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V čísle:
Kardiologové z FN zavedli novou metodu 
Další číslo magazínu Žurnál+  Noví prorektoři se představují  Rozhovor s předsedou Sportovního klubu UP dr. Bankem
 Soutěž GeoKačer  Prof. Pojsl o vydání
Jeruzalémské bible

V olomouckém Divadle hudby se 19. 2. uskutečnil kulturní večer Konfuciovy akademie u příležitosti oslav čínského Nového roku ve znamení
tygra. V jeho rámci se představil čínský umělecký
soubor Univerzity provincie Šan-si, který předvedl tradiční i moderní čínskou hudbu a tanec.
-red-, foto -mo-



Kabinet judaistiky FF UP
v nových prostorách
 Za bohaté účasti hostí byly 16. 2. otevřeny nové prostory Kabinetu judaistiky FF UP. V rámci nového rozložení
univerzitních budov se judaisté UP přestěhovali do prostor
bývalé pracovny děkana Přírodovědecké fakulty a dalších
tří přilehlých místností na tř. Svobody. Slavnostní události
se účastnil také první zástupce velvyslance Státu Izrael
v České republice Shahar Shalev (na snímku).

„Kabinet judaistiky do jisté míry již stabilizoval svou
infrastrukturu. Nyní má i vlastní pěkné prostory s nepodcenitelným geniem loci: okna knihovny kabinetu vedou
na náměstí, na němž do roku 1939 stávala olomoucká
synagoga. Do vínku získal Kabinet judaistiky dobré jméno prof. Kurta Schuberta, zakladatele vídeňské judaistiky
a jednoho z největších a nejznámějších judaistů druhé
poloviny 20. století a díky mnoha darům donátorů má
dnes unikátní knihovnu, jež čítá zhruba tři tisíce svazků.
V budoucnosti by měly sloužit nejen studentům a učitelům
oboru Judaistika, ale také široké veřejnosti,“ řekla v průběhu slavnostního otevření nových prostor prof. Ingeborg
Fialová, vedoucí Katedry germanistiky FF UP.
Idea založit v Olomouci judaistická studia pochází
z devadesátých let minulého století. Bezprostředně po
roce 1989 se pro jejich založení vyslovil první porevoluční
rektor prof. Josef Jařab. Kabinet judaistiky byl založen
Dokončení na str. 7

Cena Alfréda Radoka za rok 2009:
Nominace pro doc. Víta Zouhara
 Na Cenu Alfréda Radoka za rok 2009 je v kategorii hudba nominován také doc. Vít Zouhar z Katedry
hudební výchovy PdF UP, současný prorektor UP pro studijní záležitosti. Prestižní ocenění české divadelní
kritiky by skladatel z olomoucké univerzity mohl získat za zkomponování hudby k Zeyerově hře Radúz
a Mahulena, jejíž premiéra v Národním divadle v Praze proběhla v červnu minulého roku.
„Nominace si velmi vážím. Mimo jiné také
proto, že loni tuto cenu získala Soňa Červená za
ženský herecký výkon a Aleš Březina za operu
Zítra se bude... Mám skutečně velkou radost,
více nadějí si však nedělám,“ sdělil Žurnálu UP
doc. V. Zouhar. Dodal, že ke spolupráci na Radúzovi a Mahuleně pro Národní Divadlo jej před
časem vyzval režisér, básník a dramatik Jan
A. Pitínský. „Jeho vize mimočasové inscenace,
jež se v hudební rovině pohybuje mezi operou,
koncertem a činohrou, mi nabízela možnosti,
kterým nešlo odolat. A zároveň jsem věděl, že
Radúzem bude Vojtěch Dyk a Mahulenou Pavla
Nečetová, a že ke spolupráci budu – díky šéfovi
činohry Michalu Dočekalovi – moci přizvat výtečného dirigenta Václava Lukse s jeho vynikajícími soubory Collegium 1704
a Collegium Vocale 1704. V inscenaci společně s Vojtěchem Dykem tak zpívá také například vynikající kontratenorista
Jan Mikušek,“ doplnil hudební skladatel, muzikolog a pedagog doc. Zouhar.
Nominace na Cenu Alfréda Radoka, která je udělována od roku 1992, jsou tradičně výsledkem ankety časopisu Svět a divadlo. Letos se této ankety účastnilo dvaašedesát českých divadelních kritiků. V kategorii Hudba se o tuto cenu uchází také Jan
Maxián, Vojtěch Dyk a Jakub Prachař (La Putyka – La Fabrika Praha) a Petr Wajsar (Pornohvězdy – Roxy / Nod Praha).
Vyhlášení vítězů proběhne 27. 2. v pražském Divadle Kolowrat. Zkrácený záznam ze slavnostního udílení cen odvysílá
Česká televize 6. 3. na svém druhém programu.
M. Hronová
(Další informace také na www.cenyradoka.cz, http://khv.upol.cz/pedagogove/Vit-Zouhar, www.raduzamahulena.cz/blog)

Slavnostní inaugurace rektora Univerzity Palackého
a děkanů pěti fakult UP
v pátek 5. března 2010 v 11.00 hodin
v aule Právnické fakulty

oNliNe PřeNoS sledujte na www.zurnal.upol.cz

oznámení  Pozvánky
„Česká republika v roce 2010“
Volby 2010 – nejsou Vám lhostejné? Zajímá Vás vize našich
politiků v předvolebním boji? Máte jedinečnou možnost
debaty s lídry hlavních politických stran České republiky.
Přijďte i Vy položit svůj dotaz!
Sérii besed zahájí 3. 3. v 11.00 hodin v aule FF UP
Radek John – Věci Veřejné.
O týden později pokračujeme
s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem.
Více na www.cr2010.tk
Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění,
Katedra církevního práva CMTF UP a Společnost pro dialog
církve a státu v Olomouci si Vás dovolují pozvat
na slavnostní prezentaci sborníku

Katolická církev v období rozpadu
Československa 1939-1945
Uskuteční se 15. 3. v 15.30 hod.
v rotundě budovy CMTF (Univerzitní 22, 1. patro).
Vydavatelství Univerzity Palackého
zve na

III. literární večer
s osobnostmi vědecké literatury,
kde bude představena nová ediční řada Paměť UP. Hosty
večera budou PhDr. Pavel Urbášek, PhDr. Tomáš Hrbek,
Mgr. Tomáš Motlíček (editor prvního svazku) a prof. Jan
Peřina, DrSc.(autor druhého svazku).
Besední sál Muzea umění v olomouci 3. 3. v 19 hod.
Katedra bohemistiky FF UP pořádá
další z autorských čtení spojených s besedou Ex libris.
Tentokrát bude hostem doc. L. Machaly

Leonid Šinkarjov,
ruský spisovatel a publicista, autor knihy
Všecko jsem skoro zapomněl (Pokus o psychologickou
skicu událostí v Československu 1968).
Besedy se zúčastní také jeho přátelé Antonín Bajaja,
Václav Daněk a Miroslav Zikmund.
Aula Filozofické fakulty UP 3. 3. v 13.15 hod.
Katedra hudební výchovy PdF UP
pořádá 10. 3. v 17 hod.
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Rada pro výzkum, vývoj a inovace brzy v novém složení.

Nominaci přijal také prof. Tomáš Opatrný z PřF UP
 V příštích týdnech by měl předseda vlády České republiky ing. Jan Fischer jmenovat nové složení Rady pro výzkum,
vývoj a inovace (dále jen RVVi). Do 29. 1. měly vysoké školy zveřejnit osm návrhů na kandidáty, čtyři návrhy měla
podat Česká konference rektorů, čtyři pak Rada vysokých škol. Mezi nominovanými je také prof. Tomáš opatrný,
proděkan pro vědu a výzkum z Přírodovědecké fakulty UP. Premiér si vyhradil právo pozvat navržené ke slyšení.
„Ve stávajícím složení zasedala Rada 12. 2. Další setkání členů a na straně druhé nespokojenost s politikou vědy
by se mělo uskutečnit 12. 3. Od premiéra jsem zatím neob- a výzkumu v ČR,“ řekl prof. Opatrný. Ta podle něj souvisí
držel žádnou zprávu. Mám jen pozvání k diskusi s názvem s určitou nevolí k metodice hodnocení vědecké práce (tzv.
Vize pro českou vědu, které organizuje občanské sdružení kafemlejnek) a z něj vyplývajícího institucionálního finanfórum Věda žije! Mělo by se jednat o veřejné slyšení kan- cování. „Obávám se však, že řada lidí má příliš optimistická
didátů do vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace,“ sdělil očekávání, že po personální výměně v RVVI bude lépe. Já
Žurnálu UP prof. Opatrný. Diskuse byla připravena na 22. 2. osobně vytýkám současné RVVI malou transparentnost
v pražském divadle Archa.
v jejím rozhodování a některé konkrétní vady metodiky
Poté, co Ing. Jan Fischer posoudí personální návrhy, hodnocení výsledků,“ dodal prof. Opatrný.
navrhne vládě České republiky jmenování nové RVVI.
Rada pro výzkum, vývoj a inovace je odborným poradO kandidátech se chce radit se zástupci všech zastoupe- ním orgánem vlády ČR. Je zodpovědná za českou vědní
ných institucí. Trvá však na zachování alespoň částečné politiku a podílí se na rozhodování o financích pro výzkum
kontinuity a požaduje, aby v nové RVVI byli zastoupeni ze státního rozpočtu ČR. Proti jejímu dosavadnímu složení,
předseda Akademie věd ČR, předseda Rady vysokých netransparentnímu a koncepčně spornému působení proškol, předseda České konference rektorů a prezident Sva- testovali vědci už v roce 2009.
zu průmyslu a dopravy, dále předseda Grantové agentuPremiér Ing. Jan Fischer předložil 18. 1. vládě Návrh
ry a předseda Technologické agentury. „Jaký je oficiální usnesení vlády ČR ke jmenování Rady pro výzkum, vývoj
důvod personálních změn RVVI, nevím, ale svou roli jistě a inovace. Předložený materiál byl tehdy z programu jedhraje na jedné straně dobíhající funkční období některých nání stažen.
M. Hronová

Rektoři stále znepokojeni stavem financování vysokých škol
 Na 104. zasedání Pléna České konference rektorů,
které se konalo na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem 18.-19. 2., byla přijata usnesení, z nichž
vybíráme:
1. ČKR zůstává znepokojena stavem financování veřejných
vysokých škol. Několikaměsíční jednání s vedením
MŠMT i předsedou vlády ČR nakonec vedlo ke snížení
příspěvku ze státního rozpočtu o 2,1 % oproti roku
2009, avšak průměrný příspěvek na jednoho studenta
je ve srovnání s rokem 2007 nižší o 9 %, doprovázený
značným poklesem investičních výdajů. ČKR si je vědoma stavu veřejných financí v ČR a vyplývající nutnosti
úspor, ale zároveň musí konstatovat, že k poklesu
výdajů státu dochází právě v oblasti vzdělávání, na
rozdíl od nákladů v mnoha dalších kapitolách státního rozpočtu. ČKR nicméně oceňuje snahu ministryně

školství, mládeže a tělovýchovy a premiéra o navýšení
rozpočtu vysokých škol.
2. ČKR opětovně vyzývá členy vlády a Parlamentu České
republiky, aby legislativní změny, které se dotýkají
vysokých škol, byly pokaždé s předstihem důkladně
projednány s jejich reprezentacemi.
3. ČKR konstatuje, že program Centra základního výzkumu
(Centra LC) se osvědčil jako nástroj podpory kvalitních
vědeckých týmů, a proto by měly být hledány cesty na
jejich udržení do doby zavedení standardního způsobu
financování výzkumu, vývoje a inovací.
4. ČKR kontinuálně podporuje a sleduje činnost Akreditační
komise ČR (AK), která přirozeně podléhá řádnému vnitřnímu i vnějšímu hodnocení. ČKR proto odmítá nedávno
publikovanou tendenční kritiku AK.
Více viz http://crc.muni.cz
-red-

Pěvecký večer studentů

Z j e d NáN í ko le g iA R e k to R A U P

oboru sólový zpěv kombinovaného studia
V Kapli Božího Těla zazní skladby D. Sarriho, F. Tostiho,
P. I. Čajkovského, A. Dvořáka, V. Nováka aj.

Kolegium rektora UP se na svém jednání dne 17. 2. věnovalo především těmto tématům:
 Rektor UP prof. Miroslav Mašláň předal členům
o změnách, které vyplývají z nové právní úpraKolegia rektora UP jmenovací dekrety. Pro stávavy účinné od 1. 1. 2010. Informace se týkaly mj.
jící funkční období rektor rozhodl, že uvedené grémipracovních smluv uzavírané mezi Univerzitou Palacum bude zasedat v tomto složení: prof. RNDr. Miroslav
kého a lektory, asistenty a odbornými asistenty, jež
Mašláň, CSc., Mgr. Jakub Dürr, prof. RNDr. Lubomír Dvopodle nové právní úpravy nemohou být uzavírány
řák, CSc., JUDr. Monika Horáková, Ph.D., JUDr. Mag. Iur.
na dobu kratší než dva roky.
Michal Malacka, Ph.D., prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.,  Rektor UP prof. Miroslav Mašláň informoval o reálprof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., doc. Mgr. MgA. Vít Zouném poklesu finančních prostředků v rozpočhar, Ph.D., doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc., Ing. Henritu UP na rok 2010. Dřívější příslib MŠMT ČR, týkaeta Kotlebová, PhDr. Rostislav Hladký, prof. JUDr. Milající se navýšení financí o 1mld. dnes znamená reálné
na Hrušáková, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.,
navýšení finančních prostředků o 800 mil. korun.
doc. PhDr. Jiří Lach, CSc., M.A., prof. PaedDr. Libuše
Příspěvek na vzdělávací činnost pro veřejné vysoLudíková, CSc., doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., doc.
ké školy odsouhlasilo MŠMT ČR 16. 2. V konečném
PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., prof. RNDr. Juraj Ševčík,
důsledku bude v roce 2010 hospodařit olomoucká
Ph.D., RNDr. Ivana Vlková, Th.D., Ing. Božena Pirklová,
univerzita s nižší částkou než v roce 2009, a to
RNDr. Danuše Lošťáková, RNDr. Hana Dziková, RNDr.
zhruba o 5 %. Na nejbližším zasedání AS UP (10. 3.)
František Zedník, Mgr. Gabriela Pokorná, Ing. Jiří
hodlá rektor olomoucké univerzity předložit novou
Herinek a JUDr. Marek Hodulík.
metodiku dělení financí. Navrhne, aby v rámci UP
 olomoucký kraj podpoří letos UP částkou 9 mil.
zůstal zachován poměr dělení financí, podle něhož
korun. Jak rektor UP uvedl, 7 mil. korun je určeno
by centrální jednotky měly za sta procent opět
na krytí nákladů spojených s financováním projektů
obdržet 21,6 %. Avšak s tím rozdílem, že součásVaVpI Operačního programu EU a 2 mil na podporu
tí ukazatele B jsou aktuálně ukazatelé B1, B2, B3,
projektů z jednotlivých fakult UP.
z čehož částky spadající do kapitol B2 a B3 budou do
rozpočtu UP znovu vráceny, a to za účelem investič JUDr. Monika Horáková, Ph.D., prorektorka pro
ních potřeb projektů VaVpI.
-mapvnitřní organizaci Univerzity Palackého informovala

Děkanka Fakulty zdravotnických věd UP vypisuje

výběrové řízení
na obsazení míst VŠ pedagogů – akademických pracovníků:
• 1 asistent Ústavu fyzioterapie. Předpokládaný
nástup 1. 4. 2010; požadovaná výše úvazku 0,3 (minimálně 12 hodin týdně)
• 1 odborný asistent Ústavu fyzioterapie. Předpokládaný nástup 1. 4. 2010; požadovaná výše úvazku 0,15
(minimálně 6 hodin týdně.)
Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v příslušném nebo
blízce příbuzném oboru, minimálně tři roky odborné
praxe, osobnostní a profesionální předpoklady pro pedagogickou a vědeckou činnost, aktivní znalost světového
jazyka, práce s PC, zdravotní způsobilost a morální bezúhonnost.
K vlastnoručně podepsané přihlášce je třeba doložit: vyplněný osobní dotazník, fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci, profesní životopis s uvedením přehledu dosavadní
odborné praxe. Přihlášky zašlete do 30 dnů po zveřejnění
výběrového řízení ve Zdravotnických novinách dne 22. 2.
2010 na Děkanát FZV UP, personální referát, tř.Svobody
8, 771 11 Olomouc.
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kardiologové FN olomouc zavedli novou výjimečnou
metodu. Pomůže nemocným, které nelze operovat
 Fakultní nemocnice olomouc v těchto dnech opět významně rozšířila své možnosti v léčbě kardiologických onemocnění. Zavedla totiž novou metodu, která nabízí řešení pro pacienty se závažnou chlopenní
vadou. olomoučtí specialisté nyní mohou pomoci i těm nemocným, které vzhledem k vysokým rizikům
nelze operovat. Náhradu chlopně provádějí s pomocí speciálního instrumentaria zavedeného vpichem přes
oblast třísla, to vše pouze při lokálním znecitlivění. Výkon je pro pacienty mnohem šetrnější než klasický
chirurgický postup a zásadně také zkracuje jejich pobyt na nemocničním lůžku.
„Jde o novou léčebnou metodu, která poskytuje alternativní možnost léčby vysoce rizikových pacientů s tzv.
aortální stenózou, tedy závažnou chlopenní vadou. Kromě
nás ji umí provést jen šest pracovišť v republice. Dokážeme
nyní pomoci i lidem ve vyšším věku, u nichž rizika, jako
je například cukrovka, předchozí srdeční operace nebo
onemocnění ledvin, nedovolovala postupovat otevřenou
chirurgickou cestou,“ vysvětlil přednosta I. interní kardiologické kliniky FNO a LF UP doc. Miloš Táborský.
V minulých dnech provedli olomoučtí kardiologové
tento výkon u prvních dvou pacientů. „Je to velmi šetrná
metoda. Celé instrumentarium zavádíme přes oblast
třísla pod rentgenovou kontrolou. Po speciálním vodiči
do místa zúžené chlopně instalujeme speciální balonek,
jehož nafouknutím se chlopenní ústí rozšíří. Do původně nemocné chlopně umístíme novou chlopeň, po jejímž
rozvinutí pominou pacientovy obtíže. Chlopeň pak opět
působí jako pravidelně se otevírající a zavírající se dveře
krevního oběhu, který pumpuje do celého organismu levá
komora srdeční,“ popsal zákrok MUDr. Marek Richter,

Olomoucký kraj pro AFO 2010
 Smlouvu, díky níž bude mezinárodní festival populárně-vědeckých a dokumentárních filmů Academia film
Olomouc 2010 podporován částkou 1 100 tis. korun přímo
z rozpočtu Olomouckého kraje, podepsal 12. 2. v prostorách Moravského divadla rektor Univerzity Palackého prof.
Miroslav Mašláň a ředitel festivalu Academia film Mgr.
Petr Bilík, Ph. D., proděkan pro vnější vztahy a přijímací
řízení FF UP.
-map-

vedoucí lékař katetrizačního sálu I. interní kliniky FNO
a LF UP. Celý zákrok trvá maximálně dvě hodiny a rizika
jsou pro nemocné podle slov MUDr. Marka Richtera výrazně nižší už kvůli absenci narkózy. „Pacient totiž nepodstupuje operaci v pravém slova smyslu. Není vystaven ani
mimotělnímu oběhu jako u chirurgického zákroku. Zásah
do organismu je mnohem menší a s tím souvisí výrazně
kratší doba rekonvalescence,“ dodal MUDr. Richter. Metoda tak podle jeho slov umožňuje léčit i pacienty nad 75 let
věku, u nichž další zdravotní komplikace vůbec neumožňují provést klasickou kardiochirurgickou operaci.
V letošním roce chtějí specialisté z kardiologické kliniky FNO a LF UP tímto novým způsobem léčit asi dvě
desítky pacientů. „Zdravotní pojišťovny zatím tento
výkon neproplácejí a tak náklady nesou na svých bedrech nemocnice. Jen samotná chlopeň podle typu stojí
mezi šesti až osmi sty tisíci korunami. Pobyt v nemocnici
je ale kratší a z tohoto pohledu je metoda velmi efektivní. Je totiž nutné si uvědomit, že po klasické operaci
je zejména u starších pacientů pooperační průběh často
komplikovaný a celková léčba je pak mnohem nákladnější,“ dodal MUDr. Richter. Zavedení této nové léčebné
metody je dalším posílením špičkové péče I. interní kardiologické kliniky FNOL o pacienty – kardiaky v regionu
-eg-, -mapstřední Moravy.
Aortální stenóza je nejčastěji se vyskytující chlopenní vada
v dospělosti. Jde o zúžení aortální chlopně, která je v lidském
těle umístěna u výstupu největší tepny ze srdce. Toto zúžení
se projevuje dušností, bolestmi na hrudi charakteru tzv. stenokardií a ponámahovými přechodnými ztrátami vědomí.

Společné prohlášení FN Olomouc a LF UP k neudělení akreditace magisterského
programu Všeobecné lékařství pro Ostravskou univerzitu v Ostravě

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (LF UP) společně s Fakultní nemocnicí Olomouc (FNOL) jsou hlavními
garanty medicínského vzdělávání v regionu střední a severní Moravy. Vedení obou institucí proto pozorně sleduje
proces akreditace oboru Všeobecného lékařství na Ostravské univerzitě. Vnímáme potřeby ostravského regionu
v oblasti zajištění vysokého standardu zdravotní péče a chápeme tyto snahy jako příležitost pro vzájemnou užší
spolupráci mezi Olomoucí a Ostravou na poli pregraduálního i postgraduálního vzdělávání lékařů. Spolupráce v
oblasti praktické výuky klinických oborů lékařského studia probíhá externě s řadou klíčových zdravotnických zařízení regionu. S FN Ostrava je tato spolupráce dlouhodobě na velmi kvalitní úrovni. FNOL i LF UP v Olomouci si proto
dovedou v budoucnu představit i těsnější spolupráci v oblasti pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, a také
případný vznik detašovaných pracovišť Lékařské fakulty UP ve FN Ostrava.
Prof. Z. Kolář, CSc., děkan Lékařské fakulty UP, MUDr. R. Maráček, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc,
prof. M. Mašláň, CSc., rektor Univerzity Palackého v Olomouci
V Olomouci 19. 2. 2010

Třetí číslo magazínu Žurnál+ představuje nového rektora i děkany
 Magazín Univerzity Palackého Žurnál+ se ve svém třetím čísle
věnuje především představení nového vedení Univerzity Palackého
a čtyř jejích fakult. Na stránkách časopisu tak najdete nejen rozsáhlý
rozhovor s rektorem UP, profesorem Mašláněm, ale také profily prorektorů či anketní rozhovor s novými děkankami a děkany.
Na dalších stranách pak čtenáři naleznou například rozhovor s doktorkou
Fellnerovou o podstatě tzv. ptačí chřipky či text o historii a současnosti olomoucké kanoistiky. Slovo dostal také první polistopadový rektor UP profesor
Josef Jařab, který se zamýšlí nad existencí univerzit na pozadí totalitních
režimů. Dočíst se můžete i o vědeckých, kulturních, sportovních či grantových úspěších univerzity a akademické obce v posledním půlroce. Nedílnou
součástí únorového vydání Žurnálu+ je také fotoreportáž z oslav dvacátého
výročí 17. listopadu, glosy či představení ateliéru Grafický design při PdF UP.
Magazín Univerzity Palackého Žurnál+ vychází dvakrát ročně od roku
2009 jako časopis určený široké veřejnosti (institucím státní správy, školám,
podnikatelským subjektům atd.).
(Více informací na www.propagace.upol.cz.)
-mar-

oznámení  Pozvánky
Katedra asijských studií FF UP pořádá
IV. konferenci z kulturní a sociální antropologie
východní Asie na téma

Integrace východoasijských menšin
v České republice
Uskuteční se 12. 3. od 8.50 do 16.30
v učebně U1 FF UP, Křížkovského 8.
Právnická fakulta UP – Centrum dalšího vzdělávání
odborný seminář

Hospodaření a financování obcí
z pohledu teorie a praxe
Akce se uskuteční 12. 3. od 9 do 14 hod.
v budově PF UP A - rotunda na tř. 17. listopadu 8.
Přednášející: JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D., vedoucí
Katedry finančního práva, národního hospodářství a ekonomie, JUDr. Pavel Matoušek, odborný asistent Katedry
finančního práva, národního hospodářství a ekonomie
Obsah semináře: Seznámení s teoretickým výkladem některých ustanovení zákona o dani z nemovitostí, zákona
o místních poplatcích, zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, zákona o obcích apod. Nastínění
základních tezí nového Daňového řádu.
Další informace včetně přihlášky na http://cdv.upol.cz
Katedra výtvarné výchovy PdF UP zve na

výstavu studentů ateliéru Interaktivních
médií Fakulty umění a designu UJEP
Přízemí Barokní chodby Uměleckého centra UP
od 3. do 30. 3. 2010, vždy po–pá 8.00–20.00 hod.
Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP
pořádá ve dnech 23. a 24. 3. mezinárodní konferenci

Akční pole sociální práce IV.:
odlišnost v sociální práci – evropský rok
boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení
Bližší informace najdete na
www.upss.cz/akce-ustavu/konference/.

Festival Pro Tibet v Uměleckém centru UP
V rámci Festivalu Pro Tibet jsou se ve filmovém sále Uměleckého centra UP uskuteční následující filmové projekce:
11. 3. v 19.00 – Arnaud Desjardins:
Poselství Tibeťanů
12. 3. v 19.00 – Maria Blumencron:
Útěk přes Himálaj
Na druhé straně Himálaje
18. 3. v 19.00 – Ritu Sarin a Tenzing Sonam:
Dreaming lhasa
Pořádá Pastiche filmz ve spolupráci s občanským sdružením
M.O.S.T.
Bližší informace o jednotlivých snímcích viz www.upol.cz/
zpravy/kalendar.

KALENdář AKcí UP
Přehled odborných, kulturních a sportovních aktivit,
které se konají v prostorách Univerzity Palackého,
nebo na nichž se univerzita podílí, vychází jako
měsíční příloha Žurnálu UP. Podklady pro Kalendář
akcí čerpáme z jeho internetové verze. Uzávěrka pro
měsíční přehled je vždy k 20. dni v měsíci.
Jedině díky vaší spolupráci můžeme obsah pravidelně aktualizovat. Využijte možnosti popularizovat
svou činnost, oslovit veřejnost a pozvat ji na zajímavé akce, které pořádáte nebo na nichž se podílíte.
Kalendář akcí můžete doplňovat on-line na

www.upol.cz/funkce/doplnit-kalendar
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P ř e d s tAV U j e m e N o V é P R o R e k t o R y U P

Ústav speciálněpedagogických studií PdF
pořádá ve dnech 3.–4. 3.

Nový rektor UP prof. Miroslav Mašláň, CSc., se na začátku února ujal vedení olomoucké univerzity. K jeho
nejbližším spolupracovníkům bude v následujících čtyřech letech patřit tým prorektorů, kteří zodpovídají
za jednotlivé oblasti řízení. oproti minulému volebnímu období se jejich počet navýšil: nově tak vznikly rezorty prorektora pro regionální rozvoj, pro informační technologie a pro komunikaci a další vzdělávání.
V tomto čísle přinášíme krátké portréty nových prorektorů, s jejichž jmény seznámil prof. Mašláň členy Kolegia rektora
UP a Akademického senátu UP v lednu t.r.:

XI. mezinárodní konferenci k problematice osob
se specifickými potřebami a
VI. mezinárodní dramaterapeutickou konferenci
pořádané na téma

„Rodina a její místo ve speciální pedagogice“

Místo konání: Regionální centrum Olomouc
Bližší informace viz
www.uss.upol.cz/cz/konference-seminare

Centrum portugalského jazyka a lusofonní kultury
na Katedře romanistiky FF UP
si Vás dovoluje pozvat na

Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., prorektorka pro záležitosti vědy a výzkumu
Rodačka ze Vsetína působí v současnosti jako vedoucí Katedry chemie a biochemie Lékařské
fakulty. Na postu prorektorky pro záležitosti vědy a výzkumu působila již v předcházejícím
volebním období. Biochemii studovala při Masarykově univerzitě, habilitovala se na královehradecké univerzitě a profesuru získala na Lékařské fakultě UP. Je členkou Americké chemické
společnosti a od roku 2006 předsedkyní České chemické společnosti. Je autorkou více než
devadesáti původních článků a pěti českých patentů.

dny portugalské a brazilské kultury
konané ve dnech 1. a 2. 3. 2010 v prostorách
Katedry romanistiky FF UP, Křížkovského 10, Olomouc
Podrobný program naleznete na adrese
www.zurnal.upol.cz

Okno do praxe
Okno do praxe je akce, kterou Přírodovědecká fakulta
UP vychází vstříc zájmu studentů a absolventů přírodovědných oborů. Ti mají možnost se ve dnech 23. až
25. 3. setkat se zaměstnavateli. Na setkání se studenti
a absolventi mohou dozvědět informace o možnostech
praxe, nabídkách práce, trainee programů, brigád,
studijních praxí a stáží, jak probíhá výběrové řízení
a další. Součástí akce budou jednotlivé prezentace
zaměstnavatelů, ministánky pro individuální konzultace a pohovory nanečisto.
Podrobné informace a registrační formulář
viz http://absolventiprf.upol.cz/okno-do-praxe/.
Člověk v tísni ve spolupráci s Divadlem hudby Olomouc,
kinem Metropol – Olomoucká kina, s.r.o. a Univerzitou
Palackého v Olomouci a pod záštitou rektora UP, primátora
města Olomouce a hejtmana Olomouckého kraje
pořádá v Olomouci ve dnech 22.–31. 3. 2010
Mezinárodní filmový festival o lidských právech

Jeden svět 2010
Projekce pro veřejnost se stejně jako loňském roce
uskuteční v kině Metropol, a to v 18.00 a 20.00 hod.
Více informací na www.jedensvet.cz
a na Facebooku: Jeden svět Olomouc.
Děkan Přírodovědecké fakulty UP vyhlašuje
pro studenty a zaměstnance UP & seniory a absolventy PřF

soutěž o nejlepší návrh s tématem
Velikonoční přání

Autor nejlepšího návrhu obdrží finanční odměnu ve výši
3 000 Kč a poukázku na třídenní pobyt pro 2 osoby ve
fakultním rekreačním zařízení v Karlově.
Uzávěrka (přijímání) návrhů v pátek 12. března 2010.
Informace o podmínkách účasti v soutěži a vyhodnocení
soutěže jsou k dispozici na adrese
www.upol.cz/fakulty/prf/aktualni-sdeleni-prf.
Aktuální informace z dění na naší alma mater
Nejnovější výsledky na poli výzkumu,
pedagogické a tvůrčí činnosti na UP
Studentské aktivity
Přehled odborných, kulturních
a sportovních aktivit, na kterých se univerzita
a její lidé podílejí
Několikrát týdně aktualizováno!

www.zurnal.upol.cz






Doc. Mgr. MgA Vít Zouhar, Ph.D., prorektor pro studijní záležitosti
Hudební skladatel, muzikolog a vysokoškolský pedagog působil dosud na Katedře hudební
výchovy Pedagogické fakulty UP. Tam také zastával v letech 2003–2006 funkci proděkana. Vít
Zouhar je mimo jiné autorem několika oper uvedených i Národním divadle v Praze a držitelem
mnoha hudebních cen. V roce 2001 inicioval vznik programu Slyšet jinak, který je zaměřen na
komponování v hudební výchově. V letech 1992-2004 působil na Institutu pro elektronickou
hudbu při Univerzitě hudby a dramatických umění ve Štýrském Hradci.

JUDr. Mag.iur. Michal Malacka, Ph.D, MBA, prorektor pro komunikaci a další vzdělávání
Český právník a vysokoškolský učitel působil šest let na postu děkana Právnické fakulty UP
(2001–2007), v té době byl vůbec nejmladším děkanem v ČR. Kromě studia na této fakultě
absolvoval Právnickou fakultu v rakouském Grazu a Filozofickou fakultu UP, titul JUDr. získal
na Masarykově univerzitě. Od roku 2008 působil na postu prorektora pro záležitosti vnějších
vztahů. Je mimo jiné spoluautorem monografie Fenomén mezinárodního terorismu a rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.
Mgr. Jakub Dürr, prorektor pro zahraniční vztahy
Politolog Jakub Dürr vystudoval politologii a evropská studia na Univerzitě Palackého a na
Masarykově univerzitě v Brně. Politologii se také věnoval na studijním pobytu na Miami University v USA. Momentálně působí jako odborný asistent na Katedře politologie a evropských
studií Filozofické fakulty UP. Před Michalem Malackou zastával funkci prorektora, v loňském roce
pak působil jako náměstek ministra školství pro agendu spojenou s evropským předsednictvím
ČR. Byl také kandidátem na post ministra školství Fischerovy vlády.

JUDr. Monika Horáková, Ph.D., prorektorka pro vnitřní organizaci
Absolventka Masarykovy univerzity působila do loňského roku jako vedoucí Katedry správního
práva a správní vědy v Olomouci. Předtím pracovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
a na Justiční škole v Kroměříži, kde byla rovněž vedoucí katedry. Od roku 2005 je pak její život
spjat s Univerzitou Palackého. V rámci své profesní činnosti se věnuje správnímu právu, a především problematice veřejné služby a správního trestání. Je řešitelkou projektu „Modernizace
postupů veřejné politiky a správy v České republice a v zemích EU“.

Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., prorektor pro informační technologie
Absolvent Masarykovy univerzity pracuje jako vedoucí Katedry geoinformatiky Přírodovědecké
fakulty UP, v letech 1992–2001 působil na Katedře geografie téže fakulty. Ve své profesi se
zabývá především tematickou kartografií, podílel se například na oceňovaném Atlasu podnebí
ČR, který podává ucelený pohled na klima u nás za posledních čtyřicet let. Zabývá se rovněž
technologiemi GIS a GPS, ty využil i při tvorbě knihy City Logistics, která vyšla v loňském roce.
Je historicky prvním prorektorem pro informační technologie.

Prof. RNDr. lubomír Dvořák, CSc., prorektor pro regionální rozvoj
Významný vědec v oboru experimentální fyziky zastával v letech 1993–1997 a 2006–2010 post
rektora olomoucké univerzity, dvakrát byl rovněž děkanem Přírodovědecké fakulty UP. Svou
profesní kariéru začal v roce 1964 jako asistent na výše uvedené fakultě, kde také v roce 1998
získal profesuru. Je členem Vědecké rady UP a členem Akademického sněmu Akademie věd
ČR. Autorsky je podepsán pod mnoha skripty, odbornými i populárními pracemi. Prof. Dvořák
je rovněž vůbec prvním prorektorem pro regionální rozvoj.
-red-, - mar-, foto archivu ŽUP

RoZ hoVoR

Blíží se 60. výročí založení sportovního klubu UP
aneb jak se žije českému vysokoškolskému sportu?
osmého června oslaví Česká asociace univerzitního sportu (dále jen ČAUS) sto let trvání českého vysokoškolského sportu. Kulaté, šedesáté výročí letos oslaví
také Sportovní klub Univerzity Palackého. „Je jedním z největších klubů sdružených pod hlavičkou ČAUS a jedním z největších a nejúspěšnějších v olomouckém
regionu i v rámci České republiky,“ řekl jeho prezident RNDr. ladislav Bank, který Žurnálu poskytl následující rozhovor:
Být úspěšný je široký pojem. Můžete být konkrétní
v případě Sportovního klubu UP?
Již po několik let jsou naši sportovci zařazováni do
desítky nejlepších sportovců olomouckého regionu.
Volejbalistky Štěpančíková, Dosoudilová, Celbová, plavci
Bazger, Juránková, Dub, vodní slalomář Knébl a další.
Plavkyně Kubalčíková, několikanásobná mistryně ČR, startovala také na OH v Atlantě, moderní gymnastka Mrenová
a například atletky Srbová, Černá, atleti Pernica a další.
Volejbalistky Celbová a Dosoudilová se staly v roce 1998
mistryněmi Evropy v beachvolejbale a startovaly rovněž na
OH v Sydney. Horolezkyně Štěrbová byla první československou horolezkyní, která v roce 1984 zdolala osmitisícový
vrchol Čhooju. Budu-li ale vycházet z nejaktuálnějších
událostí, musím zmínit anketu Nejlepší sportovec za rok
2009. V regionu Olomouc, v hlavní kategorii, v ní zvítězila
kajakářka Kateřina Vacíková. V kategorii juniorů získala
zlato Vendula Horčičková, která se věnuje orientačnímu
běhu a mezi nejúspěšnější kolektivy se pak zařadil oddíl
volejbalistek SK UP včetně Jiřího Teplého, jenž získal titul
nejlepší trenér roku. Většina ze jmenovaných jsou nebo
byli studenty Univerzity Palackého. Víc než polovina všech
sportovců zařazených do této ankety byla právě z SK UP.

řádně registrovaným na Ministerstvu vnitra ČR. Vztah
s Univerzitou Palackého je založen na písemně uzavřené
dohodě mezi vedením UP a Sportovním klubem. Již několik let s námi UP uzavírá dohodu o spolupráci a dohodu
o pronájmu nebytových prostor, vždy s platnosti na dobu
jednoho roku a dobu neurčitou. Tímto způsobem olomoucká univerzita umožňuje Sportovnímu klubu a jeho
jednotlivým oddílům provádět sportovní činnost ve svých
sportovních zařízeních. Nepříznivá ekonomická situace nás
personálně posunula na úplný základ – při ročním obratu
35 milionů korun je sekretariát a chod Sportovního klubu
zajištěn dvěma pracovnicemi.

Peníze až na prvním místě... S jakými problémy se
v současnosti jubilující SK UP potýká?
Abych shrnul naši ekonomickou situaci, musím vzpomenout nedávnou historii. Před rokem 1989 se všechny
fakulty olomoucké univerzity podílely na zajištění chodu
jednotlivých oddílů Sportovního klubu UP. Každá fakulta
tehdy měla na starost některý z nosných oddílů, např. LF
věnovala pozornost lyžařskému oddílu. Na fakultách UP
existovaly před zmiňovaným rokem Katedry tělesné výchovy. V devadesátých letech minulého století, kdy vznikla
Fakulta tělesné kultury, byly všechny katedry tělesné
Co znamená, když se řekne, že je klub jedním z nej- výchovy na ostatních fakultách UP zrušeny. S tímto zanikvětších?
la i výpomoc fakult s chodem oddílů SK UP. Když pak byla
Česká asociace univerzitního sportu má 43 klubů na UP zrušena i povinná tělesná výchova, začalo být ještě
a Sportovní klub UP disponuje jednou z největších členských hůř. Rád bych k tomuto poznamenal, že jsme snad jedizákladen. V současné době máme 1 788 členů, z čehož 962 nou veřejnou vysokou školou v České republice, která nemá
je studentů a zaměstnanců Univerzity Palackého. A byly povinnou tělesnou výchovu zařazenou ve svých studijních
doby, kdy jsme měli členů ještě víc. V současnosti má SK UP programech. Považuji to za velký nedostatek.
20 oddílů. I jejich počet se ale mění podle zájmu studentů
Původní záměr, proč se stavěla Sportovní hala byl jedUP. Stává se například, že s absolutoriem studentů zanik- noznačný: měla sloužit sportu. Dnes, s ohledem na ekone kvalitní oddíl. Pak přijde schopný student a díky jeho nomickou situaci, je zde v nájmu obchod s cyklistickými
aktivitě vznikne oddíl jiný. V současné době je nosný oddíl potřebami a restaurace. Na jedné straně Sportovní hala
kanoistiky – vodního slalomu a sjezdu, v němž vyrostla nedostačuje všem sportovním aktivitám, na straně druřada mistrů světa a Evropy. V individuálních sportech je hé – právě z ekonomických důvodů – supluje místo pro
velmi dobrý také oddíl plaveckých sportů, který se může některé velké kulturní akce, kterých rok od roku přibývá
rovněž chlubit řadou bývalých i současných reprezentantů a které samozřejmě narušují tréninkový proces jednotliČSSR a ČR. Z kolektivních sportů je vynikající oddíl volejbalu vých nosných vrcholových oddílů. Olomouc bohužel nemá
žen, který má řadu reprezentantek. Je několikanásobným jinou halu s dostatečnou kapacitou. Sportovní hala však
přeborníkem a vítězem extraligy a také československého nemůže být výdělečná. Kdybyste se např. zeptala na účast
poháru. Velmi dobrý je také oddíl basketbalu žen, bývalý veřejnosti na jednotlivých zápasech, řekl bych vám, že není
účastník extraligy, v současné době účastník první ligy. nějak závratná. Když se hraje finále extraligy, přijde maxiZa zmínku jistě stojí také výkonnost oddílu orientačního málně dva tisíce lidí. A to je skutečně velká návštěva. Na
běhu, oddíl juda a zrakově postižených a oddíl synchro- ostatní ligové zápasy přijde zhruba v průměru tři sta lidí.
nizovaného plavání.
Vstupné pak inkasují pořádající oddíly.
Sportovní klub UP už několik let platí Univerzitě PalacKolik lidí se podílí na fungování SK UP?
kého nájem. Loni to bylo v celkové výši cca 600 tisíc korun
Sportovní klub nese jméno Univerzity Palackého, ale ročně. I když jsou v této sumě obsaženy náklady na energie,
není zařazen v její struktuře. Jsme občanským sdružením, je to pro klub velmi vysoká zátěž. Dotace, které obdržíme,
nemůžeme plně věnovat činnosti samé, ale
velkou část právě v podobě nájmu hradíme
UP. Finančně nám UP a jednotlivé fakulty
UP vycházejí vstříc velmi omezeně – na
konkrétně uskutečněné akce jsme loni
dostali dotaci cca 25 tisíc korun. V této
souvislosti bych neměl opomenout, že se
na finančním zajištění klubu podílí také
statutární město Olomouc, Olomoucký
kraj, jednotlivé sportovní svazy včetně
Asociace univerzitního sportu a jednotliví
sponzoři. Výkonný výbor včetně prezidenta klubu se domnívá, že podpora klubu
z vedení UP a jejích jednotlivých fakult
není adekvátní výborné reprezentaci UP
Olomoucký Tomáš Slovák patří k nejúspěšnějším českým kanoistům
a celého vysokoškolského sportu.
posledních let

RNDr. ladislav Bank, prezident Sportovního klubu
UP, mimo jiné dlouholetý
nejlepší plavec olomouckého regionu, se na olomoucké univerzitě věnoval od
roku 1966 především oboru
Plavání. Nejprve působil na
Katedře odborné tělesné
výchovy Přírodovědecké
fakulty UP, později na Pedagogické fakultě a Fakultě
tělesné kultury. S patřičnou podporou tehdejšího studentského hnutí byl jedním z iniciátorů vzniku FTK,
kde byl také dlouholetým členem jejího Akademického senátu a ve třech funkční obdobích také třikrát jeho
předsedou. Byl několikaletým členem Akademického
senátu Univerzity Palackého a předsedou jeho ekonomické komise. Ve funkci prezidenta Sportovního klubu
UP je od roku 1990.
Jak se stalo, že byla ve studijních programech UP
zrušena tělesná výchova?
Těžko říci, co bylo hlavním motorem této změny. Vím
jen, že aktivní v tomto směru byli někteří studenti a tehdejší
děkani některých fakult. Před revolucí jsme byli univerzitou
s nejlépe zajištěnou tělesnou výchovou v rámci tehdejší ČSSR,
nyní patříme v této oblasti mezi nejhorší vysoké školy v ČR.
Akademik sport centrum tento problém neřeší?
Ne. Akademik sport centrum UP je zaměřeno na rekreační sport. Sportovní klub UP se zaměřuje na výkonnostní
a vrcholový sport. Aby naše snažení mělo úspěch, musíme
také pečovat o širokou mládežnickou základnu. To se nám,
myslím, daří.
SK UP oslaví úctyhodné jubileum. Můžete zmínit
několik slov z jeho historie?
Studium učitelství tělesné výchovy bylo v Olomouci zřízeno díky prof. Zbyňku Losenickému již na obnovené univerzitě v roce 1946. Sportovní klub pak v roce 1950 založil pod
názvem Sokol Palackého univerzity lékař prof. Jan Mělka. Po
vzniku Kateder tělesné výchovy na jednotlivých fakultách UP
se dobrovolná tělesná výchova stala nerozlučnou součástí
kateder tělesné výchovy na olomoucké univerzitě. Klub se
později přejmenoval na Slávii Univerzity Palackého, poté
nesl název Vysokoškolská tělovýchovná jednota Olomouc
a teprve v 90. letech získal svůj dnešní název Sportovní klub
UP v Olomouci. Přestože je jeho tzv. střechou ČSTV, reprezentuje Univerzitu Palackého. Z ČSTV – ostatně jako všechny
vysokoškolské sportovní kluby – získáváme dotace. Abych
byl přesný, získávají je jednotlivé sporty podle výkonnosti
a členské základny.
Oslavou významného jubilea si společně s Českou
asociací univerzitního sportu připomeneme naši bohatou
činnost, historii i společenský význam českého vysokoškolského sportu v minulosti. Připomeneme si, že vysokoškolský
sport má i v Olomouci dlouholetou tradici a je významným
reprezentantem naší druhé nejstarší univerzity a celého
olomouckého regionu.
Ptala se M. Hronová, foto -map- a archiv FTK
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Knihovna centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP
(ohlédnutí za dvěma roky její existence)

Knihovna Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP olomouc (CJS) byla slavnostně otevřena v květnu 2008 za přítomnosti izraelského velvyslance v ČR Y. levyho. Na jejím počátku byla příruční knihovna Kabinetu judaistiky FF UP, který vznikl v roce 2004 a byl akreditován jako interdisciplinární obor
zabývající se židovskými studii v rámci univerzity. Základní knižní fond získala díky daru 35 tisíc dolarů, který v roce 2007 věnoval Kabinetu judaistiky pan Daniel
Melchet, potomek Beno Salpetera, jenž strávil své dětství v olomouci. (Knihovna nese proto jméno rodičů fundátora: Niny a Bena Melchet-Salpeterových.)
Další významnou část knižního fondu bibliotéky tvoří
odkaz prof. Kurta Schuberta. Tento soubor čítá přes 800
svazků zejména německojazyčné literatury a tvoří v rámci
judaistické knihovny samostatnou část s vlastním dělením a signaturami; knihovna tak chtěla zachovat unikátní
celek, jenž umožňuje nahlédnout do vědeckého zázemí
jednoho ze zakladatelů vídeňských judaistických studií
po 2. světové válce. Vedle slovníků, encyklopedií a judaik
obsahuje sbírka také studie věnující se ranému křesťanství
a byzantskému umění, mezi nimiž nechybí práce manželů
Schubertových. Patronkami Schubertova knižního fondu
jsou profesorova dcera Eva Schubertová a jeho žačka Louise Hechtová, interní lektorka CJS.
Profesor Kurt Schubert podporoval vznik Kabinetu
judaistiky FF UP Olomouc a s kabinetem úzce spolupracoval. Jeho žena Ursula, kunsthistorička vídeňské univerzity, se zabývala především uměleckými památkami
raného křesťanství a helénského judaismu. V říjnu 2008
bylo Kabinetu slavnostně propůjčeno jejich jméno. Takto
přejmenovaná instituce se nyní profiluje striktně v intencích „Jewish Studies“ tak, jak jsou vyučovány na evropských univerzitách, a snaží se o větší míru mezinárodní
spolupráce zejména účastí zahraničních odborníků.

Kabinet judaistiky...
však až v roce 2004, z iniciativy tehdejšího děkana FF UP
prof. Ivo Bartečka. „Za ideové podpory – zejména kolegů
z Cyrilometodějské teologické fakulty – představoval ve
svých počátcích Kabinet judaistiky skupinu složenou z mé
osoby a šesti doktorandů různých oborů naší fakulty. Dnes
je institucí, za niž se UP rozhodně nemusí stydět,“ uvedla
dále prof. Fialová. Dodala, že během pěti let jeho existence
byly v rámci Kabinetu judaistiky akreditovány dvě varianty
nadstavbového magisterského studijního oboru Judaistika
– dějiny a kultura Židů. „Samo o sobě to nebyl vůbec lehký
úkol, neboť zmiňovaný obor je modelově interdisciplinární. To znamená, že nad akreditačním spisem se zamýšlely
tři podkomise Akreditační komise MŠMT ČR. Zároveň je
daný obor organizován modulárním způsobem, což se
nesetkávalo ani s podporou vlastní fakulty, ani s přílišným
porozuměním ze strany Akreditační komise - ačkoli pojem
„modul“ už deset let funguje jako standardní součást
boloňského procesu,“ doplnila prof. Fialová. Podle jejích
slov bylo od doby úspěšné akreditace přijato k judaistickým
studiím dvacet studentů. V současné době má olomoucká
judaistika tři absolventy, kteří pokračují v doktorském
studiu. Kabinet judaistiky vzdělává ve svých kurzech také
mnoho studentů jiných oborů Filozofické fakulty i dalších
fakult UP. Mezi nimi je také mnoho zahraničních studentů z různých výměnných programů Evropské unie, kteří
využívají skutečnosti, že většina kurzů judaistiky probíhá
v anglickém či někdy v německém jazyce. Oblíbené a hojně
navštěvované byly zejména pravidelné přednáškové cykly Základů judaistiky. Studenti oboru Judaistika – dějiny
a kultura Židů získávají bez jakýchkoli problémů zahraniční
pobytová i výzkumná stipendia.
Generálním výzkumným tématem Kabinetu judaistiky jsou Dějiny a kulturní dějiny moravských Židů (tímto výzkumným zadáním je Kabinet judaistiky propojen
s výzkumným týmem Katedry germanistiky, s „Arbeitsstelle fuer deutschmaehrische Literatur“). „O vědeckých
aktivitách olomoucké judaistiky se ví v České republice,
v Evropě i ve světě. Jeho členové publikují zcela samozřejmě v renomovaných zahraničních nakladatelstvích a časopisech, bývají zváni k účasti na prestižních konferencích do
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Součástí knihovny je rovněž pravidelně rozšiřovaná dlouhodobá výpůjčka několika set judaik zejména v anglickém
jazyce z knihovny sdružení Respekt a Tolerance v čele s panem Luďkem Štiplem, které se zabývá dokumentací historie
židovských komunit v Mohelnici, Lošticích a v Úsově. Knihovna sdružení je nazvána po dr. Stantonu Canterovi, jednom
ze zakladatelů, spolupracovníků a mecenášů sdružení, který
pravidelně obstarává nové tituly. Tento fond, přestože není
v majetku CJS, je organickou součástí knihovny. Knihy mají
vedle obligatorních katalogizačních údajů knihovny své
vlastní registrační číslo, u něhož je uvedeno i jméno některé
z obětí šoa, židovských obyvatel Mohelnice, Loštic a Úsova,
jíž je kniha dedikována in memoriam. Z dalších přírůstků je
vedle nákupů nutné zmínit dar Jüdisches Museum, St. Pölten, které věnovalo knihovně kompletní řadu Encyklopaedia
Judaica. Knihovna má mj. přislíbenu další knižní donaci od
pana Chaima Franka z Dokumentations-Archiv für Jüdische
Kultur und Geschichte v Mnichově. Jde o 220 kartónových
krabic, obsahujících judaika, studie zabývající se současnými
dějinami a větší množství periodik. Dar měl být slavnostně
předán již v průběhu roku 2009, avšak dlouho trvající stěhování CJS do nových prostorů na tř. Svobody tomu doposud
bránilo. V tuto chvíli má Knihovna Niny a Bena Melchet
Dokončení ze str. 1
zahraničí a k účasti v mezinárodních výzkumných týmech.
Ve Vydavatelství UP vydává Kabinet judaistiky vlastní
knižní řadu Judaica olomucensia. Nehledě na nedostatek
financí už vyšly dva svazky, třetí je v tisku, čtvrtý připraven
čeká na vydání,“ dodala prof. Fialová.
Kabinet judaistiky FF UP – jako životaschopná instituce s mladým, již evropsky etablovaným image a pracovitým týmem – je zapojen také do regionálních událostí. Byl
u zrodu a je spolupořadatelem Olomouckých dnů židovské
kultury, spolupracuje s olomouckou Židovskou obcí, s hnutím Respekt a tolerance, se Společností pro dějiny Židů, se
Společností křesťanů a Židů, s olomouckými středními školami atd. V roce 2008 uspořádal v Olomouci mezinárodní
konferenci o haskale, v roce 2009 spolupořádal konferenci
v Třebíči, spolupořádal také letní školu judaistikých studií
v Německu a na léta 2010 a 2011 chystá další dvě konference. Je zapojen do čtyř velkých výzkumných grantů.
„Připočteme-li k prostředkům z těchto grantů ještě i mnohé knižní dary, můžeme konstatovat, že Kabinet judaistiky
,vydělal´ za pět let své existence dvanáct milionů korun.
I přes všechna tato pozitiva však musím dodat, že nemá
šanci přežít na Filozofické fakultě, která rozděluje svůj
rozpočet jednotlivým katedrám a pracovištím jen podle
počtu studentohodin či studentokreditů. Kabinet judaistiky nemá šanci obstát svou „studentsko-kreditovou“
mohutností, nemůže být srovnáván s módními, masovými, bakalářskými obory. Je to obor, který nemá akreditován bakalářský stupeň - a bude-li na mně, ani mít nebude,
spíše budeme usilovat o akreditaci doktorských studií. Je
to obor exkluzivní a těžký. Už jen jazyková náročnost činí
obor přístupný jen elitním studentům – kurzy jsou vedené
v cizích jazycích, studenti mají povinnost naučit se během
dvou let základy dalších tří cizích jazyků. Tento obor neslibuje rychlé, nenáročné studium a okamžité uplatnění
na trhu práce. Na způsobu, jakým bude nové vedení FF
nakládat s Kabinetem judaistiky, budu měřit pravdivost
volebních slibů nového děkanského týmu a domýšlet se
budoucího směřování Filozofické fakulty,“ dodala závěrem
prof. Fialová.
Zpracovala -map-, foto na titulní straně M. Otava

Salpeterových (bez odkazu prof. Schuberta) necelých 1300
svazků.
Aktivity a služby Knihovny CJS
Nedávno se CJS přestěhovalo do bývalé budovy Přírodovědecké fakulty FF UP Olomouc na třídě Svobody 26, kde
také knihovna získala reprezentativní prostory odpovídající její velikosti i poslání. Další významnou událostí bylo
pořízení katalogizačního modulu knih, map a hudebnin
knihovního systému Clavius. Tento moderní integrovaný
systém umožňuje evidovat základní údaje o knize podle mezinárodních pravidel (ISBD). Knihy jsou rozděleny
podle klasifikačního schématu, který se snaží reflektovat
potřeby vyučujících a studentů a je přizpůsoben organizaci
studia podle pěti základních modulů: dějiny Židů, dějiny
židovského myšlení, židovská kultura a literatura, Židé na
Moravě a praktická výuka jazyků. Do konce roku 2010 by
se měla dokončit základní evidence a katalogizace knihovny, což jí umožní například zveřejnit katalog na webových
stránkách či postupně sdílet informace s ostatními knihovnami, včetně Národní knihovny v Praze.
Jedním z úkolů, které si CJS klade, je kulturněosvětová činnost, k níž patří zpřístupnění judaistické knihovny
všem zájemcům o židovskou problematiku. Knihovna tak
může být do značné míry středem judaistického bádání
v rámci regionu. Budou se zde konat také kulturní a vzdělávací akce určené širší veřejnosti. Kromě pravidelných
přednášek odborníků je na letní semestr 2010 například
plánován cyklus autorských čtení, v němž zazní texty spisovatelů, kteří reflektují a tematizují ve svých knihách
židovství (Radka Denemarková, Kateřina Sidonová, Pavel
Brycz, Roman Erös).
Knihovna Centra judaistických studií Kurta a Ursuly
Schubertových bude zájemcům přístupná každé úterý
a středu v čase 9.00–11.30 a ve čtvrtek v čase 14.00–16.00.
Pro studenty a veřejnost jsou výpůjčky knížek pouze prezenční. V knihovně je možno pořídit xerokopie vybraných
Mgr. D. Soukup
částí knih.

Novinka Knihovny UP: možnost skenování

Studenti a zaměstnanci UP, kteří si potřebují uchovat části
z knih nebo časopisů, si je nyní mohou sami naskenovat,
uložit na paměťové zařízení (flash, CD) a odnést z knihovny v digitální podobě. Počítač se skenerem je umístěn ve
Zbrojnici v 1. poschodí u výpůjčního pultu. Skenování je
samoobslužné a bez poplatku.
-ls-

World Glaucoma day

12. březen 2010 byl Světovou glaukomovou asociací
(WGA) a Světovou asociací glaukomatiků (WGPA) vyhlášen
jako 3. světový den glaukomu. 12. březen byl definitivně
stanoven jako pevné datum pro světový den glaukomu
„World glaucoma day“ i v budoucnosti. Navíc se výše
uvedené organizace nově shodly na stanovení „Glaucoma
Awareness Week“, tedy týdne informovanosti o zeleném
zákalu, který je definován jako 7 dní od neděle do soboty
obsahujících 12. březen. Tato nová iniciativa má za cíl usnadnit organizátorům osvětových akcí jejich plánování.
V Olomouci se již potřetí ujala organizace „Světového
dne glaukomu“ glaukomová poradna Oční kliniky FNOL a LF
UP pod vedením prim. MUDr. K. Marešové, Ph.D., 12. března
2010 od 10 do 19 hod. bude probíhat v prostorách Obchodního centra Haná v Olomouci konzultace občanů se členy glaukomové poradny. Tímto si dovolujeme pozvat akademickou
obec k diskuzi nad problematikou zeleného zákalu.
MUDr. P. Mlčák, Oční klinika FNOL a LF UP

stUdeNtská RUBRikA

Týden nových dárců krve:
„dej se do formičky!“

studenti se chystají na třetí ročník soutěže
geokačer

Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc se
ve spolupráci s týmem iniciativy Pomáháme pomáhat
rozhodlo podpořit dobrovolné dárcovství krve netradiční
kampaní Dej se do formičky! V jejím rámci obdrží studenti – prvodárci poukaz v hodnotě 500 Kč na využití služeb
olomouckého centra Help Fitness právě za darování
nenahraditelné tekutiny. Do akce, která bude probíhat
v týdnu od 1. do 5. 3. právě ve FNO, se zapojí společným
odběrem krve i členové týmu Pomáháme pomáhat.
Iniciativa Pomáháme pomáhat, jejíž členové jsou především studenti UP, se zapsala do
povědomí veřejnosti například
vytvořením mediálního spotu na podporu dobrovolného
dárcovství krve (vysílán i na TV
Prima) či obdobnou kampaní
Valentýnský odběr, kdy zamilované páry, které společně
darovaly krev, soutěžily o romantickou večeři pro dva.
Více na www.pomahamepomahat.cz
-mar-

Putování městem i krajinou s GPS navigací a pátrání po pokladech – tak by se dal stručně popsat tzv. geocaching, aktivita, která je podstatou soutěže GeoKačer. Tu již třetím rokem vyhlašuje občanské sdružení
Buď Geo, jehož členy jsou studenti Katedry geoinformatiky PřF UP.
„GeoKačer 2010 je geografická soutěž pro středoškolá- fotografovat, apod. „Soutěžící budou muset pro nalezení
ky a nově i jejich pedagogy. Její hlavní náplní je outdoo- skrýší plnit různé úkoly, ať již z domova nebo přímo v terénu.
rová aktivita vycházející z geocachingu. Letos bude pro Stejně jako v minulých ročnících se zaměříme na specifika
soutěžící připraveno zhruba patnáct skrýší,“ říká Bc. Jiří různých míst Olomouckého kraje, naučíme zájemce záklaPánek, student druhého ročníku geoinformatiky. Kromě dům navigačních a geoinformačních technologií, a také
toho jsou součástí projektu také přednášky na jednotlivých geografickým disciplínám,“ dodává Pánek.
středních školách, a to nejen o soutěži samotné, ale také
Soutěž bude zahájena během března 2010 a bude trvat
o geoinformatice. Během čtyř měsíců budou středoškoláci až do konce června. Na ty nejúspěšnější budou čekat zajív Olomouckém kraji plnit různé soutěžní úkoly: hledat ukry- mavé ceny v podobě velkoformátových map, knih a atlasů
té schránky/poklady, plnit interaktivní úkoly, řešit geogra- či volné jízdenky autobusem po Evropě.
fické kvizy, poznávat místa z leteckých snímků, tvořit mapy,
Více na www.budgeo.cz/geokacer.
O. Martínek

Nový obor na Filozofické fakultě:
Komunikační studia
Ještě do 28. 2. si mohou uchazeči o studium podat přihlášku ke studiu zcela nově akreditovaného oboru Komunikační studia (zaměření na studium komunikace). Dvouoborové navazující magisterské studium bude v prezenční formě
přednášeno na Katedře žurnalistiky FF UP.
Podrobnější informace na www.komunikacni-studia.cz

Principy soužití
Rozhlédněme se kolem sebe. V naší republice nežijí pouze
Češi. Můžeme se zde setkat s lidmi, kteří nejsou tak docela
stejní, mají odlišnou kulturu, sdílejí společný hodnotový
systém, svou vlastní řeč, a to bychom neměli opomíjet.
Předmět Principy soužití vedený PhDr. Danielem Topinkou, Ph.D., se zabývá interkulturním soužitím různých
kolektivit, tématy imigrantů, uprchlíků, cizinců, národnostních menšin, etnických skupin apod.
Jako přednášející se v posluchárně objevují pozvaní
experti, odborníci z praxe, kteří se zabývají řešením sociálních a jiných problémů „soužití“ a orientují se v dané
problematice. Právě zprostředkování jejich zkušeností je
asi nejvýraznějším rysem celého kurzu, jelikož skýtá studentovi nevšední možnost získat vhled do situací, kterým
se v budoucnosti bude muset skutečně věnovat.
Konkrétně máme možnost seznámit se například
s Richardem Kořínkem z agentury Člověk v Tísni, Robertem
Sutorým pracujícím s lokální romskou menšinou pod záštitou Městského úřadu Hranice, Marcelou Borskou z přijímacího střediska Zastávka nebo Renatou Kottnerovou, která
aktuálně pracuje v rámci projektu Integrace příslušníků
romských komunit v Olomouckém kraji.
Navštěvovat tento zajímavý kurz je přínosem pro obě
zúčastněné strany. Vzájemná konfrontace v dané problematice zajišťuje poutavé informace pro studenty, ve kterých se může probudit touha věnovat se probírané oblasti
i mimo posluchárnu. Svou úlohu hraje vlídný a otevřený
přístup externistů, kterým se student nemusí bát položit
jakoukoli otázku.
Chceme zde poukázat na důležitý faktor účelné výuky
oproti teoretickému vzdělání, které se může míjet účinkem
v reálném životě. Právě pro studenty sociologie a antropologie, jimž je kurz určen, se stávají Principy soužití velmi
efektivním předmětem na cestě k jejich vytouženému
povolání práce s lidmi, plné rozmanitostí a nepředvídatelností praxe.
V. Venclíková, J. Zadina, studenti FF

Geocaching je turistická, navigační a trochu i internetová hra. Spočívá v tom, že někdo na neznámé místo ukryje schránku, které se v angličtině říká cache. Na internetu zveřejní její souřadnice
a různé doplňující informace umožňující její nalezení a informace o místě, kde se schránka nachází
nebo proč byla založena. Ostatní potom tuto schránku pomocí navigačních přístrojů (nebo i bez
nich) hledají. Při nalezení se zapíšou do listingu (seznamu nálezců) ve schránce, případně si vyberou něco z jejího obsahu a výměnou do ní vloží něco svého. Po návratu svůj nález anebo i neúspěch
zapíší do svého hledačského profilu na speciální internetové stránce.
Rektor UP
ve snaze povzbudit literární tvorbu studentů a umožnit tvůrcům dialog s posuzovateli jejich práce vyhlašuje

16. ročník veřejné literární soutěže pro studenty Univerzity Palackého
Podmínky soutěže: Předložit původní autorský text v jazyce českém nebo slovenském v oboru poezie 5–10 textů,
v oboru próza (povídka, novela, esej) text do 30 stran, v oboru drama text hry, a to ve třech kopiích, z nichž každá bude
označena jménem, fakultou, ročníkem, studovaným oborem, domácí adresou a e-mailovým kontaktem. (Stranou se
míní strojopis [počítačový text] o 30 řádcích a 65 úhozech.). Závěrečný termín odevzdání prací je 31. 3. 2010.
Za nejlepší práce budou uděleny ceny, a to 1. cena –2 000 Kč, 2. cena – 1 500 Kč, 3. cena – 1 000 Kč. Porota nemusí
všechny ceny udělit. Ceny se nerozdělují ani nezdvojují. Soutěžní práce budou hodnoceny odbornou porotou, kterou
jmenuje rektor UP. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v květnu 2010 a zveřejněny v Žurnále UP. Autoři vítězných
prací se zúčastní hodnotícího semináře.
Soutěžní příspěvky zasílejte na adresu: Sekretariát rektora Univerzity Palackého, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc,
obálku označte heslem “Literární soutěž”.
-inzerce-

I n v e s t I ce D o r oz voj e v zD ě l ává n í

Oborová prostupnost a modularizace studijních programů
ve vzdělávání učitelů
Členové Katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty v olomouci získali projekt
CZ.1.07./2.2.00/07.0077 „oborová prostupnost a modularizace studijních programů ve vzdělávání
učitelů“ v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy Terciární
vzdělávání, výzkum a vývoj, v oblasti podpory Vysokoškolského vzdělávání. Projekt byl schválen od
května 2009 a bude řešen do dubna 2011.
Manažerem projektu je doc. Eva Šmelová, Ph.D., a expertem pro koncepční a realizační fázi je prof. Alena Nelešovská, CSc. Na projektu se podílí také další členové Katedry primární pedagogiky PdF UP.
Hlavním cílem projektu je na základě oborové prostupnosti inovovat dva akreditované studijní programy do
podoby modulového uspořádání.
Dílčími cíli jsou:
1. Inovovat studijní program Učitelství pro mateřské školy (Bc.) a umožnit tak studentům oboru Učitelství pro
1. stupeň ZŠ (Mgr.) získat plnohodnotnou kvalifikaci učitel mateřské školy;
2. Inovovat studijní program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.) a umožnit tak studentům oboru Učitelství pro
mateřské školy získat plnohodnotnou kvalifikaci učitel 1. stupně ZŠ.
Přínosem projektu pro obě cílové skupiny bude zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce, rozšíření odbornosti v oblasti
preprimárního a primárního vzdělávání, připravenost studentů pracovat v rámci dvou sloučených subjektů MŠ a ZŠ,
zefektivnění doby studia a rozvoj klíčových kompetencí z hlediska osobnostního rozvoje budoucího učitele.
Partnery projektu jsou Fakultní MŠ Olomouc, Michalské stromořadí, Fakultní MŠ Olomouc, Žižkovo nám., ZŠ Olomouc, 8. května, a Fakultní ZŠ Olomouc, Tererovo nám.
Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.






Co možNá NeVíte...

Vydání Jeruzalémské bible
V poslední době vyšlo tiskem několik biblí v českém jazyce. Nejvíce asi zaujala Bible 21. století, krátce
Bible 21. V závěru loňského roku vyšla takzvaná Jeruzalémská bible. Kdo nezná pozadí tohoto překladu,
mohl by mít podezření, že se jedná o dílo CMTF UP. Hlavními překladateli jsou manželé František a Dagmar
Halasovi (prof. František X. Halas působí od roku 1999 na fakultě), spiritus agens překladu je nově jmenovaný pražský arcibiskup Dominik Duka, který několik let rovněž působil jako učitel na CMTF, a konečně
k významným odborným poradcům a spolupracovníkům patřil prof. ladislav Tichý, vedoucí Katedry biblických věd. Je to však pouhé zdaní. Přesto považujeme připomenutí tohoto překladu za milou povinnost
vůči kolegům naší Katedry církevních dějin a dějin křesťanského umění i CMTF.
Pojem Jeruzalémská bible musíme však blíže objasnit. o (anti)modernistické krizi. Vše, co jen vzdáleně připomíPomůže nám oficiální název překladu obou částí Písma nalo něco nového, a tedy moderního, bylo odsouzeno jako
svatého: Svatá Bible přeložená pod vedením jeruzalémské modernistické bludy. Mezi ně se řadilo samozřejmě také
biblické školy do francouzštiny (La Sainte Bible traduite en biblické bádání.
fracais sous la direction de l´Ecole biblique de Jérusalem).
Právě v této dramatické době, kdy mnoho teologů a círPrávě vydaná kniha je tedy překladem francouzského pře- kevních badatelů bylo vyobcováno z církve nebo jim bylo
kladu do češtiny. Tato cesta se může leckomu zdát krkolom- zakázáno přednášet na církevních školách (nejznámější
ná a dokonce pochybná. Proč překládat francouzský překlad Alfred Loisy v roce 1893 a 1908 exkomunikovaný), se rodí
a nejít přímo na biblický originál, tedy na hebrejštinu, ara- katolická biblistika, k jejímž důležitým centrům patří domimejštinu a řečtinu, jak je to dnes již zcela běžné. Konečně nikánská Biblická škola (Ecole biblique) v Jeruzalémě. U jejíviz právě zmíněnou Bibli 21
ho zrodu v roce 1890 stojí
nebo překlad Bognerův.
velká postava francouzPředevším je třeba Jeruského biblisty dominikána
zalémskou bibli zařadit do
Marie-Joseph Albert Laghistorických a badatelských
range (1855-1938), který
souvislostí. Rozvoj vědeckémusel projít všemi těžkostho poznání se zejména v 19.
mi (anti)modernistického
století nemohl vyhnout ani
tažení katolických integrisbádání biblickému. Bible
tů. Zápas o vědecký pokrok
byla sice všemi křesťany
byl obtížnější a nebezpečpovažována za Slovo boží, ale
nější než kdy v minulosti.
teologové a bibličtí učenci si
Dokonce kuriální hodnostář
také stále více uvědomovali,
Umberto Benigni založil
že Bible má i důležitou složv církvi nechvalně proslulou
ku lidskou. Z hlediska historického je Bible dílem lidským, a obávanou tajnou celoevropskou špionážní a denunciačkteré vznikalo v průběhu mnoha staletí, pod vlivem růz- ní síť Sodalitium Pianum (Sapiniéra). Trvalo dlouho než za
ných okolností, pod cizími náboženskými a kulturními vlivy tímto „honem na heretiky“ učinil konec Pius XII. v roce 1943
a konečně pod vlivem samotného lidského poznávání. Víra encyklikou Divino afflante Spiritu.
pak vnáší božskou složku tzv. inspiraci Duchem svatým.
Dlouhodobým výsledkem Jeruzalémské biblické škoPostupně se vytvářela historicko-kritická metoda studia ly byl moderní překlad do francouzštiny (1. vydání 1954)
a interpretace Bible, jejímž závěrem bylo např. zpochybnění opatřený kvalitním poznámkovým aparátem, jež zahrnoval
Mojžíšova autorství Pentateuchu v jeho dochované podobě, sumu moderních biblických poznatků teologických, litekritický výklad první knihy Genesis, která nepodává vědec- rárních, historických a archeologických. Definitivní vydání
ký obraz počátku světa, vyprávění o prvotním hříchu nelze Jeruzalémské bible z roku 1973 se stalo základem pro český
chápat doslova nebo nemožnost celosvětového rozsahu překlad. Nešlo však pouze o překlad z francouzského origipotopy a mnoho dalších otázek a exegetických problémů.
nálu, nýbrž i o současné sledování původních jazykových
Vývoj evropské společnosti po Velké francouzské verzí Bible. Autoři neopomněli ani bohatou tradici českých
revoluci se nedal zastavit církevními zákazy a exkomu- překladů, zejména 20. století, zvláště po terminologické
nikacemi. Zvláště konfrontačně se vyvíjely vztahy mezi stránce, aniž by se jí nechali jakkoli svazovat. Hlavní akcent
církví a státem ve Francii a Itálii, což souviselo se snahou kladli překladatelé a experti na věrnost biblickému origio sjednocení Apeninského poloostrova v jeden státní nálu s věrným uchováním jeho stylu a literární formy. Jsem
celek. Papežský stát, výtvor raného středověku, v roce přesvědčen, že i tento ojedinělý počin biblického překladu
1870 definitivně zanikl. Reakce Pia IX. připomínala cho- do moderní češtiny bude dalším obohacením nejen pro
vání trucovitého děcka. Prohlásil se za vatikánského vězně odborníky, ale i pro širokou veřejnost. Znalost Bible je pro
a uzavřel se před světem za zdmi svého paláce. Problémy naši civilizaci, ale zvláště pro křesťany, skutečným záklamezi vědou, a to zejména biblistikou, a autoritou vrcholily dem, na němž celá staletí budovala veškerou kulturu.
na přelomu 19. a 20. století. V katolické církvi mluvíme
Prof. M. Pojsl, CMTF

Přečetli jsme za vás
Pro velké firmy v kraji platí jedno společné: jsou rády za stejné mzdy. Některé podniky ale mzdy dokáží navýšit. „Platy se
v největších firmách v Olomouckém kraji nezvyšují. Až na pár výjimek (...). Více peněz zřejmě nečeká ani zaměstnance olomoucké Univerzity Palackého, která patří s více než dvěma a půl tisíci lidmi k největším zaměstnavatelům v Olomouckém
kraji. „Podle kolektivní smlouvy by se mzdy měly zvedat v okamžiku, kdy se navyšuje rozpočet. Vzhledem k tomu, že
letos dojde ke snížení rozpočtu, není k jednání o zvyšování platů víceméně důvod (...),“ vysvětlil mluvčí Rostislav Hladký.
(...) „Když vše zůstane tak, jak je, bude to vlastně dobrý výsledek a náš cíl. Tedy stejné peníze a žádné snižování počtu
zaměstnanců. Do kolektivní smlouvy přitom zasahovat nechceme, loni se totiž platy zvýšily asi o dvě procenta (...),“ shrnul
předseda Koordinační rady odborů Václav Klapal.
In: Výjimky, které letos zvedají platy, Stanislav Kamenský, Mladá fronta Dnes, 22. 2. 2010.

U N i V e R Z i t N í k A l e N dá ř
BřeZeN
2. 3.
Medicínsko-chirurgický ústav v Olomouci byl v roce 1871
zrušen, bylo však povoleno přijímat posluchače ještě pro
školní rok 1871/1872, takže posledním studijním rokem
byl školní rok 1873/1874 a posledním rigorózním rokem
školní rok 1874–1875.
7. 3.
Před budovou Pedagogické fakulty UP byl v roce 1993
znovu odhalen pomník Tomáše Garrigua Masaryka.
11. 3.
Rakouský císař František I. povýšil v roce 1827 na základě
žádosti profesorského sboru lycea a svého bratra arcivévody Rudolfa Jana, arcibiskupa olomouckého, lyceum
na plnoprávnou univerzitu s názvem C. k. Františkova
univerzita.
Národní shromáždění ČSR reagovalo v roce 1919 na žádost
A. C. Stojana rezolucí vládě, aby bohoslovecké fakultě olomoucké bylo propůjčeno pojmenování Cyrilo-Methodějská
fakulta bohoslovecká.
15. 3.
Císař Josef II. odebral v roce 1783 olomouckému lyceu
právo udělovat akademickou hodnost magistra filozofie,
byly zrušeny úřady direktorů studií, univerzitního kancléře a notáře. Současně byla zrušena samostatná jurisdikce
lycea.
Prvním předsedou nově ustavené Správní rady UP byl
v roce 1999 zvolen metropolita moravský a olomoucký
arcibiskup Mons. Jan Graubner.
16. 3.
V Olomouci byla v roce 1848 uspořádána oslava konstituce za velkého podílu univerzity.
21. 3.
Studentská manifestace na náměstí Míru (dnes Horní
náměstí) v roce 1968 zahájila olomoucké „Pražské jaro“.
22. 3.
Císař Rudolf II. rozšířil v roce 1581 promoční práva olomoucké jezuitské akademie i na studenty jiných univerzit,
pokud se v Olomouci podrobí rigorózům.
26. 3.
Prezident ČSFR Václav Havel vystoupil v roce 1992 ve
Večerních rozmluvách organizovaných rektorem Josefem Jařabem.

29. 3.
V roce 2004 byl zahájen Týden neklidu jako „protestní
akce vysokoškoláků a pedagogů“ s cílem upozornit na
nedostatky financování veřejných vysokých škol.
31. 3.
Dekretem rakouského ministerstva kultu a vyučování byly
v roce 1848 vyhlášeny Zásady pro svobodu vyučování
a učení (Lehr- und Lern-Freiheit) na vysokých školách.
Studenti se směli sdružovat ve spolky, všichni doktoři
mohli přednášet na všech fakultách.
Připravil -th-, foto Archiv UP
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