného programu si kladou za cíl vytvořit pohodovou a přátelskou atmosféru. Přispět
k bourání předsudků mezi jednotlivými sporty, ke vzájemnému poznání sportovců mezi sebou, studentů,
čestných hostů i olomoucké veřejnosti. Vytvořit prostor nejen ke sportování, ale také k setkávání se a společné
zábavě.

Určitě se máme na co těšit.
Za organizační výbor FTK UP

Mgr. K. Rozsypalová

5 Hlaváček jarní
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Cyrilometodějská teologická fakulta
 RNDr. I. Vlková Ivana, ThLic.: Audiovizuální pro-

gram pro procvičování biblické hebrejštiny (82).
Fakulta tělesné kultury

 Prof. J. Riegerová, CSc.: Inovace výuky funkční
antropologie v pregraduálním studiu tělesné výchovy
(168); doc. V. Karásková, CSc.: Klinická škola ve
studijním oboru aplikovaná tělesná výchova na FTK UP
v Olomouci (158); Mgr. Z. Svoboda: Biomechanická
analýza působících sil na kontaktu hřbetu koně
a jezdce v hipoterapii (90); Mgr. L. Chytilová: Optima-
lizace pohybového programu studentů středních
odborných učiliš� (57); Mgr. F. Chmelík: Oborově
didaktická integrace v profesní přípravě učitelů (48);
Mgr. V. Kudláček: Pohybová aktivita studentů a stu-
dentek vysokých škol (65).
Filozofická fakulta

Prof. I. Poledňák, DrSc.: Nový koncept studia
předmětu hudební estetika (115); Mgr. K. Vozáková:
Kroniky a paměti moravské provenience 17.–18. století
(95); Mgr. J. Šmeral: Ladislav Černohorský z Boskovic
(1455–1520) (105); Mgr. P. Bergmannová: Katedra
teorie a dějin dramatických umění (455); doc. L. Stě-
panova, CSc.: Ruské reálie – inovace předmětů
stávajícího studijního programu (52).
Lékařská fakulta

MUDr. A. Krobot, PhD.: Inovace studijního před-
mětu – Kineziologická laboratoř (104); MUDr. E. Pos-
píšilová, CSc.: Tvorba multimediálního výukového
programu (105); Mgr. M. Tomečka: Hodnocení účin-
ku elektromagnetického záření na buněčných liniích
(124); Mgr. P. Nevřelová: Studium fotodynamických
reakcí na nádorových buněčných liniích (135); MUDr.
M. Kamínek, Ph.D.: Výuka nukleární kardiologie na
vysokoškolské síti (98); RNDr. E. Anzenbacherová,
CSc.: Modernizace výuky praktických cvičení pro
obor Zubní lékařství (120); MUDr. J. Srovnal: Optima-
lizace detekce minimální reziduální choroby u ne-
mocných s epiteliálními nádory (270); prof. M. Duda,
DrSc.: Problem based learning ve výuce chirurgic-
kých oborů při studiu medicíny (91); MUDr. P. Zbořil:
Koloproktologie – multimediální výukový program
pro mediky a postgraduální studium (99).
Pedagogická fakulta

PhDr. S. Obenausová, Mlitt: Vybavení odborných
učeben pro praktickou výuku výpočetní technikou
a inovace počítačové učebny na Pedagogické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci (1 147); Mgr.
M. Cichá, Ph.D.: Multikulturní výchova v antropologii
národnostních a etnických menšin jako součást
kulturní a sociální antropologie (inovace) (120); Mgr.
A. Krejčí: Mravní a morální zakotvenost současných
adolescentů (81); MgA. Mgr. V. Zouhar, Ph.D.: Cyklus
přednášek zahraničních profesorů na Katedře hu-
dební výchovy PdF UP (120).
Právnická fakulta

JUDr. L. Macháčková: Práva dětí a jejich ochrana
v právním řádu ČR (100); JUDr. F. Dienstbier: Admi-

UP získala na grantech z Fondu rozvoje vysokých škol
o téměř tři miliony více než loni
Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ) schválil pro letošní rok dotace pro 56 projektů UP v celkové výši 12 534 000.
O grantovou podporu se letos ucházelo cca 150 projektů. Ve srovnání s rokem 2004, kdy FRVŠ přidělil dotaci
52 projektům ve výši necelých 10 mil., tak jde o nárůst cca 2,9 mil. Nejúspěšnější byla i v tomto roce
Přírodovědecká fakulta, která může počítat s dotací ve výši 7,4 mil., což oproti loňsku znamená navýšení
o cca 1,8 mil.; počet dotovaných projektů se zvýšil také pro FTK, FF, PF a CMTF (viz tabulka)
Přehled projektů financovaných z FRVŠ pro rok 2005 (v závorkách jsou uvedeny schválené částky v tis.):

Pozvánka na přednášku
Olomoucká pobočka Jazykovědného sdružení ČR zve
na přednášku Prvotní podoba Konstantinovy hlaholi-
ce, kterou prosloví doc. V. Šaur, CSc. (Slezská
univerzita v Opavě). Přednáška se koná ve středu
20. 4. 2005 v 16.30 hod. v multimediální učebně
Katedry bohemistiky FF UP, Křížkovského 10. Úvodní
slovo prof. M. Komárek, DrSc. Hosté vítáni.

Moravsko-slezská křes�anská akademie Olomouc
ve spolupráci s Vysokoškolským katolickým hnutím

a s Katedrou dějin umění FF UP
si Vás dovoluje pozvat na přednášku,

kterou pronese
Mons. Václav Malý,
pražský světící biskup,

na téma
Křes�ané v totalitních režimech

současného světa.
Přednáška se koná v úterý 26. 4. 2005

v 18.15 hodin
v přednáškovém sále Uměleckého centra UP.

Před přednáškou bude otec biskup od 17.00 hodin
celebrovat mši svatou

v kostele Panny Marie Sněžné.

nistrativně právní klinika (184); doc. P. Hlavsa, CSc.:
Multimediální učební texty pro výuku občanského
práva (120); JUDr. K. Frumarová: Multimediální učební
texty pro výuku správního práva (119).
Přírodovědecká fakulta

RNDr. T. Rössler, Ph.D.: Inovace předmětů ‚Prak-
tická cvičení z experimentální techniky a měřicích
metod‘ (204); RNDr. R. Holubová, CSc.: Inovace
výuky předmětu Didaktika fyziky (170); doc. M. Šebela,
Dr.: Pokročilé laboratorní cvičení z biochemie (258);
prof. M. Kotouček, CSc.: E-learningová učebnice
výpočtů z analytické chemie (90); Mgr. M. Pavliš:
Bio-akumulace těžkých kovů vodním mechorostem
Fontinalis antipyretica a dalšími přidruženými meto-
dami v souvislosti s monitoringem těžkých kovů
v povrchových vodách (85); Mgr. D. Skoupil: Multi-
mediální výukový systém předmětů Paradigmata
programování (69); doc. I. Frébort, CSc., Ph.D.:
Speciální laboratoře pro výuku chemie a biochemie
(1 745); Mgr. A. Létal: Multimediální učební text
‚Principy a techniky měření přístroji GPS‘ (107); Mgr.
R. Čelechovský: Využití nedifrakční a singulární opti-
ky pro přenos informace (80); Mgr. D. Skálová:
Embryokultury Cucumis sativus a planě rostoucích
Cucumis spp. a jejich význam v mezidruhové hybridi-
zaci (100); Mgr. A. Kurečka: Syntéza a studium
komplexů přechodných kovů s benzen-1,3,5-trikar-
boxylovou kyselinou (75); Mgr. P. Galuszka, Ph.D.:
Inovace předmětu Laboratorní technika pro bioche-
miky (159); Mgr. V. Hradecká: Vývoj imunometod pro
stanovení kyseliny abscisové (ABA) v rostlinách
(100); Ing. M. Dobeš, Ph.D.: Inovace předmětu
Analýza a zpracování obrazu (87); prof. J. Nauš,
CSc.: Rozvoj laboratoře biofyziky fotosyntézy (1 525);
Mgr. P. Příhoda: Inovace předmětu Počítačové sítě
(57); Mgr. M. Chlupová: Atributové implikace z fuzzy
dat (53); Mgr. M. Kolář: Interference částic s vnitřní
strukturou (40); R. Stojanov: Inovace výuky předmě-
tů v rámci studijního oboru ‚Mezinárodní rozvojová
studia‘ (80); RNDr. I. Smolová, Ph.D.: Využití moder-
ních metod geografického výzkumu ve výuce geo-
morfologie na Přírodovědecké fakultě UP v Olo-
mouci (124); Mgr. J. Horáková: On-line prekoncent-
race v kapilární elektroforéze (94); Mgr. M. Smetko-
vá: Hmotnostní spektrometrie s ionizací nanoelektro-
sprejem v analýze metabolitů (108); Mgr. A. Vlčková:
Vliv cytokininů na strukturu a funkci thylakoidních
membrán vyšších rostlin (127); doc. M. Vysoudil,
CSc.: Společná výuková laboratoř pro studium kraji-
ny (1 750); Ing. V. Koš�ál: Rozvoj kapilární elektro-
chromatografie a její využití v analýze reziduí pestici-
dů v životním prostředí (107).
Rektorát

PhDr. R. Hladký: Vzdělávací technologie v síti
UPONET (1 333); prof. L. Ludíková, CSc.: Elektronic-
ká informační služba pro osoby se speciálními
vzdělávacími potřebami na Univerzitě Palackého
(180).

Financované projekty FRVŠ v roce 2004 a 2005 pro jednotlivé fakulty UP:
 Fakulta     rok 2004     rok 2005

    počet    výše grant. podpory     počet    výše grant. podpory
dot. projektů               v tis. dot. projektů               v tis.

 CMTF        0                 0        1                82
 FTK        3               236        6               586
 FF        4               587        5               822
 LF       10             1 534        9              1 146
 PF        1                86        4               523
 PřF       20             5 621       25              7 394
 PdF       12             1 217        4               468
 Rektorát        2               285        2              1 513
 Celkem       52             9 566       56             12 534
Zdroj: úsek prorektora pro vědu a výzkum a http://www.radavs.cz/aktuality.php (Financované projekty FRVŠ pro
rok 2005, 19. 1. 2005).

Zpracovala -mav-

Cena Františka Palackého
Cena Františka Palackého je oceněním vynikajících
výsledků tvůrčí činnosti na poli vědy nebo kultury,
které přispívají k prestiži České republiky a Univerzity
Palackého v Olomouci.

Cenu uděluje jménem Univerzity Palackého její
rektor.

Cena se uděluje zpravidla jednou za dva roky
a udělení je spojeno s finanční odměnou 50 000 Kč.
Na tuto odměnu přispívá Obecní úřad v Hodslavicích
a Městský úřad v Neratovicích podle smlouvy uzavře-
né s Univerzitou Palackého v Olomouci.

Návrh na udělení Ceny Františka Palackého může
předložit každý člen akademické obce UP, a to
Vědecké radě té fakulty, na které je zaměstnán. Návrh
(vzor návrhového listu je k dispozici na úseku prorek-
tora pro záležitosti vědy a výzkumu) se předkládá
rektorovi cestou děkanátu fakulty.

Pro udělení Ceny Františka Palackého v roce
2006 je možno předkládat návrhy do 13. 5. 2005.

Přednáška k poctě J. L. Fischera
v roce 2005
„Přednáška k poctě J. L. Fischera“ se uskutečňuje
jednou ročně jako projev ocenění významu osobnosti
prvního rektora obnovené olomoucké univerzity. Koná
se zpravidla v listopadu.

K jejímu přednesení vybere k tomuto účelu rekto-
rem UP jmenovaná výběrová komise významnou
českou či zahraniční osobnost z kterékoliv vědní
oblasti.

Kterýkoliv člen akademické obce může podat svůj
návrh na kandidáta přednášky. Součástí tohoto ná-
vrhu musí být stručné zdůvodnění. Návrhy budou
zasílány prorektorovi pro záležitosti vědy a výzkumu
do 13. 5. 2005.

Členem výběrové komise je prorektor pro záležitosti
vědy a výzkumu a zástupce každé fakulty. Výběrová
komise tajným hlasováním zvolí tři kandidáty; na první
místo zařadí toho, který obdržel nejvíce hlasů.

Kandidát, který byl navržen výběrovou komisí
(obdržel nejvíce hlasů) je oznámen Vědecké radě UP.
Ta vyjádří svůj souhlas s navrženým kandidátem
hlasováním.

Learning to learn grammar
Britské centrum Knihovny UP pořádá ve čtvrtek
28. 4. 2005 od 14.30 do 16.30 seminář pro učitele
základních škol.

Seminář je pořádán ve spolupráci s OUP; účastníci
obdrží osvědčení o absolvování (akreditace MŠMT
č. j. 19118/2004-25-236).

Rezervace místa na semináři: tel. 585 221 176
nebo na info.olomouc.cz@oup.com.



/6/

O ČEM SE MLUVÍ

VYDAVATELSTVÍ UP

STUDENTSKÁ RUBRIKA

Cyrilometodějská teologická fakulta
Kunetka, F.: Eucharistie v křes�anské antice. 1. vyd.,
232 s.
Žůrek, P. (ed.): Fórum pastorálních teologů IV. Evrop-
ská unie jako pastorační výzva. Sborník. 1. vyd., 96 s.
Zajícová, L. (výk. red.): AUPO. Theologica Olomu-
censia. 1. vyd., 66 s.
Vlková, G.: Úvod do prorocké a mudroslovné litera-
tury. 1. vyd., 90 s.

Fakulta tělesné kultury
Kolisko, P. a kol.: Hodnocení tvaru a funkce páteře
s využitím diagnostického systému DTP-1,2. 1. vyd.,
102 s.
Hodaň, B. (hl. red.): Tělesná kultura. Periodikum.
Roč. 2004, sv. 29, č. 2.
Marousek, A., Sigmund, E. (eds.): Seminář v oboru
kinantropologie. Sborník. 1. vyd., 80 s.

Filozofická fakulta
Štěrbová, A.: Dramatická podobenství Oldřicha Daň-
ka. 1. vyd., 138 s.
Burešová, A. (ed.): Hudba v Olomouci. Historie
a současnost II. In honorem Robert Smetana. Sbor-
ník. 1. vyd., 398 s.
Ptáček, L.: Země, region, nebo provincie? 1. vyd.,
142 s.
Fiala, J. (hl. red.): AUPO. Studia moravica 2. Sborník.
1. vyd., 306 s.
Lazorčáková, T.: O divadle na Moravě a ve Slezsku II.
Sborník. 1. vyd., 320 s.
Pospíchal, M. (výk. red.): AUPO. Historica 32 – 2003.
Sborník prací historických XX. 1. vyd., 126 s.
Míča, S., Uvírová, J. (eds.): AUPO. Philologica 85 –
2004. Romanica Olomucensia XIV. Sborník. 1. vyd.,
144 s.

Lékařská fakulta
Ivanová, K., Juríčková, L.: Písemné práce na vysokých
školách se zdravotnickým zaměřením. 1. vyd., 98 s.

Pedagogická fakulta
Šiška, Z.: Bázový morfematický slovník češtiny. 2. vyd.,
228 s.

Březnová produkce
Synek, J.: Vybrané kapitoly z didaktiky hudební
výchovy I. 1. vyd., 66 s.
Valenta, M., Kozáková, Z. (uspoř.): V. mezinárodní
konference k problematice osob se specifickými
potřebami. Sborník. 1. vyd., 124 s.
Gill, S., Lenochová, A.: Classroom English. 1. vyd.,
100 s.
Polák, M., Vodrážková, K.: Tradiční a netradiční
metody a formy práce ve výuce českého jazyka na
základní škole. Sborník. 1. vyd., 240 s.

Přírodovědecká fakulta
Fürst, T., Molnár, J., Pohaněl, K.: Průvodce trojroz-
měrným prostorem. 1. vyd., 178 s.
Molnár, J.: Rozvíjení prostorové představivosti (nejen)
ve stereometrii. 1. vyd., 88 s.
Rachůnek, J.: Grupy a okruhy. 1. vyd., 108 s.

Rektorát UP
Ludíková, L. (výk. red.): Prof. PaedDr. Zdeněk Přikryl.
Prameny, cesty, setkání. 3. přednáška z cyklu Vědec-
kopopulárních přednášek významných absolventů UP
v Olomouci. 1. vyd., 86 s.

Středisko distančního vzdělávání
Reiterová, E.: Statistické metody. Pro studenty kom-
binovaného studia psychologie. 1. vyd., 84 s.

Středisko celoživotního vzdělávání učitelů
Eberová, J.: Základy matematiky 4. 1. vyd., 78 s.
Synek, J.: Didaktika hudební výchovy I. 1. vyd., 70 s.
Kozáková, Z.: Psychopedie. 1. vyd., 76 s.

Vydavatelství UP
Nather, W.: Die Olmützer Häuserchronik. I. Teil.
1. vyd., 592 s. K vydání připravili Fridrich Nather
a Vladimír Spáčil.

Ostatní
Blahoušek O. (výtv. red.): Bulletin České společnos-
ti experimentální biologie rostlin a Fyziologické
sekce Slovenské botanické společnosti. Časopis.
Číslo 2/2004, ročník 4.

-kop-

Přelom roků 2004 a 2005 byl bouřlivým obdo-
bím z hlediska výrazných změn, k nimž došlo
v oblasti podpory výzkumných záměrů na
vysokých školách. I v této souvislosti připravil
doc. F. Ježek (předseda RVS) pro sedmé
zasedání sněmu Rady vysokých škol doku-
ment s názvem Výzkum a vývoj na vysokých
školách (analytická sonda). Podnětem pro
přípravu této sondy bylo zveřejnění analýzy
o stavu Výzkumu a vývoje (dále jen VaV) za
rok 2004 a hodnocení pracoviš� působících
v oblasti VaV za období 1999–2003, jež pro-
vedla Rada pro výzkum a vývoj. Uznávanými
výsledky byly míněny publikace v impaktova-
ných časopisech (Jimp), patenty (P) a zavede-
né technologie (T). Předpokládá se, že po
diskusi na půdě Rady vysokých škol by práce
na ucelenějším pohledu mohly probíhat v rám-
ci přípravy strategického výhledu pro celé
vysoké školství.

Na Kolegiu rektorky UP 16. 2. komentoval
uvedenou sondu prof. M. Mašláň, prorektor
pro záležitosti vědy a výzkumu UP, a to
nejprve v obecné rovině, aby pro další jedná-
ní tohoto grémia, které se uskutečnilo 16. 3.,
připravil obdobně zpracovanou evaluaci, za-
měřenou pouze na Univerzitu Palackého.

Česká republika má letité problémy s tím,
aby se ve výdajích na výzkum a vývoj přiblížila
zemím Evropské unie – cílem Lisabonské
strategie je dosažení úrovně 1 % HDP z ve-

Výzkum a vývoj na VŠ – jaká je situace na Univerzitě Palackého?
řejných zdrojů a 2 % HDP ze zdrojů soukro-
mých ve prospěch výzkumu a vývoje. Byl-li
v koncepčních materiálech MŠMT ČR dosud
výrazně akcentován např. Boloňský proces
a rozvoj bakalářských studijních programů,
v nových strategických dokumentech by vý-
znamnější roli měla sehrát právě oblast vý-
zkumu a vývoje.

Podle hodnocení výsledků VaV (za rok
2004) zpracovaného Radou pro výzkum a vý-
voj byly instituce – na vysokých školách
fakulty a pak v souhrnu nefakultní útvary dané
VŠ, jež řešily projekty/výzkumné záměry ukon-
čené v letech 1999–2003 a měly alespoň
jeden výsledek v IS VaV ( databáze CEP, CEZ,
RIV, VES, SR) – rozčleněny do čtyř skupin.
Z 852 institucí se 150 ocitlo v tzv. červené
skupině. Ta charakterizuje ty instituce, jež ani
při uvedeném velmi „tolerantním“ nastavení
kritérií neměly při nákladech ze státního roz-
počtu 945 mil. korun ani jeden výsledek, jenž
by mohl být podle Metodiky hodnocení 2004
uznán. Dalších 166 institucí při nákladech ze
státního rozpočtu 2 635 mil. korun splnilo –
alespoň formálně, tj. alespoň jedním výsled-
kem – podmínky metodiky hodnocení 2004.
Tyto instituce byly „označeny“ barvou žlutou.
S náklady ze státního rozpočtu 7 691 mil. Kč
se do tzv. šedé skupiny pak dostalo 417 in-
stitucí, jež za uvedené pětileté období mají
méně než 10 světově uznávaných výsledků.

Poslední, tzv. zelená skupina, pak shromaž-
�uje 119 institucí, které s náklady ze státního
rozpočtu ve výši 13 766 mil. Kč, mají za
pětileté období více než 10 světově uznáva-
ných výsledků. Dvě fakulty Univerzity Palac-
kého – PřF a LF – se zařadily do zelené
skupiny. Tyto fakulty v dané oblasti nad zbylý-
mi vysoce převyšují, nejhůře v tomto způsobu
hodnocení dopadli badatelé Pedagogické fa-
kulty a nutno poznamenat, že v hodnocení
prof. M. Mašláně nefigurovala Právnická fa-
kulta, která výzkumný záměr nemá. Za po-
sledních 12 let zvýšila UP roční počet publika-
cí evidovaných na WEB of Science z padesát-
ky na číslo dvě stě čtyřicet. Rozčleníme-li pak
v rámci Univerzity Palackého jednotlivé obory
na přírodovědné, technické a obory spole-
čenské, humanitní, umělecké, pak první sku-
pina bude v nesrovnatelně lepší pozici, po-
psal situaci na UP prorektor pro záležitosti
vědy a výzkumu a dále dodal: V letech
1999–2004 se počet publikací v přírodověd-
ných oborech prakticky zdvojnásobil, u ostat-
ních oborů bohužel dosud stagnuje. Máme
tedy co dohánět. V samém konci prezentace
zazněla ale i povzbudivější čísla. Jestliže v roce
1999 představovaly prostředky získané na
výzkum a vývoj v rozpočtu UP 15,8 %, v roce
2003 už tvořily rozpočtový díl ve výši 21 %.
Lze s tímto říci, že uvědomění si velké finanční
role výzkumu a vývoje obecně roste. Co se
tedy Univerzitě Palackého v oblasti výzkumu
a vývoje nedaří? Zabezpečit větší růst publika-
cí evidovaných ve světových databázích pře-
devším ve společenských, humanitních a umě-
leckých oborech. Nedaří se nám taktéž zapo-
jení do velkých mezinárodních projektů, kon-
krétně především do 6. rámcového progra-
mu EU, shrnul situaci výzkumu a vývoje na UP
prof. M. Mašláň a k důvodům závěrem pozna-
menal: Domnívám se, že příčiny tohoto ne-
úspěchu můžeme hledat v personálně malých
vědecko-badatelských kolektivech, nedosta-
tečné propagaci vědy a výzkumu veřejnosti,
jež by oslovila mladé badatele, jakož i větší
propojení výzkumu a vývoje s regionem, pře-
devším cestou aplikace výsledků výzkumu
a vývoje.

Připravila
M. Hronová,

zdroj: www.radavs.cz/prilohy/7s5VaV.doc

Co Vás čeká při přijímacím pohovoru?
Profesně poradenské centrum UP (PPC UP)

nabízí pro studenty a absolventy UP
v rámci svých vzdělávacích služeb

semináře a tréninky, které pomohou připravit
absolventy – uchazeče o zaměstnání –

na přijímací řízení.
Tyto proběhnou pod vedením lektorů

renomovaných tréninkových a personálních agentur
ve středu 20. 4. 2005

na Katedře sociologie a andragogiky FF UP,
Wurmova 7.

Program:
13.30–15.30: Psychologické testy –

psychotesty běžně používané při přijímacích
pohovorech a výběrových řízeních (TRAKT);

15.30–17.30: Jak uspět při pohovoru –
umění sebeprezentace, jak se vyvarovat chyb

při psaní životopisu a motivačního dopisu
(Accord Group – Solutions Czech Republic).

Další informace obdržíte v PPC UP
a na adrese taraprofessionals@yahoo.com.

-rakm-
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ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Společnost vědění bude společností, v níž se ale
univerzitní vzdělání ani neztratí ani nerozplyne v dým
už proto, že univerzit je v dnešním světě tolik, že
pluralita a tedy i flexibilita diferencovaného vědění je
garantována beze zbytku. Klade však na univerzity
mimořádné, protože bezprecedentní nároky. Naším
svrchovaně aktuálním úkolem je – ve stínu společ-
nosti vědění – domyslet souvislosti a důsledky
informačního věku, naším aktuálním problémem je
proplout mezi Skyllou tržně ekonomické efemerity
a Charybdou nebezpečí zkostnatění univerzitní tradi-
ce. Je naším velkým štěstím, nadějí i perspektivou,
že v tomto zápase o novou identitu ideje univerzity
nejsme sami a že nám tento zápas nebyl mocensky
vnucen. Podstupujeme jej dobrovolně a obstát v něm
je věcí naší univerzitní cti a naší odpovědnosti
k nejlepším tradicím Karlova učení.

Ze slavnostního projevu prof. M. Petruska, CSc.,
ve Velké aule Karolina k příležitosti 657. výročí
založení Univerzity Karlovy 7. 4. 2005; zdroj: i-Forum
UK (http://iforum.cuni.cz/).

V pořadí sedmý rektor olomoucké koleje a akademie
TJ, pater Jan Decker, S.J., doktor teologie, byl třetím
Nizozemcem v tomto úřadě, nebo� se narodil 27. pro-
since 1560 ve flanderském městě Hazebroek (nyní
Hazebrouck, département Nord-Lille/Rijssel ve Fran-
couzských Flandrech, région Nord-Pas-de-Calais ve
Francii). Studoval nejprve ve francouzském městě
Douai, poté odcestoval do Itálie a 25. května 1578
vstoupil v Neapoli do jezuitského noviciátu. Kněžské
svěcení získal v Římě, jako profesor filozofie a teologie
vyučoval v Douai a v belgické Lovani. Dalším Deckero-
vým působištěm bylo Rakousko, konkrétně jezuitská
akademie ve Štýrském Hradci; přednášel zde scholas-
tickou teologii a zastával úřady kancléře a studijního
prefekta. Neméně významný pro životní dráhu J. Deckera
byl odtud plynoucí styk se dvorem štýrského arcivévo-
dy Ferdinanda (1578–1637, od roku 1617 českého
krále a a od roku 1619
římskoněmeckého cí-
saře Ferdinanda II.),
absolventa jezuitské
akademie v Inns-
brucku a protektora
jezuitské akademie ve
Štýrském Hradci, za-
ložené roku 1585 Fer-
dinandovým otcem
Karlem II. Štýrským
(1540–1590).

Doložená publikač-
ní činnost J. Deckera
je poměrně bohatá,
více jeho prací ale
zůstalo v rukopisech.
Už v roce 1589 vydal
Decker v Kolíně nad
Rýnem příručku Exercitium christianae pietatis (Cviče-
ní křes�anské zbožnosti), navazující na ustanovení
zakladatele Tovaryšstva Ježíšova sv. Ignáce z Loyoly
o duchovních cvičeních („exercitia spiritualia“). Jan
Decker byl též ceněným orátorem při významných
církevních obřadech, zejména svatbách a pohřbech
vysoce postavených osob hlásících se ke katolické
víře. Roku 1605 tak Decker vydal v Krakově Oratio […]
in sponsalibus Sigismundi III. regis Poloniae cum
Constantia Austriaca, tj. Řeč při zásnubách Zikmun-
da III., krále Polska, s Konstancií Rakouskou – Štýrský
Hradec však zřejmě při té příležitosti neopustil, poně-
vadž Konstancie (1588–1631) byla dcerou výše zmí-
něného arcivévody Karla II. Štýrského a zásnuby
i sňatky se tehdy v kruzích vysoké aristokracie ceremo-
niálně odbývaly „per procuratorem“, prostřednictvím
snoubencova či ženichova zástupce. Konstanciin snou-
benec, polský král Zikmund III. Vasa, byl vdovec,
v letech 1592–1598 manžel Konstanciiny starší sestry
Anny. (Do Polska za manželem cestovala Konstancie
v listopadu 1605 přes Olomouc, zdejší jezuité ji ve
dvoře koleje přivítali tříhodinovou hrou Konstancie,
dcera Konstantinova, přičemž nad jevištěm dali vztyčit
slavnostní oblouk.) Téhož roku 1605 publikoval J. Decker
ve Štýrském Hradci dvě práce, jednak Verificatio seu
Theoremata… (Dokazování neboli Teorémata…[tzn.
poučky, jejichž platnost je třeba dokazovat, na rozdíl od
axiomů a principů]), jednak Tabula chronographica…
(Chronografická tabule…); křes�anská chronologie,
jak ukážeme dále, byla Deckerovým celoživotním té-
matem.

Do čela olomoucké koleje a akademie TJ byl Jan
Decker postaven 17. května 1607, zatímco dosavadní

Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860
7. DECKERIUS (Dekerus, Deckers, Decker, Deker) Joannes (Johannes), S.J., Theol. Dr. (* 27. 12. 1560 Hazebroek
ve Flandrech – † 10. 1. 1619 Štýrský Hradec [Graz]), rektor od 17. 5. 1607 do 3. 6. 1612

rektor těchto řádových institucí, Španěl Petr Jiménez,
putoval na Deckerovo působiště ve Štýrském Hradci;
při Deckerově nástupu do rektorského úřadu čítala
kolej celkem dvaapadesát členů. Stránky rektorského
diaria J. Deckera nepřinášejí mimořádné informace –
nejzávažnějšími událostmi následujících pěti let Decke-
rova rektorství v Olomouci byly dvě návštěvy císaře
Matyáše, a to dne 30. června 1609, během níž
panovník potvrdil českou listinou městu jeho dosa-
vadní privilegia, a 12. října 1611, kdy císař dorazil do
města v 9 hodin ráno a již po jedné hodině odpolední
zamířil do Prostějova.

Olomoucká jezuitská kolej rozšiřovala své misijní
působení, například 10. října 1608 se do Opavy vydali
na žádost tamějšího děkana Mikuláše Sarkandera
(bratra sv. Jana Sarkandera) jezuité Martin Sarkander
a Jeroným Amberger. Počet studujících na olomouc-

kém jezuitském gymnáziu a akademii utěšeně rostl –
14. prosince 1609 zpravoval rektor Decker rakouské-
ho provinciála Jana Argentea, že jich je celkem 721.
Olomoucký biskup kardinál František z Dietrichštejna
prokazoval nadále svou náklonnost Tovaryšstvu Ježí-
šovu občasnými vizitami v koleji; rektora Deckera
biskup kardinál Dietrichštejn požádal, aby pronesl
latinský panegyrik (oslavnou řeč) nad kenotafem
biskupovy matky Margarity, rozené vévodkyně z Cor-
dony, v Brně 13. září 1609 a aby vystoupil jako
smuteční řečník při pohřbu biskupova bratra Maxmi-
liána ve Vídni 13. června 1611.

Styky olomouckých jezuitů s Albrechtem z Vald-
štejna se po jeho konverzi ke katolictví roku 1605
dále utužily, když se Valdštejn začal v roce 1608
ucházet jejich prostřednictvím o ruku katoličky Luk-
recie Nekšovny z Landeku, vdovy po Archlebovi
z Víckova a majitelky panství vsetínského, lukovské-
ho a dalších v ceně téměř půl milionu zlatých. Sňatek
v květnu 1609 zprostředkoval regent olomouckého
jezuitského konviktu Vít Pachta (1567–1618), a získal
tak Valdštejnovu vděčnost projevující se nejen pod-
porou jezuitských misií na Valdštejnových morav-
ských panstvích, ale roku 1612 i cestou do italského
poutního místa Loreto (poblíž města Ancony), kde
Valdštejn vykonal generální zpově	.

To však již rektor Jan Decker pobýval v Římě jako
prokurátor (tj. zástupce) rakouské provincie TJ, jímž
byl zvolen na kongregaci této provincie ve Vídni
4. července 1611. Do Říma Decker odcestoval
13. září téhož roku a do Olomouce se již nevrátil –
jeho dalším působištěm se opětovně stala jezuitská
akademie ve Štýrském Hradci. Po dobu Deckerovy
nepřítomnosti v Olomouci ho zastupoval v rektorské
funkci jako vicerektor zmíněný již Vít Pachta (rodem
Čech z Horšovského Týna, od roku 1614 do své smrti
23. září 1618 rektor jezuitské koleje v Brně), nežli do
Olomouce dorazil ze Štýrského Hradce nový jezuitský
rektor Řehoř Rumer, nastoupivší rektorský úřad teprve
3. září 1613. Promeškal tak třetí a poslední návštěvu
císaře Matyáše v Olomouci, která se uskutečnila
20. ledna 1613; jezuité při té příležitosti nacvičili se

Oprava
Město Venray, rodiště rektora koleje a akademie TJ
v Olomouci Petra Torrentina, se nachází v nizozemské
provincii Limburgu, nikoli v Belgii, jak bylo chybně
uvedeno v příslušné části tohoto seriálu.

-red-

svými žáky alegorickou hru Zasnoubení Samsona
s církví.

Jako „cancellarius“ jezuitské akademie ve Štýr-
ském Hradci a osvědčený obřadní řečník pronesl Jan
Decker panegyrik nad rakví Marie Anny Bavorské (nar.
r. 1574, druhé dcery bavorského vévody Viléma V.),
první manželky arcivévody Ferdinanda Štýrského,
pozdějšího císaře Ferdinanda II. Během šestnácti let
manželství se svým bratrancem porodila Marie Anna
Bavorská sedm dětí a vyznačovala se mimořádnou
zbožností, nebo� denně vyslechla tři až čtyři mše;
zemřela 8. března 1616 ve Štýrském Hradci na
„horkou nemoc“. Deckerova Oratio panegyrica […]
in exequiis […] Mariae Annae archiducis Austrie
vyšla tiskem téhož roku ve Štýrském Hradci.

Bylo již řečeno, že se J. Decker zabýval hlavně
křes�anskou chronologií – jezuitský historiograf Jan

Schmidl (1693–1762 )
píše, že po čtyřicet let
svého života pracoval
na třídílném spise
Theologicarum Disser-
tationum mixtim et
Chronologicarum, in
Christi Theanthropi na-
talem seu de primario
ac palmari divinae, ac
humanae Chronograp-
hiae vinculo, qui est
annus ortus, ac mor-
tis Domini, atque uni-
versa Iesu Christi
Oeconomia (Teologic-
ké rozpravy smíšeně
s chronologickými na
[téma] narození Krista

Bohočlověka neboli O svazku jak prvotní, tak rozvinu-
té božské i lidské chronografie, kterým je rok naroze-
ní i smrti Páně, jakož i univerzální spravování Ježíše
Krista). Řádovým představeným se však Deckerův
spis z nějakého důvodu nezamlouval, a tak jeho tisk
pozastavili.

V pořadí sedmý olomoucký rektor P. Jan Decker,
S.J., Theol. Dr., zemřel ve Štýrském Hradci dne
10. ledna 1619 stár padesát šest let. Roku 1676 vyšla
v Římě souhrnná bibliografie jezuitských autorů (Biblio-
theca Scriptorum Societatis Iesu), v níž je Decker
charakterizován jako „magni vir ingenii et studii
indefessi, rarae probitatis et innocentiae (muž velkého
nadání a neumdlévající horlivosti, vzácné poctivosti
a nevinnosti)“.

Prof. J. Fiala, CSc.
(Pokračování příště)

5 Dva záznamy v diariu rektora olomoucké koleje a akademie TJ Jana Deckera, S.J., z ledna 1608: „Die X. Magnificus
D. Zaubeck dono misit collegio unum Vas Vini. Die XII. alterum vas Vini misit Rmus D. Abbas Vellegrade’sis D. Andreas
Horte’sius. (Dne 10. vznešený pan Zoubek darem poslal koleji jedno vědro vína. Dne 12. druhé vědro vína poslal
nejdůstojnější pan opat velehradský, pan Ondřej Hortensius.)“ – Nejvyšší písař Markrabství moravského Vilém Zoubek ze
Zdětína zemřel 21. července téhož roku 1608, jeho dcera Kateřina (jíž rod Zdounků ze Zdětína vymřel) odkázala roku 1636
veškeré své jmění jezuitům. Vědro byla staré míra na tekutiny rovnající se 56,5 l, vědro vína obnášelo třicet pinet neboli
mázů (máz se rovnal dvěma holbám) po čtyřech rakouských žejdlících. Ondřej Hortensius byl zvolen opatem
cisterciáckého kláštera na Velehradě roku 1606, v roce 1614 byl sesazen. – Moravský zemský archiv Brno
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Vyjma soutěžní přehlídky slibují festivalové dny, hodi-
ny a vteřiny tedy opět patřičnou dávku zajímavých
setkání, jež v rámci kulatin doplní ještě mnohé
osobnosti, které se olomoucké přehlídky již někdy
zúčastnily.

Vyhlašovatelem Academia filmu je od samého
zrodu přehlídky Univerzita Palackého. Letitý paradox její
obecné netečnosti k festivalu společně s hodnocením
jeho kvality se stal již pravidelným tématem pofestiva-
lových diskusí. Organizátoři stávajícího ročníku však
chtějí narušit celistvé akademické stěny obecné neú-
časti jak připravovaným jubilejním programem, tak
činorodým zájmem studentů (především Katedry žur-
nalistiky FF UP). Ti se již podílejí na přípravě katalogu,

webových stránek, festivalových tiskovin, zmiňováno
je též možné TV zpravodajství z festivalu.

Po loňských neshodách týkajících se prostor
Uměleckého centra UP si dění festivalu našlo nové
místo, lépe řečeno staronové místo. Snad ocení
i neuniverzitní návštěvníci, pro něž se akademické
prostory jeví stále příliš uzavřené, když se festival po
letech opět vrátí do Muzea umění a Divadla hudby. Jak
nedávno i sdělil PhDr. R. Hladký, současný ředitel
Academia filmu, obě jmenované instituce nabídly
festivalu nejen prostor, ale i potenciál svých odborní-
ků. Staly se tak novými partnery přehlídky, jejíž cíl
zůstává: přiblížit se divákovi.

M. Hronová

AFO 2005…
Dokončení ze str. 1

V rámci cyklu koncertů Katedry hudební výchovy
PdF UP a jejich hostů se v pondělí 7. 3. v 18 hodin
v Kapli Božího Těla Uměleckého Centra UP konal
Diplomový pěvecký koncert posluchačky 3. ročníku
Evy Novákové (na snímku). Tuto mladou mezzo-
sopranistku i její dva spoluúčinkující
E. Radostovou (soprán) a J. Novotného
(baryton) doprovázely v téměř zaplně-
ném sále rovněž studentky Katedry hu-
dební výchovy, klavíristky I. Černíčková
a Z. Melicharová.

Sólistka společně se svým kvalitním
pedagogickým vedením, které tvořili
MgA. V. Kyas a MgA. L. Pulchert,
zařadila do první poloviny večera pestrý
výběr árií a písní různých slohových
období. Vedle árie z opery Alcina
G. F. Händela, skladeb A. Scarlattiho
a F. Duranteho, písní z cyklu Romance
P. I. Čajkovského, které interpretovala za klavírního
doprovodu, zazněly také árie z Mozartovy Figarovy
svatby a písně ze známého cyklu A. Dvořáka Biblické
písně, které zpívali její hosté. Tuto polovinu koncertu
uzavřela árií Ježibaby z III. jednání opery Rusalka.
V druhé části večera nechybělo ani několik populár-
ních písní z Janáčkova cyklu Moravská lidová poesie
v písních a árie z opery Samson a Dalila skladatele
C. Saint-Saënse. V duetu se svou kolegyní Radosto-
vou zpívala Eva Nováková část Dies irae z Requiem
G. Verdiho. Závěr večera patřil dvěma efektním písním
z muzikálu My Fair Lady, z nichž první zazněla

6. DUBNA – 6. KVĚTNA
Ateliér prof. Mariana Karla se představuje. Studenti
a absolventi VŠUP v Praze vystavují v UC UP.

6. DUBNA – 10. KVĚTNA
Transcendence. Výstava velkoformátových kreseb
a maleb dětí, studentů a umělců. UC UP, Galerie
Podkroví (3. patro).

11. DUBNA – 13. KVĚTNA
Hoky koky po Evropě, hoky koky po světě. Výstava
prací Studia Experiment. UC UP, Galerie Schody
(3. patro).

18. DUBNA
F. Müller, Université Nancy II: Art et tolérance
religieuse á la cour de Prague et dans les Provin-
ces-Unies autour de 1600. FF UP, Filmový sál,
15 hod.

R. Krajčo a Kryštof. Koncert. KD Sidia, 20 hod.

19. DUBNA
Prof. J. Rachůnek, DrSc. (PřF UP): Stavy a ohrani-
čené reziduované l-monoidy. Seminář z univerzální
algebry a uspořádaných množin. PřF UP (Tomkova
40), posluchárna č. 301, 13 hod.

V + W + J. Pořad k 100. výročí narození protagonistů
Osvobozeného divadla. Učinkují R. Pogoda a studenti
a pedagogové pořádajících kateder. UC UP, Komorní
sál (č. 112), 18 hod.

20. DUBNA
Mgr. J. Škorničková (UK Praha, Calicut University,
Kerala India): Rod kurkuma (Curcuma L.) v Indii:
slasti a strasti revize (Jsou kurkumy příšerně
krásné nebo krásně příšerné?). Přednáška. PřF UP
(Šlechtitelů 11), Velký přednáškový sál, 16 hod.

Mgr. P. Kotlán: Vývoj obce fašistické na Moravě a ve
Slezsku v letech 1925–1939. Doktorské čtení. FF UP,
posluchárna č. 13, 16.45 hod.

Literární večer s prof. Z. Přikrylem: Víno a chléb
poezie. Je český národ národem básníků? Muzeum
umění, 18.30 hod.

Tam-Tam Orchestra. M. Vacík a T. Petrášová přijedou
se svou taneční, groovovou kapelou. U-klub, 20 hod.

21. DUBNA
Mgr. R. Kaňa: Processes accompaying a heat-
induced decrease in photosynthetic rate. Odborný
seminář. PřF UP, Katedra experimentální fyziky (tř. Svo-
body 26), učebna SV-F8, 14 hod.

III. kardiochirurgický seminář. Pořádá Kardiochirur-
gická klinika LF. Vojenská nemocnice Olomouc.

21.–22. DUBNA
Finanční právo jako obraz ekonomického vývoje
státu. Finanční právo v souvislostech potřeb národ-
ního státu a harmonizace práva EU. Konference.
Právnická fakulta UP.

21. DUBNA – 9. ŘÍJNA
Jaro v botanické zahradě. Výstava. Pořádá PřF UP,
Katedra botaniky. Botanická zahrada PřF UP
(ul. U botanické zahrady) je otevřena pro veřejnost
denně mimo pondělí od 10.00 do 15.30 hodin,
o sobotách a nedělích od 10.00 do 16.00 hodin.

22.–23. DUBNA
Co je to film a filmová věda? Kurz pro veřejnost
a studenty ucházející se o studium divadelní, filmové
vědy a teorie a dějin dramatických umění. UC UP,
Filmový sál. Bližší informace na www.volny.cz/tdd.

-red-

RECENZE

DĚNÍ KOLEM NÁS

Aktuálně z českých vysokých škol
Festival Setkání/Encounter 2005 pořádá Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění za podpory
Statutárního města Brna, Ministerstva kultury ČR a Mezinárodního Vyšegradského fondu. Spolupořadateli jsou
Centrum experimentálního divadla, Divadlo Bolka Polívky a Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“
(divadlo Polárka). Představení budou probíhat na pěti brněnských scénách, jeho součástí bude také
mezinárodní projekt „Divadelní maraton a velká festivalová party Meeting Point“.

* * *
Novou tradici v rámci vzájemného setkávání s českobudějovickou veřejností zahájila Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích, když 30. 3. uspořádala Velikonoční večer. O slavnostní náladu v českobudějovické
katedrále sv. Mikuláše se zasloužil Jihočeský smyčcový orchestr a Jihočeský vysokoškolský sbor, hosty uvítal
prorektor JU prof. V. Papoušek, CSc.; velikonoční slovo pronesl děkan Teologické fakulty JU dr. J. Kašný, Th.D.

* * *
Před 11 lety – 31. 3. 1994 – byl zákonem změněn název Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích
na Univerzitu Pardubice.

* * *
Další setkání z cyklu „Politika, ekonomika a média“ uspořádal kabinet ekonomické žurnalistiky Katedry
hospodářské politiky Fakulty národohospodářské VŠE v Praze. Hostem byl vedoucí komentátor MF Dnes
M. Komárek.

* * *
Ve dnech 13.–18. 4. se Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze zúčastnila jako jediná škola z České
republiky prestižní přehlídky mladého designu a užitého umění na světě SaloneSatellite, která je součástí
milánského veletrhu designu Salone Internazionale del Mobile.

Zdroj: internetové stránky českých vysokých škol
-red-

Pěvecký koncert v Kapli Božího Těla UC UP
v podání J. Novotného. Ta druhá, píseň Elisy, kterou
přednesla sólistka E. Nováková, byla vtipnou tečkou
za zcela jistě příjemným večerem.

Poměrně náročný repertoár byl E. Novákovou i jejími
hosty zazpíván s velkou kultivovaností v jejich projevu.

Přes úvodní nervozitu všech tří mladých
zpěváků, která z počátku lehce ovlivnila
kvalitu výkonu, lze říci, že skladby byly
interpretovány technicky i výrazově vel-
mi dobře. Zpěvačka potvrdila, že vedle
operního repertoáru je i výbornou inter-
pretkou romantické písňové tvorby. Pře-
devším v árii Ježibaby z Rusalky, ve
které si sólistka jakoby pohrávala s kaž-
dou frází, bylo její pojetí výrazově bohaté
a působilo velmi sugestivním dojmem.
Také interpretace Dvořákových Biblic-
kých písní v podání hostů všechny pří-
jemně „oslovila“. Hlasový fond E. Nová-

kové je bezesporu zajímavý. Její rovný a příjemný
mezzosoprán v nízkých polohách sametově „hebký“
sice poněkud zanikal, dokázal však vyniknout v dra-
matických výškách. Také J. Novotný předvedl klidné,
kultivované zpívání zatím spíše „chlapeckého“ baryto-
nu, ale s výraznou schopností dalšího rozvoje. Také
Eliška Radostová prokázala výrazně barevným, sytým
a dramatickým sopránem své kvality.

Diplomový koncert talentované zpěvačky Evy No-
vákové i jejich hostů byl velmi příjemným překvape-
ním a bezesporu i umělecky hodnotným zážitkem.

-kž-, -hj-, foto archiv katedry


