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 K posluchačům nastupujícím do prvních
ročníků studia na UP přibyli 30. září jejich nejstarší kolegové. V aule Filozofické fakulty byli
slavnostně imatrikulováni jako studenti Univer-red-, foto -mo-4
zity třetího věku.

Projekt řešený na UP obdržel
Cenu předsedy GAČR
 Předseda GAČR každoročně oceňuje tři nejlepší

projekty financované z prostředků Grantové agentury. Slavnostní předání cen letos proběhlo 8. 10.
v refektáři Profesního domu Matematicko-fyzikální
fakulty Univerzity Karlovy. Mezi oceněnými byl projekt „Neotenie a speciace u nadčeledi Elateroidea
(Coleoptera)“ doc. Ladislava Bocáka, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty UP a doc. Milady Bocákové,
Ph.D. z Pedagogické fakulty UP. Na řešení projektu
se podíleli i studenti PřF Mgr. Z. Levkaničová, Mgr.
M. Dvořák, Mgr. R. Kundrata a M. Brlík.
Tento projekt byl věnován studiu evoluce brouků
(Coleoptera), kteří představují přibližně čtvrtinu popsaných živočichů. Velmi rozsáhlý soubor molekulárních
dat umožnil sestavení první rozsáhlé molekulární
fylogeneze skupiny a testování příčin vzniku jejich
mimořádné diversity. Byla odmítnuta dřívější hypotéza
o příčinné souvislosti mezi vznikem kvetoucích rostlin
a druhovou rozmanitostí brouků i hypotéza o mimořádné rychlosti tvorby nových druhů v této linii. Jejich
evoluční úspěch se podle posledních poznatků odvíjí
od dlouhodobého přežívání většiny linií a neobyčejné ekologické plasticity. Takto brouci dokázali přežít
několik období globálních vymírání a následně se
adaptovat na změněné podmínky.
Zvláštní pozornost byla věnována evoluci neotenních linií brouků. Morfologie těchto skupin je ovlivněna
nedokončenou až chybějící metamorfózou do té míry,
že na morfologických znacích nemůže být založena
jejich klasifikace. Dospělá stadia si zachovávají v někDokončení na straně 7

Rektor UP a děkanka Právnické fakulty UP
si Vás dovolují pozvat na

udělení čestného doktorátu

JUDr. Otakaru Motejlovi

za celoživotní přínos právním vědám
Slavnostní akt se koná ve středu 21. 10.
od 11 hodin v aule Právnické fakulty UP.

Pro opakované volby rektora UP
bylo navrženo třináct kandidátů
 V rámci opakovaného řízení o návrhu na jmenování rektorem UP pro funkční období od 1. 2. 2010 do 31. 1.
2014 měli členové akademické obce možnost do 14. 10. předložit písemné návrhy na funkci rektora UP. Kancelář
AS UP do tohoto data obdržela celkem třináct návrhů: prof. Ivo Barteček, prof. Lubomír Dvořák, Mgr. Jakub Dürr,
prof. Jan Hálek, prof. Milan Kolář, prof. Miroslav Mašláň, doc. Josef Molnár, prof. Jaroslav Opavský, doc. Martin
Rulík, doc. Eliška Sovová, prof. Jitka Ulrichová, doc. Jaroslav Vomáčka a doc. Miroslav Vysoudil.

Volební komise ve složení dr. J. Langer (předseda, PdF), doc. E. Sovová (LF), JUDr. M. Bartoň (PF)
a JUDr. M. Hodulík (PF), v těchto dnech zjišťuje, kteří z navržených kandidátů s kandidaturou souhlasí.
Jejich seznam zveřejní do 19. 10. na úřední desce
univerzity a hned poté – 20. 10. budou zveřejněny
také volební programy kandidátů.
Dalším krokem k opakované volbě rektora bude
veřejná prezentace kandidátů a jejich diskuse se členy
akademické obce UP. Uskuteční se 20. 10. od 13 hodin
v aule Přírodovědecké fakulty UP na třídě 17. listopadu; na tento den je od 12 hodin vyhlášeno rektorské
volno. I tentokrát bude připraven živý přenos na Žurnálu Online. První, případně druhé a třetí kolo voleb se
uskuteční 4. 11. na veřejném zasedání AS UP.

Opakované řízení vyhlásil Akademický senát
bezprostředně poté, kdy se na svém „volebním“
zasedání 7. 10. ani ve třetím kole neusnesl, kterého kandidáta navrhne ministrovi ke jmenování rektorem. Nadpoloviční většinu senátorských hlasů
nezískal ani prof. Ivo Barteček, ani prof. Lubomír
Dvořák.
-mav-, -map-

volba
rektora

Sledujte webové
stránky UP
a Žurnál Online:
informace, diskuse
a živý přenos!

Právnická fakulta UP získala na osm let reakreditaci
studijního oboru Právo
 Právnická fakulta UP dosáhla významného úspěchu. Na svém zasedání, které proběhlo 14.–16. září
v Medlově, jí totiž udělila Akreditační komise reakreditaci magisterského oboru Právo na nadstandardní dobu
osmi let. Kromě ní fakulta nově získala i možnost udělovat v rigorózním řízení titul doktor práv – JUDr.

„Jsme velmi potěšeni, že Akreditační komise
reakreditaci udělila na takto dlouhou dobu, tedy na
osm let. Dříve ji udělovala vždy jen na čtyři roky,
což je běžné, ale my jsme dlouho bojovali o to, aby
to bylo na delší dobu, a teď se nám to konečně
podařilo. Navíc byla reakreditace schválena velmi
rychle, bez průtahů a připomínek, což svědčí o tom,
že jsme komisí vnímáni skutečně pozitivně. Důkazem toho je ostatně i to, že jsme získali akreditaci
nejen pro magisterský stupeň, ale i pro rigorózní
řízení, což je přínosné doplnění rovněž letos nově
akreditovaného doktorského studijního programu
Teoretické právní vědy. Potvrdili jsme tak svoji

pozici třetí nelépe hodnocené právnické fakulty
v republice,“ komentuje úspěch Právnické fakulty
její děkanka prof. Milana Hrušáková, CSc.
Koncepce oboru Právo je založena na studiu
všech odvětví českého práva a na studiu základů
práva evropských společenství. Předmětem studia
jsou rovněž právní systémy a řády evropských zemí,
evropských a mimoevropských společenství a právo
mezinárodní soukromé a veřejné. Absolventi fakulty
mají možnost uplatnění ve sféře judiciální, v advokacii, na státních zastupitelstvích, ve sféře veřejné
správy i ve sféře tuzemského a zahraničního obchodu a také v diplomatických službách.
-chat-
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O olomoucký výzkum
se zajímají Číňané
 Atašé pro vědu a výzkum a druhý sekretář z čín-

ské ambasády spolu se zástupcem agentury na
podporu podnikání a investic CzechInvest přijeli do
Olomouce, aby zde získali informace o výzkumných
projektech a klastrech, které by byly potenciálně
zajímavé pro investory z Číny. Navštívili také Vědeckotechnický park UP.
„Pro čínskou delegaci jsme připravili prezentaci výzkumných projektů UP a představení klastrů,
což jsou sdružení firem, které využívají výzkumného zázemí univerzity,“ řekl Ing. Jiří Herinek, ředitel
VTP. Zázemí pro výzkum v oblasti nanotechnologií
představil prof. Miroslav Mašláň. „Máme konkrétní
výsledky ve světově unikátní technologii na čištění
průmyslových vod metodou, která je šetrná k životnímu prostředí,“ řekl. Dalším světovým unikátem
jsou přípravky regulující růst rostlin, které prezentoval vedoucí Laboratoře růstových regulátorů prof.
Miroslav Strnad. Výzkum byl již dokončen i u přípravků, které oddalují stárnutí kůže. Olomoučtí vědci
byli také úspěšní v získání významných finančních
prostředků na vybudování Centra Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.
Také výzkumu nových léčiv proti rakovině pomohou nové výzkumné prostory, a to díky projektu
BIOMEDREG a vzniku a rozvoji klastru medicinální
a biologické chemie MedChemBio. „Olomouc se
stává centrem výzkumu v této oblasti,“ uvedl doc.
Marián Hajdúch, vedoucí Laboratoře experimentální
medicíny a manažer projektu BIOMEDREG.
„Získané informace nás překvapily. Pro naše
výzkumná pracoviště a klastry budete důležitým
partnerem,“ uzavřel setkání pan Zhan, atašé pro
vědu a výzkum z čínské ambasády. Informace, které získal zpracuje a pošle do největších čínských
klastrů a vědeckovýzkumných pracovišť. Ty pak
vyšlou své vlastní delegace a dohodnou detaily
možné spolupráce.
-jh-, -mar-

Ex Libris s Violou Fischerovou
 V rámci pokračování cyklu autorských besed
a čtení Ex Libris navštívila 6. 10. Univerzitu Palackého
Viola Fischerová. S básnířkou, překladatelkou, dcerou
filozofa a sociologa Josefa Ludvíka Fischera, první-

ho rektora obnovené UP, hovořil v podvečer v jedné
z poslucháren Filozofické fakulty UP doc. Lubomír
Machala, vedoucí Katedry bohemistiky FF UP.
-map-, foto – mo-

Quo vadis, kartografie?

aneb Po dvanácti letech zase v Olomouci
 Zhruba dvě stovky odborníků na kartografii, geodézii, geografii, geoinformatiku a další
příbuzné obory z České republiky, Polska a Slovenska se ve dnech 30. 9. až 2. 10. se
sešli na 18. kartografické konferenci v olomouckém Regionálním centru. Cílem tohoto
setkání bylo prezentovat výsledky dosavadní práce, načerpat nové poznatky, zhlédnout
nejnovější produkty, konzultovat záměry či kontaktovat nové partnery. Veřejnost pak
mohla zhlédnout unikátní doprovodné výstavy.

Ty byly ostatně největším lákadlem konference, jejíž motto - Quo vadis, kartografie?
- bylo všudypřítomné po celou dobu setkání. Zájemci o danou oblast mohli zhlédnout
technickou výstavu, na níž se prezentovala
kartografická vydavatelství a geoinformatické firmy, navštívit stánky vysokých škol
s ukázkami sylabů a studentských prací
nebo expozici mapující historii české i světové kartografie. Při této příležitosti byly k vidě-

Týden improvizace: na netradičních místech a o dva dny delší
 Širokému spektru zájemců o současné alternativní umění byl určen festival Týden improvizace, který v Uměleckém centru proběhl ve
dnech 5.–11. 10. Čtvrtý ročník této přehlídky byl
ve srovnání s loňskem o dva dny delší, konal se
mj. na netradičních místech v centru Olomouce
a nabídl jak němý film za doprovodu živé hudby, čistou divadelní improvizaci, improvizaci
jako sport podle daných pravidel, divadelní
představení se základní kostrou a prostorem
pro hereckou improvizaci, tak výtvarnou instalaci oživenou performancí.
„Pronikání uměleckých druhů - hudba
a film, divadlo, výtvarné umění, atd. - dává
nové možnosti pro tvůrce i diváky a nabízí
nová setkání. Zcelujícím motivem pro náš
festival bývá zkoumání toho, kam jednotlivé
umělecké druhy kráčí za použití improvizace,“
řekl Žurnálu Jan Žůrek, dramaturg festivalu.
Během přehlídky bylo v hanácké metropoli
promítnuto celkem dvanáct snímků na třech
místech (fresh walk) – boční stěně České
spořitelny na tř. Svobody, v katedrále sv. Václava, na hradbách, resp. zahrádce u letního
kina. Zájemci se mohli setkat se dvěma nejuznávanějšími seskupeními, které se tímto
typem divadla zabývají – pražským souborem PRA.L.I.NY a ostravským OSTR.UŽ.I.NY,

Výstava k připravované světové premiéře
 Poodhalení nového hudebního projektu představuje výstava

„Labyrint vášně – kostýmy, masky a jiné návrhy“, jejíž vernisáž
proběhla 7. 10. v olomouckém Café 87 Muzea moderního umění.
Nové hudební drama skladatele a pedagoga dr. Tomáše Hanzlíka
a libretisty Mgr. Davida Hrbka „Labyrint vášně“ bude uvedeno
se souborem Ensemble Damian ve světové premiéře 23. 11.
v Moravském divadle Olomouc.
Dr. Tomáš Hanzlík, člen Katedry hudební výchovy PdF, je
zakladatelem hudebního festivalu Baroko, který se zaměřuje
na uvádění novodobých premiér neznámých děl. S Ensemble
Damian, jehož je uměleckým vedoucím, uvádí vedle staré hudby
a vlastních děl také autory z minimalistického kruhu.
Výstava doplněná fotografiemi z první zkoušky potrvá do 2. listopadu. Více informací viz www.olmuart.cz.
-red-

//

ní jak historické exponáty, např. glóby ze 17.
století nebo naprostý unikát v podobě kopie
Portolánového atlasu z roku 1563, tak nejmodernější technologie, jakými jsou lentikulární
a anaglyfové mapy, vyvolávající prostorový
vjem. „V době každodenního používání satelitních navigací v dopravě a v mnoha dalších
odvětvích hrají mapy, plány, atlasy, snímky
a analýzy nezastupitelnou roli. Naší profesní
povinností je zajistit odpovídající vývoj kartografie a podpořit spolupráci s dalšími vědními
disciplínami a technologiemi, které povedou
k tvorbě kvalitních a žádaných kartografických děl,“ řekl uvedl Vít Voženílek, předseda
organizačního výboru konference a vedoucí
Katedry geoinformatiky PřF.
Záštitu nad prestižní konferencí, která se
do hanácké metropole vrátila po dvanácti
letech, převzali rektor UP prof. Lubomír Dvořák, hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin
Tesařík a poslanec Evropského parlamentu
Ing. Jan Březina.
-map-, foto -mo-

zajímavé byly taktéž inscenace Divadla Husa
na provázku, volná improvizace česko-finské
divadelní skupiny Krepsko či improvizační
workshopy věnované např. žonglování.

Týden improvizace pořádá Divadlo Konvikt o. s., jehož členy jsou výhradně studenti
Katedry divadelních filmových a mediálních
studií FF UP.
-map-, foto -mo-

FNO získala národní akreditaci.
Co to znamená?

 Fakultní nemocnice Olomouc se stala čtvrtou

fakultní nemocnicí v zemi, která úspěšně splnila
podmínky udělení akreditace Spojené akreditační
komise České republiky. Pro pacienty olomoucké
fakultní nemocnice znamená udělení této akreditace důležitou záruku, že péče poskytovaná v tomto
zdravotnickém zařízení je kvalitnější a bezpečnější.
„Z dlouhodobého hlediska je to velmi důležitý
krok, který nemocnice zvládla. Akreditace je prozatím
dobrovolná, ale zdravotní pojišťovny budou postupně vytvářet mechanismy, které budou zvýhodňovat
akreditovaná zařízení. Vlastní akreditace je společným úspěchem všech zaměstnanců této nemocnice,
protože při závěrečném auditu prověřovali experti ze
Spojené akreditační komise ČR všechna naše pracoviště, tedy zdravotnická i nezdravotnická,“ uvedl
ředitel FNOL MUDr. Radomír Maráček.
Z tiskové zprávy vybrala -map-

 UDÁLOSTI  UDÁLOSTI  UDÁLOSTI  UDÁLOSTI  UDÁLOSTI 

Přírodovědecká fakulta má kromě „zlatých“
už i „stříbrné“ absolventy
 Na tradici svých „zlatých promocí“ navázala Přírodovědecká fakulta UP uspořádáním

první „stříbrné“. Po pětadvaceti letech se tak 3. 10. ke slavnostnímu aktu znovu sešla téměř
stovka z těch absolventů, kteří dokončili svá studia na fakultě v roce 1984.
V aule nové budovy fakulty na tř. 17. listopadu se bývalí studenti sešli s rektorem UP prof.
L. Dvořákem, děkanem PřF prof. J. Ševčíkem, s proděkankou doc. E. Tesaříkovou a proděkany
doc. J. Molnárem a prof. T. Opatrným. Na žádost absolventů byli pozváni také jejich vyučující
- za matematické obory to byli doc. J. Zedník a dr. Srovnal, dále prof. Kameníček za chemické
obory, prof. Bičík za biologické obory, dr. Lepka a dr. Fňukal za vědy
o Zemi. Chemiky doplnil prof. Ševčík, matematiky doc. Molnár a doc.
Tesaříková, fyziku měl na starosti
prof. Dvořák a prof. Opatrný.
Po promoci následovala prezentace fakulty a přípitek rektora UP na
terasách posledního patra Děkanátu PřF. „Stříbrní“ absolventi pak
měli možnost prohlédnout si novou
budovu PřF a navštívit katedry, na
kterých studovali.
Z 250 posluchačů, kteří v roce
1984 úspěšně uzavřeli svá studia na
PřF, bylo nejvíce budoucích matematiků, kteří tvořili většinu také při
účasti na stříbrné promoci. S některými z nich přijeli i jejich rodinní příslušníci.
Z ohlasů, které organizátoři zaznamenali, je zřejmé, že absolventy akce potěšila. Někteří
se setkali poprvé od ukončení studia, jiní se setkávají pravidelně.
Další „Zlatou promoci“ svých absolventů, tentokrát z roku 1959, připravuje Přírodovědecká
fakulta 6. 11. opět v prostorách nové budovy fakulty.
-mav-, foto archiv PřF

Z JeDnÁní věDecké raDy UP
 Na zasedání Vědecké rady UP, které proběhlo 5. 10. ve velké zasedací síni Rektorátu UP, byly projedná-

ny a schváleny návrhy na jmenování doc. Zdeňka Dvořáka, Ph.D. vedoucího Katedry buněčné biologie a genetiky PřF, profesorem pro obor Biochemie, doc. Jany Burešové, CSc., vedoucí Katedry
historie FF, profesorkou pro obor Historie, a doc. Jany Kašpárkové, Ph.D., z Katedry experimentální
fyziky PřF, profesorkou pro obor Biofyzika. Všechny schválené návrhy budou postoupeny MŠMT ČR
k dalšímu řízení. Neschválen byl naopak návrh na jmenování doc. Mgr.art. Ireny Medňanské, PhD.,
z Katedry hudby Fakulty humanitních a přírodovědných věd Prešovské univerzity, profesorkou pro
obor Hudební teorie a pedagogika.
 Na návrh CMTF Vědecká rada UP schválila udělení Ceny Františka Palackého v roce 2010 Kardinálu
prof. Tomáši Špidlíkovi, SJ.
 V další části programu Vědecká rada UP projednala Aktualizaci dlouhodobého záměru UP na rok 2010
a schválila žádost Filozofické fakulty o akreditaci řízení ke jmenování profesorem v oboru Klinická
psychologie, která bude postoupena akreditační komisi MŠMT.
-red-

Robotické centrum ve Fakultní nemocnici Olomouc
 Od poloviny srpna provádějí lékaři Fakultní nemocnice Olomouc specializované výkony s použitím operač-

ního robotického sytému da Vinci. Špičkovou robotickou techniku využívá nemocnice k některým urologickým
a gyneokologickým operacím a také k výkonům v břišní a hrudní chirurgii. Nemocnice jej pořídila za šedesát
milionů korun, polovinu této částky poskytl jako dotaci stát.
Operační robot da Vinci je složený ze tří hlavních
částí. Operační konzola má čtyři ramena, na nichž se
podle typu operace obměňují nástroje. Druhou částí
je přístrojová věž a třetí takzvaná ovládací konzola,
odkud operatér řídí ramena s nástroji a kde má díky
3D obrazu dokonalý přehled o operované oblasti.
Jeho spolupracovníci mohou výkon sledovat na dvou
obrazovkách přímo na sále. Pacient je během operace na operačním stole ve speciální poloze šikmo
hlavou dolů. Robot je umístěn u operačního stolu,
nástroje jsou do pacientova těla zavedeny pomocí
několika miniaturních vpichů. U operačního stolu
stojí rovněž lékař-asistent a instrumentářka, na sále
je přítomen také technik. Operatér řídí robotova
ramena s nástroji z řídící jednotky - konzoly ze vzdálenosti několika metrů, v podstatě by bylo možné je
ovládat i z jiné místnosti. Všechny pohyby robota
jsou zpracovávány počítačem, který zpřesňuje práci
chirurgických nástrojů v pacientově těle.
Největší zkušenosti s robotickým operováním
mají lékaři Urologické kliniky, kteří zatím provedli
jedenáct operací, gynekologové dosud využili robotický systém při čtyřech operacích. V břišní a hrudní
chirurgii by měl robotický systém sloužit k odstraňo-

Svět divadla v galerii konviktu
 Nedávno instalovaná výstava Svět divadla – 50 let
Divadelního ústavu a jeho publikací dokumentuje prostřednictvím zhruba šedesáti titulů, jak se proměňoval Divadelní ústav, jeho vydavatelská činnost i české

divadlo a česká teatrologie vůbec. V Galerii v podkroví UC UP jsou v těchto dnech až do 23. 10. k vidění
významné edice, které Divadelní ústav vydával i jeho
nejúspěšnější tituly. Jeden z oddílů výstavy je věnován
oblasti scénografie, další prezentuje významný ediční
projekt Česká divadelní encyklopedie. Část výstavy
je věnována také systematické činnosti Divadelního
ústavu na poli dokumentace českého divadla.
Výstavu uspořádal Institut umění – Divadelní
ústav a Katedra divadelních, filmových a mediálních
studií FF UP při příležitosti oslav 50. výročí založení
Divadelního ústavu v Praze.
-map-, foto -mo-

„Náhubkový“ zákon
očima novináře

 V rámci kurzu Zpravodajství a publicistika hovořil
6. 10. o novele trestního řádu, tzv. náhubkovém zákonu, Michal Musil, zástupce
šéfredaktora listu MF Dnes.
Novela je v České republice
platná v od dubna 2009.
„Nejsem zastáncem tohoto
zákona, a to nejen z důvodů,
které se týkají médií. Podle
mne je jeho nynější znění
totiž přehnanou reakcí na
některé informace, které se
objevily v médiích, je účelovou reakcí politické elity, jak chránit sebe sama.,“
sdělil žurnalista před studenty UP v aule FF.
Jmenovaný zákon stanovuje až pětileté vězení
a vysokou pokutu tomu novináři, který zveřejní jakékoli údaje z policejních odposlechů. Trest mu hrozí
i v tom případě, že informace přinese ve veřejném
zájmu. Podle přijatého zákona trest hrozí také každému, kdo bez předběžného souhlasu zveřejní jméno
oběti trestného činu, a to i tehdy, když jde například
o politika, jehož napadli na ulici. „Zákon není sice likvidační, ale omezuje svobodu slova. Byl schválen téměř
bez diskuse. Senát jej vrátil zpět do Parlamentu ČR,
poslanci ho přesto přijali. Tradičním argumentem pro
jeho přijetí bylo, že tento zákon bude chránit soukromí
obyčejných a slabších lidí. Já se ale ptám, kdo jsou
vlastně tito lidé? Zkuste si je vyjmenovat“, řekl žurnalista Musil. Dodal, že v zemích Evropské unie zákon
podobný českému tzv. náhubkovému neexistuje.
-map-, foto -mo-

Za papír po akademicích do divadla
vání nádorů tlustého střeva a konečníku, chirurgové
plánují, že robota využijí také při operacích jícnu.
Fakultní nemocnice Olomouc je připravena
a schopna provádět operace odpovídající úrovni
medicíny 21. století i v rutinním provozu, ale počet
možných operací je zatím limitován platbami od
zdravotních pojišťoven. Proto ne každému nemocnému bude možné provést uvedené operace touto
moderní technikou.
Z tiskové zprávy vybrala –map-, foto archiv FNO

 Při stěhování přírodovědců proběhla pod záštitou

děkana PřF a jeho paní akce „Separace papíru v akademickém prostředí“. Celkem bylo vytříděno víc jak
10 tun papíru, přesně 10 280 kg, který byl vykoupen
v celkové hodnotě 5 761 Kč. Tato suma bude přidána
k výtěžku z letního divadelního představení, který je
určen pro děti z dětského domova na Dolní Hejčínské. Z části peněz bylo doposud zakoupeno a předáno 10 abonentek na dětská představení Moravského
divadla v Olomouci. Ze zbylé částky je realizována
stavba hracího prvku na jejich zahradu.
-to-

//

Univerzitní pracoviště informují
ecTS a ecTS Label: charakteristiky, požadavky a přínos
ecTS
European Credit Transfer je kreditový systém
založený na pracovní zátěži studenta a na výsledcích učení. Vznikl v roce 1989 v rámci programu
Erasmus, původně jako systém přenosu kreditů,
tedy nástroj usnadňující mobilitu studentů, umožňující srovnání a uznání studia v zahraničí. Dnes
je používán také jako systém akumulace kreditů
na institucionální, národní i mezinárodní úrovni,
tedy jako „klasický“ kreditní systém ve většině
zemí Evropy. Jeho všeobecné zavádění je jedním
z výsledků „boloňského procesu“.
Jaké jsou základní charakteristiky ECTS?
60 ECTS kreditů vyjadřuje hodnotu studia během
akademického roku, obvykle 36-40 týdnů. 1 kredit
tedy představuje 25 až 30 hodin práce studenta.
Kredity se přidělují všem komponentům studijního
programu – moduly, kurzy, stáže, diplomová práce,
atd. Celková hodnota tříletého studijního programu
je 180 kreditů.
Kredity student získá po splnění požadavků a po
náležitém hodnocení získaných výsledků. Práce
studenta zahrnuje přednášky, semináře, samostatné studium, přípravu a absolvování zkoušek,
atd. Stále větší důraz je kladen na výsledky učení,
tedy na studentem získané znalosti, dovednosti
a kompetence.
Jaké jsou dokumenty ECTS?
Při mobilitě studentů je nutné používat standardní
dokumenty ECTS – výpis výsledků absolvovaných
předmětů (transcript or records) a studijní smlouvu
(learning agreement).
Studijní smlouva obsahuje seznam předmětů, které student absolvuje na zahraniční univerzitě. Musí
být před odjezdem studenta schválen vysílající i přijímající univerzitou, v případě změn musí být neprodleně aktualizován. Je závazný pro všechny strany
– jeho podpisem se student zavazuje k absolvování
uvedených předmětů, vysílající univerzita k uznání
těchto předmětů a přijímající univerzita k umožnění
studia v těchto předmětech.
Výpis výsledků uvádí seznam absolvovaných kurzů, získaných kreditů a hodnocení počtem kreditů
domácích i přepočtených na ECTS kredity. Měl by
být studentům vydán na konci studijního pobytu.
Jaký je přínos ECTS?
ECTS usnadňuje srovnání studijních programů na
institucionální, národní i mezinárodní úrovni
ECTS umožňuje mobilitu a akademické uznání
studia v zahraničí.
ECTS pomáhá univerzitám organizovat a revidovat studijní programy.
ECTS je použitelný v různých programech.
ECTS zvyšuje transparentnost a tím i atraktivnost
evropského vysokoškolského vzdělávání pro studenty z mimoevropských zemí.

Lingvistické přednášky
na katedře germanistiky FF
 Lingvistická sekce Katedry germanistiky FF UP
pořádá v zimním semestru cyklus lingvistických
přednášek hostujících docentů. Budou předneseny
v češtině a konají se v uvedené dny vždy od 13.15
hodin v posluchárně č. 10.
 20. 10. - doc. František Štícha, CSc., Ústav pro
jazyk český AV ČR a Ústav translatologie FF UK:
Pozice tématu a rématu v české a německé větě.
 18. 11. - doc. Iva Nebeská, CSc.: Kognitivní lingvistika. (Téma bude blíže specifikováno.)
 8. 12. - doc. Jana Hoffmannová, CSc., Ústav pro
jazyk český AV ČR: Koheze textu v mediálním dialogu (se zaměřením na vztah otázky a odpovědi).

Katedra germanistiky srdečně zve nejen studentky a studenty oboru Německá filologie, ale
i všechny další zájemce.

//

ecTS Label
ECTS Label je certifikát vydávaný Evropskou
komisí, poprvé v období 2003–2006, nyní od roku
2009. V první etapě jej získalo celkem 21 institucí,
v roce 2009 pak 23 institucí, z toho v ČR VUT Brno
a VŠE v Praze. ECTS je známkou kvality vysoké
školy, deklaruje správné používání ECTS ve všech
oborech na bakalářské i magisterské úrovni. Přestože počet držitelů ECTS Labelu je dosud nízký, ze
zájmu evropských univerzit o jeho získání je zřejmé,
že se brzy stane prestižní záležitostí. Je zřejmé, že
školy, držitelé Labelu, budou vyhledávány studenty
– evropskými i ze zemí mimo Evropu – jednoduše
proto, že Label zaručuje určitý standard nejen studijních programů, ale také informací o nich. Držitelé
Label se ze stejného důvodu stanou atraktivnějšími
partnery pro mezinárodní spolupráci například při
vytváření společných studijních programů.
Jaké jsou požadavky pro získání ECTS Label?
Základním a nejdůležitějším požadavkem je
důsledné a správné používání ECTS ve všech studijních programech bakalářské a magisterské úrovně.
Toto je deklarováno především vytvořením a zveřejněním informačního balíčku a katalogu předmětů
a důsledným používáním dokumentů ECTS při mezinárodních mobilitách studentů.
Informační balíček musí být snadno dostupný
v angličtině na webových stránkách univerzity a obsahovat informace pro zahraniční studenty v předepsané
struktuře – jedná se především o informace o instituci
(název a adresa, akademické orgány, seznam nabízených studijních programů, postup pro přihlášení,
hlavní normy, jméno kontaktní osoby pro studentské
mobility), dále pak o studijních programech (získaný
titul/diplom, požadavky pro přijetí, vzdělávací a profesní cíle/profil absolventa, přístup k dalšímu studiu,
struktura programu s příslušnými počty kreditů (60/
rok), závěrečné zkoušky, studijní a zkušební řád, kontaktní osoba pro mobility studentů).
Mimoto musí obsahovat praktické informace pro
studenty – o ubytování, stravování, lékařské péči,
podmínkách pro studenty se zvláštními potřebami,
pojištění, možnostech finanční podpory, službách
pro studenty, jazykových kurzech, možnostech

sportovního a volnočasového vyžití, studentských
spolcích a podobně.
Katalog předmětů pak musí obsahovat podrobné
informace o všech předmětech v rámci studijních
programů, počínaje názvem a kódem předmětu,
typem a úrovní, doporučeným rokem a semestrem
studia, počtem získaných kreditů. Nejdůležitější jsou
ale informace o obsahu předmětu – předpokládané
dosažené znalosti a kompetence, obsah, doporučená literatura, použité výukové a hodnotící metody
a v neposlední řadě jazyk výuky.
Co musí předložit instituce při žádosti o ECTS Label?
Studijní katalog v angličtině – odkaz na www
stránky. Hodnotí se především přehlednost, aktuálnost a úplnost informací, jejich snadná dostupnost
a dodržení struktury informací.
Tři sady dokumentů mobilních studentů - u vyjíždějících studentů z různých oborů, zemí a typů studia
se předkládá výpis studia před mobilitou, studijní
smlouva včetně případných změn, výpis z hostitelské
instituce po absolvování mobility a doklad o uznání na
domácí instituci – nejčastěji výpis studia po mobilitě
s uvedením předmětů absolvovaných v zahraničí.
U přijíždějících studentů – opět z různých oborů
a zemí – se dokládá výpis studia před mobilitou,
studijní smlouva včetně případných změn a výpis
studia po mobilitě.
Jaký je postup hodnocení?
Instituce, která má zájem o získání Labelu předloží
přihlášku s příslušnými dokumenty Národní agentuře
pro evropské vzdělávací programy (NAEP). Ta provede ve spolupráci s týmem expertů hodnocení žádosti
(formální správnost, kvalita a úplnost informací na
webu instituce, správnost a úplnost předložených
dokumentů). Na základě tohoto hodnocení vybere
instituce, které doporučí do dalšího kola Evropské
komisi, která s konečnou platností rozhodne o předělení ECTS Labelu.
Kdy požádá UP o ECTS Label?
Vedení univerzity předpokládá podání přihlášky
o ECTS Label v nejbližším termínu, tedy k 15. 1. 2010.
Mgr. Y. Vyhnánková,
vedoucí Oddělení zahraničních styků UP

Zemřel prof. PhDr. Ivan Poledňák, DrSc.

Univerzita Palackého, Katedra muzikologie FF s hlubokým zármutkem oznamují, že dne 5. října 2009
zemřel ve věku nedožitých 78 let prof. PhDr. Ivan Poledňák, DrSc.
Profesor Ivan Poledňák se narodil 31. 12. 1931 ve Velkém Meziříčí. Absolvoval gymnázium v Trenčíně
a Liberci (maturoval 1951), na Masarykově univerzitě vystudoval roku 1956 obor Hudební věda a estetika
(mj. žák Jana Racka, Bohumíra Štědroně a Olega Suse). V roce 1968 získal doktorát na Univerzitě Karlově,
zde také o rok později absolvoval externí aspiranturu na Katedře estetiky a stal se kandidátem věd. Roku
1989 získal titul DrSc. Pro obor Hudební věda byl habilitován v roce 1992 na Masarykově univerzitě v Brně,
profesorem Teorie a dějin hudby se stal roku 1994 na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Již za studií rozvíjel publicistickou činnost a pracoval v redakci Československého hudebního slovníku.
Po působení ve Státním divadle v Brně (1956-57) odešel 1959 do Prahy, kde se stal nejprve odborným
pracovníkem a poté i vedoucím oddělení hudební výchovy Výzkumného ústavu pedagogického. Od roku
1968 pracoval jako odborný a poté vědecký pracovník v Ústavu pro hudební vědu ČSAV (později transformovaného na Ústav pro teorii a dějiny umění ČSAV). Po listopadu 1989 výrazně přispěl k znovuobnovení
samostatného Ústavu pro hudební vědu ČSAV, kterého byl v letech 1990-97 ředitelem. Pedagogicky
působil na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze, Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
a katedrách hudební výchovy pedagogických fakult v Olomouci a v Praze. Od roku 1992 se jako jeden
z klíčových pedagogů významně podílel na profilaci Katedry muzikologie Filozofické fakulty UP, které byl
také v letech 1998-99 a 2003-06 vedoucí. Na olomouckém pracovišti dlouhodobě předsedal oborové
radě pro doktorské studium.
Ivan Poledňák patřil k předním českým odborníkům v oblasti hudební estetiky, hudební psychologie,
hudební sémiotiky, teorie a dějin populární hudby. Jeho badatelský odkaz je impozantní. Vedle více než
desítky knižních publikací, kterých je autorem či spoluautorem, vytvořil nepřeberné množství studií,
článků, recenzí apod. Neméně významná byla i jeho činnost organizační či členství v celé řadě orgánů
a hudebních institucí. Po listopadu 1989 byl prvním předsedou České hudebně pedagogické společnosti,
v letech 1990-93 zastával funkci předsedy Asociace hudebních umělců a vědců, od roku 1993 do roku
2001 byl prezidentem České hudební rady, dále byl členem kulturní sekce Čs. komise pro spolupráci
s UNESCO, členem Akreditační komise vlády ČR pro vysoké školy, předsedou rady ministra kultury pro
Českou filharmonii, členem redakční rady časopisu Hudební rozhledy aj. Za svou vědeckou, publikační
a organizační činnost byl opakovaně oceněn rektorem Univerzity Palackého a na jeho počest byly vydány
dva sborníky AUPO Musicologica Olomucensia.
Čest jeho památce!

STUDenTSkÁ rUbrIka
Galaxy night
Obyvatelé města Olomouce nemohli přehlédnout,
že v areálu Envelopy vyrostla nová budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Slavnostní
otevření proběhlo již v červnu, avšak studenti se
nastěhovali do nového působiště teprve nedávno
během září. Rozhodli se nelenit a přispět svou troškou oslav do mlýna. Poslední zářijový den proběhla
pod záštitou děkana Přírodovědecké fakulty prof.
Juraje Ševčíka, Ph.D., akce s názvem Galaxy Night
aneb Křest nové budovy. Organizace se ujali členové
studentské organizace POSPOL – První Organizace
Přírodovědy OLomouc.

Studenti i zaměstnanci fakulty se mohli v nejvyšším patře budovy zúčastnit netradiční her nebo
si zakoupit lístky do tomboly s nejrůznějšími cenami
a to vše se stálým hudebním doprovodem.
Cílem akce bylo představit fakultu nejen jako vzdělávací ústav, ale také - a především - v její lidské podobě
a ve snaze být pro studenty rovnocenným partnerem.
Organizace POSPOL chystá mnoho dalších akcí
pro fakultu i veřejnost; např.11. 11. je na programu
debata s děkanem fakulty.
Aktivity POSPOLu můžete sledovat na internetových stránkách www.pospol.upol.cz nebo se můžete
informovat na Skype lince pospol.info.
A. Kuzmin, foto P. Bílek

Organizace Erasmus Student Network přivítala zahraniční studenty

Na 170 „erasmáků“ absolvovalo Orientation week

S počátkem nového semestru uvítala Olomouc nejen tisíce českých studentů, ale také jejich kolegy ze
zahraničí, kteří si vybrali Univerzitu Palackého pro své studium v rámci programu Erasmus. Právě pro tyto
studenty připravuje každoročně mezinárodní studentská organizace Erasmus Student Network tzv. Orientation
week. V jeho rámci seznamují členové sdružení studenty, kteří přijíždějí ze zahraničí, s životem v Olomouci
i na UP a připravují pro ně bohatý kulturní a společenský program.
Během druhého zářijového týdne tak měli možnost studenti z programu Erasmus absolvovat
dopolední prezentace, na kterých se dozvěděli vše
potřebné o chodu univerzity, dopravě či kulturním
vyžití v Olomouci a o České republice jako takové.
„Snažíme se přijíždějícím studentům jejich pobyt
co nejvíce zjednodušit a usnadnit jim tak integraci. Různé kulturní, společenské či sportovní akce
pro ně pořádáme po celý akademický rok,“ dodala
prezidentka ESN UP Radka Maťašovská. Členky olomoucké sekce ESN s „erasmáky“ řešily také jejich
dotazy a problémy, vyřizovaly ubytování, návštěvy cizinecké policie či zařízení ISIC karty. Všichni
„erasmáci“ obdrželi rovněž tzv. ESN Package obsahující přednabitou SIM kartu či ESN členskou a slevovou kartu. „Nově jsme se rozhodli komunikovat se
studenty přes komunitní portál facebook. Na něm
najdou potřebné informace nejen zahraniční studenti, ale i potenciální zájemci o spolupráci s námi z řad
českých studentů,“ uvedla Maťašovská.
V odpoledních a večerních hodinách byly pro
zahraniční studenty připraveny po celý orientační
týden volnočasové aktivity – od bowlingu, přes tra-

diční Tram Party, kdy s pronajatou tramvají studenti
objíždí večerní Olomouc, až po víkendový seznamovací pobyt v Rožnově pod Radhoštěm. Mimoto
měli zahraniční studenti možnost navštívit Český
večírek s prezentací České republiky či Welcome
Party, kterou ESN UP Olomouc zorganizovala i pro
všechny studenty prvních ročníků a kterou nakonec
navštívilo na dva tisíce mladých lidí.
O. Martínek, foto archiv ESN

Merrillův program 2010-2011
Kancelář zahraničních styků RUP vyhlašuje konkurz na roční stipendijní pobyty v USA.
Hlásit se mohou studenti 2.– 4. ročníků fakult UP, občané ČR. Možnost uplatnění studentů
Lékařské fakulty, Fakulty zdravotnických věd a Právnické fakulty UP je však omezena.
Podrobnosti o programu, finančních podmínkách a formuláře přihlášek obdržíte v Kanceláři zahraničních styků RUP, Křížkovského 8, Olomouc.
Termín odevzdání přihlášek: 6.11. 2009.
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Oznámení



Pozvánky

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci
si Vás dovoluje pozvat na SLavnOSTní akTy
 promoce

absolventů doktorského
studijního programu
Cyrilometodějské teologické fakulty, Lékařské
fakulty, Filozofické fakulty, Přírodovědecké fakulty,
Pedagogické fakulty, Fakulty tělesné kultury;

 předání

jmenovacích dekretů docentům,
kteří se habilitovali na Lékařské fakultě, Filozofické
fakultě, Pedagogické fakultě;

 přiznání

práv emeritnímu profesorovi
Pedagogické fakulty.

Zasedání se uskuteční v aule Právnické fakulty UP
dne 23. 10. 2009 ve 13 hodin.
Moravsko-slezská křesťanská akademie Olomouc,
Arcidiecézní charita Olomouc, Etická komise
FNO a LF UP si Vás dovolují pozvat na

X. bioetickou konferenci
Těžce nemocné a postižené dítě
Sobota 24. 10. 2009 od 9 do 14 hodin
aula CARITAS
Vyšší odborná škola sociální
Křížkovského 6, Olomouc.
Záštitu převzal
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

Přednáškový večer
Spolku lékařů v Olomouci
Ve středu 21. 10. bude v 16.00 hodin Teoretických
ústavech LF UP v prostorách TÚ LF zahájen další
z přednáškových večerů Spolku lékařů v Olomouci,
tentokrát ve spolupráci s Traumatologickým oddělením FNO k výročí 90 let od narození profesora
Wondráka.
Na programu jsou přednášky: K nedožitým devadesátinám prof. Eduarda Wondráka (P. Maňák), Činnost
Traumatologického oddělení ve FN Olomouc od roku
2006 a jeho další rozvoj (I. Čižmář), Léčba zlomenin
patní kosti – od historie po současnost (J. Hampel),
Zlomeniny talu – prognóza a následná terapie (R.
Vinter, P. Sedlák), Nitrokloubní zlomeniny distální tibie
– možnosti léčby (J. Freiwald), Poúrazová rekonstrukce parézy peroneálního nervu (P. Šproch).
Oborová rada doktorského studijního programu
Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP
si Vás dovolují pozvat na
VII. ročník mezinárodní studentské vědecké
konference na téma

aktuální problémy pedagogiky
ve výzkumech studentů
doktorských studijních programů vII.
a souběžně probíhající soutěž SVOČ
konané dne 23. 11. 2009 v prostorách Pedagogické fakulty UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc
Podrobné informace, pozvánku a přihlášku naleznete
na www.upss.cz/akce-kpg/konference/.
Kontakt: konferenceDSP09@seznam.cz.

cesnet – rozvojové projekty
Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET vyhlásila
druhé výběrové řízení pro rok 2009 na rozvojové projekty v oblasti výzkumné a vývojové činnosti sdružení.
Tematické okruhy jsou zaměřeny i na využití moderních
informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, multimediální přenosy,
medicínské aplikace a další.
Úplný text vyhlášeného výběrového řízení je na
adrese: http://fondrozvoje.cesnet.cz.

//

 Diskuse  Názory  Ohlasy 
Co se skrývá za nezvolením kandidáta na rektora?
Volby rektora považuji já, jako předseda AS UP,
a věřím, že i všichni senátoři za vrcholnou událost
ve funkčním období Akademického senátu UP.
Dokonce se může stát, že při rozdílné délce mandátu senátora a rektora, se jí v budoucnu někteří ani
nebudou účastnit. Někdo hned asi namítne: „Možná
nikdo, pokud budou senáty o tuto pravomoc připraveny“. Než však bude v platnosti nový VŠ zákon,
pojedeme podle stávajících zvyklostí.
Asi tomu nebude nikdo věřit, ale po volbě se
minimálně polovina senátorů sešla a sdělovala si své
rozpaky a určitá zklamání. V procesu přípravy voleb
Akademický senát, po formální stránce, neudělal
žádnou chybu. Bylo navrženo celkem 9 kandidátů
a byli mezi nimi vesměs respektované osobnosti. Dva
velikáni tam zůstali, aby se utkali před voliči i celou
akademickou obcí. Setkání se odehrálo poprvé před
objektivy kamer a bylo přenášeno po počítačové síti
až do pracoven a posléze i do domácností, když konec
pracovní doby konec diskuze v aule Právnické fakulty nepřinesl. Po smršti dotazů člena předsednictva
RVŠ, prof. Opatrného, jsme byli kritizováni za pasivitu,
z čehož mělo vyplynout, že své kandidáty nemůžeme
zodpovědně zvolit. Chtěl bych své senátorky a senátory hájit, že tomu tak zcela určitě není.
Je zcela evidentní, že minimálně jednou za dva
měsíce se senátoři s rektorem schází na zasedáních,
kde je rektor nucen na jejich, často dotěrné, dotazy
reagovat. Ti méně aktivní diskuzi alespoň sledují. To
si však většina členů akademické obce neuvědomí
a slovům prof. Opatrného ráda uvěří. Mohu zodpovědně konstatovat, že Akademický senát UP svoji
kontrolní a legislativní funkci naplňuje beze zbytku.
Pozice druhého kandidáta je rovněž viditelná, mini-

málně ze zápisů z jednání AS FF, které jsou volně přístupné na webových stránkách fakulty. Nepochybně
nejviditelnější jsou kulturně společenské a odborné
akce, které organizuje Filozofická fakulta a prof. Barteček je s noblesou zahajuje. Zde není problém, uvěřit
tomu, že by rok 2010, „Rok Univerzity Palackého“,
měl šanci na úspěch a zvýšení prestiže UP v očích
veřejnosti bylo žádoucí. Zcela nepochybné bylo, že
stávající rektor byl do detailů obeznámen s problematikou projektů VaVpI, které mohou na UP přinést
téměř 3 miliardy Kč, tedy objem peněz, které představují náklady na výstavbu zhruba třech podobných
budov, jako je nová budova PřF. Zde, alespoň já, vidím
velkou slabinu v nedostatečném vysvětlení celého
procesu. Jako pravidelný účastník porad vedení jsem
se s celou situací postupně seznamoval, znal jsem
rámcově i projekty z naší fakulty i LF a PdF, což nám
přinesla i příloha Žurnálu, ale obávám se, že ostatní,
kteří věděli, že se to jejich fakult netýká, další detaily
znát nepotřebovali. Zbystřili jen v okamžiku, kdy by
byl ohrožen investiční rozvoj jejich fakult a nedej bože
se možné „zadlužení“ UP dotklo i tak jejich relativně
nízkých osobních hodnocení ve mzdě.
V závěru bych chtěl jen dodat a slíbit, že AS UP
bude intenzivně hledat vhodného kandidáta. Já už
jsem ho našel, navrhl a budu ho maximálně podporovat. Je odborně erudovaný, pracovitý a co hlavně,
nekonfliktní a lidsky na výši. Zkušenosti z akademických funkcí má víc než bohaté. Pokud se ani
tentokrát nenajde konsenzuální a volitelný kandidát,
budu se hnát ke zodpovědnosti. Nezvolení rektora
ani v druhé volbě by pro mě znamenalo rezignaci na
předsednický post. Byla by to má velká prohra.
Doc. R. Kubínek, předseda AS UP

Reakce na článek profesora Opatrného ze Žurnálu 9. 10. 2009

„Hodinka na klíně vašeho milého se zdá minutkou, minutka na horké peci se zdá hodinou. A to je
relativita“ Albert Einstein.
Ani mě moc nemrzí, že jsi nezveřejnil článek
Vážený pane profesore, milý Tomáši,
v původním znění. Při mém smyslu pro zodpovědněkdy v létě u sklenice oroseného piva jsme se
nost bych chtěla, aby při volbě rektora rozhodovala
spolu bavili, jak je ta fyzika důležitá a co všechfakta a ne nějaké neověřené informace. A protože
no nám přináší. A tak jsem si na tento rozhovor
si vážím Tvé snahy o objektivitu, chtěla bych, aby
vzpomněla, když jsem četla Tvůj (ještě nezkrácese senát dozvěděl co nejvíce faktů, která mohou
ný) článek pro Žurnál, kde jsi napadl senát za jeho
volbu rektora ovlivnit. Máš pravdu, že Jiřík na bílém
údajnou pasivitu.
koni nepřijede, na druhé straně se nedomnívám,
Z fyziky si toho opravdu pamatuji jen málo... Něco
že budeme muset někoho přemlouvat. Funkce
málo, co potřebuji k léčení pacientů, a pro život teorii
rektora je totiž prestižní a jistě se v druhém kole
relativity. Vše je relativní... Jak a kdo může objektivně
najde dost kandidátů, kteří tuto funkci budou rádi
zhodnotit, jestli se senát dost ptal, a na druhé straně,
a dobře dělat.
jestli Ty jsi neměl zase moc otázek? Kdo může zhodDruhé kolo se blíží. Proto prosím Tebe i ostatní,
notit, jestli byly otázky správně kladeny, jestli byly
kterým není lhostejné, kdo bude další čtyři roky vést
adekvátní příležitosti, času, možnostem a znalostem
univerzitu o maximální spolupráci. Za sebe slibuji,
kandidátů? Co vlastně by nám měl kandidát sdělit?
že se budu snažit, aby na webu univerzity byla dána
Odpověď na otázky, na které nezná odpověď ani
všem možnost klást kandidátům otázky a kandidáti
rozhodující politická reprezentace nebo na otázky,
budou mít prostor pro odpovědi.
jakými osobnostmi se obklopí, kdo jej bude zásadEinsteinem jsem začala, Einsteinem skončím. „Nikdy
ně ovlivňovat, kdo bude za něj mluvit a nedej Bože
nemyslím na budoucnost. Přijde i tak dost brzy“.
jednat? Nikdy bych si neosobovala právo to nějak
Doc. E. Sovová, Ph.D. MBA
hodnotit. Ať zůstaneme u Einsteina- „Ne dokonalost,
nýbrž nedokonalost charakterizuje vesmír“.
předsedkyně volební komise AS UP

OTÁZka PrO DOc. e. SOvOvOU,
předsedkyni volební komise aS UP

V návaznosti na blížící se opakované volby rektora UP jsme se zeptali doc. Elišky Sovové, předsedkyně volební
komise AS UP:

Jak bude volební komise aS UP postupovat v nejbližších dnech?
Doc. E. Sovová: Číslo, které právě držíte v rukou, tiskem vyšlo v pátek 16. 10., tedy v době, kdy návrhy na
kandidáty na rektora pro funkční období 2010 – 2014 jsou již známy. V pondělí 19. 10. v odpoledních hodinách
sestaví volební komise AS UP seznam těch osobností, které kandidaturu přijmou. Od stejného data bude
na webových stránkách univerzity zprovozněno diskusní fórum. Všichni zaměstnanci a studenti Univerzity
Palackého budou prostřednictvím tohoto fóra moci klást otázky kandidátům. Diskusní fórum bude přístupné
také veřejnosti, jež však nebude mít možnost aktivně zasahovat.
Věřím, že bude diskuse vyčerpávající a kandidáti veřejně odpoví na všechny ožehavé otázky, které se týkají
budoucího rozvoje univerzity.
-red-

 Diskuse  Názory  Ohlasy 
Ad) Podivuhodná pasivita senátorů aneb Zúžené vidění prof. Opatrného
Prof. Tomáš Opatrný kritizuje senátory AS UP
za pasivitu v době výběru kandidátů na rektora
naší univerzity. Jeden z hlavních kritických ostnů
směřuje k tomu, že se senátoři málo ptali. Souhlasím s T. Opatrným v tom, že nestačí prohlédnout program a vyslechnout prezentaci kandidátů.
Prof. Opatrný spatřuje klíč k poznání kandidátů také
v tom, že by měli být vystaveni lavině otázek, aby se
ukázalo, co skutečně vědí. Odpovědi na všetečné
otázky senátorů mohou poodhalit schopnosti kandidátů, ale nejsou všelékem. Senátoři nepochybně
postupovali při volbě podle premisy, kterou T. Opatrný pominul: dlouhodobé hodnocení kandidátů.
Pana prof. Dvořáka jsme mohli několik let pozorovat
v rektorské roli, pan prof. Barteček je dlouholetý
děkan FF. Přiznám se, že jsem při volbě patřil k těm
senátorům, kteří nad prezentace kandidátů, jejich
odpovědi na otázky a programy stavěli jejich práci
v posledních letech. Oběma je potřeba poděkovat
za to dobré, co pro univerzitu vykonali, a také za

odvahu usilovat o vedení školy v době, která bude
v řadě ohledů vypjatá, možná i kritická.
Snad to bylo vědomí vážnosti situace českého univerzitního školství, které některé ze senátorů vedlo
k tomu, že přes nespornou reprezentativnost kandidátů a jejich přínos UP prahnuli po alternativním řešení,
a proto vhazovali tzv. bílé lístky. To je další “hřích“
senátorů v interpretaci prof. Opatrného. Nezaškrtnutí
kandidáta je ovšem něco zcela odlišného než fyzická
absence u volby a bystrý glosátor T. Opatrný by to
měl vědět. Také v tomto ohledu svou kritiku nedomyslel. Na volbě absentoval jediný člen AS, který je
v USA, zbytek senátorek a senátorů se nejen zúčastnil
volebního aktu, ale velmi bystře jej sledoval. Přestože
senátoři nevyřkli tolik dotazů jako prof. Opatrný, jejich
zájem o volbu nového rektora byl značný. 4. listopadu tedy nečeká AS žádný reparát, ale druhý pokus
o odpovědnou volbu, a bude záležet na akademické
obci UP, jaké kandidáty tentokrát vyšle do klání.
Doc J. Lach, člen AS UP, FF UP

Úvaha jednoho „pasivního senátora“
Se zájmem jsem si přečetl článek prof. Tomáše
Opatrného ve třetím čísle letošního Žurnálu, či spíše jeho výslednou verzi, protože pan profesor jeho
rukopis zaslal všem senátorům ihned po napsání. Má
odpověď bude stručná, neboť po diskusích s kolegy ze senátu vím, že se na odpověď chystají i další.
Omezím se tak na konstatování, že jsem jedním ze
senátorů, který se na veřejný „výslech“ kandidátů
30. září nedostavil. Bohužel to nešlo, musel jsem být
na mezinárodní konferenci, kterou jsem již přes dva
roky připravoval jako její hlavní organizátor, a proto
mi nezbylo, než se vyptat kolegů, co zásadního se
na prezentaci odehrálo.
Myslím, že pro mne jako pro volitele rektora tato
neúčast nebyla příliš zásadní ani rozhodující. Oba kandidáty totiž znám a mám o nich relevantní informace,
které mi umožnily se při volbě rozhodnout poučeně.
Profesora Dvořáka ze zasedání senátu, v němž pracuji
již ve druhém volebním období, nyní také jako předseda senátní ekonomické komise, jejíchž zasedání
se pravidelně účastní i rektor a kvestorka univerzity.
Myslím, že jsem s ním v rámci své – arci relativně
krátké – univerzitní kariéry strávil více času při společné práci, než třeba s mnohými kolegy ze své fakulty.
Druhého kandidáta, prof. Bartečka, znám mimo jiné
i proto, že nás pojí stejný obor vědecké činnosti, oba
jsme historici, oba se věnujeme stejnému období.
Znám proto jeho vědeckou činnost, četl jsem jeho
knihy a studie, slýchal jsem o něm od mnoha kolegů
z oboru a v době svého působení na naší alma mater

jsem měl možnost vícekrát se s ním setkat, a to nejenom formálně. Jeho činnost jako děkana fakulty jsem
sledoval mimo jiné např. ze zápisů fakultního senátu
a s mnoha kolegy o ní také diskutoval.
Myslím, že představení volebních programů kandidátů, které jsem ostatně četl a slyšel na zasedání
senátu, spojené s mnoha (podle úsudku přítomných
senátorů) pro člena senátu již zbytečnými otázkami
účastníků, by mi asi příliš nepomohlo získat více relevantních informací o kandidátech. Rektor univerzity
totiž nemusí nutně být rezistentní vůči bombardování
dotazy podobně jako politik. „Univerzitní politika“, jejíž
existenci nepopírám, má svá pravidla a své vlastní
modely chování, a novinářské hyperkritické „grilování“ kandidátů by k ní podle mého patřit nemělo. Díky
jejím specifikům můžeme po kandidátovi na rektora
chtít i to, aby představil i personálně svůj tým. Jeho
funkčnost a soudržnost je totiž možná větší zárukou
fungování centrálních mechanismů univerzity než
sama postava rektora… a řekne o kandidátovi mnohé.
Možná právě představení týmů ze strany obou kandidátů bylo pro mnoho senátorů rozhodující v okamžiku
volby a je možné, že pokud nyní nezvolení kandidáti
znovu předstoupí před senát a představí skutečně
kvalitně své týmy, senát jednoho z nich zvolí.
Kritika profesora Opatrného je cenná, jsem rád, že
se o naši práci někdo zajímá, a nejenom já za ni budu
určitě vděčný i nadále, pokud se ovšem bude vycházet
z relevantních a opravdu důležitých informací.
Mgr. T. Parma, předseda EK AS UP, CMTF UP

Projekt řešený na UP obdržel...

Dokončení ze strany 1

terých případech kompletní morfologii larev. Na základě
molekulární fylogeneze řešitelé prokázali, že neotenní
linie vznikly ve skupině čeledí příbuzných kovaříkovitým
několikanásobně a ontogenetické modifikace nastartovaly další adaptivní procesy. Neotenie vede k omezené
schopnosti disperse, malým areálům, závislosti na dlouhodobě stabilních ekosystémech a vzácnosti neoteniků
v přírodě. Ukazuje se, že neotenní linie mohou být použity v tropech k definování oblastí, které nebyly zasaženy
aridizací v obdobích s mimořádně chladným klimatem,
a vyznačují se mimořádnou biologickou diversitou.
Samostatným tématem byla studie zabývající se
vznikem druhů ve skupinách, které jsou součástí mimetických komplexů v Jihovýchodní Asii a migrovaly do
oblasti Jihovýchodní Asie po kolizi Australské a Asijské
pevninské desky. Molekulární fylogeneze, datování vzniku jednotlivých skupin a srovnání těchto dat s tektonickou a paleoklimatickou historií oblasti vedlo k popsání
procesů, které se uplatňují v procesu oddělení populací
a vytvoření samostatných biologických druhů. Přitom
byl navržen nový pohled na mechanismy vedoucí ke
vzniku mimetických komplexů tvořených organismy
chráněnými proti predátorům.

Součástí projektu byly i taxonomické studie, které přinesly popisy mnoha nových druhů a revidovaly klasifikaci některých čeledí. V taxonomické části
projektu byly testovány možnosti různých molekulárních markerů pro identifikaci brouků a možnosti
rozvoje DNA taxonomie.
V tříletém období řešení grantu autoři publikovali 12 článků v impak tových časopisech.
K významnějším patří publikace v časopisech
Science, Cladistics, Proceedings of the Royal
Society B – Biological Sciences, Molecular Phylogenetics and Evolution, Systematic Entomology
a Evolution. Mimo těchto evolučně nebo metodicky
zaměřených studií byly publikovány taxonomické
revize čeledi Omalisidae (Insect Systematics and
Evolution), klasifikace čeledi Lycidae (Annales
Zoologici) a několik alfa-taxonomických studií.
Dále byly výsledky prezentovány přednáškami na
X XIII. mezinárodním entomologickém kongresu
v Durbanu a znalosti shrnuty v několika kapitolách
Handbook of Zoology (Walter de Gruyter, Berlin
a New York) a v Palaearktickém katalogu Coleoptera (Apollo Books, Copenhagen).
-chat-

Oznámení



Pozvánky

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP
svým usnesením ze dne 7. 10. 2009 vyhlašuje

volby kandidáta na funkci

děkana Přírodovědecké fakulty UP
Volební komise: RNDr. Marek Jukl, Ph.D. (předseda),
doc. Lenka Luhová, Ph.D., Václav Nepožitek.
Harmonogram voleb:
 uzávěrka návrhů na kandidáty:
pondělí 9. 11. 12.00 hodin
 ověření souhlasu navrhovaných kandidátů:
do 13. 11.
 zveřejnění kandidátní listiny:
pondělí 16. 11.
 představení kandidátů:
shromáždění akademické obce – středa 25. 11.
(čas a místo bude upřesněno)
 volba kandidáta na děkana v AS PřF UP:
středa 2. 12.
Akademický senát PřF žádá členy akademické obce
PřF o podávání písemných návrhů kandidátů.
Bližší informace o způsobu předložení návrhu viz
www.upol.cz/fakulty/prf/aktualni-sdeleni-prf/.
Oční klinika FNO a LF UP
pod záštitou České diabetologické společnosti, České oftalmologické společnosti a České vitreoretinální
společnosti pořádá
tradiční setkání oftalmologů a diabetologů

JUbILeJní 10. SyMPOSIUM

Diabetes mellitus – oční komplikace,
které se uskuteční v sobotu 24. 10. 2009
ve velké posluchárně Právnické fakulty UP.
Na symposiu budou předními českými odborníky jak
z řad diabetologů, tak i sítnicových specialistů prezentovány nejnovější trendy v časné diagnostice a léčbě
diabetické retinopatie (postižení sítnice způsobené
cukrovkou). Jedním z hlavních témat bude také léčba
diabetického makulárního edému (otok centra sítnice
způsobený cukrovkou), který je zodpovědný za pokles
centrálního vidění u diabetiků.

Novinka:
Portál elektronických informačních zdrojů

Knihovna UP připravila novou webovou stránku pro
elektronické informační zdroje - Portál EIZ, který nabízí:
informace o autentizaci uživatele, seřazení odborných
databází podle abecedy, fakult, oborů nebo podle
zkušebních přístupů, vyhledávání ve více databázích
najednou, přehled o časopisech, které odebírá KUP
online, přehled o časopisech odebíraných v rámci
licencovaných zdrojů (EZB), přehled o online knihách
zakoupených pro UP, další užitečné informace o elektronických zdrojích a vzdělávacích akcích, využívání
RSS kanálu.
Přístup je na URL: http://ezdroje.upol.cz.

Habilitace a profesury
Filozofická fakulta
Zveme všechny zájemce na přednášky v rámci řízení
ke jmenování profesorem a habilitačních řízení na FF
UP dne 14. 10. v zasedací místnosti Děkanátu FF
(Křížkovského 10, zadní trakt, 1. patro vpravo).
Habilitační řízení
13.00 - Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D., odborný asistent
na Katedře křesťanské výchovy CMTF, obor Klinická
psychologie; habilitační přednáška: Psychologické
přístupy a komunikace s pacientem s demencí
Řízení ke jmenování profesorem
14.00 - doc. Lubomír Machala, CSc., docent na
Katedře bohemistiky FF, obor Dějiny slovanských
literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury.
Podrobnější informace k uchazečům najdete na
www.ff.upol.cz v oddíle věda, vědecká rada.

//
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Před dvaceti lety aneb I takoví jsme byli /II./
21. 11. - úTeRý
Dopoledne v bouřlivých diskusích jednotlivé fakulty
hlasují o bodech prohlášení. Na lékařské, pedagogické
a přírodovědecké fakultě je přijato pouze desetibodové
prohlášení, filozofická fakulta přijala i dvanáctibodové
(tedy včetně požadavku zrušení čl. č. 4).*
Dovídáme se, že dva studenti, zatčení v neděli v noci,
byli včera, po zásahu rektora**, propuštěni.
 16. 00 – Šmeralovy koleje
Na tomto setkání je dohodnuto, že Univerzita Palackého podporuje desetibodové prohlášení a navíc filozofická fakulta vydává dvanáctibodové prohlášení. Mezi
studenty se začíná schylovat k roztržce.
Množí se zvěsti, že na přírodovědecké fakultě jsou
nestávkující studenti podporováni fakultním výborem
SSM a děkanem PřF.
 17. 00 – město
Celá univerzita v dvojstupech, se svíčkami v rukou, jde
městem až na náměstí, kde se koná mítink. Tento mlčenlivý průvod, bez jediného transparentu a hesla, byl předzvěstí tváře, jakou studenti sametové revoluci vtiskli.
V té době jsou příslušníci VB připraveni zasáhnout
proti studentům v prostoru Žerotínova náměstí. To,
že nakonec nezasáhnou, je velkým vítězstvím rektora
po dvouhodinovém jednání.
Na náměstí pak přečte student Václav Chýlek, jménem studentů UP, k překvapení všech, dvanáctibodové
prohlášení.
 22.00 – U-klub
Je narychlo svolána valná hromada do U-klubu. Studenti, především z filozofické fakulty, požadují okupaci některé z fakult a haly. Odmítají vyjednávání s představiteli
univerzity, protože tito jsou proti stávce a jsou spojeni
s KSČ, proti jejíž nadvládě studenti vystoupili.
Napětí dostoupí vrcholu ve chvíli, kdy stávkový výbor
oznámí to, co je řadě studentů už jasné. Že totiž stávka
přerostla rámec protestu a solidarity, dostala se na
pozice politiky. S tím ale mnozí studenti nechtějí nic
mít. Strach z možných následků je příliš silný. Další
početná skupina sice souhlasí s tím, že stávka už je
věcí politickou, ale mají pocit, že přílišný radikalismus
především filozofické fakulty zadusí slibné hnutí už
v počátku a že pro tak radikální požadavky nezískáme
pracující. Diskuse probíhá v silných emocích a jediným výsledkem je domluva na tom, že zítra dopoledne
bude setkání všech stávkujících studentů v hale UP.
V noci Stávkový výbor rozhodne o tom, že zítra okupujeme filozofickou fakultu.
Připravila -mav-, foto P. Zatloukal
Zdroj: Přetlak č. 33, 25.– 26. 1. 1990
Jak jsme (ne)stávkovali
(Pokračování příště)
* článek IV Ústavy o vedoucí úloze KSČ
** tehdejším rektorem byl prof. J. Kolařík, CSc.

Filozofická fakulta přijala dvanáctibodové prohlášení

Mítink na Horním náměstí 21. listopadu

Přečetli jsme za vás
Olomouc čeká příliv mozků. V krajském městě vznikne špičkové centrum
zemědělského výzkumu za bezmála miliardu
Nejlepší vědci, kteří dosud z Olomouce odcházeli do ciziny za vidinou lepších podmínek, budou mít zanedlouho
možnost najít své uplatnění v unikátním Centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, které
se v krajském městě rodí. V tomto týdnu totiž olomoučtí vědci získali příslib dotace ve výši bezmála jedné
miliardy korun z operačního programu Evropské unie. Během tří let vyrostou v areálu v ulici Šlechtitelů nové
budovy se špičkovým zázemím. (...) Vysoký odliv kvalifikovaných absolventů univerzity do zahraničí má tak teď
ustat. (...) A nejen to: „ chytré mozky“ by se mohly ze zahraničí vracet na Hanou. Již teď se počítá s návratem
celé pracovní skupiny, která působí na univerzitě v Bonnu, zájem už projevili i další vědci působící v Evropě. (...)
Centrum by mělo do Olomouce přinést celkový nárůst pracovních míst v oboru o sto procent.
Zdroj: Olomoucký deník, 10. 10. 2009, autor K. Páral
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