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V ČÍSLE:

O čem se mluví: nová podoba Kolektivní
smlouvy • Univerzitní pracoviště informují: Botanická zahrada PřF UP • Četba na pokračování: rektoři UP
V pátek 22. 10. převzal významný francouzský
biolog dr. L. Meijer, Ph.D., čestný doktorát, který
mu olomoucká univerzita udělila především za
jeho zásluhy v oblasti spolupráce s pracovníky
UP, která přispěla k významnému rozšíření povědomí o olomoucké univerzitě jak v ČR, tak
v univerzitních a průmyslových laboratořích
v Evropě, Americe, Japonsku i jinde ve světě.
O den dříve měli zájemci možnost vyslechnout
na Teoretických ústavech LF UP přednášku dr.
L. Meijera, Ph.D., a to na téma buněčný cyklus
a Allzheimerova choroba.
(Další informace viz níže a také na str. 2.)
-red-, foto -tj- 4

Inaugurace děkana
Lékařské fakulty UP
g

V průběhu slavnostního
zasedání vědeckých rad UP
a LF UP proběhla 22. 10. inaugurace nového děkana Lékařské fakulty UP prof. Z. Koláře,
CSc., který byl zvolen Akademickým senátem LF UP v květnu tohoto roku. Rektorkou UP
byl do funkce oficiálně uveden 1. 6. 2004 na období do
31. 5. 2007.
Ve svém inauguračním projevu nastínil nový děkan
LF UP některé zásadní změny, důležité pro další vývoj
fakulty. Úroveň žádné fakulty se neodvíjí od počtu
akreditovaných studijních programů nebo počtu odučených hodin, ale jedině od vědeckého či odborného věhlasu a osobnosti jejich učitelů, uvedl v závěru.
-red-, foto -tj-

Studentská iniciativa – Studna
pořádá další z cyklu besed, tentokrát

besedu o festivalu AFO,
která se uskuteční
15. 11. v 19 hod.
v Uměleckém centru UP (Auditorium Maximum).
Studentská iniciativa – Studna si vás dovoluje
pozvat na

Bezedné hovory.
První z jejich série se uskuteční
16. 11. 2004 v 19 hodin
v Kapli Božího Těla Uměleckého centra UP.
Hostem bude

prof. Josef Jařab,
amerikanista, senátor a bývalý rektor UP.

Čestný doktorát biologovi dr. L. Meijerovi, Ph.D.
g

Na společném zasedání vědeckých rad UP
a LF UP v pátek 22. 10. 2004 v aule FF UP proběhl
slavnostní akt udělení čestného titulu doctor honoris
causa dr. L. Meijerovi, Ph.D., významnému francouzskému představiteli biologického a farmakologického
výzkumu buněčného dělení.
Dr. L. Meijer, Ph.D. (1953), zastává od roku 1989
místo vedoucího vědeckého pracovníka Ve Station
Biologique CNRS v Roscoffu. Pracoval ve více než
třiceti institucích ve Francii, Evropě a v USA. V letech
1985–86 pobýval v laboratoři nositele Nobelovy ceny
prof. E. Krebse na Washingtonské univerzitě a v posledních letech působil jako hostující profesor v laboratoři nositele Nobelovy ceny prof. P. Greengarda
na Rockefellerově univerzitě v New Yorku.

Dr. L. Meijer, Ph.D., se ve své vědecké práci
zaměřuje na mechanismy buněčného růstu, dělení,
diferenciace a buněčné smrti a na hledání a vývoj
nových biologicky účinných látek.
V letech 1993–1994 dr. L. Meijer, Ph.D., spolu
s pracovníkem LF UP prof. J. Veselým objevili
a podrobně charakterizovali nový inhibitor buněčného
dělení, který je od té doby znám pod označením
„olomoucin“.
Vzhledem k minulému i současnému vysoce aktuálnímu zaměření biologického a medicínského výzkumu
dr. L. Meijera znamená další spolupráce s jeho
laboratoří perspektivu pro badatelskou práci i pro
postgraduální studenty Lékařské a Přírodovědecké
fakulty UP.
-mr-

Vybavení japonského grantu předáno studentům
g

Velvyslanec Japonského císařství Jeho Excelence Koichi Takanashi slavnostně předal Univerzitě Palackého a jejím studentům učebny s vyučovací technikou pořízenou z grantu japonské
vlády – Cultural Grant Aid of Japan.
Poté se zúčastnil ukázkové výuky
(na snímku vpravo uprostřed).
V rámci japonského grantu
bylo na Filozofické fakultě UP
audiovizuální technikou japonštiny vybaveno pět místností. Cel-

kové náklady hrazené japonskou
vládou činí zhruba 10,5 mil.
korun. Zařízení bylo na UP dodáno v lednu 2004, v průběhu
léta přicestovali do Olomouce
japonští technici, kteří jej instalovali. V závěru jejich pobytu
pak proběhlo i zaškolení pracovníků Kabinetu vyučovací
techniky UP a Katedry asijských
studií FF UP do užívání nové
techniky .
-map-, foto -tj-

Akademický senát UP bude o rozpočtu jednat znovu příští týden

g V napjaté atmosféře rozhodovali ve středu 3. 11. senátoři UP opět o Návrhu souhrnného rozpočtu Univerzity
Palackého na rok 2004. Návrh vycházející z již dříve schváleného rozdělení dotace, doplněný komentářem
týkajícím se aktuálních finančních kroků, přehledem dotací a příspěvků, jež UP aktuálně obdržela (jedná se
vesměs o účelové částky), nebyl senátory UP opět přijat: 12 pro, 2 proti, 3 se zdrželi hlasování. Po tomto
rozhodnutí bylo však usnesení o neschválení návrhu revokováno; AS UP jej zrušil s odůvodněním, že návrh byl
rektorkou UP předložen Akademickému senátu UP teprve 19. 10., což neodpovídá stanovené lhůtě, a je tedy
v rozporu s příslušnými ustanoveními Volebního a jednacího řádu AS UP.
Univerzita Palackého bude muset hospodařit i nadále tak, jak jí velí rozpočtové provizorium. Senátoři se
rozpočtem na rok 2004 budou zabývat opět na příštím zasedání, které by mělo proběhnout 10. 11.; v čase, kdy
většina vysokých škol již diskutuje o čerpání rezervy.
-map-

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Ohlédnutí za veletrhem
vzdělávání Gaudeamus 2004
g Ve dnech 19. až 22. 10. proběhl v pavilonu
G2 areálu brněnského výstaviště XI. ročník
veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS 2004. Letošního jedenáctého ročníku se účastnilo 99 vystavovatelů: 49 univerzit a vysokých škol, 20 vyšších
odborných škol, 30 jiných vzdělávacích institucí a nadací a 16 zahraničních vystavovatelů.

Zájemců, kteří veletrh každý rok navštíví,
postupně přibývá, letošní počet – přes 29 tisíc
(mimo odbornou veřejnost) – je dosavadní
rekord. S potěšením lze konstatovat, že zájemci o studium věnovali propagačnímu stánku Univerzity Palackého v Olomouci značnou
pozornost.
Příští ročník proběhne ve dnech 18.–21. 10.
2005. Více informací naleznete na webové
adrese www.gaudeamus.cz.
Text a foto Mgr. M. Rusek

Sjezd mikrobiologů
g Ve dnech 20.–22. 10. 2004 se v Olomouci konal

Sjezd mikrobiologů, pořádaný Společností pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS, Zdravotním ústavem
Olomouc a Ústavem mikrobiologie LF UP a FNO. Sjezd
podpořilo 22 firem a jeho program byl zaměřen na
neuroinfekce, molekulárně biologické diagnostické metody, na problematiku očkování proti poliomyelitidě,
nozokomiální infekce a vertikálně přenosné infekce.
Z pracoviš Lékařské fakulty UP byly prezentovány
práce o typizaci vankomycin – rezistentních enterokoků
(I. Vágnerová a spol.), o křivce tání produktů amplifikace DNA jako nástroje k druhové identifikaci mykopatogenů (R. Plachý a spol.) a o vertikálním přenosu
infekce parvovirem B 19 (D. Pospíšilová a spol.).
Účastníci sjezdu měli příležitost navštívit výrobnu ručního papíru ve Velkých Losinách a tvarůžků v Lošticích.
-mh-

Stimulující atmosféra
Ze závěrečného semináře Výzkumného centra pro optiku

g

Čtvrtým výročním seminářem se uzavírá činnost
olomouckého Výzkumného centra pro optiku. Ve
dnech 21. a 22. října se setkali účastníci tohoto
projektu spolu s řadou zahraničních hostů. Na pořadu
bylo jednak hodnocení dosavadních výsledků, hlavně
však byla patrná vůle pokračovat v započaté spolupráci.
I když olomoucká optika má již řadu let dobrou
tradici, kvalitativní pokrok dosažený během pěti let
existence Centra je znát. Jak při zahájení uvedl prof.
J. Peřina, CSc., – řešitel projektu, svědčí o tom též
časopisy, ve kterých se publikuje dnes, ve srovnání
s těmi, jež byly normou před pár lety: stále více článků
se nyní daří probojovat do těch nejprestižnějších. Jen
za poslední rok je to asi pětkrát Physical Review
Letters – časopis s impaktním faktorem přes 7
a svým významem číslo jedna mezi fyzikálními
periodiky. Dobrým měřítkem úspěchu je i značné
množství mladých vědeckých pracovníků, kteří v Centru vyrostli, získali doktorát nebo se habilitovali. Jeho
slova potvrdil i ředitel Fyzikálního ústavu ČAV K. Jungwirth, DrSc., podle něhož olomoucké Centrum patří
mezi to nejlepší, co u nás ve fyzikálních oborech
v polistopadové době vzniklo.
Činnost olomouckého pracoviště byla soustředěna do čtyř hlavních oblastí: kvantové interference
a korelace, kvantových měření, šíření kvantových
a klasických elektromagnetických polí a statistických
a spektrálních vlastností světla a optických materiálů.
V každé z nich se Olomouc může vykázat zajímavými
výsledky, přičemž mnohé vznikly ve spolupráci se
zahraničními kolegy. Řada z nich k nám na tento
seminář také přijela – tentokrát z Británie, Německa,
Francie, Dánska, Belgie a ze Slovenska.
Je radostné vnímat, jak se omlazuje krev v olomoucké skupině, která je stále viditelnější v meziná-

Husitologické sympozium
g U příležitosti 580. výročí úmrtí husitského vojevůdce

Jana Žižky proběhlo v Táboře ve dnech 12.–14. 10. 2004
šesté mezinárodní husitologické sympozium, které
uspořádalo Husitské muzeum v Táboře. Letošní sympozium konané pod názvem Jan Žižka z Trocnova
a husitské vojenství v evropských dějinách bylo rozděleno do sedmi bloků: Osobnost Jana Žižky v pohledu
současného vědeckého poznání; Husitství za hranicemi Českého království; Náboženství, dobové myšlení
a ideologie; Svědectví dobové ikonografie a hmotných

Francouzský biolog čestným doktorem UP
g „Nesprávné hypotézy nebo dokonce omyly a také citová hnutí a nejvíce snad notná dávka štěstí spojená

s pomocí přátelsky nakloněných lidí významně ovlivňovaly mou profesionální kariéru,“ řekl pan Laurent
J. Meijer, Ph.D., na začátku své děkovné řeči za udělený titul doctor honoris causa v aule FF UP 22. října.
Jak by se asi vyvíjela životní dráha a vědecká úspěšnost tohoto jednapadesátiletého francouzského vědce
štíhlé postavy s prošedivělými vlasy a jiskrným pohledem, kdyby neměl příležitost pracovat ve skupině
P. Guerriéra v bretaňském Roscoffu a v laboratoři v USA u B. Shapira a E. Krebse – nositele Nobelovy ceny za
objevy proteinkináz? Kdyby neuměl použít techniky uplatněné ve výzkumu již dříve dalšími třemi nobelisty –
T. Huntem, M. Hartwellem a P. Nursem? Sotva by asi našel metodu, jak efektivně izolovat klíčový regulátor
buněčného dělení (CDK1) a jak jej využít pro hledání nových protinádorových látek.
Měl štěstí, dovedl účelně navázat na výsledky řady významných autorů a obohatil poznání buněčného cyklu
o prioritní výsledky své výzkumné skupiny publikované v prestižních odborných časopisech. Významnou roli
v tomto výzkumném směru sehrál profesor Lékařské fakulty UP J. Veselý – stal se trait-d’union, jak řekl
L. J. Meijer – mezi bretaňským pracovištěm v Roscoffu a Olomoucí, protože tam pracoval a prokázal cílové
místo účinku inhibitoru CDK1 olomoucinu na molekulární úrovni. Řada olomouckých pracovníků UP se pak
zapojila do tohoto výzkumného směru, který stále pokračuje. Dr. Meijer jmenoval M. Hajdúcha, V. Kryštofa,
M. Strnada, Z. Chmelu a M. Rypku.
Inhibitory odvozené od olomoucinu se staly prvními farmakologickými nástroji, které umožnily studium
funkcí CDK jako hlavních buněčných regulátorů, jejichž abnormální funkce často způsobuje lidské zhoubné
nádory. Otevřely cestu k hledání nových protinádorových farmak. Ukázalo se totiž, že purinové inhibitory typu
olomoucinu, boheminu a roscovitinu jsou schopny zabránit zhoubnému množení buněk a navodit jejich
rozpad. Chrání také nervové buňky před poškozením, protože inhibují CDK5, takže se zde rýsuje možnost jejich
využití k léčbě neurodegenerativních chorob, jako je choroba Alzheimerova nebo Parkinsonova. Nadto mají tyto
inhibitory také protivirovou účinnost, také zde se otevírá široká oblast dalšího potenciálního využití těchto látek.
„Před námi jsou ještě hory práce a pravděpodobně i zklamání. Budeme potřebovat další notnou dávku štěstí,
další pomoc přátelsky nakloněných lidí a podporu rodiny – důležité aktéry vědeckého úspěchu… Nevím, jaké
stopy zanechají po letech olomoucin, roscovitin atd., ale vím jistě, že přátelství, nadšení, naděje a sny jsou
trvalé.“ Těmito slovy ukončil Dr. Meijer svůj projev.
Prof. M. Hejtmánek

/2/

rodní komunitě optiků. Čím to je? Ač jsem měl
možnost sledovat činnost Centra většinu času jen
z povzdálí, řekl bych, že velmi stimulující vliv má
atmosféra, kterou kolem sebe dokáže vytvářet profesor Peřina. Z dob, kdy jsem byl sám jeho doktorand,
si vzpomínám, jak dokázal chválit za sebemenší
pokrok a dodávat kuráž zelenáči, který si troufl
vstoupit mezi ostřílené optické kovboje.
Centrum ale končí a je otázka, co bude dál. Několik
nových želízek je v ohni, optické pracoviště se
v soutěži uchází o řadu větších i menších projektů.
Věřme, že bude úspěšné.
Doc. T. Opatrný, Ph.D.,
Katedra teoretické fyziky PřF UP

Druhé brněnské bioetické dny
g Cyrilometodějská teologická fakulta

UP byla
spolupořadatelkou konference s mezinárodní účastí,
která v rámci Druhých brněnských bioetických dnů
pod záštitou
rektora Masarykovy univerzity
a hejtmana Jihomoravského
kraje proběhla
v Brně ve dnech
9. a 10. 10. 2004.
Mezi
prominentními zahraničními i domácími přednášejícími bylo také pět
učitelů Univerzity Palackého. Na snímku děkan CMTF
UP doc. P. Chalupa, Th.D., při zahajovacím projevu
na téma „Příspěvek k otázce židovsko-křesanské
tradice. Manželství ve Starém zákoně“.
-ši-, foto archiv CMTF UP

památek; Války a válečníci na předělu středověku
a novověku; VI. Historická pamě; Inspirace pro
moderní výtvarné umění a literaturu.
V prostorách táborského hradu Kotnov představilo
výsledky svého zkoumání více než čtyři desítky
badatelů a snažilo se odpovědět na otázky komplikované doby husitských Čech, charakterizované již dříve
prof. F. Šmahelem jako „doba vymknutá z kloubů“.
Mezi nejvýznamnější hosty patřili prof. F. Šmahel,
DrSc. (Jan Žižka v dnešním pohledu), prof. P. Čornej,
DrSc. (Jan Žižka v malých a velkých dějinách), prof.
W. Iwanczak (Husitské války a etika doznívajícího
rytířství). Za Cyrilometodějskou teologickou fakultu
UP se sympozia zúčastnil vyučující z Katedry církevních dějin a křesanského umění PhDr. ThLic.
F. J. Holeček, O. M., a interní doktorand Katedry
církevních dějin a křesanského umění Mgr. V. Hlinka.
Sborník přednášek a referátů věnovaných sympoziu
vyjde do konce tohoto roku.
-vh-

Ke zrodu evropského ústavního myšlení

g

Právnická fakulta UP a Moravské vysoké učení
Olomouc, o. p. s., pořádaly 5. 10. mezinárodní konferenci s názvem
Zrození ústavy
1791–1850,
která proběhla
v kongresovém
sále „Pegasus“
RCO v Olomouci. Její zaměření bylo orientováno na problematiku složité
cesty od kořenů evropského konstitucionalismu po
současný systém ústavního pořádku v moderní
Evropě. Organizátoři pojali konferenci také jako „předvoj“ oslav dvoustého výročí bitvy u Slavkova v roce
2005.
-red-, foto -tj-

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Speciální pedagogové diskutují o přípravě logopedů

O čem jednalo Kolegium rektorky UP

g V ponurém podzimním odpoledni 18. října posluchačky Katedry speciální pedagogiky PdF UP zcela
zaplnily rozlehlou učebnu, aby se zúčastnily třetí akce
z cyklu přednášek připravovaných v rámci projektu
Prohlubování profesní přípravy posluchačů studia
speciální pedagogiky.
Úkolu na téma Analýza současného stavu profesní
přípravy budoucích logopedů na vysokých školách
v ČR se ujala doc. J. Klenková, Ph.D., která je
garantem výuky speciálních pedagogů-logopedů na
Masarykově univerzitě v Brně. Mimořádný zájem
auditoria byl dán mimo jiné i skutečností, že doc.
Klenková je autorkou u studentů oblíbených odborných publikací z oblasti logopedie. Příznivý ohlas
v logopedické praxi získala také její publikace Diagnostika předškoláka.
Analýza současného stavu profesní přípravy logopedů v České republice je velmi rozsáhlé a v době
probíhajících proměn koncepcí studia také obtížně
uchopitelné téma. Doc. Klenková zcela logicky pojala
problematiku šířeji, a to reflexí pojmů logopedie
a logoped. Bylo sympatické, že hned v úvodu své
přednášky se pokusila o komparativní náhled svého
vystoupení a obrátila se k přítomným posluchačkám
speciální pedagogiky s výzvou k součinnosti, ke společnému rozkrytí daného problému. Je smutnou skutečností, že v řadách českých vysokoškoláků podobné
výzvy dosud ne vždy docházejí kýženého ohlasu.

– Hodnoceni výuky: Elektronické hodnocení výuky
studenty UP bylo ukončeno k 30. 9., a to za celou
UP a namátkově za CMTF UP. Prozatím jsou
výsledky hodnocení přístupny jen pro děkany,
vedoucí kateder a hodnocené učitele. I přes značnou propagaci se za celou UP evaluaci zúčastnilo
asi 300 studentů. Vyhodnocení by mělo být zveřejněno v následujících dnech.

Doc. Klenková podala stručný přehled pojetí
a definicí logopedie ve světě, a to i z chronologického
hlediska a odkazem na jednotlivé zaangažované význačné osobnosti. Poté se soustředila na aktuální
situaci v ČR, zejména na vysokoškolská pracoviště
s akreditací pro výuku logopedie na magisterském
stupni – Univerzitu Karlovu v Praze, Masarykovu
univerzitu v Brně a Univerzitu Palackého v Olomouci.
Zmínila také bakalářské studijní programy, s poukazem na postupně realizovanou strukturalizaci studia.
Podrobně analyzovala stav na své mateřské katedře
na MU v Brně. Zájem vyvolaly většinou diskutabilní
návrhy na reformu studia logopedie vyskytující se
např. na webových stránkách. Závěrečná část vystoupení doc. Klenkové byla tradičně věnována diskusi. Jejím stěžejním bodem byly osobní zkušenosti
posluchaček speciální pedagogiky z realizovaných
průběžných a souvislých logopedických praxí. Diskuse vyvrcholila prezentací názorů k dlouhodobě známým třecím plochám mezi tzv. klinickými a školskými
logopedy. Potěšitelnou tečkou za úspěšnou akcí Katedry speciální pedagogiky PdF UP byla vstřícná
nabídka referující doc. Klenkové k dalším kontaktům
mezi posluchači obou moravských kateder speciální
pedagogiky.
Mgr. G. Smečková,
Katedra speciální pedagogiky PdF UP

Písně a hudba židovského světa
g S tímto názvem vystoupil v úterý 26.10. vystoupil pěvecký
sbor Finchley Reform Synagogue Choir v kapli Božího Těla
v Uměleckém centru UP. Celkem 33členný sbor ze severního
Londýna, doprovázený hlavním rabínem Finchley Reform
Synagogue Rabbi Colinem Eimertem, byl pozván do České
republiky brněnskou židovskou obcí.
V průběhu večera zazněla tradiční židovská liturgická
hudba – chasonim a mešojrerim, dále chassidské a klezmerské
písně, melodie badchonim a svatební židovské písně. K všeobecnému překvapení zaznělo i několik českých a moravských
lidových písní. Melodika židovské klezmerské hudby je velmi
odlišná od našeho středoevropského cítění – pro většinu
posluchačů byl tento koncert jistě nezapomenutelným zážitkem.
-lm-, foto archiv autora
O ČEM SE MLUVÍ

O podobě nové Kolektivní smlouvy se jednalo téměř rok
V malé zasedací místnosti Rektorátu UP se 26. 10.
sešla rektorka UP prof. J. Mačáková, CSc., s předsedy
fakultních ZO VOS (tato organizace představuje tzv.
majoritní odbory) k podpisu Kolektivní smlouvy. Uvedená smlouva je závaznou právní normou jak pro
zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, jež jsou ze
zákona zastupováni odborovou organizací VOS. Předsedové jednotlivých ZO VOS tvoří nejvyšší odborový
orgán univerzity – Koordinační odborovou radu VOS UP.
Zaměstnance budou asi nejvíce zajímat ty pasáže
Kolektivní smlouvy (dále jen KS), které se týkají
pracovních smluv a platů.
Pokud jde o pracovní smlouvy: V KS se nám
nepodařilo zakotvit stejné jistoty pro všechny zaměstnance. Zatímco neučitelé budou moci být přijati
ještě jednou na dobu určitou a pak už pouze na dobu
neurčitou (tedy přesně podle Zákoníku práce), pracovní jistoty učitelů jsou závislé na benevolenci
a sociálním cítění děkanky a děkanů, na něž rektorka
UP pravomoci v této oblasti delegovala. Mohou tedy
počítat s eventuálním řetězením pracovních smluv
(zpravidla na 5 let). Sám se odvažuji doufat v to, že
vedoucí představitelé fakult UP se přizpůsobí Zákoníku práce i u svých učitelů a po zkušební době
přijmou i učitele na dobu neurčitou, aby tak zvýšili
stabilitu učitelských sborů svých fakult. Myslím si, že
ani jim by se nelíbilo každých 5 let procházet
konkurzním řízením nebo schvalováním prodloužení
pracovní smlouvy. Tento bod lze tedy uzavřít konstatováním, že jsme nedosáhli ničeho nad zákonné
normy.

Pokud jde o mzdy: UP se v KS zavazuje ke
každoroční valorizaci mezd o tolik procent, kolika
procentní byla v minulém roce inflace. Dále se
vedení UP zavazuje k tomu, že bude přihlížet k růstu
platů v regionálním školství – což nás bude zajímat
v příštím roce. Nebyl vyslyšen náš požadavek na
např. 10% zvyšování mezd každý rok. O mzdách
budeme však každý rok jednat. Tím je zabezpečeno,
že každý rok od dubna 2005 (březnová výplata)
budeme brát o nějakou korunu více. Přejme si, aby
inflace byla co nejmenší a nárůst mezd co možná
nejvyšší.
Mnoho toho nezískali, řeknou jedni. Mohlo to být
i horší, řeknou ti druzí. Jedněm i druhým musím říci,
že jednání, která vedli odboroví předsedové s vedením UP (obvykle zastupované prorektorem UP doc.
R. Horákem a kvestorem Ing. J. Jirkou), trvala skoro
rok a obě strany se k sobě přibližovaly jen postupně.
Požadavky odborů byly samozřejmě vyšší, museli
jsme pochopit ale i pozici a možnosti zaměstnavatele. Všichni kritici si také musejí uvědomit možnosti
členské základny odborů na UP, které jsou nesrovnatelné např. s možnostmi členské základny Českých
drah.
Všem předsedům ZO VOS UP bych chtěl na závěr
poděkovat za vynaložené úsilí i drahocenný čas,
který vyjednání smlouvy stálo. Výše uvedeným vedoucím činitelům UP pak děkuji za korektní přístup,
jenž vyjednávání provázel.
PaedDr. V. Klapal,
předseda Koordinační odborové rady UP

– Přijímací řízení: Kolegiu rektorky byl předložen
písemný materiál shrnující přijímací řízení pro
akademický rok 2004/2005. Letošní materiál pozbývá údaje týkající se Právnické fakulty UP
(přijímací řízení zde dosud neproběhlo). V porovnání s předchozím rokem se počet uchazečů
o studium na UP celkově zvýšil o 2 tisíce. V této
souvislosti doporučila rektorka UP zástupcům
fakult, aby se na přehled podívali komplexně,
v souvislosti s evaluací i výhledem na příští léta,
kdy se uchazeči o studium budou rekrutovat ze
slabších ročníků maturantů.
– Rozdělení dotace na rok 2005: Rektorka UP
informovala o svolaném jednání Reprezentativní
komise (25. 10.). V průběhu tohoto jednání se
mělo jednat o pravidlech pro rozdělení dotace na
rok 2005 a změně financování ubytování studentů.
– Úprava ceníku za ubytování studentů: Ředitelka
SKM UP informovala o úpravě ceníku za ubytování
studentů (i zahraničních). Po jeho schválení Kolejní
radou SKM UP i rektorkou UP vešel v platnost
1. 11. SKM UP se zavázala neměnit tyto ceny do
30. 6. 2005, tedy do doby platnosti stávajících
ubytovacích smluv (neměly by se měnit ani ceny
služeb s ubytováním spojených). Výhodou pro
studenty je zrušení poplatku za internetové připojení a používání vlastních počítačů.
-map-

Stručně
Katedra romanistiky FF UP pořádala ve filmovém sále
UC UP Týden portugalského filmu – „Od literatury
k filmu (a zpět)“, jehož zahájení proběhlo 11. 10.
***
Počátky křesanství v Akvileji a ve střední Evropě
na podkladě mozaikové
výzdoby akvilejské baziliky byly námětem dvou
přednášek, které pronesl
v prostorách CMTF UP
prof. R. Iacumine z Univerzity v Udine (na snímku vlevo) 13. 10. Organizátory byly Katedra systematické teologie a Katedra
církevních dějin a křesanského umění CMTF UP.
***
Specialista v syrských studiích na Oxfordské univerzitě v Anglii a člen
Wolfson College (Oxford)
dr. S. Brock přednášel
14. 10. v Centru Aletti na
téma Modlitba srdce v syrské tradici. Spolupořadatelem byla CMTF UP.
***
Ve dnech 18.–21. 10.
2004 se v sekci ukrajinistiky Katedry slavistiky
FF UP konaly přednášky
prof. V. Žajvoronka,
DrSc., předního vědeckého pracovníka Jazykovědného ústavu O. O. Potebni Národní akademie věd Ukrajiny, věnované ukrajinské etnolingvistice.
***
Katedra nederlandistiky FF UP uspořádala 25. 10.
v Kapli Božího Těla UC UP autorské čtení nizozemské
autorky Margriet de Moor.
-red-, foto -tj-
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INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Pod záštitou děkana FF UP prof. I. Bartečka, CSc.,
pořádá Katedra dějin umění FF UP
ve dnech 10.–11. 11. 2004 jubilejní konferenci

Historická Olomouc XV
Dějiny a kultura na Moravě.
Konference je připravena jako součást výzkumného
záměru Výzkum historie a kultury Moravy.
Místo konání: Auditorium Maximum,
Umělecké centrum UP (Univerzitní 3).

Hudba v Olomouci
Historie a současnost III
Pod tímto názvem se ve dnech 6.–7. 12. v prostorách
Katedry muzikologie FF UP (Umělecké centrum UP,
2. patro), uskuteční pracovní konference, jejíž součástí bude rovněž prezentace některých výsledků
badatelské práce v rámci projektu Výzkum historie
a kultury Moravy – část hudba. Tematicky se jednání
konference zaměří na olomoucká působení významných hudebních osobností a aktivity olomouckých
hudebních institucí s možnými přesahy k širším
souvislostem hudební kultury v Olomouci. Na první
den konferenčního jednání naváže vernisáž výstavy
Hudba v Olomouci a večerní hudební program.
Informační centrum UP
a Katedra germanistiky FF UP vás zve na výstavu

Zaváté stopy/Verwehte Spuren
Židovští spisovatelé německého jazyka z Moravy.
Výstava, jejíž vernisáž proběhla 1. 11. 2004
ve výstavní síni Zbrojnice (Biskupské nám.),
potrvá do 31. 12. 2004.
Pořádají Spolek Adalberta Stiftera (Mnichov)
a Centrum pro výzkum moravské německé
literatury při Katedře germanistiky FF UP.

Distanční vzdělávání profesionálně
Pod tímto souhrnným názvem nabízí Centrum distančního vzdělávání UP cyklus odborných seminářů. Jeho
cílem je poskytnout absolventům klíčové informace
o distančním vzdělávání prezenční formou.
Obsah cyklu je rozčleněn do čtyř seminářů: Principy
a standardy v distančním vzdělávání; Nástroje pro
podporu distančního studia; Pedagog v distančním
vzdělávání; Multimédia a Internet v distančním vzdělávání.
Účastníci obdrží elektronické i tištěné studijní materiály,
mají také možnost zakoupení odborných studijních textů na
dané téma. Lektorský tým tvoří pracovníci CDV UP.
Aktuální termíny: 16. 11. 2004, 30. 11. 2004,
7. 12. 2004. Místo konání: Informační centrum UP,
Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc
Cena (1 seminář): 240 Kč (včetně DPH 19 %). Pro
pracovníky UP 100 Kč (částečně hrazeno dotací UP
a výnosy ekonomické činnosti CDV). Platba před
zahájením semináře. Cena zahrnuje tištěné pracovní
materiály, přístup do on-line prostředí, činnost lektora,
občerstvení.
Absolvent celého cyklu obdrží osvědčení o absolvování
programu CŽV na UP (v souladu se zákonem o vysokých
školách a Řádem celoživotního vzdělávání UP).
Semináře lze realizovat na objednávku přímo pro
potřeby objednávající instituce. Termín, obsah a místo
konání seminářů přizpůsobí CDV požadavkům objednavatele.
Kontakt: Mgr. S. Feitová, tel.: 585 631 128, e-mail:
feitova@rupnw.upol.cz, na www.cdiv.upol.cz.

Zaměstnancům UP: přečíslování účtů
Na základě výzvy České spořitelny jsme provedli
v měsíci říjnu 2004 automatizované přečíslování
sporožirových účtů a účtů vkladních knížek, a to
u zaměstnanců, kteří mají účet u tohoto peněžního
ústavu. Nové číslo účtu mají zaměstnanci UP vyznačeno na výplatním lístku za měsíc říjen 2004.
Česká spořitelna ubezpečuje majitele účtů, že
minimálně po dobu pěti let bude zpracovávat transakce v mezibankovním platebním styku i s původními
čísly účtů, pokud by došlo k opomenutí čísla nového.
-pam-
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DĚNÍ KOLEM NÁS
Senát ČR a univerzita
Před senátními volbami jsme položili dvě otázky týkající se přínosu práce senátora pro olomouckou univerzitu
několika kandidátům ucházejícím se o post senátora v olomouckém volebním obvodu. Jedenáctého října byl
odeslán mail Ing. M. Tesaříkovi (kandidát ČSSD), prof. J. Hálkovi (kandidát ODS), MUDr. M. Horákové (KDU ČSL)
a prof. J. Mačákové kandidující za Evropské demokraty. Kromě MUDr. Horákové stihli všichni oslovení odpovědět
do uzávěrky tohoto čísla, které vychází právě v první den senátních voleb.

1. Jak si představujete přínos práce senátora pro olomouckou univerzitu?
2. Máte nějaké konkrétní představy, jak zlepšit legislativu, aby se zefektivnila práce na
univerzitě?
Prof. J. Mačáková, rektorka UP:
Ad 1) Senátor může především zprostředkovávat informace, a to nejen z Prahy na univerzitu, ale podle
mého názoru je velmi důležitá také „zpětná vazba“ z UP, právě např. při přípravě některých legislativních
norem. Kromě toho může senátor využít různých kontaktů a svých zkušeností pro pomoc při získávání
prostředků z různých fondu, grantů, z EU. Ráda bych také pro naše mladé pracovníky a studenty získala další
možnosti pro výjezdy do zahraničí.
Ad 2) Některé legislativní normy v současné době výrazně komplikují práci akademických pracovníků. Řada
věcí by měla být upravena zákonem o vysokých školách tak, aby se Zákoník práce na vysoké školy vztahoval
způsobem odpovídajícím akademickým svobodám a povinnostem. Podpořila bych novelu zákona o VŠ,
případně přípravu nové normy, což je ovšem práce na delší dobu. Problémy se týkají ovšem i jiných zákonů.
Právě při úpravě legislativy bych mohla využít zkušenosti, které mám z funkcí děkanky LF a rektorky UP.

Prof. J. Hálek, přednosta Ústavu lékařské biofyziky LF UP:
Ad 1) Olomouc je především univerzitní město. Všechny strategické rozvojové studie se shodují v tom, že
klíč k budoucí prosperitě našeho města a jeho okolí spočívá právě ve využití vysoké úrovně vzdělanosti našich
lidí, v podnikatelských aktivitách, které staví na bezprostřední spolupráci podnikatelského a akademického
prostředí. V rámci práce na novele vysokoškolského zákona chci přispět k modernizaci našich vysokých škol,
k jejich orientaci na aplikovaný výzkum a orientaci na spolupráci se soukromým sektorem. Nezastírám, že jsem
lokální patriot. Chci přispět k rozvoji Univerzity Palackého jakožto základu budoucího hospodářského rozvoje
našeho regionu!
Nespornou výhodou senátora je, že se přímo podílí na legislativním procesu a že totiž může přímo uplatnit
své vlastní zkušenosti a názory a nepotřebuje k tomu žádného prostředníka. Jako náměstek MŠMT jsem
v tomto ohledu získal mnoho zkušeností a myslím si, že bych byl po svém zvolení velmi platným členem
školského výboru Senátu. Důležitost legislativy a financování pro vysoké školství jistě nemusím zdůrazňovat,
vždy se jedná o problémy, které neustále plní i stránky Žurnálu UP.
Senátor ale může využít svého postavení i jinak, je v „centru“ dění, je u zdroje informací a může je tak
snadno zprostředkovávat své mateřské univerzitě. Jde o informace a kontakty týkající se například i zdrojů
finančních prostředků a grantů, z nichž je možno čerpat, a to i na mezinárodní úrovni. V neposlední řadě jde
i o prezentaci univerzity, a to opět nejen v ČR, a zvyšování její prestiže. (Je tu na co navazovat, obrovskou práci
na tomto poli odvedl nesporně bývalý rektor univerzity prof. Jařab.)
Ad 2) Pokusím se vystihnout stručně některé problémy.
– Zákon by měl umožnit vysokým školám vybírat poplatky za studijní obor pro studenty v bakalářských
a magisterských programech;
– umožnit vysokým školám vybírat poplatek za studijní program od obchodních společností a orgánů státní
správy a samosprávy, pokud se studijní program uskutečňuje na základě jejich objednávky;
– umožnit vysokým školám nabývat akcie akciových společností, jejichž hlavním předmětem činnosti je
vzdělávání, nebo aplikovaný výzkum;
– umožnit podávat přihlášky ke studiu na vysokých školách elektronickou formou;
– mezi příjmy rozpočtu veřejných vysokých škol by měl zavést položku „příspěvek ze státního rozpočtu na
vzdělávací a výzkumnou činnost“;
– změnit systém voleb do akademických senátů vysokých škol a fakult a zrušit povinnost opakovat volby,
přijde-li k nim málo voličů;
– osvobodit veřejné vysoké školy od daně z příjmu;
– vyjmout stipendia poskytovaná ze státního rozpočtu jako příspěvek na ubytování nebo stravování
z kategorie příjmů pro účely stanovení rozhodného příjmu.

Ing. M. Tesařík, primátor Statutárního města Olomouce:
Ad 1) Moje názory vycházejí z mých zkušeností komunálního politika, protože jsem na akademické půdě
nepůsobil. Osobně řadím Univerzitu Palackého mezi nejdůležitější instituce, které se podílejí na rozvoji města
a symbolizují jeho historickou unikátnost – tedy magistrát, univerzita, velitelství pozemního vojska,
arcibiskupství, a v současné době krajský úřad – hejtmanství.
Z tohoto komunálního pohledu vnímám univerzitu jako centrum vzdělanosti, které nejen vzdělává tisíce
mladých studentů i dospělých lidí, ale také svým pedagogickým, výzkumným a historickým působením dotváří
génia loci Olomouce. Z praktického pohledu je univerzita včetně fakultní nemocnice největším zaměstnavatelem na Olomoucku. I když je můj pohled „zvenku“, myslím, že jako senátor budu moci v některých oblastech
navázat na své komunální působení a dál usilovat o vytváření kvalitních podmínek pro další rozvoj univerzity.
Jako senátor se budu snažit o to, aby zákony, které se dotýkají jakýmkoliv způsobem existence, chodu
a činností univerzity, byly co nejkvalitnější. Rád bych se také zasadil o to, aby na základě komunikace
s akademickou obcí a jejích výstupů jsme společně organizovali na půdě Senátu semináře k aktuálním
odborným tématům. Také tímto způsobem se budu snažit propagovat, „zviditelnit“ práci a výzkum Univerzity
Palackého.
Ad 2) Opět budu vycházet z pohledu komunálního politika, primátora. O problémech, těžkostech
s administrativními postupy, které musejí být dodržovány také na svobodné akademické půdě, mám spíše jen
obecné informace. Proto si netroufám hodnotit, co vše je či není pro tvůrčí práci překážkou. Rád se však
s touto problematikou, u níž pociuji, že tvůrčí práci komplikuje, podrobně do hloubky seznámím.
-tp-

UNIVERZITNÍ PRACOVIŠTĚ INFORMUJÍ

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UP:
stará historie a mladé začátky /I/
Při příležitosti letní části zahradnické výstavy FLORA
OLOMOUC, která se konala ve dnech 19.–22. srpna
2004, otevřela Katedra botaniky PřF UP v Botanické
zahradě, kterou spravuje, novou expozici na téma
Rizikové rostliny v životním
prostředí. Tato akce je v mnoha ohledech předznamenáním
nové cesty, na kterou chce
univerzitní Botanická zahrada
vykročit v 21. století. Zahrada,
která má již za sebou více než
100 let existence, nikdy nebyla
veřejnosti uzavřena, avšak jen
málo olomouckých občanů vědělo, kde se vlastně nachází,
a obáváme se, že ani mnoho
studentů Univerzity Palackého
její sbírky ke studiu nevyužilo.
Dlouhá léta zůstávala jen ma- 5 Rizikové rostliny
lým tichým zákoutím se starými stromy, s přebujelými i prosychajícími keři,
s rázovitým zahradním domkem, se záhony plnými
málo čitelných jmenovek a více či méně náhodně
rozmístěných rostlinných druhů často unikátní hodnoty na samotném okraji rušného městského centra.
Jen její dlouholetí příznivci se v časném jaře přicházeli
potěšit tisíci rozkvetlých talovínů, se sněženkami, bledulemi, ladoňkami a kandíky, jež si
během dlouhých desetiletí našly v parkové části svá přirozená stanoviště. Tato jarní krása však rychle pomine a zahradu na výsušném štěrkovém podloží začíná každoročně trápit sucho, nedostatek závlahové vody a věčný zápas
s druhy rostlin, které „unikají
ze zajetí“.
Nedostatek finančních prostředků, škrtící všechna uni- 5 Atropa acumanita
verzitní zařízení v posledních
letech, ale i zpochybňování významu Botanické zahrady, musely dříve či později nastolit otázku další
existence zahrady i jejích tří stálých zaměstnanců
v konfrontaci s její skutečnou potřebou a využitím.
Nečekaný odchod jejího vedoucího v roce 2003
naléhavost tohoto problému jen urychlil.
Poslání botanických zahrad na počátku 21. století
Na přelomu tisíciletí je nicméně hledání nového
poslání příznačné pro všechny botanické zahrady
a arboreta na světě. Nejstarší botanické zahrady vždy

Nesmíme pečovat o to,
abychom byli živi dlouho,
nýbrž dostatečně.
Vždy k tomu, abys dlouho žil,
je třeba osudu,
abys žil dostatečně, ducha.
Dlouhý je život, je-li plný.
(Seneca)
Myšlenka ze záhlaví smutečního oznámení,
které obdržela Katedra historie FF UP, uvozuje
zprávu o úmrtí paní Mgr. Ladislavy Novotné,
ředitelky Gymnázia Fr. Palackého v Neratovicích, naší dlouholeté spolupracovnice, organizátorky každoročních prosincových seminářů
středoškolských i vysokoškolských historiků
k závažným historickým otázkám na téma
historie a politika, propagátorky a hájitelky
odkazu Fr. Palackého.
Zemřela 1. října ve věku 64 let. Univerzita
Palackého v ní ztrácí věrného přítele a spolupracovníka. Mgr. L. Novotná byla iniciátorkou
dlouholeté spolupráce města Neratovice
a Gymnázia Fr. Palackého s olomouckou univerzitou, zvláště při udělování Ceny Fr. Palackého vynikajícím vědcům.
Katedra historie FF UP

sloužily velmi praktickým cílům a potřebám. Jako
klášterní zahrady byly významným zdrojem léčiv
a místem působení mnichů-léčitelů (v soukromých
zahradách panovnických rodů však i řemeslných
travičů), v podobě introdukčních zahrad v Evropě i v nově
objevovaném zámoří fungovaly jako centra pro výzkum
a domestikaci nových užitkových plodin a dřevin. Jako
univerzitní zahrady a arboreta
poskytovaly svými živými sbírkami i herbáři pohotový přístup k rostlinným druhům nejen studentům, ale také přírodovědcům, zahradníkům a lesníkům. Ve 20. století se botanické – stejně jako zoologické – zahrady otevřely veřejnosti a hlavním kritériem se
stala atraktivita a jedinečnost jejich kolekcí. Botanika
má však i dnes překvapivě mnoho podob, jež patří ke
všednímu dni, a přesto zaujmou. To bezpochyby platí
i o poslání současných botanických zahrad, které
jsou ve světě neodmyslitelnou součástí všech významných univerzit a tvoří jedno z nejvýznamnějších
pojítek mezi vědci, odborníky
a širokou veřejností.
Je zjevným paradoxem naší
doby, jak mnoho lidí se pokouší léčit „bylinami“ v době,
kdy moderní farmacie disponuje obrovským spektrem
účinných, průmyslově vyráběných léků, z nichž většina byla
stejně odvozena z látek rostlinného původu. Tento fenomén má mnoho přirozených
příčin – od podvědomé touhy
po „návratu ke kořenům“ zdán(rulík)
livě idylického života dávných
venkovanů až po zoufalou naději najít zázračný prostředek uzdravení a všelék tam,
kde všechny ostatní léky už selhaly... Hlavní příčinou
však je nedostatek racionálních informací o biologicky účinných látkách rostlin a o jejich prvotní úloze
„biologických zbraní“, chránících rostlinný druh před
napadením škůdci i chorobami. Není sporu o tom, že
produkty sekundárního metabolismu rostlin jsou látky
vysoce účinné a uspořádané ve složitých komplexech, protože jejich biocidní vlastnosti se zdokonalovaly v průběhu evoluce celé rostlinné říše. Bylo by
však naivní věřit, že jakýkoliv jejich příznivý vliv na
lidské zdraví je něčím více než náhodným postranním
efektem. Mají-li být využity jako léky, musí být jejich
aplikace provázena – stejně jako u ostatních farmak –
důkladnými znalostmi o jejich složení, dávkování,
i o nežádoucích účincích. Nedostatek kritického myšlení ve veřejnosti ponechává značný prostor podvodníkům, kteří nabízejí nejrůznější byliny a výtažky
z rostlin a deklarují – zpravidla s notnou dávkou
mystiky a neurčitosti, avšak s minimálními náklady
a vždy s tučným ziskem – jejich všeléčivé vlastnosti.
Mimořádně aktuálním posláním dnešních botanických zahrad proto je poskytovat realistické informace
o rostlinách, které skutečně mohou lidskému zdraví
prospět a účelně doplnit léčbu nákladnými medikamenty a naopak varovat před riziky nevhodného
použití rostlinných drog.
„Léčivé“ a „jedovaté“ rostliny
Jen úzké rozhraní odděluje rostliny, jež poněkud
eufemisticky nazýváme „léčivé“, od oněch, které jsou
právem označovány jako rostliny jedovaté. Pro laiky
bývá ohromující zjištění, s kolika druhy rostlin této
kategorie se můžeme setkat ve vlastním bytě i při
běžné procházce městem. Do životního prostředí
člověka však ve věku globalizace proniká i mnoho
rostlin, jež přinášejí i jiná rizika než jedovatost. Patří
sem invazní druhy s mimořádnou a pestrou reproDokončení na str. 6

INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Setkání absolventů a posluchačů
speciální pedagogiky
Katedra speciální pedagogiky PdF UP pořádá
seminář na téma
Reflexe praktických zkušeností absolventů studia
stomatopedie ve speciálně pedagogické praxi.
Setkání absolventů s posluchači studia
speciální pedagogiky se koná
v pondělí 8. 11. 2004 od 9 do 11 hodin
v aule Pedagogické fakulty UP v Olomouci.
Jste srdečně zváni!

Přednáška o možnostech
zahraničního studia
Kancelář zahraničních styků RUP ve spolupráci s Profesně poradenským centrem UP pořádá dne 10. 11.
2004 ve 14 hod. v aule FF UP přednášku o možnostech
studia v zahraničí, určenou všem studentům UP. Téma
přednášky je zaměřeno na jednotlivé stipendijní programy a jejich financování. Své zkušenosti ze studia
v zahraničí rovněž uvede v živém vstupu paní V. Barron
z Univerzity v Salfordu ve Velké Británii.
-ip-

Stipendium Statutárního města Olomouce
Upozorňujeme studenty magisterských programů
a doktorandy, že do 1. 12. 2004 lze podávat žádosti
o Stipendium Statutárního města Olomouce, doplněné projektem zdůvodňujícím cíl studijního pobytu
v zahraničí. Důležitou podmínkou je potvrzení zahraniční univerzity, že je ochotna uchazeče přijmout.
Podrobné informace poskytne Kancelář zahraničních styků UP.

Přednáška významného absolventa
Univerzity Palackého v Olomouci
V souladu se Statutem přednášky významných absolventů Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje Klub
absolventů a příznivců UP, Univerzita Palackého
a statutární město Olomouc výběrové řízení na
kandidáta přednášky pro rok 2005.
Návrh na kandidáta přednášky může podat kterýkoliv člen akademické obce či Klubu absolventů
a příznivců UP. Součástí tohoto návrhu musí být
stručné zdůvodnění.
Termín podání návrhu je 15. listopad 2004.
Návrhy zasílejte na adresu: prof. L. Ludíková,
CSc., Rektorát UP, Křížkovského 8, 771 47. Olomouc.

HABILITACE
Filozofická fakulta UP
Dne 3. 11. 2004 proběhla před Vědeckou radou
FF UP (zasedací místnost Rektorátu UP, Křížkovského 8) následující řízení:
– řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. RSDr.
Františka Hanzlíka, CSc. (vedoucí Katedry sociálních věd a práva Fakulty ekonomické a managementu VVŠ PV Vyškov), v oboru Historie;
– habilitační řízení PhDr. Miloše Charbuského,
CSc. (zástupce vedoucího Ústavu veřejné správy
a práva FES Univerzita Pardubice), v oboru Historie; PhDr. Marie Gawrecké, CSc. (odborná asistentka Ústavu historie a muzeologie FPřF SU
Opava), v oboru Historie.
Podrobnější informace k uchazečům najdete na
adrese www.ff.upol.cz/veda.
Lékařská fakulta UP
V čtvrtek 4. 11. na zasedání Vědecké rady LF UP
(posluchárna na Neurologické klinice LF UP, I. P. Pavlova 6) se uskutečnilo habilitační řízení MUDr.
Martina Starosty, Ph.D., odborného asistenta Kliniky
zubního lékařství LF UP v Olomouci, v oboru Stomatologie. Habilitační práce měla název Regenerace
parodontu, habilitační přednáška byla na téma Regenerace parodontu.
S habilitační prací je možno se seznámit na
referátu vědy a výzkumu Děkanátu LF UP.
-ff-, -lf-
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STUDENTSKÁ RUBRIKA

OHLÉDNUTÍ

Výročí

Skromná akademická přání: košata, tiskárny, konzum...
Studenti 1. ročníku Katedry žurnalistiky FF UP se ptali:

Před čtyřiceti lety nastoupila na Univerzitu Palackého
v Olomouci PhDr. Alena Orlová.
Je dobré se podívat na úspěchy skromných lidí na
UP, kteří svou odbornou a poctivou prací mohou být
děkanáty, katedrami a Rektorátem chybí základní
zářným příkladem pro ostatní. Takovou je PhDr.
komunikace. Nejsou respektovány ústní ani písemné
A. Orlová z Akademik sport centra UP, u které se
dohody. Rád bych se proto dočkal hlavně více
snoubí praxe s teorií a organizací.
odpovědnosti a dobré vůle. To je mé největší přání
V prvních letech asistentky TV na katedře startonejen pro tento akademický rok, ale také pro ty
vala jako hráčka extraligového družstva ve volejbalu
následující.
a byla vysokoškolskou
Studentka Pedagogické fakulty: Já bych se chtěla
reprezentantkou ČSR,
dočkat od Univerzity Palackého tento rok koštěte
vyučovala míčové hry,
a kbelíku. Jelikož toto náčiní nepatří do standardního
plavání a lyžování. Pozvybavení pokoje, nechají nás hnít ve špíně a prachu,
ději byla trenérkou
dokud nadobro nezarosteme mechem.
družstva žen ve volejJitka Šmídová, studentka FF: Očekávám především
balu a organizační prakladnou odpově na žádost o kolej, každodenní
covnicí ve Sportovním
dojíždění z Brna je náročné a pravděpodobně bych
klubu UP. Jako absolho nevydržela ani zimní semestr, natožpak celý
ventka Přírodovědecké
akademický rok.
fakulty v oboru mateKateřina Henkeová, 2. ročník LF: Chtěla bych složit
matiky a tělesné výzkoušku z anatomie! A víc sterilních rukavic. Je třeba
chovy úspěšné obhájivíc rukavic, protože to fakt nestačí.
la disertační práci na
Lenka Drmotová, studentka FF UP: Nejvíc bych
Univerzitě Karlově, ale její snaha o další akademický
ocenila, kdybych se dočkala kolejí a samozřejmě
postup byla znemožněna postojem tehdejšího vedezvládnutí všech zkoušek. A ještě jedno takové nereální, nebo jako bezpartijní a dcera obchodníka měla
né očekávání: nebylo by špatné opravit budovu
cestu uzavřenou, přestože některé zkoušky z kandiKatedry žurnalistiky. Rozhodně se to ale asi nestane
dátského minima úspěšně absolvovala a vyplnila.
v letošním akademickém roce. Snad během dalších
S vědomím této situace se zaměřila na organizační
let...
stránku významných akcí UP.
Katka, studentka 1. ročníku FF UP, koleje ChválkoviPředevším její zásluhou byla naše univerzita
ce: Dočkat? Jediné, čeho se chci dočkat, je vypadproslavena letními Univerziádami v roce 1971 a 1987,
nout z těchhle zapadlejch, zakopanejch kolejí, v noci
zimní Univerziádou v roce 1981, Pohárem Intervize
je to tu úplně zdechlý, poslední autobus jede
v moderní gymnastice v roce 1972. Vzhledem
v jedenáct. No a samozřejmě, mým velkým přáním
k týmové práci, která se osvědčila, dostala pověření
letos je dodělat tenhle ročník.
k organizaci akce evropského významu, kterou byly
Alena, studentka 1. ročníku FF UP: Teprve se
Oslavy k 400. výročí založení univerzity v Olomouci,
rozhlížím. Nicméně určitě bych chtěla, aby nám na
které se zúčastnili všichni rektoři ČSR, evropských
kolejích ve Chválkovicích nainstalovali tiskárnu. Taky
univerzit, velvyslanci států a diplomati. Celá oslava
postrádám nějakou místnost, kde by se dalo v klidu
byla všemi účastníky hodnocena jednoznačně jako
sednout, číst si, učit se nebo i posvačit, protože na
vynikající. Dalším světovým podnikem bylo Mistrovchodbách sice lavičky a stoly jsou, ale pořád tam
ství světa ve volejbalu žen, uskutečněné v roce 1986
procházejí davy lidí. Taky bych uvítala nějaké kredity
ve Sportovní hale UP. Jako osvědčená organizátorka
za sportovní aktivity.
se i této náročné role zhostila výborně. Dále je
Jiří Vícha, obsluha ve studentském bufetu: Předeorganizátorkou tradičního volejbalového turnaje s mevším výraznější příliv studentů. Všude slyším a čtu,
zinárodní účastí pořádaném Univerzitou Palackého
že se stáváme konzumní společností, na našich
každoročně již 43 let u příležitosti oslav 17. listopatržbách se to ale ne a ne projevit. Mým snem by bylo,
du. Všechny uvedené akce proslavily nejen UP, ale
aby se z bufetu stal spíš pohodový studentský bar i město Olomouc.
změnit prostředí, vybavení, ozvučení, nakoupit počíPhDr. A. Orlová se sama nikdy neprosazovala,
tače, aby sem mohli studenti chodit na internet. Už to
s vrozenou skromností zůstávala v pozadí a také
vidím: Akce internet k presu zdarma. Jo, to by byla
v zapomnění při udělování medailí při významných
bomba!
příležitostech. Popřejme PhDr. Orlové, Alence, jak jí
(Autoři respektovali, pokud někdo z tázaných nechtěl
říkají nejen spolupracovníci, ale i studenti, dobré
být jmenován.)
zdraví a další úspěchy.
Redakčně kráceno.
-mš-, foto archiv FTK UP
placená inzerce

Čeho byste se chtěli na univerzitě dočkat v následujícím akademickém roce?
Studentka španělské filologie, 1. ročník: Ráda bych
přežila ty hodiny francouzštiny. Dnes už jsem něco
málo věděla. Snad mě to nezničí.
Petr, student: No, dodělat druhou bakalářku. Tu první
už mám za sebou, ale z tý druhý mám docela vítr. Víš,
je tam latina a já jsem na ni do te ka z vysoka…, ale
vono se to začíná vracet. Budu se te muset asi dost
učit. Ach jo.
Lenka Kozáková, 2. ročník FF: Rozhodně zásadního
vylepšení systému STAG. Po loňských ne zrovna
dobrých zkušenostech jsem doufala, že letošní předzápis prožiji v menším stresu a všechno potřebné
vyřeším pomocí internetu v pohodlí svého pokoje.
Má představa byla lichá. Do Olomouce jsem se kvůli
STAGu projela dvakrát a poslední záležitosti řešila už
za výuky osobně u jednotlivých profesorů. A to jsem
se zatím nepotřebovala zapisovat na zkoušky, s tím si
taky ještě užiješ legrace. Přitom je to docela vážná
věc.
H. Marešová, studentka 3. ročníku rekreologie FTK:
Chtěla bych se zúčastnit programu Erasmus pro naši
fakultu a vyjet studovat na semestr do zahraničí. Byla
by to pro mě první zkušenost se studiem v zahraničí.
Láká mě Amerika, Austrálie, Asie a Nový Zéland.
Program sice na naší fakultě probíhá, ale cílovými
destinacemi jsou zatím pouze evropské země, a to
především severské státy a Anglie. Byla bych proto
moc ráda, kdyby program fakulta rozšířila na celý
svět.
Doc. V. Suchánek, Ph.D., Katedra teorie dějin
dramatických umění: Věcí, které bych od Univerzity
Palackého očekával, je více. Byl bych rád, aby
Rektorát a Děkanát Filozofické fakulty respektovaly
koncepci výuky kateder a nezanášely do řízení socialistická direktivní kritéria. Nejenže porušují statut
konviktu, jehož výuka se ocitá na vedlejší koleji, ale
přednost mají reprezentativní a společenské univerzitní akce. Konkrétně se tento problém týká například
Academia filmu 2004, který obsadil učebny bez
ohledu na výuku. Paradoxní na tom je, že zařízené
projekční sály jsou i na Rektorátě. Zdá se mi, že mezi

Botanická zahrada…
Dokončení ze str. 5
dukční schopností, druhy alergogenní, jejichž pyl,
případně přímý kontakt s nimi ohrožuje stále více
citlivých jedinců v naší populaci, a také druhy
s výrazným účinkem na lidské vědomí – od rostlin
tonizujících až k druhům rostlin psychotropních.
S přihlédnutím k období vrcholícího léta jsme
vybrali zástupce všech těchto skupin, abychom je
představili živé a doplnili je nejen jmenovkami, ale
také podrobnými údaji o jejich historii, vlastnostech
i o riziku, které jejich pěstování i spontánní přítomnost
v životním prostředí přinášejí. Na malé ploše zahrady
a tří expozičních záhonů tak měli návštěvníci možnost
uvidět – mnozí vůbec poprvé – jak vypadá např.
ambrosie, denně ohlašovaná v pylovém zpravodajství, ale také tabák i jeho další jedovatí příbuzní jako
rulík, blín i bájná mandragora a také durmany, zvláště
velmi dekorativní, avšak záludný druh se zavádějícím
jménem durman neškodný, Datura innoxia. Nejnebezpečnější druhy, jimž kralovala skupina skočců,
Ricinus communis, jsme raději umístili za dřevěný
plůtek, abychom návštěvníky (i organizátory) alespoň
symbolicky chránili od přímého kontaktu s rostlinami,
přestože s dalšími jedinci vystavených druhů se
mohou lidé běžně setkat na svých vlastních zahrádkách i na veřejných prostranstvích. Právě z bezpečnostních důvodů jsme se neodvážili do expozice
zařadit pravé indické konopí, ale nahradily jej rostliny
dvou odrůd technického konopí s pouze stopovým
obsahem psychotropního kanabinolu, na jejichž existenci – možná záměrně – zapomínají ti, kteří horlí pro
renezanci konopí jako užitkové plodiny.
(Dokončení příště.)
Ing. P. Havránek, CSc., prof. A. Lebeda, DrSc.,
Ing. E. Křístková, Ph.D., foto archiv autorů
Mezititulky redakce.
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Chcete získat vzdělání v anglickém jazyce
na mezinárodně uznávané univerzitě,
kde učí nebo hostují profesoři z více než 28 zemí?
Chcete poznat inspirující multikulturní prostředí proslulé vzdělávací instituce,
na které díky štědrému stipendijnímu programu studují studenti
ze 60 zemí všech kontinentů?

Staňte se studentem Středoevropské univerzity v Budapešti!

Central European University
byla založena roku 1991 a stala se mezinárodně uznávanou institucí,
jejíž význam překročil hranice středoevropského regionu.
Nabízí magisterské a doktorandské kurzy společenskovědních oborů.
Podrobné informace můžete získat na

informační schůzce
za účasti zástupce CEU
(Ivan Tsarikov, Director of Recruitment).
Kdy? 16. 11. 2004 v 10 hodin.
Kde? Informační centrum Univerzity Palackého, Biskupské nám. 11 (Zbrojnice).

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ

Rektoři Univerzity Palackého v Olomouci
Jaromír Hrbek – rektor „monarcha“
Zatím žádný z rektorů Univerzity Palackého v Olomouci se tak výrazně nezapsal do soudobých českých
dějin jako Jaromír Hrbek, který zastával funkci rektora
olomoucké univerzity v letech 1954–1963. Hrbkova
výrazná „stopa“ v českých dějinách je ale spojena
zejména s jeho funkcí ministra školství ČSR
(1969–1971). Jaromír Hrbek nejen „znormalizoval“
svěřený resort především prostřednictvím masových
personálních čistek, ale současně zásadním způsobem ovlivnil průběh a hloubku normalizačních opatření na počátku sedmdesátých let v celé společnosti.
Pro úplnost dodejme, že J. Hrbek v Olomouci působil
také jako děkan Lékařské fakulty (1953–1954) a děkan
Vysoké školy pedagogické (1957–1958).
Jaromír Hrbek se narodil 28. června 1914 ve Zlivi
u Českých Budějovic v rodině železničního úředníka.
Již v roce 1921 se rodina přestěhovala na Slovensko
do Bytči. Jaromír vystudoval reálné gymnázium v Žilině
(maturoval v roce 1931); vzdělání si doplnil následnou maturitní zkouškou z latiny v tehdejším Turčanském Sv. Martině. V letech 1932–1938 absolvoval
Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Zdůrazněme, že J. Hrbek byl vynikající student – a to jak na
gymnáziu, tak na vysoké škole. Bezprostředně po
svém vstupu na vysokou školu se stal členem
Komunistické studentské frakce (zkráceně Kostufra).
Jaromír Hrbek působil i v dalších levicově orientovaných studentských spolcích, kde záhy zaujal dominantní roli, takže byl delegován i do vedení „střechových“ ústředí československých vysokoškolských
studentů. V bohatém (ale také nemálo zpolitizovaném)
spolkovém studentském kvasu třicátých let minulého
století se Hrbek cítil „jako ryba ve vodě“. Proslul
zejména jako vynikající a plamenný debatér, který – za
použití bojové rétoriky i demagogické řečnické „zkratky“ – úspěšně „rozbíjel“ schůze pravicových i fašistických studentských sešlostí. Po promoci J. Hrbek
nastoupil na pražskou neurologickou kliniku, po uzavření českých vysokých škol byl zaměstnán v městských Sociálních ústavech v Praze-Krči a od dubna
1942 přijal místo vedoucího lékaře na neurologické
ambulanci v Plzni. Zde se zapojil do odbojové činnosti. V roce 1945 – v předvečer osvobození Plzně –
zaujal významné postavení v místním revolučním
národním výboru, a dokonce zastupoval plzeňský
region v ilegální České národní radě sdružující odbojové orgány a připravující ozbrojené vystoupení (v době
Hrbkova „ministrování“ byla ale jeho účast v protifašistickém odboji zpochybněna v západoněmeckém
tisku).
Po osvobození Jaromír Hrbek pracoval nejprve
jako primář neurologického oddělení plzeňské nemocnice a posléze – v rámci budování pobočky pražské
Lékařské fakulty v Plzni – jako přednosta zdejší
neurologické kliniky. To se již angažoval ve stranických funkcích na úrovni okresu i kraje. Nemalý
rozruch vyvolal Hrbkův habilitační spis „Dialektický
materialismus a zásadní otázky neurologie a psychologie“. Profesorský sbor pražské Lékařské fakulty
Hrbkovu habilitaci zamítl – především proto, že předloženou práci pokládal za práci filozofickou. Odmítnutí
habilitace však J. Hrbkovi a komunistické straně
posloužilo jako důkaz diskriminace komunisticky
smýšlejících vědců. A tak „venia docendi“ obdržel
J. Hrbek až po únoru 1948 – se zpětnou platností
k lednu 1948, aby ještě v témže roce byl jmenován
mimořádným profesorem.
Nástup „nových poměrů“ po únoru 1948 dovolil
J. Hrbkovi pustit se do práce na svém dávném snu –
a to na gravitační teorii. Společně se svým dlouholetým přítelem neurologem Václavem Čedíkem hodlal
„vtěsnat“ teorii gravitace do schémat dialektického
materialismu. Bývalý příslušník levicových „Junáků
přírody a práce“ V. Čedík byl totiž pro Hrbka v otázkách
dialektického materialismu nepřekonatelnou autoritou.
V roce 1931 totiž Čedík sepsal (pod „junáckým“
pseudonymem „Antar“) brožuru „ABC dyalektyckého
materializmu (Metoda správného mišlení)“. Aby svoje
výtvory Čedík náležitě zpopularizoval mezi „lidem“,
zkonstruoval pro toto dílko dokonce „proletářský

pravopis“, užívající (ač nedůsledně) ypsilonu jen po
tvrdých souhláskách. Oba soudruzi poprvé prezentovali své fikce o gravitační teorii veřejně v březnu
1949 – „Bylo to prostě Waterloo,“ uznal Jaromír
Hrbek v sedmdesátých letech. Oba samozvaní fyzikové se proto rozhodli dokázat svou svéráznou teorii
experimentem. Finančně i politicky podpořeni tehdejším ministrem informací Václavem Kopeckým nechali
experimentátoři zhotovit platinové koule, které v dubnu
1950 vrhali do dolu sv. Anny u Příbrami. Pohyb
platinových koulí byl proměřován, aby se – podle
teorie soudruhů Čedíka a Hrbka – prokázaly vedle
Newtonových přírůstků tíže i Hrbkem proklamované
záporné indexy úbytku tíže. Vedle vlastních fyzikálních
výzkumů se oba soudruzi aktivně zapojili do propagace pavlovovského učení i sovětských diskusí o biologických výzkumech Trofima Denisoviče Lysenka a Olgy
Borisovny Lepešinské. Zdá se ale, že hyperaktivní
politizující experimentátoři začali být trnem v oku
některého vysokého stranického funkcionáře, a proto
je vládnoucí strana „rozsadila“: Václav Čedík putoval
na neurologickou kliniku do Prahy (zemřel v roce
1955) a Jaromír Hrbek se v roce 1951 ocitl na UP
v Olomouci. Odchod do Olomouce Jaromír Hrbek
ovšem později prezentoval jako stranický konflikt.
Tato životní epizoda nastávajícího olomouckého rektora je dodnes poněkud nejasná
A právě na olomoucké Lékařské fakultě zahájil
aktivní, nesmírně pracovitý, charismatický a více než
dostatečně politicky vybavený Jaromír Hrbek svoji
hvězdnou kariéru. Začal jako vedoucí Katedry neurologie a přednosta Neurologické kliniky FN, přičemž při
uvedené katedře založil Laboratoř pro výzkum vyšší
nervové činnosti. Již v roce 1952 byl vědeckým
proděkanem LF UP, potom jejím děkanem a konečně
rektorem olomouckého vysokého učení. V roce 1956
obdržel Hrbek profesorský titul a titul doktora lékařských věd, v roce 1960 se stal členem-korespondentem Československé akademie věd.
Co ale říci k Hrbkově rektorskému období? V letech
1954–1958 Jaromír Hrbek stál v čele univerzity
sestávající pouze z Lékařské fakulty, navíc existenčně
permanentně ohrožované dynamicky se rozvíjející
„socialisticky industrializovanou“ Ostravou. Rektor
Hrbek se proto vehementně snažil „přetáhnout“ do
Olomouce brněnskou farmaceutickou fakultu a neváhal přitom rozehrát širokou škálu zákulisních jednání,
tlaků i triků, využívaje přitom svých bohatých vazeb
s tehdejšími stranickými a státními špičkami. Existenci brněnské farmaceutické fakulty tak načas zachránil
pravděpodobně jen blížící se zánik olomoucké Vysoké
školy pedagogické, který vrátil do lůna olomoucké
univerzity další dvě fakulty – Filozofickou a Přírodovědeckou. Jaromír Hrbek se nato vrhl do dalšího
nemalého úkolu – do výstavby Teoretických ústavů
LF UP, které – i když za cenu nemalých těžkostí
a malverzací – byly dokončeny na počátku 60. let
minulého století jako v Olomouci vůbec první (a na
dlouhou dobu také poslední) univerzitní výukový
komplex vystavěný na „zeleném drnu“. Až do počátku
šedesátých let bylo Hrbkovo postavení na olomoucké
univerzitě zcela dominantní. Proto se např. atmosféra
na LF UP označovala zkratkou „DHF“ – „Drž hubu
furt!“; táž fakulta společně s Fakultní nemocnicí
obdržely přízvisko „nemocnice u dvou nemilosrdných
bratří“ – na LF UP totiž působil i rektorův bratr Jan
Hrbek.
Na počátku 60. let však Hrbkovo výsadní postavení vzalo za své. Proti rektorovi začali totiž vystupovat
bývalí představitelé VŠP. Otevřený spor se rozhořel
kolem nominace na funkci děkana nově se utvářející
Filozofické fakulty. Tím se nakonec stal Hrbkův protežé Jaromír Lang, „estékáneumannolog“, přišedší do
Olomouce z pražské Filozofické fakulty. Jaromír Lang,
jedna z nejobskurnější postav působících na zdejší
univerzitě, „proslul“ zejména úsilím o odbornou
i existenční diskreditaci renomovaného literárního
historika Oldřicha Králíka, i když stranou nezůstal ani
jeho další „koníček“ – silná náklonnost k něžnému
pohlaví. V roce 1963 ukončil Hrbek své „rektorování“

a po jistých peripetiích opustil Olomouc i Lang, za
svého pobytu nemálo diskreditující Filozofickou fakultu a zejména její „vlajkovou lo “ – Katedru českého
jazyka a literatury.
V následujících letech se J. Hrbek soustředil
především na vědeckou práci – sestavoval své
celoživotní dílo, několikasvazkovou učebnici neurologie. Na politické scéně se výrazně objevil až v listopadu
1968 v souvislosti se zdravicí aktivu československosovětského přátelství, která v Olomouci vyvolala
nemalé a ostré protesty vůči Hrbkově osobě. V květnu
1969 – tedy bezprostředně po nástupu G. Husáka –
spolupodepsal dopis proti 13 hlavním představitelům
„pravicového oportunismu“ na UP. To již vystupoval
jako vedoucí představitel Levé fronty, intelektuální
odnože neostalinských „ultras“, požadujících ostré
zákroky proti stoupencům Pražského jara (protagonisté Levé fronty koncipovali roli této organizace jako
„pancéřovou divizi komunistické strany“). Dodejme,
že na platformě Levé fronty se Hrbek sešel s dalšími
„Olomoučáky“ – s již zmiňovaným Jaromírem Langem (po odchodu z Olomouce Lang působil na
Univerzitě 17. listopadu v Praze) a lékařem Miloslavem Matouškem. Do křesla ministra školství ČSR
Hrbek usedl v srpnu 1969. Během svého „ministrování“ řídil a organizoval bezprecedentní personální
čistku, která zásadním způsobem desavuovala terciární školství v českých zemích až do roku 1989.
V roce 1971 Jaromír Hrbek nečekaně své ministerské
působení ukončil. Ultraradikální fundamentalistický
„mouřenín“ tak splnil svoji funkci a Gustávu Husákovi,
orientujícího průběh tzv. normalizace především na
přiměřené dávky „mléka“ a „strdí“ (parafrázujeme
autentický výrok G. Husáka), přestal vyhovovat.
Rozčarovaný Hrbek se tak v Olomouci s aktivitou
sobě vlastní opět vrátil k odborné práci. Přetvořil
„svoji“ laboratoř na celouniverzitní výzkumný ústav
(1971) a o dva roky později se stal řádným členem
ČSAV (akademikem). Kupodivu nezanevřel ani na
svou dávnou lásku – gravitační teorii. V roce 1979
vlastním nákladem vydal rozsáhlé dílo s názvem
„Radiační teorie gravitace“, na jejímž podkladě Univerzita Palackého v Olomouci neúspěšně navrhla
Jaromíra Hrbka na udělení Nobelovy ceny za fyziku.
Jenže Hrbkovy teorie s nadšením přijal jedině další
bývalý ministr školství, František Kahuda, který rozpracoval vize svého rezortního kolegy v teorii o tzv.
mentionech jako hmotných jednotkách duševního
života. Co tedy bylo cenné na Hrbkově kvantitativně
jistě úctyhodném díle? To by museli zhodnotit příslušní vědní specialisté. Je ale zřejmé, že se v Hrbkových
pracích projevovala obsese „natěsnat“ neurologickou
problematiku do marxistických pouček a schémat.
V této souvislosti bývá připomínána Hrbkova teorie
„pravé ruky“, publikovaná v roce 1978. Hrbek se
opřel o dílo Bedřicha Engelse „Podíl práce na polidštění opice“ a vysvětloval lidskou „pravorukost“
a „levorukost“ rozdílnou polohou slunce, tedy tzv.
mobilním heliotropismem. Pralidé se prý v Evropě při
sběru jedlých bobulí museli obracet jižním směrem,
clonit si sluncem oslněné oči levou rukou a sluncem
ozářenou pravou rukou trhali jedlé bobule. Proto jsou
Evropané – podle akademika Hrbka – s naprostou
převahou „praváci“. Naproti tomu na ostrově Celebesu, kde je heliotropismus opačný než v Evropě, prý
převažují „leváci“.
S manželkou Eliškou, rozenou Ortovou, měl Hrbek
dva syny – Jaromíra (1942) a Vladimíra (1944); oba
se stali lékaři. Talentovaný starší syn Jaromír tragicky
zahynul při autonehodě v roce 1968. Také Hrbkova
manželka působila na olomoucké Lékařské fakultě
a byla i politicky věrným Hrbkovým souputníkem,
když na počátku tzv. normalizace působila jako členka
tzv. komise pro řízení stranické práce na UP. Zde
vytvořila společně s Emilií Brokešovou a Alicí Němečkovou dodnes „populární“ trojlístek „grácií“ olomoucké Lékařské fakulty v těchto pohnutých dobách.
I o šest let mladší a již zmíněný bratr Jaromíra Hrbka
Dokončení na str. 8
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placená inzerce

Diskuse, názory, ohl asy
Reakce na článek
„Prezident a univerzita“ (ŽUP č. 6)
S údivem a nakonec znechucením jsem přečetl
komentář magistra Špičky k nedávné návštěvě prezidenta Václava Klause. Ačkoliv uznávám právo na
vlastní názor a svobodu slova, nejsem si jistý tím, zda
je vhodné, aby měl v Žurnálu možnost otisknout
„kdokoliv cokoliv“. V případě magistra Špičky totiž
nejde o objektivní nebo subjektivní hodnocení, nýbrž
o hanlivý text znevažující prezidenta republiky. Takto
zaujatým projevům by dle mého názoru neměl být
v celouniverzitním periodiku dáván prostor.
Mgr. J. Jodas, absolvent FF UP

Poznámka redakce
Situací, kdy si redakce není zcela jista, zda skutečně
každý příspěvek člena univerzitní obce musí být
v týdeníku UP publikován, nebývá mnoho. Pokud je
to však jen trochu možné (při zachování elementárních pravidel slušného vyjadřování), dáváme přednost riziku negativních reakcí, které takové texty
mohou vyvolat, před jakoukoli cenzurou.
-mav-

…A PŘÍŠTÍ TÝDEN…
8. LISTOPADU
Z. Kirková: Setkání s bohyněmi – Žena v taoistickém
myšlení. Měsíc asijské kultury. FF UP, U1, 19 hod.

10.–11. LISTOPADU
Dějiny a kultura na Moravě. Jubilejní konference
Historická Olomouc XV.

Za kapku mandragory. Renesanční komedie v nastudování Malé scény Zlín. UC UP, Divadelní sál, 20 hod.

11. LISTOPADU
Pozor, divadlo! (Achtung, Theater!). Premiéra videodokumentu o mezinárodnímu festivalu Divadlo 2003
v Plzni. UC UP, filmový sál, 15 hod. (V průběhu dne se
také uskuteční přednáška Berlínského divadla.)

9. LISTOPADU
Prof. P. Jebelean (West University of Timisoara,
Rumunsko): A class of inequality problems with pLaplacian. Seminář z diferenciálních rovnic. PřF UP,
Tomkova 40, posluchárna č. 202, 13.30 hod.
Tchang Jün-ling Rusková: Jak se žije Číňance v ČR.
Měsíc asijské kultury. FF UP, U1, 19 hod.
10. LISTOPADU
Slyšet jinak. Koncert v rámci semináře zaměřeného
na tvořivost a improvizaci v hudební výchově. UC UP,
Kaple Božího Těla.

Prenatální diagnostika a metody fetální medicíny.
Pracovní den. Pořádá Ústav lékařské genetiky a fetální
medicíny LF UP.

Rektoři Univerzity Palackého…
Jan Hrbek získal na UP profesorský titul a na počátku
sedmdesátých let zde pracoval jako prorektor a přednosta Patofyziologického ústavu.
Osobně prý byl Jaromír Hrbek – a to především
v sedmdesátých a osmdesátých letech – zcela
odtržen od reality. Dodnes pamětníci připomínají
dobově tradovanou legendu, že Jaromír Hrbek nikdy
nebyl na olomouckém náměstí. A kdyby tam byl prý
dopraven, tak by nenašel cestu zpátky. Veškeré

Dokončení ze str. 7
eventuální koníčky substituovala vědecká práce, a už
v oblasti neurologie, nebo v matematice a fyzice.
Jaromír Hrbek pracoval na olomoucké neurologii
ve funkci profesora konzultanta až do jarních měsíců
roku 1989. Postupující těžká nemoc mu pravděpodobně znemožnila jakoukoli konfrontaci s novými
společenskými a politickými poměry po listopadu
1989. V pořadí čtvrtý rektor UP v Olomouci Jaromír
Hrbek zemřel v Olomouci 22. července 1992.
P. Urbášek

IV. Kardiointervenční den. Pořádá I. interní klinika FN
Olomouc. Posluchárna Neurologické kliniky FN a LF UP.
Čínská žena – její postavení, život a boj v čínské
společnosti. Filmový maratón (10 hod. Ibiškové
městečko, 13 hod. Rudé pole, 15 hod. Ženy od jezera
vonných duší, 17 hod. Svůdný měsíc). Měsíc asijské
kultury. FF UP, filmový sál.
11.–13. LISTOPADU
Přehlídka Raúl Ruiz – Dialogy exulanta (11. 11.,
19 hod. Tři smutní tygři, 11. 11., 21 hod. Hypotéza
o ukradeném obraze, 12. 11., 20 hod. Komedie
nevinnosti, 13. 11., 10 hod. Tři námořníkovy koruny,
13. 11., 18 hod. D. Čeněk: Filmová tvorba Ruize –
přednáška, 13. 11., 19 hod. Toho dne). UC UP,
filmový sál.
12. LISTOPADU
Čínská žena – její postavení, život a boj v čínské
společnosti. Filmový maratón (10 hod. The Actress,
13 hod. Chunking Express, 15 hod. Fallen Angels,
17 hod. Vyobcovaná, 19 hod. In the Mood for Love).
Měsíc asijské kultury. FF UP, filmový sál.
-red-
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