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V ČÍSLE:

Vítězové studentských vědeckých prací
LF UP • Patenty jako jeden z ukazatelů
úspěšnosti výzkumu a vývoje • Ceny
města Olomouce za rok 2004 obdrželi
opět i odborníci UP • Diskuse, názory,
ohlasy
Už poosmé ocenilo město Olomouc ty své
občany, kteří ve svém oboru přispěli k rozvoji
a propagaci města. Ceny města Olomouce za
rok 2004 převzali 2. 6. v prostorách Klášterního Hradiska mj. emeritní profesor FF UP,
bohemista M. Komárek (na snímku s primátorem Olomouce Ing. M. Tesaříkem), a malíř
a grafik L. Jalůvka (na snímku ve výřezu),
bývalý pedagog Katedry výtvarné výchovy
PdF UP.
(Více informací na str. 7.)
-red-, foto -tj- 4

Adopce na dálku, pitná voda, škola a zdravotní středisko pro Haiti

O nových metodách terapie ran

g

g Více než tři sta lékařů, sester a pedagogů
zdravotnických škol se 7. 6. sjelo do Olomouce na
konferenci s mezinárodní účastí na téma Diagnostika
a monitoring v terapii ran, kterou připravila Fakultní
nemocnice Olomouc (FNO) ve spolupráci s Lékařskou
fakultou UP a Českou společností pro léčbu rány
(ČSLR). Její zaměření se týkalo především nových
metod v terapii ran, s jejichž pomocí lze vyléčit řadu
chronických defektů.
Jak uvedla členka ČSLR Bc. L. Šeflová z Ortopedické kliniky LF UP, účastníci multioborové akce se
sjeli z České republiky, ze Slovenska a Rakouska.
Nových metod je celá řada, v současné době
prožívá renesanci hojení stříbrem. Řada pacientů trpí
nehojícími se ranami, jako jsou třeba bércové vředy
či diabetické nohy. S novými metodami v léčbě
máme u nich dobré výsledky, rány se většinou zcela
vyhojí, popsala Bc. L. Šeflová. Někteří zdravotníci se
podle Bc. Šeflové stavějí k novým metodám léčby ran
odmítavě a poukazují na vyšší náklady oproti klasickým postupům. To je ale mylný dojem. Zpočátku se
to tak sice může jevit, ale když si uvědomíte, že
klasické převazy se dělají několikrát denně a u nových
metod stačí dva až tři za týden, je to vlastně levnější
a také méně náročné pro zdravotnický personál a pro
pacienta méně bolestivé. Navíc problém třeba za půl
roku vyhojením rány zmizí, zatímco při tradiční léčbě
může trvat mnoho let, dodala.
-eh-, -red-

Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s., která vznikla jako společný
projekt Univerzity Palackého a Olomouckého kraje
(dále jen ARPOK1), realizuje za garance českého
misionáře R. Musila (mj. absolventa CMTF UP)
rozvojový projekt v nejchudší zemi západní polokoule – Haiti. Počátkem června přivezli RNDr. P. Nováček, ředitel Centra interdisciplinárních studií UP
a předseda správní rady ARPOKu společně s Mgr.
I. Skácelovou, projektovou manažerkou zmíněné společnosti, z této světem zapomenuté země příslušnou
uzavřenou smlouvu společně s podklady pro zahájení
projektu Adopce na dálku – Haiti. Stávající rozvojové
aktivity na Haiti jsou tímto rozšířeny o pomoc dětem
nejchudších rodin severozápadního teritoria země,
oblasti Baie de Henne. Zaujalo nás, že je Haiti tak
nepředstavitelně chudá země – dokud se „toho
Rektorka UP si Vás dovoluje pozvat
na

slavnostní akty
promoce absolventů doktorského
studijního programu
Lékařské fakulty, Filozofické fakulty,
Přírodovědecké fakulty, Pedagogické fakulty,
Fakulty tělesné kultury;

předání jmenovacích dekretů docentům,
kteří se habilitovali na Cyrilometodějské teologické
fakultě, Lékařské fakultě, Filozofické fakultě,
Přírodovědecké fakultě, Pedagogické fakultě;

přiznání práv emeritním profesorům
Přírodovědecké a Pedagogické fakulty

prof. RNDr. Milanu Kotoučkovi, CSc.,
a

prof. Zdeňkovi Kučerovi.
Zasedání se uskuteční v aule FF UP
dne 21. 6. 2005 ve 13 hod.

člověk nedotkne fyzicky“, tak si to snad ani nedovede představit, komentovala pohnutky rozšíření projektu Adopce I. Jeništová, tisková mluvčí Arcidiecézní
charity Olomouc, jež projekt zajišuje.
Současná situace je na Haiti velmi neklidná a do
voleb, jež se v zemi uskuteční v listopadu se
s rostoucím politickým napětím bude spíše zhoršovat. Chtěl bych se s vámi podělit o jednu velmi
subjektivní zkušenost. Na Haiti je 7 400 příslušníků
mírových sil OSN. Podle mého názoru jsou tam
téměř na nic. Ozbrojenci, kteří v zemi vyvolávají
nepokoje, se již naučili, že na tyto příslušníky se
nesmí útočit, když ale něco ztropí tak o pět set metrů
dále, vědí, že se prakticky nic nestane. Jednotky
OSN mají zaparkovány své transportéry na určitých
místech a z těch se nehnou – možná, že jejich
mandát prakticky nic jiného ani neumožňuje, sdělil
své dojmy z nedávné pracovní cesty na Haiti RNDr.
P. Nováček. Spousta džípů OSN, které jezdí po zemi,
jsou – podle mého názoru – „přínosem“ snad jen
v tom smyslu, že spotřebovávají benzín, a tím
rozhýbávají ekonomiku, protože utrácejí dolary. Velvyslanectví USA vyhlásilo, že podle jejich přesvědčení haitská vláda a jednotky OSN nejsou schopny
zajistit v zemi bezpečnost, ani řádné blížící se volby.
Při nedávné cestě na Haiti jsem se dotázal P. Armanda,
jednoho z kandidátů na prezidenta Haiti, mj. profesora ekonomie a předsedy Mezinárodní komise pro
Dokončení na str. 2

Olomoucká studentka čínské filologie pojede soutěžit do Pekingu
g V polovině května se na Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze uskutečnil
čtvrtý ročník mezinárodní soutěže „Chinese Bridge“. V této soutěži dokazují studenti
sinologie své znalosti nejen z oblasti čínského jazyka, ale také kultury, historie
i dovednosti související s různými aspekty tradičního čínského umění. Letošního
ročníku se zúčastnily tři studentky čínské filologie Univerzity Palackého – M. Mlíčková, J. Suváková a L. Vokřálová. Na ambasádě se setkaly s dalšími čtyřmi soutěžícími
z Univerzity Karlovy v Praze a se studentem z Univerzity Komenského v Bratislavě.
V letošním roce získala Česká republika možnost vyslat na finálové utkání, které se
uskuteční 11. 7. v Pekingu, dva studenty: do hlavního města ČLR se podívá P. Kubeš z UK
a L. Vokřálová (na snímku) z UP. Součástí finálového kola bude nejen samotná soutěž, ale
také různé doprovodné akce, umožňující poznávání krás Číny a jejího rozmanitého života.
-lv-, foto R. Peng

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
K dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny na Moravě

g Dějinám medicíny, farmacie
a veterinární medicíny v moravském regionu bylo věnováno mezinárodní sympozium, které proběhlo ve dnech 8.–10. 6. v přednáškových prostorách Teoretických ústavů LF UP. Aktivně se jej
zúčastnilo na 60 badatelů z České
republiky, Slovenské republiky,
Maarska a Slovinska.
Na sympoziu zazněly příspěvky o zdravotní péči věnované raněným z napoleonských bitev,
zdravotním systému budovaným
T. Baou ve Zlíně či vystoupení o kariéře
brněnského gynekologa L. Tyraly ve „třetí
říši“. Stranou vědeckého setkání nezůstala
ani obecně historická tematika – např. proble-

Ze zasedání Vědecké rady UP
g

Vědecká rada UP projednávala na svém nedávném jednání 30. 5. návrhy na jmenování profesorem
doc. L. Tichého, Th.D. (vedoucí Katedry biblických
věd CMTF UP), pro obor Teologie na návrh CMTF UP,
a doc. RNDr. J. Bajera, CSc. (Katedra optiky PřF UP),
pro obor Optika a optoelektronika na návrh PřF UP.
Oba návrhy na jmenování profesorem byly Vědeckou
radou UP schváleny a budou postoupeny MŠMT ČR.
Vědecká rada UP se dále zabývala žádostí
o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem pro obor Hudební teorie a pedagogika
(PdF) a habilitačního řízení pro obor Fyzikální chemie
(PřF). Obě žádosti o akreditaci byly taktéž schváleny
a budou postoupeny Akreditační komisi ČR.
-map-

Májový swingový večírek
v Muzeu umění
g Před zaplněným sálem Muzea

umění se konal
5. 5. t. r. koncert „HUP orchestra“ (Hudebníci
Univerzity Palackého). Jedná se o swingový patnáctičlenný orchestr, sestavený ze studentů a absolventů
téměř všech fakult UP. Spadá pod záštitu vedoucího
Katedry hudební výchovy PdF UP, pravidelně jednou
týdně zkouší a dle možností často veřejně vystupuje.
Věnuje se interpretaci jazzové a populární hudby
z období 30.–60. let XX. století, především tuzem-

ské. Pod vedením D. Korpase a manažera V. Kružíka
letošní májový koncert vtipně moderoval Z. Rakušan.
Program byl sestaven ze skladeb českých autorů
(J. Bažant, J. Malásek, K. Krautgartner, Z. Petr), cizí
skladatele zastupovali J. Herman, R. Henderson,
H. Alpert, B. Paige a další. Uspěšné vystoupení
dokazuje mohutný závěrečný aplaus a přidání resp.
opakování asi pěti skladeb.
Za zmínku stojí i spolupráce „HUP orchestra“
s pěveckým sborem „Ateneo UP“ a jeho úspěšným
vystoupením na Slovensku, o němž jsme psali
v Žurnálu č. 30.
Přejeme „HUP orchestra“ dobré podmínky i materiální zabezpečení k práci a samozřejmě další
úspěchy.
-rs-, foto archiv autora

/2/

matika regulace porodnosti v antice, rozbor české literatury o moru
v 16. století či (viz snímek zachycující vystoupení prof. E. Strouhala) historie nádorů ve starověku
podle písemných dokladů.
Sympozium, které uspořádal
Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP a Archiv UP
ve spolupráci s Ústavem dějin UK
v Praze a Ústavem dějin lékařství
a cizích jazyků 1. lékařské fakulty
UK v Praze, bylo slavnostně zahájeno za přítomnosti akademických
funkcionářů UP v Olomouci a zástupce Rady
Olomouckého kraje.
-red-, foto -tj-

Od baroka po Mozarta:
madeo Olomouc ’05

g

Bel Canto – komorní sbor Katedry hudební
výchovy PdF UP pod vedením svého sbormistra
J. Klimeše zakončil tuto sezónu koncertem v Kapli
Božího Těla UC UP ve středu 27. 4. t. r. Program tvořil
pochopitelně W. A. Mozart, jmenovitě tři části z jeho
„Missa in C“ a čtyři Nokturna. Sympatickým zpestřením koncertu bylo vystoupení dvou sólistů – klavíristy
Petra Vočky, jehož interpretace Beethovenovy Sonáty
C dur „Valdštejnské“ byla diváky vřele přijata. Sudentka 1. ročníku – sopranistka Jana Radostová prokázala
svůj nesporný talent provedením čtyř písní (J. S. Bach,
Caldara, Pergolessi, Händel) a za klavírního doprovodu dr. Leny Pulchertové vhodně doplnila program
celého koncertu. Práce souboru Bel Canto zaslouží
nesporné ocenění a v příští sezóně přání dalších
úspěchů.
-rs-

Centrum Aletti: autogramiáda
Tomáše kardinála Špidlíka
g V sobotu 4. 6. 2005, k výročí deseti

let trvání
nakladatelství Refugium, uspořádalo Centrum Aletti
ve spolupráci s Katedrou pastorální a spirituální
teologie CMTF UP autogramiádu Tomáše kardinála
Špidlíka.

Kardinál Špidlík otevřel v aule Centra Aletti úvodní
promluvu tématy „Benedikt XVI.“ – „novinky z Vatikánu“ a poté zahájili palbu dotazů samotní posluchači.
Ve druhé části autogramiády se kardinál Špidlík
soustředil na svojí knižní tvorbu a posluchačům
jadrně vylíčil „pozadí“ vzniku jednotlivých titulů, které
postupně u „dvorního nakladatele“, v Refugiu, vycházejí. Typicky bílá řada „souborného díla kardinála
Špidlíka“ publikuje již řadu let vedle prestižních titulů
celoživotního bádání jeho komplexní tvorbu. A tak linie
čekatelů na autogram pokryla ve výběru barvitou
žánrovou škálu: od manuálu spirituality, přes soubor
liturgických promluv až po autorské pohádky. Slovo
psané a slovo mluvené se tak vzácně setkaly ve
výchozím bodě svého tvůrce.
Kardinál T. Špidlík, světoznámý odborník spirituality křesanského východu, obdržel na UP v roce 1997
titul doctor honoris causa.
ThLic. L. Karczubová, foto archiv katedry

Adopce na dálku…
rozvoj Haiti, do čeho bylo investováno 1,4 mld. dolarů,
jež bylo vybráno před necelým rokem při dárcovské
konferenci pro Haiti (červenec 2004). Odpově se
mi dostala asi taková: „Něco šlo do potravinové
pomoci, většina pak na zajištění bezpečnosti a na
zajištění voleb…“ Americká
vláda uzavře tuto situaci patrně tím, že na Haiti vyšle zhruba 600 vojáků námořní pěchoty – vyšle šest set vojáků
pro zemi se zhruba 7,6 mil.
obyvatel… V oblasti Baie de
Henne, která představuje
zhruba 10 tis. obyvatel, se
s prostředky v řádu desetitisíců korun, získaných v ČR,
snaží potom kněz Roman Musil o přísun pitné
vody, dostavbu školy či fungující zdravotní středisko. Financí je ve světě dostatek, bohužel, využívají se naprosto neefektivně, přiblížil haitskou situaci pro středoevropana těžko představitelnou.
RNDr. P. Nováček společně s Mgr. I. Skácelovou,
projektovou manažerkou ARPOKu připravují mj. studii
možností rozvoje Haiti. Pokud by byl v blížících se
prezidentských volbách P. Armand úspěšný (za úspěch
se dá považovat i členství ve vládě), mohly by
alespoň některé části naší práce být realizovány,
zmínil RNDr. P. Nováček. Vyvine-li se situace jinak,
sestoupí ambice aktivit společnosti z národního měřítka na měřítko lokální – rozvojovou činnost bude
agentura vyvíjet i nadále společně s Arcidiecézní
charitou Olomouc, zábřežskou a klokotskou farností
v severozápadní části Haiti, v oblasti Bai de Henne.
Prostřednictvím nového projektu Adopce na dálku –
Haiti bude nejchudším dětem v oblasti např. zajištěno
jedno jídlo denně, zdravotní péče a vzdělání v jejich
přirozeném prostředí. Jasnějších kontur také nabývá
projekt týkající se čisté vody. Jestliže se před několika

Dokončení ze str. 1
měsíci snažila agentura sehnat zhruba 250 tis. korun
na vrt, který by lidem v regionu zajistil pitnou vodu,
nyní jsou dolaovány podklady k tomu, aby mohla být
vyhlášena veřejná sbírka, jejíž obnos bude použit
k zajištění energie na čerpání vody. V současné době
je v místě již vykopaná studna. Díky ní se asi 10 tis. lidí
žijících v této oblasti snad už
dostane k nezávadné pitné
vodě. Budeme se snažit sehnat dalších zhruba 500 tis.
korun na dostatečný počet
fotovoltaických článků, díky
nimž získáme energii, doplnila Mgr. I. Skácelová.
Prostřednictvím českého
misionáře R. Musila, ARPOKu
a zábřežské farnosti bude
snad v oblasti dostavěna a vybavena škola pro zhruba 250 dětí. K rozvojovým cílům
agentury patří mj. vybavení zdravotního střediska
a zřízení laboratoře, jejíž provoz by umožnil včasné
rozpoznání místních nemocí (malárie, tyfus či nejrůznější střevní a zažívací choroby); pro schůdnější komunikaci je podstatné taktéž satelitní spojení s oblastí.
M. Hronová,
foto z tiskové konference ARPOK 10. 5. -tj1

Zmiňovaná agentura byla nejúspěšnější neziskovou organizací
v rámci dotačního programu Ministerstva zahraničních věcí.
Z 48 přihlášených projektů neziskových organizací, které se
zabývají zahraniční rozvojovou spoluprácí, Agentura jako jediná
získala dotaci na dva projekty v celkové hodnotě 650 tisíc korun.
Počet žádostí desetkrát převyšoval počet udělených dotací. ARPOK
by měl realizovat navrženou Koncepci rozvojové a humanitární
pomoci Olomouckého kraje. Jeho aktivity mj. navázaly na bakalářský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia.

Pozn. redakce: Ti, kteří mají zájem podpořit některé
z nejchudších dětí, naleznou více informací na
webové stránce Arcidiecézní charity Olomouc –
http://www.acho.caritas.cz.

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Vítězové studentských vědeckých prací LF UP

Stručně

g Slavnostním vyhlášením výsledků skončila 31. 5. v prostorách Teoretických ústavů
LF UP dvoudenní XXXVIII. konference studentských vědeckých prací Lékařské fakulty UP. Byla rozdělena
na sekci teoretickou, klinickou,
stomatologickou, ošetřovatelskou a letos poprvé se též konala sekce doktorandů.
V kategorii teoretická sekce
se na prvním místě umístili
F. Wagner (Ústav histologie
a embryologie LF) s prací Prenatální hematopoeza a vliv buněk imunitního systému na intrauterinní vývoj člověka a E. Pukančíková (Ústav lékařské chemie LF) s prací Kardiotoxicita
sanguinarinu a dihydrosanguinarinu. Vítězem
klinické sekce se stal Z. Mlčoch (I. interní
klinika FN a LF), autor práce Kouření jako
hlavní rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění. Aktivní prevence u středoškolské
mládeže. J. Pospíšilová (Klinika zubního lékařství LF UP v Olomouci) s prací Antropome-

V Kongresovém centru RSO v Olomouci proběhly ve
dnech 19.–20. 5. XXIII. Dny klinické a praktické
pediatrie, které spolupořádala Dětská klinika LF UP
a FNO.
***
České sdružení intervenčních radiologů při RS ČLS
JEP a Radiologická klinika LF UP a FNO uspořádaly
X. pracovní sympozium Českého sdružení intervenčních radiologů při RS ČLS JEP, které se uskutečnilo ve dnech 3.–4. 6. v Park hotelu Všemina.
***

trický odhad šířky velkého řezáku byla vyhlášena vítězkou sekce stomatologické a Bc.
J. Lorencová (Ústav sociálního lékařství
a zdravotní politiky LF) s prací
Životní styl jako stěžejní determinanta zdraví sekce ošetřovatelské. V sekci doktorandů byly
jako nejlepší vyhodnoceny práce Z. Navrátilové (klinika)
a M. Priwitzerové (teorie; na
snímku vlevo s proděkankou LF
prof. J. Ulrichovou a děkanem
LF prof. Z. Kolářem).
Studenti s nejlepšími pracemi v teoretických a klinických
oborech by měli reprezentovat
Lékařskou fakultu UP na celostátní konferenci studentských
vědeckých prací, jejíž letošní ročník se uskuteční v listopadu v Olomouci. Sekce pro
doktorandy byla současně fakultním výběrem nejlepších prací na celostátní konferenci
studentů DSP, která se bude konat v Hradci
Králové.
-fw-, -red-, foto V. Raclavský

Nový mrazicí box na krevní plazmu
g Nový mrazicí box na krevní plazmu začíná
využívat Transfúzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Zmíněné oddělení se tak už nebude muset
spoléhat na externí sklady, plazmu bude při přechovávání také snadnější kontrolovat, výhodou bude i její
okamžitá dostupnost.
Přímo v budově jsme dosud měli pouze jeden
mrazicí box a byli jsme nuceni využívat okolní sklady
firem s adekvátní mrazicí technikou. Aby se totiž
plazma mohla použít, musí být po karanténě. Je tedy
zmrazená pod minus dvacet pět stupňů Celsia do
doby, než dárce projde znovu zdravotní kontrolou,
přiblížila dosavadní situaci primářka Transfúzního oddělení FNO MUDr. D. Galuszková. Dříve bylo nutné
takto přechovávat plazmu v boxech tři měsíce. Protože se vstupem do EU se tento čas dokonce zdvojnásobil, zvýšily se i nároky na skladovací prostory. Nový
mrazicí box nám výrazně pomůže. Zvýší objem
skladovacích prostor na trojnásobek a umožní snad-

nější kontrolu skladované plazmy, protože má vlastní
alarmy, jež monitorují teplotu. Box je mj. vybaven
záložním zdrojem pro případ poruchy, popsala MUDr.
D. Galuszková parametry zařízení, do něhož olomoucká nemocnice i se stavebními úpravami investovala 1,6 milionu korun. Transfúzní oddělení FNO
v loňském roce odebralo dobrovolným dárcům
8 500 litrů plazmy.
Krevní plazma, tekutá složka krve, jíž tvoří voda,
rozpuštěné bílkoviny a minerální látky, se získává bu
z plné krve centrifugací nebo tzv. aferetickou metodou, kdy krev prochází po odběru do separátoru se
speciální odstředivkou - zbytek jejích složek se opět
vrací do žíly dárce. Plazma se používá při některých
operacích, připravuje se z ní i řada dalších krevních
výrobků. Transfúzní oddělení FNO má v současné
době v databázi na 8 000 dárců krve. Jejich počet
mírně klesá.
-eh-, -map-

Pozvánka do Galerie Prima: výstava kreseb studentů učitelství
Reprezentativní prostory
g Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
UP pokračuje v bohaté výstavní činnosti. Do konce
června mohou zájemci shlédnout například diplomové práce studentů výtvarné výchovy instalované
v prostorách Uměleckého centra UP (konvikt).

Soutěž o cenu Leoše Janáčka: uspěla
i studentka olomoucké univerzity
g Hudební fakulta brněnské JAMU pořádá Soutěž

o cenu Leoše Janáčka každoročně, střídají se pouze
obory. Letos byl na programu sólový zpěv, kromě
Janáčkových vokálních skladeb byl v soutěžním programu zahrnut B. Martinů a skladatel druhé poloviny
20. století, navíc jedna operní árie. Porota pod
vedením emeritní sólistky Národního divadla v Praze
E. Zikmundové rozhodla o 1. ceně ve prospěch
brněnské L. Slepánkové (dále i Cena za interpretaci
české soudobé skladby), 2. cenu získal brněnský
tenorista J. Ondrejka, o třetí místo se podělila studentka brněnské konzervatoře M. Kapustová s mezzosopranistkou L. Schallenbergerovou, studentkou
III. ročníku kombinovaného studia Hudební výchova –
sólový zpěv Katedry hudební výchovy Pedagogické
fakulty UP. Naše studentka získala navíc Cenu Théatre
Lyrichorégra 20 pro nejlepšího českého účastníka.
Pro doplnění – cenu za interpretaci skladeb B. Martinů
získal student JAMU, tenorista V. Barth.
Celá soutěž měla vysokou uměleckou úroveň,
všem oceněným upřímně blahopřejeme.
-rs-

někdejšího jezuitského
konviktu však nejsou jedinými výstavními plochami,
které KVV využívá. Poněkud komornějším místem,
kde se rovněž v pravidelných intervalech obměňují
vystavené soubory výtvarných prací, je Galerie Prima
ve 3. patře budovy PdF UP na Žižkově náměstí 5
(Katedra primární pedagogiky).
Pravidelné výstavy obvykle mapují jednak nejrůznější podoby dětského výtvarného projevu, jednak
zde dostávají příležitost vystavit svá díla studenti učitelství pro základní, příp. mateřské školy.
Od 3. 6. můžete v Galerii
Prima zhlédnout výstavu kreseb, které vytvořili studenti
1. ročníku učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Zdařilé práce vznikly
během výuky kresby v zimním
semestru a jsou ukázkou obJ. Staňková (stu- divuhodné všestrannosti stu5
dentka 1. roč. učitel- dentů učitelství. Vždy blok
ství pro 1. stupeň ZŠ), výtvarných disciplín, který začíná právě kresbou a dále
výřez z kresby
pokračuje např. grafikou, modelováním a prostorovým vytvářením, užitou tvorbou
atd., je pouze jedním z mnoha, které během svého
studia musejí úspěšně absolvovat.
Výuku kresby (garantovanou KVV) vedli Mgr.
P. Exler a Mgr. P. Šobáňová.
Výstavu můžete navštívit do 30. 9. 2005.
-pš-

Začalo období přijímacích zkoušek. Své schopnosti
k vysokoškolskému studiu si ověřovali uchazeči na
Přírodovědecké fakultě UP také 6. 6.
***

U příležitosti 200. výročí narození Hanse Christiana
Andersena uspořádalo Informační centrum UP a Velvyslanectví Dánského království v ČR výstavu Andersen 1805–2005. Její slavnostní zahájení proběhlo
v Galerii Zbrojnice 8. 6.
***

O nejnovějším vývoji přesných optických metod pro
měření tvaru povrchu malých předmětů hovořil 9. 6.
ve Velkém sále Společné laboratoře optiky PřF UP
prof. M. Takeda (Japonsko), jeden z předních světových optiků.
-red-, foto -tj-

Zasedání Akademického senátu UP
se uskuteční dne 22. 6. 2005 ve 13 hod.
ve velké zasedací síni Rektorátu UP.
K hlavním bodům programu bude patřit
návrh souhrnného rozpočtu UP na rok 2005,
časový harmonogram volby kandidáta
na funkci rektora UP pro funkční období
2006–2009, návrh nového Stipendijního řádu UP,
návrh nového Řádu vysokoškolské koleje UP,
návrh nového Řádu menzy UP aj.
Zasedání AS UP jsou veřejně přístupná.
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INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Rektorka UP
vyhlašuje soutěž
o Cenu rektorky UP za nejlepší vědeckou
nebo uměleckou práci studentů bakalářských
a magisterských studijních programů
v roce 2005
a) vydanou tiskem;
b) předloženou jako rukopis či umělecké dílo.
Cena rektorky Univerzity Palackého se uděluje za
práce v oboru a) biomedicínských věd; b) matematiky; c) přírodních věd; d) pedagogických a psychologických věd; e) jazykovědy a literární vědy; f) věd
o umění; g) muzikologie; h) ostatních společenských
věd; i) za realizaci uměleckého díla.
Autor oceněné práce obdrží finanční odměnu ve
výši 3 500 Kč formou mimořádného stipendia
z centrálních prostředků UP. Cena nemusí být udělena
v každém z vyhlášených oborů.
Přihlásit je možno seminární (ročníkové), diplomové a jiné studentské práce (do soutěže nebudou
přijaty práce, které již byly přihlášené v minulých
letech), popřípadě jejich ucelené části. Přihlášeny
mohou být i práce, které se neúčastnily soutěže na
fakultách.
Práce předkládají jejich autoři ve třech vyhotoveních ve standardní úpravě (pevně spojené listy)
současně s vyjádřením konzultanta a přihláškou,
která je k vyzvednutí na úseku prorektora pro záležitosti vědy a výzkumu. Konzultant také navrhne dva
oponenty. Realizace uměleckého díla se může doložit
fotografickým, případně jiným záznamem. Práce se
odevzdávají na úseku prorektora pro záležitosti vědy
a výzkumu.
Práce ucházející se o Cenu rektorky UP se předkládají do 30. září 2005. Prorektor vyžádá dva oponentské posudky, jimiž doplní materiály pro jednání komise.
Komise jmenovaná rektorkou UP předložené práce
posoudí a vybrané práce navrhne rektorce UP
k ocenění.
Rektorka UP vyhlašuje
Cenu rektorky pro nejlepší sportovce
z řad studentů UP
pro rok 2005.
Cena rektorky se uděluje jednotlivcům za nejlepší
sportovní výsledky, kterých dosáhli v akademickém
roce 2004/2005.
Návrhy na ocenění mohou podávat všichni členové akademické obce UP v Olomouci.
Ocenění obdrží finanční odměnu ve výši 3 500 Kč
formou mimořádného stipendia z centrálních prostředků UP.
Návrhy se předkládají do 30. září 2005 na úsek
prorektora pro záležitosti vědy a výzkumu, kde je
k dispozici i návrhový list.
Komise jmenovaná rektorkou UP předložené návrhy posoudí a navrhne studenty k ocenění.
Vědecká rada Fakulty sociálních věd UK v Praze
vyhlašuje veřejnou soutěž

o Cenu Josefa Vavrouška.
Téma desátého ročníku soutěže:

Lidské hodnoty
a problémy rozvoje civilizace.
Uzávěrka přihlášek prací je stanovena na 30. 6. 2005.
Více informací viz
http://fsv.cuni.cz/dokumenty/varousek.html.

Omezení provozu menzy v závěru měsíce
června 2005 z důvodu inventury
Hlavní menza: obědy na 29. a 30. 6. je třeba objednat
nejpozději 28. 6. do 14 hod., minutky a hotovky se
nevaří. Bufet v hlavní menze: 29. 6. prodej do
14.30 hod., 30. 6. zavřeno. Rektorátní výdejna: obědy
na 29. a 30. 6. je třeba objednat nejpozději 28. 6. do
14 hod., minutky se nevaří. Menza Neředín: vydává
29. 6. pouze předem objednané obědy, minutky
a hotovky se tento den nevaří, bufet uzavřen; 30. 6.
bude menza Neředín uzavřena včetně bufetu.
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• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
XXIV. Dny mladých internistů České republiky a Slovenska
g Ve dnech 26.–27. 5. se v Olomouci uskutečnily
XXIV. Dny mladých internistů České republiky a Slovenska. Střídavé konání této akce v Martině a v Olomouci se již stalo tradicí a opět se jí zúčastnila řada
mladých lékařů z obou republik.
Dny mladých internistů byly konány pod patronací
České internistické společnosti (ČIS), Slovenskej internistickej spoločnosti (SIS) a pod záštitou děkana
LF UP, ředitele FNO a Spolku lékařů JEP v Olomouci.
Kongres organizovala III. interní klinika LF UP a FNO
za pomoci Konferenčního servisu UP, garantem setkání byl přednosta kliniky prof. V. Ščudla, koordinátorem
konference doc. P. Horák.
XXIV. dny mladých internistů se aktivně účastnilo
sedmdesát mladých lékařů se 77 příspěvky s proporcionálním zastoupením účastníků z České republiky
a Slovenska. Účast studentů lékařských fakult byla
v tomto ročníku nízká. Skutečnost, že kromě fakultních nemocnic také okresní a regionální nemocnice
obou států měly na konferenci své zastoupení, svědčí
pro pozitivní trendy v oblasti klinického výzkumu.
Abstrakta jednotlivých sdělení, která účastníci zaslali
do uzávěrky programu, byla díky rozhodnutí redakční
rady Vnitřního lékařství a zejména pochopení šéfredaktora prim. MUDr. P. Svačiny publikována v 5. čísle
časopisu (Vnitř. Lék., 51, 2005, č. 5, s. 595–632).
Uvedené číslo Vnitřního lékařství obdrželi všichni
účastníci při registraci.
Odborný program byl rozdělen do jednotlivých
bloků dle tematiky příspěvků a probíhal v malých
posluchárnách Teoretických ústavů LF formou dvou
paralelních sekcí. Tradičně byla výrazně zastoupena
kardiologická (15 příspěvků) a gastroenterologická
problematika (16 příspěvků), samostatné sekce byly
ale věnovány také endokrinologii, hematologii, nefrologii, metabolické a diabetologické problematice, revmatologii a „variím“.
Konference mladých internistů se zúčastnila řada
významných osobností – předsedové České i Slovenské internistické společnosti profesoři K. Horký
a J. Murín, spolupořadatelé letošní konference prof.
M. Mokáň, doc. P. Galajda, prim. P. Makovický, MUDr.
Prídavková z I. internej kliniky JFN v Martine a další
významní představitelé české interní medicíny, prof.
P. Dítě, prof. J. Rybka, prim. P. Svačina a prim.
A. Martínek. Aktivní účastníci setkání měli po oba dny
velmi náročný odborný program, rozdělený vzhledem
k počtu přihlášených jen krátkými přestávkami. Úroveň většiny příspěvků byla neobyčejně dobrá, všechny prezentace byly dokumentovány kvalitní dataprojekcí z PowerPointu. Ve všech sekcích panovala
přátelská atmosféra a do věcné diskuse se zapojila
řada mladých internistů. Do předsednictví jednotlivých sekcí se zapojila mimo hostí také řada odborníků
z FNO a LF UP. Společenský večer proběhl v Centru
Best s možností sportovního a společenského vyžití
(squash, bowling, kulečník).
Na závěr pátečního programu čekalo hodnotící
komisi obtížné rozhodování při výběru oceněných
přednášek. Ceny předsedů České a Slovenské internistické společnosti představovaly delegaci na Letní
školu mladých internistů EFIM v Alicante ve Španělsku. Touto cenou byly oceněny přednášky MUDr.
R. Kroupy z Interní gastroenterologické kliniky FN Brno

(Přínos jícnové pH-metrie a manometrie pro indikaci
chirurgické léčby refluxní nemoci jícnu) a MUDr.
A. Terena z II. interní kliniky LF UK Bratislava (Séropozitivita proti Chlamydophila pneumoniae asociuje so
zvýšenou karbonyláciou proteínov u pacientiek po
kardiovaskulárnej príhode). Cenou děkana LF UP
Olomouc byla odměněna přednáška TNF polymorfismus u revmatoidní artritidy prezentovaná MUDr.
P. Němcem z II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně.
Cenu přednosty III. Interní kliniky FN Olomouc získal
student LF UP MUC. T. Pika za přednášku Hodnocení
sérových hladin volných lehkých řetězců u mnohočetného myelomu a jejich vztahu k vybraným ukazatelů nemoci.
Snahou po větší objektivitě hodnocení bylo vedeno
rozhodnutí o udělení cen v rámci jednotlivých sekcí.
Ocenění obdrželi MUDr. S. Beran (Možnosti endovaskulární léčby syndromu horní duté žíly maligní etiologie; II. interní klinika angiologie a kardiologie VFN
Praha), MUDr. M. Čaprnda (Abdominálna obezita
a prítomnos alších rizikových faktorov aterosklerózy v slovenskej populácii; II. interná klinika LF UK
Bratislava), MUDr. E. Machytka (Léčba krvácení do
horní části zažívacího traktu u pacientů po koronární
angioplastice s implantací stentu užívajících clopidogrel – pilotní studie; Interní klinika FNsP Ostrava-Poruba), MUDr. M. Demeter (Stromálne nádory
žalúdka – naše skúsenosti; II. interní klinika JLF UK
Martin), MUDr. K. Krejčí (Subklinické rejekční a toxické
poškození transplantované ledviny, vliv na rozvoj
chronické transplantační nefropatie; III. Interní klinika
FNO), MUDr. D. Prídavková (Prevalencia diabetes
mellitus na Slovensku; I. Interní klinika, JLF UK
Martin), MUDr. J. Polák (Endokrinní funkce tukové
tkáně v etiopatogenezi inzulinové rezistence – vztah
aerobního tréninku k plazmatické hladině a genové
expresi adiponectinu a leptinu v podkožní tukové
tkáni obézních žen; Ústav tělovýchovného lékařství,
III. LF UK Praha), MUDr. J. Minařík (Hodnocení
proliferačního a apoptotického potenciálu u myelomových buněk a jejich vztah k aktivitě onemocnění;
III. Interní klinika, FNO), MUDr. I. Linková (Volumetrické měření patologických ložisek v bílé hmotě mozku
u nemocných s neuropsychiatrickým systémovým
lupus erythematodes; Revmatologický ústav Praha)
a MUDr. J. Ferancová (Sekundární nekonvulzivní
epileptické záchvaty – opomíjená možnost v diferenciální diagnostice kvalitativních poruch vědomídelirií – u pacientů starších 65 let, vyšetření a terapie;
OLÚ neurologicko-geriatrický, Moravský Beroun).
Setkání bylo uzavřeno hodnocením konference
oběma předsedy internistických společností prof.
K. Horkým a prof. J. Murínem, kteří ocenili dvoudenní
setkání po odborné i společenské stránce i jako
příležitost neformálního setkávání lékařů a vyzvedli
vysokou úroveň přednášek i jejich vesměs zdařilou
prezentaci. Vyjádřili rovněž poděkování pořadatelům
z III. interní kliniky za zdařilou organizaci XXIV. Dnů
mladých internistů a sponzorům setkání za finanční
podporu. Na závěr pozval prof. M. Mokáň všechny
mladé lékaře na jubilejní XXV. Dny mladých internistů
pořádaných I. internou klinikou Jesseniovej LF UK
v Martine v příštím roce.
Doc. P. Horák, CSc., III. interní klinika LF UP a FNO

Osudy strádajících se týkají i nás
g Vyšší odborná škola sociální Caritas, která ve spolupráci s CMTF UP nabízí také vysokoškolské studium,

představila v minulém týdnu jedinečný projekt, připravený studenty a pedagogy spolu se sochařem
L. Dostálem: na podzim vyroste na nádvoří školy netradičně pojaté
umělecké dílo – dřevěné sloupy ukrývající kameny, posbírané při
studentských praxích v rámci sociální (krizové) pomoci v humanitárně
ohrožených částech světa. Základ této vizuálně formulované myšlenky
křes anské humanitární pomoci tvoří příběhy, které studenti zaznamenali v kontaktu s konkrétními lidskými osudy: jakmile se na místě svého
pobytu setkali s člověkem, jemuž se díky pomoci druhých podařilo
dostat se z těžké životní situace, zvedli ze země – jako symbol lidské
solidarity – kámen, který pak přivezli do Olomouce, aby se mohl stát
spolu s ostatními kameny součástí sochy. „Ta by nám všem měla
připomínat, že se nás týkají osudy trpících a strádajících lidí i na
zdánlivě vzdálených místech planety, že si tato místa neseme v sobě a že jsou stále přítomna v našich
životech,“ zaznělo mj. na tiskové konferenci, kterou VOŠ Caritas uspořádala 24. 5.
-mav-, foto -tj-

ROZHOVOR
Patenty jako jeden z ukazatelů úspěšnosti výzkumu a vývoje
Období netečnosti Univerzity Palackého vůči právu průmyslového vlastnictví skončilo. Se založením Vědeckotechnického parku v roce 2 000 (dříve Centrum pro inovaci a transfer technologií) UP opět – zhruba po osmi
letech – zesílila ochranu svých práv průmyslového vlastnictví. Kolik tedy olomoucká univerzita v současné době
vlastní platných patentů a jakým způsobem o patentovou ochranu pečuje? Na tyto a řadu dalších dotazů
odpovídá v následujícím rozhovoru JUDr. L. Antonů, vedoucí právního oddělení UP.
Počty přihlášek vynálezů a počty udělených
patentů jsou obecně považovány za jeden z ukazatelů úspěšnosti výzkumu a vývoje (dále jen VaV).
Než se vyjádříte k současnému stavu, můžete,
prosím, přiblížit zmiňovanou oblast v kontextu novodobé historie?
Před rokem 1989 vedla Univerzita Palackého
patentovou ochranu důsledně. Existoval zde centrální útvar, který evidoval zlepšovací návrhy, patenty,
prostě všechno, co se práva průmyslového vlastnictví týkalo. Tento útvar byl v porevoluční euforii zrušen
a v návaznosti na zákon číslo 172/1990 Sb.,
o vysokých školách, jenž
přinesl právní subjektivitu
fakultám, byly záležitosti
spojené se zmiňovanou oblastí také fakultám předány.
Ty v rámci své právní subjektivity však o tuto oblast
zájem neměly, a tak se stalo, že se o práva průmyslového vlastnictví starali – což
tehdejší legislativa umožňovala – sami autoři. Jak s případnými zlepšovacími
návrhy, průmyslovými vzory a patenty sami autoři
naložili, už Univerzita Palackého neví, přestože byly
vytvořeny v rámci pracovního poměru k univerzitě.
Podle mého názoru byl tento postup chybný. A i když
nejsem schopen vyjádřit se k tomu, do jaké míry byly
patenty a jiná práva průmyslového vlastnictví zpeněžitelné, v každém případě se domnívám, že některé
výstupy zpeněžitelné byly a byla škoda, že se UP
systematického přístupu k ochraně práva průmyslového vlastnictví tehdy vzdala. Situace se v dané
oblasti změnila až se založením Vědecko-technického parku UP.
Existovaly i jiné důvody – vyjma porevoluční
euforie – proč byl zmiňovaný útvar zrušen?
Byla to tehdejší snaha restrukturalizovat nějakým
způsobem všechno, co mělo návaznost na minulý
režim a centralistický způsob řízení UP. Jak jsem již
ale uvedl, hlavní legislativní oporou byl zákon číslo
172/1990 Sb.
O patentovou ochranu tehdy žádaly fyzické osoby?
Pokud byly návrhy na udělení patentové ochrany
podány, bylo tak činěno fyzickými osobami – zaměstnanci UP.
A nemalé náklady s tím spojené si hradili
sami…
Dá se říci, že ano. Nutné je ale podotknout, že
lidé, kteří v té době patentovali, realizovali výzkum,
z něhož vzešly jimi chráněné patenty, často z centrálních rozpočtových prostředků (prostředky univerzity
či prostředky poskytované grantem) poskytovaných
na rozvoj dané vysoké školy a vědy (potažmo aplikované vědy) v daném oboru. V této návaznosti se ale
ještě jednou vrátím k historii a souvislostem, jež se
týkají vysokých škol a vědeckých pracoviš vůbec.
Když jsem se byl podívat na vysokých školách

v zahraniční, tak jsem zjistil, že jedním z významných
příjmů vysokých škol jsou právě práva průmyslového
vlastnictví. Patenty jsou formou licencí často velmi
výhodně zpeněžovány a univerzity mívají od 30 do
60 % příjmů právě z vědecké činnosti. Aplikovaný
výzkum tedy může přinášet značné finanční zdroje.
Myslím, že příjem z materializace duševní činnosti
Univerzity Palackého stále je – i přes rozvoj posledních několika málo let – velmi malý.
Ne každý patent je ale zpeněžitelný…
To je pravda – důvodů může být několik, např.
nedůsledná ochrana práv průmyslového vlastnictví
a neobratná licenční politika, konkurence vědeckých
pracoviš , nezájem firem, jež by měly vědecký výsledek převádět do výroby v době, kdy ještě vydělávají
na starší produkci atd.
Nespočívají „rezervy“ olomoucké univerzity např.
i v tom, že své chráněné vědecké výsledky dostatečně nenabízí?
Možná. S realizací práva průmyslového vlastnictví
jsme začali s obrovským zpožděním.
Teprve v posledních několika málo letech se tato
situace začíná zlepšovat. V současné době – právě
i díky Vědecko-technickému parku UP – už začínáme
vytvářet podmínky, aby tyto výsledky byly nabízeny.
Můžete krátce popsat mechanismus péče o patenty?
Jedná-li se o patent, který obhospodařuje Univerzita Palackého, tzn. byl vytvořen v rámci zaměstnaneckého (pracovního) poměru k univerzitě, podává
přihlášku Úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví UP. V okamžíku zaevidování této přihlášky k danému
patentu je předmět přihlášky chráněn – jedná se
o tzv. prioritu. Za podání přihlášky a následné
patentování se platí poplatky.1
Od okamžiku, kdy je po celém ochranném řízení
patent zaregistrován, je chráněn na dobu stanovenou
zákonem jako patent. Po uplynutí této doby je však
nutné znovu zaplatit další poplatek, který slouží k tzv.
prodloužení patentové ochrany. Dokud vlastník patentu (v našem případě UP) platí poplatky v zákonných
lhůtách, je patent chráněn a jakékoliv jeho zneužití by
bylo možno – jak z hlediska občanského práva, tak
z hlediska trestního práva – postihnout.
Jak dlouhý je proces, na jehož počátku je tzv.
zaevidování a na konci zaregistrování?
Záleží na složitosti patentu. I když se to často
nestává, může tento proces trvat i několik let…
Využívá UP patentových zástupců?
Ano, Univerzita Palackého využívá patentového
zástupce, jenž se stará o ochranné známky UP (logo
univerzity, název, Univerzita Palackého v Olomouci,
Academia film), jiný patentový zástupce pečuje
v současné době např. o některé záležitosti, jež byly
patentovány na přírodních vědách, v současné době
využila UP i služeb brněnského patentového zástupce, a to pro patentovou záležitost, která se týká
Lékařské fakulty UP. Patentoví zástupci by se měli
Dokončení na str. 6

Seznam platných patentů a užitných vzorů v majetku Univerzity Palackého
1. DNA vakcína proti houbovým infekcím, zejména trichofytóze. Původce: Doc. MUDr. E. Weigl, CSc., MUDr.
Mgr. M. Raška.
2. Substituované fenacylestery kyseliny benzoové a 2-halogenbenzoových kyselin pro použití jako
antituberkulotika nebo k profylaxi tuberkulózy. Původce: Doc. Ing. P. Hradil, CSc., doc. RNDr. J. Hlaváč,
Ph.D.
3. Extraktor termoplastických těles, zaklíněných v tělních dutinách. Původce: MUDr. J. Kučera, Ing.
L. Doležal, CSc.*
4. Zařízení pro neinvazní měření průběhu pulsové vlny krve. Původce: Prof. Ing. J. Hálek, CSc., Ing.
D. Korpas.
5. Zapojení pro diagnostiku variability fyziologických funkcí organismu. Původce: doc. Ing. J. Salinger,
CSc., doc. MUDr. P. Stejskal, CSc., MUDr. M. Gwozdziewicz, Ing. P. Štěpaník, MUDr. S. Gwozdziewiczová.
-mapZdroj: Patenty a užitné vzory, Úřad průmyslového vlastnictví. Databáze obsahuje přihlášky vynálezů zveřejněné
od roku 1991, patenty od č. 228531 a zapsané užitné vzory. Poslední aktualizace k datu 3. 5. 2005.
* Viz Žurnál UP č. 14, str. 2, Extraktor termoplastických těles – výsledek práce odborníků Fakutlní nemocnice a univerzity.

INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Pro sociální pracovníky, pedagogické pracovníky,
zaměstnance úřadů (Krajského úřadu, Živnostenského úřadu, Úřadu práce, Matričního úřadu) a starosty
obcí a členy zastupitelstev, pracovníky neziskových
organizací, Policii ČR a další zájemce pořádá Kabinet
interkulturních studií FF UP Olomouc
vzdělávací seminář

„Interkulturní dovednosti a jejich využití
ve styku s migranty“.
Seminář se uskuteční v prostorách FF UP (Wurmova 7) ve dvou termínech: 11.–12. 7. a 13.–14. 7. 2005.
Přihlášky zasílejte poštou či faxem na adresu FF UP,
Katedra sociologie a andragogiky, Wurmova 7, 771 80
Olomouc nebo e-mailem na adresu interkultur@
seznam.cz. Termín zaslání přihlášek je do 22. 6. 2005
(více informací na www.upol.cz/zprávy/aktuality).

Stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa
Začínající učitelé veřejných vysokých škol mají možnost ucházet se o stipendium Vzdělávací nadace Jana
Husa. Stipendium je jednoroční a přiznává se na
akademický rok 2005/2006 ve výši 60 000 Kč. Bude
uděleno vybraným uchazečům do 35 let, kteří působí
v humanitních a společenskovědních oborech.
Žádosti budou přijímány do 30. 6. 2005.
Podrobnosti jsou dosažitelné na http://www.vnjh.sk/
cz/index.php?include=aktprog_rvv_stip.

Beseda s karikaturistou P. Kantorkem
Katedry fyziky PřF UP a pobočka JČMF v Olomouci
srdečně zvou všechny zájemce na besedu, na níž
vystoupí kreslíř a karikaturista a profesor fyziky na
torontské Ryerson University P. Kantorek.
Koná se v úterý 21. 6. ve 14 hod. v kongresovém
sále Společné laboratoře optiky (třída 17. listopadu 50, modrá budova 3. patro uč. 51).

Změna závodního lékaře
Dnem 1. 9. 2005 dochází ke změně závodního lékaře
pro zaměstnance Rektorátu UP a Informačního centra
UP – od tohoto data se jím stává MUDr. O. Košta.
Zdravotní prohlídky, popř. další ošetření budou zaměstnancům poskytována na adrese: Ordinace praktického lékaře pro dospělé, MUDr. Oto Košta, I. P. Pavlova 6 (areál fakultní nemocnice Olomouce), 775 20,
Olomouce, tel.: 585 854 331.
Ordinační doba: po 8–11 hod. a 13–16 hod.; út
8–11 hod. a 13–14 hod.; st 8–11 hod.; čt 8–11 hod.
a 14–16 hod.; pá 8–11 hod. a 13–15 hod.
Zaměstnanci nevyslaní k lékařským prohlídkám
personálním oddělením RUP budou v této ordinační
době přijati k ošetření pouze při akutním onemocnění
v rámci první pomoci.

Nový ceník poplatků za ubytování studentů
S platností od 1. 10. 2005 byly stanoveny nové denní
poplatky za ubytování studentů (kolejné) ve vysokoškolských kolejích UP.
Bližší informace viz http://skm.upol.cz/ubytovani.htm.

HABILITACE A PROFESURY
Filozofická fakulta
Dne 22. 6. 2005 proběhnou před Vědeckou radou
FF UP v zasedací místnosti Rektorátu UP (Křížkovského 8) následující řízení:
– habilitační řízení
– 13.00 hod.: PhDr. Michal Miovský, Ph.D. (odborný asistent Katedry psychologie FF UP, v oboru
Klinická psychologie;
– 15.15 hod.: Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D. (vedoucí
Katedry divadelních, filmových a mediálních studií
FF UP), v oboru Teorie a dějiny dramatických
umění;
– řízení ke jmenování profesorem
– 14.15 hod.: doc. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.
(docent Katedry dějin umění FF UP), pro obor
Dějiny výtvarných umění.
Podrobnější informace k uchazečům najdete na
www.ff.upol.cz/veda.
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Jaké jsou potřeby studentů v oblasti profesně poradenských služeb na UP?
V minulých měsících proběhlo na Univerzitě Palackého v Olomouci (UP) dotazníkové šetření zkoumající potřeby studentů UP s ohledem na poradenské, a to především
profesně poradenské a jiné s tímto související služby poskytované na UP, a rovněž na oblast začlenění praktických prvků do výuky.
Výzkum byl realizován Profesně poradenským centrem UP v rámci rozvojového projektu MŠMT, přičemž na práci se aktivně podílel tým studentek oboru sociologie.
Osloven byl reprezentativní vzorek 1 100 studentů posledních dvou ročníků magisterských i bakalářských oborů všech fakult. Návratnost dotazníků byla cca 25 %. Šetření
se zaměřilo na zjištění míry informovanosti a využívaní poradenských služeb na UP, dále na identifikaci praktické znalostní a dovednostní výbavy studentů potřebné pro
optimální vstup na trh práce a následné uplatnění na něm. Studenti byli také dotazováni na spokojenost s podílem praktických předmětů zastoupených ve svých studijních
programech a dále např. na svůj zájem o spolupráci s externími firmami či na možnost zpracovávat prakticky zaměřené diplomové práce. Výzkum si mimo jiné také kladl
za cíl zjistit míru potřebnosti služeb poskytovaných Profesně poradenským centrem UP, které na univerzitě funguje od října 2004.

Informovanost studentů o poradenských aktivitách na UP
Na otázku, zda studenti slyšeli o poradenských
aktivitách na UP, odpovědělo 56 % studentů „ne
neslyšel“, 43 % „ano slyšel“. Studenti byli rovněž
dotazováni na informovanost o poradenských službách poskytovaných na různých fakultách. Celkem
58 % studentů uvedlo nedostatečnou informovanost.
Studenti také hodnotili některé své dovednosti spjaté
se vstupem na na trh práce. Např. až 79 % z nich
poměrně dobře hodnotilo svou schopnost napsat
strukturovaný životopis a 46 % studentů kladně
hodnotilo svou schopnost napsat motivační dopis.
Tyto znalosti dle výpovědí studentů byly ale v naprosté většině získány samostudiem. Co se týče schopností obstát u pohovoru, 75 % studentů ví, jaká
témata mohou u pohovoru očekávat, pouze 30 %
pozitivně hodnotí svou schopnost prezentace u pohovoru a jen 34 % ví, jak se na pohovor připravit.
Studenti hodnotí výše zmíněné dovednosti celkem
kladně, přesto ale mají velký zájem tyto dovednosti
nadále zvyšovat. Přehledně je situace znázorněná
v grafu 1.
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Jelikož studenti projevili velký zájem o zprostředkování praxí a nabídku profesně zaměřených brigád, zajímalo
realizátory výzkumu, nakolik jsou studenti spokojeni s nabídkou praktických předmětů, které jim jejich katedry
poskytují. Byla zjišována spokojenost s mírou zastoupení praktických předmětů ve studijních programech
a zájem, který by studenti o prakticky zaměřené předměty měli (viz graf 2).

Podíl studentů jednotlivých
fakult ve vzorku

120%
100%
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80%

málo zastoupeny

60%

Tabulka 1

osobní konzultace
psychologické
studijní
pracovně-právní
obecně právní
Profesní
on-line

velký
57 %
39 %
48 %
46 %
36 %
43 %
66 %

Tabulka 2
Zprostředkování
malý
nabídka praxí
15 %
asistence při praxích
25 %
nabídka profesních brigád 16 %
spolupráce s firmami
19 %

zájem
průměrný
8%
22 %
4%
15 %

nechce zvýšit

20%

Velký zájem je mezi studenty o zprostředkovatelské služby, které Profesně poradenské centrum UP
poskytuje. Studenti velice oceňují většinu nabízených
zprostředkovatelských služeb, od nabídky profesně
zaměřených brigád přes nabídku praxí, možnosti
spolupráce s externími firmami a organizacemi až po
asistenci při praxích. Zájem o zprostředkovatelské
služby dokládá tabulka 2.

velký
77 %
53 %
80 %
66 %

Také nabídka ostatních služeb Profesně poradenského centra se setkala u studentů s výrazným
ohlasem. Např. o informační služby týkající se trhu
práce – informace o potencionálních zaměstnavatelích, personálních agenturách, požadavcích na absolventy ze strany externích firem a organizací projevilo
velký zájem až 73 % studentů. Profesní akce centra
zaměřené na kontakt studentů s praxí – se zaměstnavateli a personálními agenturami by ocenilo 63 %
studentů.
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Graf 1

Míra zastoupení praktických předmětů

Dotazníkové šetření zjišovalo také zájem studentů
o služby Profesně poradenského centra UP (PPC UP).
Z profesně poradenských služeb, jak je vidět v tabulce 1, byl největší zájem o on-line poradenství
(66 %) a o osobní konzultace (57 %).
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Spokojenost studentů s nabídkou praktických předmětů
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Graf 2

Podíl praktických předmětů se zdá být dostatečně zastoupený studentům Fakulty tělesné kultury (67 %)
a Lékařské fakulty (56 %). Také studentům Přírodovědecké (48 %) a Cyrilometodějské teologické fakulty (43 %).
Asi nepřekvapí, že se zastoupením praktických předmětů bylo spokojeno nízké procento studentů Filozofické
fakulty (12 %), taktéž studentů Pedagogické (26 %) a Právnické fakulty (27 %). Celkem 97 % studentů ze všech
fakult UP by si přálo zvýšit podíl prakticky zaměřených předmětů.
Profesně poradenské centrum UP sídlí na Katedře sociologie a andragogiky FF UP, Wurmova 7, vchod D.
Konzultační hodiny: úterý 13–17 hod, čtvrtek 13–17 hod. Těšíme se na Vaší návštěvu či jinou formu kontaktu
(e-mail taraprofessionals@yahoo.com, rakovam@ffnw.upol.cz, tahovai@ffnw.upol.cz, tel.: 585 633 250).
-mr-

Patenty jako jeden z ukazatelů…
formou licencí rovněž snažit zajistit i prodejnost
patentů. Jestliže to tedy shrnu, UP využívá služeb
několika patentových zástupců, z nichž každý se
specializuje na něco jiného.
Univerzita Palackého má v současné době pouze pět platných patentů. Za ně platí zákonem dané
sazby. Co se stane, když poplatky za některý
z patentů platit přestane?
Souhlasím se slovem pouze. Myslím si, že je to
skutečně málo. Ale abych odpověděl na dotaz: Kdyby
UP přestala za své patenty platit poplatky, mohl by je
kdokoli, kdykoli a jakýmkoli způsobem okamžitě
využít. Tedy obsah patentu by s tímto byl použitelný
pro kohokoli.
Připomínám ale, že Univerzita Palackého až donedávna neměla ve svém vlastnictví žádné patenty, takže žádné poplatky neplatila. Od roku 1990, kdy
došlo ke zrušení celouniverzitního útvaru, jenž měl
oblast patentové ochrany na starosti, neexistoval na
naší vysoké škole nikdo, kdo by se o tyto věci staral.

Dokončení ze str. 5
Tedy dlouhé období – asi 8 let – se v tomto smyslu
nic neplatilo.
Jsou zaregistrované vědecké poznatky chráněny tak, aby byly přednostně poskytnuty českému
trhu a poté prodány?
To je velmi složitá otázka. O patentovou ochranu
lze požádat v rozsahu území České republiky nebo
v rámci Evropské unie, případně ve vybraných nebo
všech státech světa. Rozhodnutí se odvíjí od toho, kde
se domníváme, že patent najde uplatnění a samozřejmě
také od finančních prostředků, které můžeme pro tuto
ochranu uvolnit. Jak jste už i výše poznamenala,
ochrana patentu je poměrně drahou záležitostí.
Ptala se M. Hronová, foto T. Jemelka
1
Podle zák. č. 527/1990 Sb., a zák. č. 173/2002 Sb., je patentová
ochrana poskytována maximálně na dobu 20 let. V 1.–4. roce činí
poplatek každý rok 1 000Kč, v 5.–8. roce činí poplatek každý rok
2 000 Kč, v 9. roce činí poplatek 3 000 Kč, od 10. roku se poplatky
zvyšují každý rok o 2 000 Kč, takže v posledním roce činí roční poplatek
za patent 25 000 Kč. Dále jsou vyměřovány správní poplatky při podání
patentové přihlášky, jejím zveřejnění a další.

PŘEDSTAVUJEME
Ceny města Olomouce
za rok 2004

Cena města Olomouce za rok 2004 v oblasti přírodní vědy – in memoriam:
prof. MUDr. Pavel Lukl, CSc. lékař, kardiolog (1905–1995)

Ve slavnostním sále Klášterního Hradiska proběhl ve
čtvrtek 2. 5. slavnostní akt předávání Cen města
Olomouce za rok 2004. Letos jimi bylo oceněno osm
osobností, které se výrazným způsobem zasloužily
o rozvoj či propagaci města. Stejně jako v předchozích
letech mezi nimi nechyběli ti, díky jejichž tvůrčímu
přínosu je hanácká metropole známa také jako univerzitní město: Cenu města Olomouce obdrželi bohemista prof. M. Komárek, DrSc. (v oblasti společenských věd), malíř, grafik a pedagog L. Jalůvka
(v oblasti výtvarné umění) a lékař, kardiolog prof.
P. Lukl, CSc. (v oblasti přírodních věd) – in memoriam.
Olomoucká rada v letošním roce vybírala
z 31 návrhů na ocenění, které pak doporučila zastupitelům města ke schválení. Již poosmé oceňujeme
občany, kteří spojili své životy s naším městem
a proslavili jej nejen u nás, ale i za hranicemi naší
vlasti. Všichni ocenění jsou ozdobou města a právem
si zaslouží poděkování za svou práci, kterou šíří
povědomí o Olomouci. Jsem rád, že seznam oceněných jasně vypovídá o tom, že v našem městě působí
veličiny v celém spektru společenského života. A právě
předání Cen města Olomouce je jednou z možností,
jak těmto lidem poděkovat za jejich úsilí, s nímž se
věnují nejrůznějším oborům, uvedl primátor města
Ing. M. Tesařík při předávání cen.
V oblasti dramatické umění obdržel Cenu města
publicista, dramaturg, režisér a dramatik P. Dostál,
současný ministr kultury, v oblasti sportu byl oceněn
sportovec a trenér P. Čechák, v oblasti žurnalistiky
publicista J. Vlček, Cenu za koordinaci spolupráce
s partnerským městem Owensboro (USA) obdržel
W. R. West, vysokoškolský učitel a předseda Owensboro Sister Cities, Cena města Olomouce za hrdinství
a odvahu za 2. světové války – in memoriam byla
udělena letci a stíhači 310. a 242. perutě R. A. F. plk.
J. Bryksovi.
V minulých letech obdrželi Cenu města Olomouce
např. také W. Englebrecht, Drs. (za osobní angažovanost při odstraňování důsledků povodně 1997), doc.
M. Liberda (za zásadní podíl při budování Právnické
fakulty UP – in memoriam), prof. J. Jařab, CSc. (za
práci pro rozvoj UP), prof. E. Petrů, DrSc. (historie),
prof. M. Strnad, CSc. (přírodní vědy), prof. L. Václavek, CSc. (historie), prof. J. Macháček, CSc. (společenské vědy), prof. V. Vejdovský, DrSc. (lékařství – in
memoriam), prof. S. Komenda, DrSc. (osobnost),
prof. J. Peřina, DrSc. (přírodní vědy), prof. M. Togner
(historie umění), doc. L. Topoĺská, CSc. (literární
činnost), prof. O. Štěrba, CSc. (přírodní vědy),
prof. V. Král, CSc. (přírodní vědy), prof. J. Peprník,
CSc. (společenské vědy), aj.
-mh-, -red-

Vystudoval Lékařskou
fakultu UK v Praze, v letech 1930–6/1945 působil jako asistent I. interní kliniky v Praze.
V roce 1936 absolvoval studijní pobyt v Anglii (Londýn St Thomas
Hospital). Habilitoval
v roce 1945 a byl jmenován přednostou interní kliniky a v roce
1946 profesorem vnitřního lékařství LF UK
v Hradci Králové, kde
působil do roku 1953.
V roce 1947 pobýval v USA na pozvání prof. PD
Whitea – Mass. General hospital. Po svém návratu
provedl první katetrizaci a s prof. Bedrnou stál
u základů kardiochirurgie. Byl členem výboru Československé kardiologické společnosti od roku 1935 do
roku 1971. V roce 1964 organizoval IV. Evropský
kardiologický kongres v Praze a stal se místopředsedou Evropské kardiologické společnosti. Byl předsedou Československé a později České kardiologické

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 uzavřené 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 prorektora pro záležitosti vědy a výzkumu)
se předkládá rektorovi cestou Děkanátu fakulty.
Návrhy pro udělení Ceny Františka Palackého
v roce 2006 je možno předkládat v prodlouženém
termínu do 15. 11. 2005.

společnosti v letech 1959–1971, předsedou Evropské kardiologické společnosti (1968–1972). Jeho
celostátní Učebnice vnitřního lékařství se dočkala
čtyř vydání (1955, 1960, 1965, 1971). Byl autorem
170 vědeckých publikací. Přednášel na zahraničních
akcích v USA, Francii, Japonsku, Indonézii, Indii,
Dánsku, Itálii, Španělsku apod. V roce 1968 byl
hostujícím profesorem v Dánsku. Byl čestným členem Evropské, Španělské, Italské, Britské, Belgické,
Mexické, Francouzské kardiologické společnosti, American College of Cardiology a držitelem čestného
diplomu Univerzity v Padově.
V letech 1953–1970 působil jako přednosta I. interní
kliniky Univerzity. V roce 1970 byl odvolán z funkce za
signatářství „2000 slov“, oficiálně na podkladě „normalizačního“ vysokoškolského zákona. V letech
1971–77 pracoval v lázních Teplice nad Bečvou jako
konsiliář, zde užšímu kruhu přednesl na 25 souhrnných přednášek z oboru kardiologie.
Po revoluci byl jmenován vedoucím spojených
kateder vnitřního lékařství LF UP v Olomouci, kde se
později věnoval přednášení lékařské etiky. Zemřel
4. 12. 1995.
(Zpracovala Knihovna města Olomouce)

Cena města Olomouce za rok 2004 v oblasti společenské vědy:
prof. PhDr. Miroslav Komárek, DrSc., bohemista, lingvista (1924)
Prof. M. Komárek,
DrSc., působí na Univerzitě Palackého již více než padesát let. Na
zdejší Katedře bohemistiky Filozofické fakulty
začal pracovat hned po
ukončení studií na
FF UK a FF UP, řadu let
byl jejím vedoucím
a členem Vědecké rady
FF a UP. Ve své vědecké práci se zaměřuje na
českou jazykovědnou
bohemistiku synchronní a diachronní, srovnávací slavistiku a obecnou lingvistiku. Je autorem
prací (monografie, vědecké články v časopisech

a sbornících domácích i zahraničních) z oboru české
historické mluvnice a české morfologie, vystupoval
na řadě lingvistických konferencích a mezinárodních
kongresech a přednášel krátkodobě i na univerzitách
v zahraničí.
Osobnost prof. M. Komárka je spjata nejen
s olomouckou univerzitou, ale i s hanáckou metropolí,
jejíž je součástí. Patřil k hlavním organizátorům mezinárodní slavistické konference, které se v Olomouci
zúčastnili i zahraniční hosté, byl také zakladatelem
Letní školy slovanských studií, lákající do našeho
univerzitního města každým rokem slavisty z celého
světa.
V dubnu tohoto roku převzal prof. M. Komárek,
DrSc., přiznání práv emeritním profesorům FF UP.
(Další informace viz medailon zveřejněný při této
příležitosti v ŽUP č. 27, 6. 5. 2005, str. 5.)
-red-

Cena města Olomouce za rok 2004 v oblasti výtvarné umění:
Ladislav Jalůvka, malíř, grafik (1932)
K výtvarnému umění
měl blízko již při studiích na Reálném gymnáziu ve Frýdku-Místku
(1945–1952). V letech
1952–55 studoval na
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
u prof. M. Salcmana,
C. Boudy a K. Lidického. Po ukončení působil jako výtvarný pedagog na Pedagogické
škole v Olomouci (tehdy Fučíkova pedagogická škola), Novém Jičíně a do nuceného odchodu pak na Pedagogické
fakultě Univerzity Palackého jako učitel kresby a malby.
V letech 1973–76 byl bez zaměstnání, v roce 1976
byl registrován jako výtvarník, v roce 1988 byl
rehabilitován po výtvarné stránce a po stránce pedagogické pak v roce 1991 prof. J. Jařabem. V roce
1992 mu udělil prof. F. Mezihorák Pamětní medaili za
spolupráci a zásluhy o rozvoj Pedagogické fakulty UP.
Člen SČVU a Unie českých výtvarných umělců.
Malířské dílo L. Jalůvky se záhy odpoutalo od
koloristické a tvarové úspornosti jeho pražského
učitele i geometrické stylizace, charakteristické pro
olomouckou scénu šedesátých let a podřídilo se
umělcovu malířskému senzualismu, temperamentnímu pohybu uvolněného štětce a dynamicky přehod-

nocenému tvaru, který se nikdy nevzdálil přitakavému
postoji k životu (J. Maliva). Tematicky čerpá většinou
z krajiny Valašska a Lašska, městské tematiky zvl.
Olomoucké (jeho dlouholetou inspirací je katedrála
sv. Václava), ale rozvíjí i další malířské žánry. Průvodcem jeho díla je také kresba a grafika. V roce 1969
obdržel Cenu města Nového Jičína za malířskou
krajinářskou tvorbu.
Jeho samostatné výstavy posledních let: Svatý
Kopeček u Olomouce – Galerie Jana (červen –
červenec 1997); Olomouc, Metropolitní kapitula
u sv. Václava „Katedrály v katedrále“ (říjen – listopad
1997); Renswonde, Holandsko – Galerie Artjuvente
(1998); Olomouc, Galerie „Velehrad“, (únor 1999);
Český Těšín, Galerie „Půda“ (2000); Olomouc, Galerie G (2003).
Ze společných výstav je možno uvést „olomoucké
ateliéry,“ které jím byly obeslány a na nichž byl
zastoupen; jeho obrazy jsou zastoupeny ve sbírkách
Muzea umění Olomouc, Radnice Veenendaal, Holandsko, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek. aj. V roce 2003
a 2004 se účastnil malířského plenéru „Malířské
imprese“ v polském městě Mikolow. Od roku 2005 je
zastoupen na výstavách v Galerii MDK (Mikolow);
Galerii MBWA (Olkusz); Muzeum Gliwice; Galeria
„Chmielna“ (Warszawa); Beuningen Holandia; Litovel
a Klimkovice. V roce únoru 2005 obdržel od Unie
výtvarných umělců Olomoucka Diplom za významné
celoživotní malířské dílo.
(Zpracovala Knihovna města Olomouce)
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OHLÉDNUTÍ

VYDAVATELSTVÍ UP

Medievista evropského formátu

Květnová produkce

Dne 14. 5. 2005 oslavil své osmdesáté narozeniny jeden z našich nejvýznamnějších
medievistů a znalců starší české literatury, dlouholetý učitel Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity prof. PhDr. Milan Kopecký, DrSc. Většina jeho životní
i profesní dráhy je spjata s Moravou, ohlas a význam jeho díla však dalece
přesahuje hranice českých zemí.
Po absolvování reálného gymnázia a studia češtiny, ruštiny a slovanské filologie
na Filozofické fakultě MU Kopecký působí na obchodní akademii v Břeclavi, odkud se
po pěti letech vrací do Brna a v roce 1953 nastupuje na svou alma mater – brněnskou
univerzitu. S ní je potom jeho pedagogická i vědecká činnost – s výjimkou studijních
a přednáškových pobytů v obou německých státech, Itálii, Nizozemí, Norsku, Polsku,
Jugoslávii, Bulharsku a Sovětském svazu – spojena po čtyři a půl desetiletí.
Ačkoliv ve své práci se zabývá českou literaturou v celé její šíři od středověku až
po 20. století, s jeho jménem jsou neodmyslitelně spjaty především dvě období
vývoje české literatury – renesance a baroko. V rámci svého zájmu o renesanční literaturu se Kopecký zaměřil
především na osobnosti, jako byli Mikuláš Konáč z Hodiškova, Daniel Adam z Veleslavína a zejména Jan Amos
Komenský. Od roku 1972 byl Kopecký předsedou redakční rady souborné edice díla Jana Amose Komenského
Johannis Amos Comenii Opera Omnia, vydávaného péčí nakladatelství Academia. Pokud jde o baroko, je
Kopecký jedním z nemnoha našich badatelů, kdo udržovali tradici barokologického bádání v českých zemích
i v dobách pro tento obor krajně nepříznivých. Svůj zájem věnoval zejména osobnostem Bohuslava Balbína,
Valentina Bernarda Jestřábského, Bedřicha Bridela, Felixe Kadlinského. Kopecký je autorem stovek specializovaných studií, monografií, vysokoškolských učebnic, edicí i překladů. V přístupu ke studiu starší literatury
zdůrazňuje genologický přístup, značnou pozornost věnuje i dobovému kulturnímu a společenskému kontextu.
Jeho syntetické práce vždy vycházejí z důkladné znalosti primárních pramenů a opírají se o trpělivou a mravenčí
badatelskou i editorskou práci. Dílu profesora Kopeckého se trvale dostává vysokého uznání doma i v zahraničí.
Za své dlouholeté působení na Katedře české a slovenské literatury FF MU vychoval Milan Kopecký řadu
žáků, které obdaroval a inspiroval nejen svými odbornými kvalitami a profesionální poctivostí, ale zároveň svým
hluboce lidským přístupem. Někteří z nich dnes působí i na naší Palackého univerzitě. Ti všichni na něj s úctou
a láskou vzpomínají nejen v den jeho jubilea.
-lak-, foto archiv autora

Fakulta tělesné kultury
Karásková, V. (hl. ed.): AUPO. Gymnica. Vol. 35,
No. 31, 1. vyd., 82 s.
Opavský, J.: Neurologické vyšetření v rehabilitaci
pro fyzioterapeuty. 1. vyd., 92 s. Dotisk.

Diskuse, názory, ohl asy
Ještě k volební švejkovině
Jsem rád, že se k mému příspěvku o švejkovině při
volbách do našich akademických senátů sešly hned
dva komentáře. Pokusím se reagovat na námitky vůči
návrhu zrušit v zákoně požadavek minimální účasti
nutné pro platnost voleb.
Pan magistr Kurfürst apeluje především na naši
odpovědnost a vytýká, že málo využíváme možností,
které máme – při vysvětlování smyslu senátů, navrhování kandidátů, propagaci voleb. Souhlasím, můžeme si za to sami – my, akademická obec. Pokud mě
kárá za chválu elegantního řešení při pořádání
pseudovoleb v časných ranních hodinách, asi jsem
nedal svou ironii při této „chvále“ dostatečně najevo.
Když mi dává za příklad LF a PdF, kde se voleb bez
problémů účastnilo něco přes 30 % voličů, podotýkám, že lokalizace těchto fakult umožňuje odskočit si
k urně během minutky, kdežto my hříšní přírodovědci
se musíme slézat ze všech koutů Olomouce (nebo
přinutit komisi, aby takto s urnou cestovala). Aniž
bych to bral jako omluvu, ledaskdo tu považoval za
užitečnější třepat se zkumavkami, než dvakrát riskovat ztracené odpoledne při zbytečném výletu k volbám.
Proti mému návrhu zrušit volební kvórum pan
Kurfürst staví model puče, kdy volební komise
uspořádá „volby“ za úsvitu v holickém skleníku
a hrstka spiklenců tam přes věrné senátory ovládne
rektorát i miliardový rozpočet univerzity. V tomto
případě lze namítnout, že něco podobného by zlotřilá komise mohla udělat již při současném systému,
jen by musela přidat nějaká dvě pětiminutová kola
navíc. Ale současný systém s aplikací švejkoviny
připouští i další zneužití. Řekněme, že hodná fakultní
volební komise ve snaze vyjít vstříc zaneprázdněným
pracovníkům uspořádá dvě formální předkola „za
úsvitu ve skleníku“, po nichž teprve mají přijít ty
pravé volby. Nějaký akademický padouch však koupí
pár beček piva, případně pomocí jiných vhodných
motivačních prostředků přesvědčí dostatek studentů, aby byli ve správný čas na správném místě
a zúčastnili se prvního „skleníkového kola“. Studenti
a si do své sedmičlenné komory zvolí koho chtějí,
stačí, že bylo naplněno kvórum (počítá se přes celou
akademickou obec fakulty). Padouch a jeho třináct
kamarádů se sami navolí do zaměstnanecké části
senátu a tím mají v hrsti děkanát a stomiliónový
rozpočet fakulty. To „pravé“ třetí kolo, na nějž čekali
naši odpovědní voliči, už prostě nepřijde – a vše bylo
podle zákona a volebního řádu.
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Pan profesor Komenda, kterého si velmi vážím,
a se kterým mi bylo ctí už dříve vehementně
polemizovat o (ne)demokracii, naopak odmítá troškaření s opravou jednoho paragrafu a požaduje
celou změnu systému řízení akademických institucí,
ba i státu. Když lidé nechtějí volit, je přitažlivost
demokracie zřejmě vyčichlá a kupříkladu senát ČR je
kvůli malé volební účasti jen houfem samozvanců
s průměrně desetiprocentní legitimitou. Otázka, jak
tento stav napravit v případě státu, zůstává otevřená,
nicméně by měla být ve středu úsilí teoretiků. Pro
akademické instituce pak propaguje prof. Komenda
posílení moci získané jmenováním. Pokud by byl
senát zachován, navrhuje prof. Komenda volby
s okrsky shodnými s jednotlivými pracovišti.
Odkud se ale bude odvíjet mandát toho, kdo bude
jmenovat orgány jmenované? Možná jsem příliš
staromódní, ale než mi prof. Komenda vysvětlí
všechny detaily svého systému, zůstanu zastáncem
klasické parlamentní demokracie i se všemi protivnostmi, které má. Nevěřím, že naši politici jsou horší
než my ostatní, jsou přesně stejně špatní či dobří,
jako jsme my sami.
Že se strany ohánějí mandátem svých voličů,
jichž je menšina proti nevoličům? Co na tom,
nevoliči se přece sami zřekli svého práva rozhodovat
o sobě a dali ho do ruky komukoliv, kdo se namanul
a šel kolem volební místnosti. Zaslouží si snad
nevoliči nějaké ohledy? Vzpomenu si při tom, jak
Goethův Faust dospěl ke konečnému závěru moudrosti, podle nějž „nur der verdient sich Freiheit wie
das Leben, der täglich sie erobern muss“, tedy jen
ten si zaslouží svobodu i život, kdo si je denně musí
vydobývat. Obtěžovat se občas k volbám a požadovat
od svých volených zástupců odpovědi na dotěrné
otázky (zeptejte se třeba našeho parlamentního
senátora prof. Hálka, kolikrát jsem ho už od jeho
nedávného zvolení otravoval) k tomu holt patří.
Než mi prof. Komenda přesně vysvětlí, který
čestný odborník bude vybírat jiné čestné odborníky,
aby řídili věci veřejné, nechal bych to zatím raději na
zcela neodborných daňových poplatnících. A pokud
mi jejich volení zástupci umožní, abych se podobným způsobem mohl podílet na správě tohoto báječného podniku, ve kterém pracuji, s díky to přijímám
a hodlám svého privilegia se ctí využít. Jen tu šikanu
s kvórem a opakovanými koly by si mohli odpustit…
Doc. T. Opatrný, Katedra teoretické fyziky PřF

Filozofická fakulta
Davidová, E.: Romano drom. Cesty Romů 1945–1990.
2., přeprac. vyd., 276 s.
Kadlec, J.: Francouzština v Kanadě. 1. vyd., 386 s.
Pořízka, P. (hl. uspoř.): Jazyky v kontaktu/jazyky
v konfliktu a evropský jazykový prostor. Sborník
příspěvků ze 4. mez. konference Setkání mladých
lingvistů v r. 2003. vyd., 374 s.
Šimek, D.,: AUPO. Sociologica – Andragogica. Třetí
věk trojí optikou. 1. vyd., 188 s.
Lékařská fakulta
Maňák, P., Wondrák, E.: Traumatologie. Repetitorium
pro studující lékařství. 5. vyd. (přeprac. a dopl.), 96 s.
Pedagogická fakulta
Dubová, J.: Einführung in die Morphologie der
deutschen Sprache. 1. vyd., 80 s.
Knausová, I.: Vybrané kapitoly ze sociální politiky.
1. vyd., 86 s.
Knausová, I.: Vybrané kapitoly ze sociální politiky.
2. vyd., 86 s.
Přírodovědecká fakulta
Hort, D., Rachůnek, J.: Algebra 1. 1. vyd., 174 s.
Dotisk.
Slouka, J., Fryšová, I., Hlaváč, J.: Stručný přehled
organické chemie ve formě reakčních schémat.
3. Organické deriváty vody. 4. Peroxidy. 1. vyd.,
136 s.
Kameníček, J., Šindelář, Z., Klečková, M.: Příklady
a úlohy z obecné a anorganické chemie. 2. vyd.,
124 s.
Rektorát UP
Výroční zpráva o činnosti za rok 2004. 82 s.
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2004. 38 s.
Středisko celoživotního vzdělávání učitelů
Režný, P.: Elementární hudební teorie I. 1. vyd., 58 s.
Horáková, M.: Nástin dějin evropské a české hudby,
hudební nástroje a základy hudebních forem +
hudební CD. 1. vyd., 96 s.
Majtner, J.: Dějiny a literatura zpěvu + 2 hudební CD.
1. vyd., 62 s.
Vydavatelství UP
Boudon, R. et al.: Sociologický slovník. Překl.
V. Jochmann. 1. české vyd., 256 s.
Ostatní
Kršková, M., Pleva, R. (eds.): Širokopásmové sítě
a jejich aplikace. 1. vyd., 210 s.
Górny, M. (ed.): Optymalne metody wykorzystania
ruchu w wychowaniu i terapii dzieci niepelnosprawnych. 1. vyd., 208 s.
-kop-

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Z medicínského anekdotáře
Profesor fyziologie Karel Ludwig (1816–1895) odstranil během přednášky v Lipsku žábě větší část
mozku, aby předvedl studentům reflexní činnost žabí
míchy. Najednou žába skočila přímo do obličeje
poblíž sedícího studenta, který se velice vyděsil.
Posluchači propukli v bouřlivý smích. Tu poznamenal
Ludwig: „Vidíte, pánové, jak málo mozku stačí k tomu,
aby se rozesmála celá posluchárna!“
(Das Anekdotenbuch – Rund 4000 Anekdoten
von Adenauer bis Zatopek. Herausgegeben von
Dieter Lattmann unter Mitarbeit von Siegrid Radszuweit. Fischer Taschenbuch Verlag, August 1979.
Vybral a přeložil -if-.)

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ
Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860
13. SLANINUS (Slanina) Blasius (Blažej), S.J., Phil. Dr., Theol. Dr. (* 3. 2. 1588 Jindřichův Hradec – † 5. 5. 1653 Jičín),
rektor od 15. 2. 1633 do 14. 3. 1636
(I) V pořadí 13. rektor koleje a akademie TJ v Olomouci
Blažej Slanina, užívající latinizovaného příjmení Slaninus, byl, jak už samo jeho příjmení dokládá, prvním
rodilým Čechem v úřadě olomouckého rektora magnifika. Narodil se 3. února 1588 v Jindřichově Hradci;
informace o jeho rodičích a sourozencích snad

v několika třídách jezuitského gymnázia; prvním rektorem jezuitské koleje v Jindřichově Hradci byl
od 27. března 1597 do 30. prosince 1601 Jan
Rotarius.
Žákem jindřichohradeckých páterů jezuitů se stal
Blažej Slanina roku 1600, tedy ve svých dvanácti

45 tisíc zlatých, jež z Althanovy fundace připadly
jihlavské jezuitské koleji, byla pro tuto kolej zakoupeny
statky Kynice (u Ledče nad Sázavou) a Meziříčko
(u Měřína), jakož i několik dvorů. Prvními jezuity, které
představený české provincie TJ P. Řehoř Rumer
poslal do Jihlavy, byli právě P. Blažej Slanina a bratr
laik Jan Ostrčil.
Toho času však
v Jihlavě panoval
mor, a tak se oba
jezuité usadili na
dobu trvání nákazy v Kynicích
a obraceli na katolickou víru místní vesničany. Páter B. Slanina
Vlastnoruční záznamy rektora olomoucké koleje a akademie TJ Blažeje Slaniny za dny 14. až 14. února 1633 ve druhém svazku diarií však na této mi5
olomouckých jezuitských rektorů magnifiků, založeném Slaninovým předchůdcem v rektorském úřadě P. Danielem Kirchnerem: „14. Lectae Regulae sii dlouho nesetrSacerdotum et Concionatorum. 15. Ante mensam denunciatus sum Rector, et ead’ fere hora ante pallio cum mihi suu P. Rector imposuit. 16. Valedixit val – už během
R. P. Prtis Canonicis. 17. Discessit cum R. P. Prti P. Daniel Kirchner, futurus Praefectus Tertiarioru. Salutavi D. Decanum.“ – „14. Čtena pravidla pro roku 1625 ho vykněze a zpovědníky. 15. Před stolováním jsem byl vyhlášen rektorem a přibližně hodinu předtím na mne vložil páter rektor vlastní [rektorské] roucho. střídal P. Jan Sei16. Nejdůstojnější Otec Prtis dal sbohem kanovníkům. 17. S nejdůstojnějším Otcem Prtisem odešel Otec Daniel Kirchner, budoucí prefekt terciářů [tj. fried, a Slanina
adeptů složení třetích slavných slibů členů řádu TJ]. Pozdravil jsem pana děkana [tj. tehdejšího děkana olomoucké kapituly].“ Na okraji folia je pak se vrátil do Prarukou věhlasného jezuitského historika a českého patriota P. Bohuslava Balbína (1621–1688) připsáno: „R. P. Blasius Slaninus, qui haec notavit.“ – hy, kde byl v le„Nejdůstojnější Otec Blažej Slanina, který toto zaznamenal.“ Moravský zemský archiv v Brně
tech 1625–1627
členem pražské
vyplynou z plánovaného, leč dosud neuskutečněného
letech – i tato okolnost naznačuje příslušnost jeho
jezuitské koleje TJ U Sv. Klimenta, a to jako profesor
průzkumu jindřichohradeckého městského archivu.
rodičů k římskokatolické církvi. Šestileté gymnazijní
logiky. Výuku nadále střídal s rekatolizačními misiemi
Můžeme ale předpokládat, že se jednalo o katolickou
studium ve svém rodném městě ukončil B. Slanina
– o Velikonocích 1625 pobýval Slanina spolu s Jiřím
rodinu, jež uvítala, když majitel jindřichohradeckého
roku 1607; 26. dubna 1609 vstoupil do jezuitského
Molitorisem, studentem 3. ročníku teologie, asi deset
panství Adam II. z Hradce povolal na naléhání své
noviciátu při koleji TJ v Brně a setrval tu zhruba rok,
dní na misii v Litoměřicích, kde se jim podařilo
německé manželky Kateřiny z Monfortu, zanícené
poněvadž již roku 1610 byl pověřen misijní činností
odvrátit od evangelické „hereze“ 14 měšanů (jezuitkatoličky, roku 1594 do převážně nekatolického města
organizovanou kolejí TJ U Sv. Klimenta v Praze na
skou rezidenci založil v tomto městě císař Ferdinand
Tovaryšstvo Ježíšovo. Fundační listinou z 13. února
Starém Městě. Poté se v roce 1611 Slanina jako
II. až 14. září 1630). Od 18. srpna do 21. listopadu
1594 založil Adam II. z Hradce „dům aneb colej
profesor druhé třídy – principie jezuitského gymnázia
1625 dlel Slanina se svým famulem, studujícím
s kostelem i jeho okrasami, s školami a dvorem,
vrátil do rodného Jindřichova Hradce, připadnuvšího
filozofie Ondřejem Nigrinem, na misii v Chýších
placy, zahradami, domem chudých lidí i s důchody“,
roku 1604 v důsledku vymření hradecké větve Vítkovu Bechyně, statku Jiřího Michny z Vacínova, asesora
zatímco Kateřina z Monfortu poskytla fundaci na
ců Vilémovi Slavatovi z Chlumu a Košumberka, jenž
u královského apelačního (tj. odvolacího) soudu v Prastavbu samostatného jezuitského semináře. Tehdy
po své konverzi od českobratrské víry k víře římskoze, jakož i na statcích jeho bratra Pavla Michny
šestiletý Blažej Slanina tak mohl být svědkem demolikatolické vehementně podporoval Tovaryšstvo Ježíz Vacínova, mj. v Netvořicích (u Neveklova), kde prý
ce více než dvou desítek domů v sousedství městšovo. Následujícího roku působil B. Slanina v jezuitpáter Slanina přiměl ke sv. zpovědi 20 „heretiků“.
ských hradeb a na jejich místě výstavby dvou mohutské koleji v Českém Krumlově jakožto profesor graDne 26. dubna 1626 se složením čtvrté probace
ných jezuitských objektů – koleje, sousedící se zámatické třídy zdejšího jezuitského gymnázia.
stal P. Blažej Slanina jezuitským profesem, a otevřel si
padní partií lodi kaple sv. Maří Magdaleny, a o něco
Teprve v roce 1613 řádoví představení uznali, že
tak cestu k vyšším úřadům v Tovaryšstvu Ježíšovu.
později protějšího semináře. (Nyní sídlí v v bývalém
pětadvacetiletý jezuitský scholastik Blažej Slanina je
První z těchto úřadů na sebe nenechal dlouho čekat –
jezuitském semináři na Balbínově náměstí Muzeum
zralý k tomu, aby absolvoval filozofická studia. Stalo
již 2. srpna 1627 byl P. Blažej Slanina jmenován
Jindřichohradecka, zatímco v postupně restaurované
se tak v letech 1613–1615 na artistické (filozofické
provinciálem P. Řehořem Rumerem rektorem jezuitské
koleji nalezlo roku 2002 umístění Muzeum fotografie.)
fakutě) jezuitské akademie v Olomouci, přičemž Slanikoleje v Jičíně. Byla to mimořádně exponovaná
V následujícím roce 1595 již byla zahájena výuka
na působil též jako prefekt akademických alumnů
pozice – Jičín se totiž toho roku stal hlavním městem
(tj. představený stipendistů). Dosáhnuv gradu magisVévodství frýdlantského, panství všemocného Altra svobodných umění zahájil Slanina pravděpodobně
brechta Václava Eusebia z Valdštejna. Ten v Jičíně
v Olomouci teologická studia, jež však byla přerušena
založil 26. května 1623 jezuitskou kolej s tím, že zde
událostmi českého stavovského povstání, kdy byli
vbrzku měly vzniknout jak řádový dům pro 40 členů
jezuité vypovězeni z Čech i z Moravy; jejich návrat do
Tovaryšstva Ježíšova, tak jezuitské školy a kostel.
Olomouce 18. ledna 1621 umožnila předchozí porážPrvním rektorem jičínské koleje TJ byl od 11. srpna
ka protihabsburských rebelů v bitvě na Bílé hoře
1625 do 2. srpna 1627 Valentin Coronius (Koruna),
8. listopadu 1620. V letech 1621–1623 je Blažej
rodák ze slezských Gliwic, ale teprve za rektora
Slanina uváděn jako profesor logiky, fyziky a metafyziky
Slaniny se rozběhly stavební práce, a to díky další
olomoucké akademie TJ.
Valdštejnově bohaté fundaci z 27. prosince 1627. Na
Následujícího roku 1624 putoval páter Blažej Slazákladě projektu některého z význačných Valdštejnonina z Olomouce společně s bratrem laikem Janem
vých architektů (A. Spezzy, G. Pieroniho nebo GioOstrčilem na rekatolizační misii do Jihlavy. Kolej
vanniho Mariniho) vybudoval komplex jičínské jezuitTovaryšstva Ježíšova tehdy ještě v Jihlavě neexistoské koleje a gymnázia Niccolò Sebregondi, italský
vala, třebaže fundaci pro ni poskytla roku 1623 Anna
architekt evropského významu. Jak píše jezuitský
Marie Fleischová a císař Ferdinand II. věnoval pro
historiograf P. Jan Schmidl (1693–1762), rovněž
založení této koleje domy konfiskované stavovským
v Jičíně pokračoval rektor Slanina v misionářské
„rebelům“. Jezuité se však bránili návrhu olomouckéčinnosti, zejména ve výuce katechismu, a to i „pagatim“
ho biskupa kardinála Františka z Dietrichštejna, aby
(po okolních vesnicích), takže počet oveček přivedebylo pro kolej využito budovy jihlavského dominikánných rektorem Slaninou do katolického ovčince doského kláštera. Císařův zpovědník, jezuita P. Vilém
sáhl čísla 108.
Lamormaine, se proto obrátil na Michala Adolfa
Své rektorské působení v jičínské koleji TJ ukončil
Dodatek: Podoba P. Jiřího Rumera, S.J., v letech
5
hraběte z Althanu, který již fundoval založení koleje TJ
P. Blažej Slanina 6. prosince 1630; v následujících
1613–1618 rektora olomoucké koleje a akademie TJ
v Kroměříži, aby obdobně podpořil vznik jezuitských
dvou letech je uváděn jako socius (poradce) tehdejšív Olomouci (viz ŽUP 14, 2004–2005, č. 25 a 26,
kolejí v Jihlavě a ve Znojmě. Štědrý fundátor obětoval
ho představeného české provincie TJ P. Kryštofa
s. 7), v letech 1618–1623 představeného rakouské
pro navrhovaný účel spolu se svou manželkou 90 tisíc
Grenzinga (1567–1639), rodem Bavora. Ten jmenoprovincie a poté do roku 1627 představeného české
zlatých; k sepsání zakládací listiny jihlavské jezuitské
val pátera Slaninu počínaje dnem 15. února 1633
provincie TJ, je zachycena na výřezu z rytiny na
koleje, gymnázia a semináře sv. Michala u kostela
rektorem koleje a akademie TJ v Olomouci.
pamfletu z roku 1619, karikující vyhnání jezuitů
sv. Ignáce však došlo až 21. listopadu 1627. Za
Prof. J. Fiala, CSc.
z českých zemí a z Uher
(Pokračování příště.)
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ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ

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

Místo pobytu: Izrael
Letos na začátku dubna se naplnily sny mnohých biblistů a olomoucká teologická fakulta
uspořádala poznávací zájezd do Svaté země.
Složení účastníků bylo opravdu pestré, zahrnovalo vyučující, zaměstnance fakulty, studenty (dálkové i denní) a jejich přátele. Kromě
toho byla výprava mezinárodní se zastoupením Čechů, Slováků a Ukrajinců.
V prvních dnech jsme byli ubytováni na
severu v Nazaretu, odkud jsme podnikali cesty k vykopávkám svatyně a bran v Tel Danu
nebo po okolí Genezaretského jezera. Na
zdejší chladnější počasí (jednou dokonce
i pršelo) jsme ještě vzpomínali po našem
přesunu do Betléma. Z něj jsme dojížděli do
Jeruzaléma a okolí. Většina z nás navštívila tři
posvátná místa tří velkých náboženství – Boží

5

Sinajské pohoří

…A PŘÍŠTÍ TÝDNY…

8. ČERVNA–30. ČERVNA
Andersen 1805–2005. Výstava u příležitosti 200. výročí narození H. Ch. Andersena. Denně kromě soboty
a neděle od 9 do 17 hod. Galerie Zbrojnice, IC UP.

5

Jeruzalém
hrob, Západní ze a Chrámovou horu. Věnovali jsme se ale i archeologii, a už to byly
vykopávky nejstarší zdi v Jerichu, sektářské
osady v Kumránu nebo pozůstatky Herodovy
pevnosti na Masadě.
Součástí zájezdu byla cesta na Sinajský
poloostrov. Na té nás doprovázela i Alžběta
Dvořáková, studentka CMTF UP, která je v Jeruzalémě na roční stáži. Před úsvitem jsme
vystoupili na horu Sinaj a potom navštívili
klášter sv. Kateřiny uchovávající cenné manuskripty.
A jaký je výsledek cesty pro studenta? I to,
co je na přednáškách nudná teorie, je zde
najednou hmatatelně bezprostřední a cizokrajně krásné.
D. Opatrný, foto archiv autora

CO MOŽNÁ NEVÍTE…
Literární poklady versus zoologie
Na Univerzitě Palackého, a to na Filozofické fakultě, tvoří součást tamního studijního materiálu perly světové
krásné literatury. Naproti tomu na Přírodovědecké fakultě představují pracovní substrát mj. zvířátka. Následující
povídání nebudiž chápáno jako mezifakultní konflikt, nýbrž jako malý příspěvek k tomu, jak zoolog čte klasiky…

Někdy bych spíš z kůže vyletěl já!
patě nebo na dlani odloupne v podobě puchýře,
Krátce před tím, než se obrovský had Kaa v Kiplingově
případně co se někdy objeví ve vlasech jako kompro„Knize džunglí“ utkal se zlotřilým opičím národem
mitující lupy. Jak proces svlékání (odborně ekdyse)
Bandar-logů, dočkal se nové, krásné kůže. V pohádce
u hada probíhá?
ruandských černochů had,
Začíná tím, že dosud jaskterý zestárne, svlékne staná, výrazná kresba kůže
rou kůži, nová kůže ho omlazmatní, zešedne, oči se jadí a zajistí mu nesmrtelnost.
koby mléčně zakalí. To se
A konečně ve Šlitrově a Koptkáňová tekutina vyloučila
tově šansonu „Černá Jesmezi jednotlivé vrstvy kůže
sie“ představuje si moje neja odloupla svrchní tenkou
oblíbenější zpěvačka Hana
vrstvičku pokožky (analogie
Hegerová: „Kdybych tak byla
puchýře). Poté se tekutina
hadem, kůži bych svlékla
opět vstřebá, oči se projashned.“ Co ke všem těmto
ní. Následuje odtržení uvolproblémům říká zoolog?
něné exuvie, nejprve na okraji
Inu především to, že byčelistí. Hadí „košilka“ se stachom si svou kůži měli
Svlékání
užovky
hladké
huje směrem dozadu, při
úzkostlivě chránit, nenosit ji 5
tom se postupně obrací naruby, jako když svlékáme
zbytečně na trh a uvědomit si, že ani ten had svou kůži
punčochu tahem za okraj. V několika málo minutách je
nikdy nesvléká! Neodkládá ten živý orgán plný vlásečproces ukončen. Had si svou kůži, krásnou, jasnou
nic, nervů a dalších důležitých prvků, protože by něco
a suchou (žádný had není slizký, jak ho nepoučení
takového prostě nepřežil. To, co užovka na našem
někdy viní) ponechal na sobě, zbavil se pouze neposnímku svléká, není kůže, nýbrž jen svrchní tenká,
třebného balastu.
zrohovatělá a již neživá vrstvička pokožky, odborně
Doc. E. Opatrný,
exuvie. Odpovídá zhruba tomu, co se nám někdy na
Katedra zoologie a antropologie PřF UP

Ještě k hadovi Kaa

Po otištění mého příspěvku „Žasnu nad odolností hadího čumáku“ v 29. čísle Žurnálu UP se vyskytly dotazy
požadující bližší vysvětlení. Na ty odpovídám:
Stočení krku do esovitého tvaru umožní hadům prudký výpad na kratší nebo delší vzdálenost. Taková je
podstata útoku na kořist. Kromě toho někteří hadi uplatňují proti nepříteli zastrašovací manévr: vyrazí takto
prudce s otevřenou tlamou, aniž by kousli nebo se vůbec protivníka dotkli. Takový pohyb snad vyvolal
u Kiplinga mylnou domněnku, že had čumákem tluče do nepřítele. Ve skutečnosti by křehká hadí lebka
podobný náraz do nepřítele – tím spíše do mramorového mřížoví – rozhodně nevydržela.
Doc. E. Opatrný

21. ČERVNA
Slavnostní akty promocí absolventů doktorského
studijního programu, předání jmenovacích dekretů
docentům, přiznání práv emeritním profesorům.
Aula FF UP, 13 hod.

Beseda s karikaturistou P. Kantorkem. Pořádá Katedry fyziky PřF UP a pobočka JČMF v Olomouci.
Kongresový sál Společné laboratoře optiky (třída
17. listopadu 50, modrá budova 3. patro uč. 51),
14. hod.
21.– 22. ČERVNA
Trendy technického vzdělávání. Mezinárodní konference. Pedagogická fakulta UP.
24.–26. ČERVNA
Bazální stimulace. Vzdělávací kurz. Neurologická
klinika LF UP.
25. ČERVNA
Diagnostika a terapie močové inkontinence. Cyklus
přednášek + workshop. Knihovna Urologické kliniky
FNO a LF UP.
28. ČERVNA–29. ČERVNA
VII. doktorandská konference z oboru antropologie.
Konference. Pedagogická fakulta UP, Baova vila ve
Zlíně.
-red-

Stipendia v Austrálii
Austrálie nabízí studentům z Evropy
tři druhy stipendií:
– Endeavour Research Fellowship je stipendium
určené pro studenty na magisterském studiu
a doktorandy na krátké výzkumné programy na
jedné z australských vysokých škol. V roce
2006 budou udělena čtyři taková stipendia
v hodnotě 25 tisíc australských dolarů. Žádosti
o stipendia budou přijímány do 22. 7. 2005.
– Endeavour Europe Awards je stipendium určené pro studenty na magisterském studiu a doktorandy, kteří by chtěli získat akademický titul na
jedné z australských vysokých škol nebo provádět výzkum potřebný k získání akademického
titulu ve své zemi. Pro státy Evropské unie je
určeno 15 těchto stipendií v hodnotě 50 tisíc
australských dolarů každé.
– Endeavour International Postgraduate Research
Scholarship je nabízeno studentům na magisterském studiu nebo doktorandům, kteří by chtěli
provádět výzkum a získat akademický titul v Austrálii. Těchto stipendií je k dispozici 330 ročně.
Stipendium je určeno na úhradu nákladů na
studium a standardní studentské pojištění.
Podrobné informace o všech druzích stipendií se
nacházejí na internetové adrese: www.dest.2ov.au/
international/awards/endeavour.htm.

Upozornění redakce
Upozorňujeme čtenáře a autory, že příští číslo
univerzitního týdeníku (32), které vyjde 1. 7., bude
posledním v tomto akademickém roce. Další ročník,
připravovaný během letních prázdnin, začne vycházet v polovině září 2005.
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Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpným závodem Severní Morava, čj.: 3185/95-P/1 ze dne 21. 11. 1995.

/10/

