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Za účasti překladatelů - manželů Dagmar
a Františka X. Halasových (na snímku zleva)
proběhla 17. 3. na CMTF prezentace českého překladu kompletního vydání Jeruzalémské bible.
Slavnostní završení mnohaleté překladatelské
a ediční práce zorganizovaly Katedra církevních
ději a dějin křesťanského umění, Katedra církevního práva a Katedra biblických věd CMTF UP.
-red-, foto -mo-
(Více informací níže.)



Noví docenti a doktoři
 V aule Právnické fakulty UP se 19.3. uskutečnily slavnostní akty promocí absolventů doktorského studijního
programu Cyrilometodějské teologické fakulty, Lékař-

ské fakulty, Filozofické fakulty, Přírodovědecké fakulty,
Pedagogické fakulty a Fakulty tělesné kultury a předání
dekretů docentům, kteří se habilitovali na Lékařské fakultě, Filozofické fakultě, Přírodovědecké fakultě a Fakultě
tělesné kultury.
Dokončení na str. 5

Na CMTF byl představen český překlad
Jeruzalémské bible
 Špičkové dílo katolické biblistiky - nové kompletní vydání Jeruzalémské bible v češtině bylo 17. 3.
slavnostně prezentováno v rotundě Cyrilometodějské teologické fakulty UP. Jeruzalémskou bibli vydalo
v listopadu 2009 vydavatelství Krystal OP ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím. Zahrnuje
i deuterokanonické knihy, celkem šestačtyřicet knih Starého zákona a sedmadvacet knih Nového zákona.
Je po několika desetiletích prvním úplným katolickým překladem Písma do češtiny.
„Pracoval jsem s biblickým materiálem třicet let, nás v roce 1980 seznámil iniciátor překladu ThLic. Dominik
a spoustu věcí jsem objevil až v posledním období. Přenese- Duka, současný arcibiskup pražský a primas český, spočíval
ně řečeno: donedávna jsem viděl jednotlivé stromy, dnes se v jazykově kvalitním překladu textu. Když jsme se však po
domnívám, že vidím les,“ řekl v průběhu krátkého komen- roce 1987, kdy byl text již přeložen, dostali k poznámkám,
táře prof. František X. Halas, jeden z překladatelů nového začala další zajímavá práce. V době socialistického režimu
kompletního vydání Jeruzalémské bible, český diplomat jsme se začali scházet s konzultantem díla, nynějším prof.
a historik specializující se na církevní dějiny, který přednáší Ladislavem Tichým, působícím na Katedře biblistických
na Katedře církevních dějin a křesťanského umění CMTF.
věd CMTF UP, a výše uvedeným ThLic. Dominikem Dukou
V žádném z jazyků, v němž dosud byla Jeruzalémská v poloutajených setkáních. Převedení Jeruzalémské bible do
bible vydána, nešlo o první překlad Písma svatého. Předlo- jiného jazyka je složitý úkol a považuji za přesnější označovat
hou k českému překladu se týmu manželů Halasových stal výsledek takové práce nikoli jako překlad, nýbrž spíše jako
francouzský originál La Bible de Jérusalem připravený v roce zpracování jinojazyčné verze díla,“ uvedl dále F. X. Halas.
1973 Jeruzalémskou biblickou školou. „Původní plán, s nímž
Hodnota knihy spočívá ve výkladech, komentářích
a poznámkách, které jsou výsledkem práce Jeruzalémské

Matyáš Korvín dr. Antonína Kalouse nominován na Cenu Magnesia Litera
 V pražském Stavovském divadle proběhne 18. 4. slavnostní vyhlášení výsledků osmého ročníku knižních cen
Magnesia Litera. S knihou Matyáš Korvín (1443–1490)
Uherský a český král možná uspěje Mgr. Antonín
Kalous, Ph.D., z Katedry historie FF. V kategorii literatura
faktu byl nominován společně s Ivanem Klímou a knihou
Moje šílené století a Karlem Kučou a Jiřím Langerem, kteří
soutěží s knihou Dřevěné kostely a zvonice v Evropě.
„Na knize jsem pracoval v podstatě deset let. Zapojil
jsem do ní výzkum, který jsem v posledních deseti letech
prováděl – tedy od roku 1999 ještě jako student magisterského studijního programu a student Středoevropské univerzity v Budapešti,“ sdělil dr. A. Kalous Žurnálu UP. Dodal,
že text vychází asi z 30–40 % z disertace, kterou obhájil
na Katedře historie FF UP v roce 2005. Samotný text knihy
pak vznikal v letech 2008 a 2009. „Nominace na ocenění
Magnesia Litera mne samozřejmě těší, i když rozdělení
kategorií v letošním roce je poněkud matoucí. Chtěl bych

ale říci, že nominace je výsledkem nejen mé vlastní práce,
ale také výborné spolupráce s nakladatelstvím Veduta České Budějovice, jež knihu vydalo a jež její přípravě věnovalo
velkou pozornost,“ řekl autor díla dr. A. Kalous.
Jestliže se historiografie ještě donedávna řídila mnoha
stereotypy vytvořenými v 19. století, pak jedním z nich je
např. vidění Matyáše Korvína jako „nejkrutějšího škůdce
českého národa“. „Tato představa byla jednou z potřebných doplnění národní argumentace, jež napomáhala
vymezování jednotlivých národů. Matyáš je samozřejmě
národním hrdinou uherským, respektive maďarským
a národním nepřítelem českým. Moderní bádání ovšem
s tímto hodnocením souhlasit nemůže, neboť byl zvolen
katolickou částí českých stavů a tedy reprezentoval zemi,
jíž také reálně vládl. Díky jeho aktivitám v českých zemích
se tyto otevřely více novým evropským trendům politické,
ale i intelektuální a umělecké kultury,“ vysvětlil dr. AntoDokončení na str. 8

Dokončení na str.6

O funkci příštího děkana/děkanky
CMTF budou usilovat dva uchazeči
 Do poloviny tohoto týdne měla volební komise Akademického senátu CMTF čas zjistit, který z navržených kandidátů na funkci příštího děkana s kandidaturou souhlasí
či nesouhlasí. Podle sdělení předsedy volební komise Mgr.
Víta Huška, Th.D., kandidaturu přijali RNDr. Gabriela
Ivana Vlková, Th.D., stávající děkanka, a doc. Damián
Němec, dr., současný proděkan pro organizaci, rozvoj
a právní záležitosti a vedoucí Katedry církevního práva.
Na funkci děkana CMTF byli navrženi také doc. Peter
Tavel, Ph.D., z Katedry křesťanské výchovy a Mgr. Vít Hušek,
Th.D., odborný asistent Katedry filosofie a patrologie.
Oba kandidáti představí své programy na shromáždění akademické obce CMTF 21. 4. (ve 14 hod.). Volba se
uskuteční v průběhu zasedání Akademického senátu
-mavCMTF 28. 4.

událosTi • událosTi • událosTi • událosTi • událosTi

Jeden svět v Olomouci
 Více než dvacet kvalitních dokumentárních snímků
s tématikou lidských práv i tradiční doprovodný program
a projekce pro školy nabízí letošní olomoucká část festivalu dokumentárních filmů Jeden svět.
Snímky z celého světa byly vybrány z více než 1 600
přihlášených snímků a jsou představovány v několika
tematických kategoriích. Jedním z hlavních témat jsou
ekologie a životní prostředí; sekce Zelené výzvy přináší několik dokumentů zabývajících se automobilovou
dopravou, dopady globálního oteplování a problémy
s odpadem, v sekci Panorama se představují snímky
reflektující jak celospolečenské problémy současného
světa, tak zajímavé osobní příběhy, sekce s názvem
Snášenliví – nesnášenliví je věnována tématice rasismu, nacionalismu a neonacismu v Evropě. V souvislosti
se současnou situací v Íránu organizátoři do programu

zařadili speciální kategorii Zaostřeno na Írán. Festival,
který v Olomouci probíhá pod záštitou rektora UP, primátora statutárního města Olomouc a hejtmana Olomouckého kraje , potrvá do 31. 3.
Slavnostní zahájení festivalu Jeden svět v Olomouci
proběhlo v Uměleckém centru UP 18. 3. mj. za účasti rektora UP prof. M. Mašláně a náměstka primátora města
Olomouc Ladislava Šnevajse (na snímku vpravo).
Více informací viz www.jedensvet.cz.

Sympozium Česká kultura a umění pošesté a naposledy
 Ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR Praha uspořádala Katedra bohemistiky FF UP ve
dnech 16. a 17. 3. již šesté mezinárodní sympozium cyklu Česká kultura a umění, věnované tentokrát tématu Mýtus – mystifikace – kontrafaktuální historie. Jak v úvodním proslovu připomněl děkan Filozofické
fakulty doc. Jiří Lach, je v dnešní době podfinancování vědeckého výzkumu nanejvýš chvályhodné, že dvě
obdobně zaměřená pracoviště namísto „bratrovražedného boje“ spolupracují na jednom projektu. Navíc
na projektu prestižním, který již od roku 2005 hostí přední domácí i zahraniční literární vědce a rovněž
přitahuje pozornost začínajících badatelů z řad doktorandských studentů.
Blok hlavních referátů započal vskutku stylově, a sice
příspěvkem „externí spolupracovnice Mendelovy univerzity v Brně“ Růženy Juráňové Burdové s názvem Literatura je
podvod. S výjimkou několika málo zasvěcených účastníků
mohl snad jen pravidelný návštěvník olomouckého Moravského divadla rozpoznat herečku Vladimíru Včelnou, která se
ujala dokonalého provedení další zdařilé mystifikace z pera
ředitele spolupořádající instituce Pavla Janouška. Vyděšené
tváře studentů prvního ročníku bohemistiky dávaly jasně
najevo, že na takové blamáži, jakou podle přednášející literatura bezesporu je, se nadále podílet nemíní…
Další referáty se již nesly v běžném konferenčním
duchu a zabývaly se především tvorbou mýtu v nejrůznějších souvislostech, jako je mýtus umělce vědomě
vytvářený (Arthur Breisky) nebo posmrtně vytvořený
(František Hrubín), mýtotvorná reflexe významné osobnosti (Julius Fučík, Theodor Kohn) či historické události
(bitva na Moravském poli, bitva na Bílé Hoře) v umělecké
literatuře. Druhá linie příspěvků se zabývala fenoménem
alternativních dějin, hojně využívaných postmoderními
tvůrci v jejich přístupu k historii, a to napříč celým prozaickým spektrem – od románů Jáchyma Topola až po tzv.
historickou fantasy.
Jak už je zvykem, v průběhu jednání všichni účastníci
hlasovali pro téma příštího sympozia. Téměř jednoznačně bylo vybráno téma Kritika a polemika pro rok 2012,
v příštím roce se v rámci grantu ESF Bohemistika pro
třetí tisíciletí uskuteční v zavedeném březnovém termínu konference Cizinec, přistěhovalec a vyhnanec. A proč

S úvodním „mystifikačním“ referátem vystoupila Růžena
Juráňová Burdová alias Vladimíra Včelná, herečka Moravského divadla Olomouc
naposledy? Účastníci se rozhodli vyjít vstříc zvýšenému
odbornému zájmu kolegů ze Slovenska, Polska a Maďarska a propříště se zabývat českou kulturou a uměním ve
středoevropském kontextu. Budeme tedy zavádět novou
tradici s titulem Umění a kultury střední Evropy.
Mgr. E. Gilk, Ph.D., tajemník sympozia
Katedra bohemistiky FF UP, foto archiv sympozia

Setkání s akademickou obcí
na Filozofické fakultě UP
 První setkání s akademickou obcí uspořádalo nové
vedení Filozofické fakulty ve středu 17. 3. v aule FF UP.
V jeho rámci představil nové směřování největší fakulty
UP z poloviny zaplněnému sálu její děkan doc. Jiří Lach,
Ph.D., M.A. (na snímku uprostřed).

Život nejen na kolech: výstava a beseda na FTK
o životě vozíčkářů
 Fakulta tělesné kultury UP ve spolupráci s Ligou vozíč- přestože ve Vancouveru bylo zahájení těchto her daleko
kářů, zastoupenou Janem Charvátem, připravila na dny větší slavností než zahájení her olympijských. Také hovo15. – 26. 3. v prostorách budovy Děkanátu Fakulty tělesné řil o olympiádě mentálně postižených sportovců a o jejím
kultury UP fotografickou výstavu „Život nejen na kolech“, zrušení v Londýně a následném obnovení.
Jako další se představila předsedkyně organizace
která vznikla v rámci stejnojmenného projektu. „Díky
fotografiím můžeme společně s autory sledovat běžné AURA CANIS Jana Dohnalová spolu se čtyřmi canisterapeutickými psy. Hovořila
životní chvíle lidí, kteří se
o významu canisterapie
od většinové populace vidipro pacienty s tělesným
telně odlišují svým handicai mentálním postižením.
pem, a přitom jsou zmíněné
Canisterapie má velmi širovětšině tak velmi podobní
ké uplatnění jako doplňve svých skutcích, reakková a podpůrná metoda
cích, představách, emocích
s různou mírou zastoupení
i snech,“ uvedl Jan Charvát
v celé řadě oblastí, ktepři zahajovací vernisáži. Její
ré pečují o lidské zdraví.
součástí byla i tisková konUváděla také nejrůznější
ference na téma Aplikované
příklady z praxe. Na závěr
pohybové aktivity.
Radost z medaile, Z. Dvořák, Znojmo – vítězná fotografie prezentace ukázala poloPo úvodním projevu
hování psů na dobrovolnici
děkana FTK UP, který vyzdvi- v roce 2009 v kategorii amatér
hl jedinečnost oboru Aplikovaných pohybových aktivit z obecenstva. Taktéž zmínila felinoterapii, která staví na
v rámci vysokoškolského vzdělávání v České republice, podobných principech jako canisterapie, ale terapeuticdostala slovo vedoucí Katedry aplikovaných pohybových kým zvířátkem je v tomto případě kočka.
Poté program pokračoval besedou s Terezou Dieaktivit doc. Vlastimila Karásková, která vyjádřila potěšení
poldovou, která se účastnila letních paralympijských
nad počtem účastníků, jež daná problematika zaujala.
Dále následovala prezentace o paralympijských hrách her v Pekingu.
Na závěr představil Jan Charvát projekt Život nejen
s výkladem jejich historie, průběhu a změn. Prezentace
byla doplněna videoprojekcí a komentářem Mgr. Ond- na kolech a poděkoval za možnost prezentace výstavy
řeje Ješiny, který před obecenstvo nastoupil v dresu na FTK UP. Univerzita Palackého je teprve druhou univerKanadských sledgehokejistů. Ješina zdůraznil fakt, že zitou, na které je fotovýstava prezentována.
Ing. L. Bartková, koordinátorka komunikace s veřejností FTK
paralympijské hry není možné shlédnout v české televizi,
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Setkání zahájil emeritní děkan FF prof. Ivo Barteček,
CSc. (na snímku vpravo), který shrnul své osmileté působení v čele fakulty a připomněl v kontextu stávající ekonomické situace úkoly a výzvy, jež stojí před vedením novým.
Po něm se již slova ujal moderátor setkání Mgr. Petr Bilík,
Ph.D. (vlevo), proděkan pro vnější vztahy a přijímací řízení, který seznámil přítomné s největšími změnami, které
fakultu čekají. Při té příležitosti představil i nové logo FF UP,
které bude fakulta využívat především pro propagaci svého
jména a oborů při oslovování zájemců o studium. „Jedná se
o logo, které budeme využívat jen dočasně. Tedy do doby,
než univerzita bude mít svůj jednotný vizuální styl, na němž
se pracuje,“ dodal Mgr. P. Bilík.
S dalšími změnami, a to především organizačního
charakteru, seznámil návštěvníky setkání doc. Jiří Lach.
Připomněl například záměr fakulty vybudovat školku pro
své zaměstnance či důraz na větší zapojení studentů do
chodu fakulty (v příštím Žurnálu UP přineseme rozhovor
s Mgr. P. Bilíkem na tato témata).
Zbytek setkání byl věnován dotazům a diskusi pedagogů i studentů nad různými tématy – od těch týkajících se
vlivu nižšího rozpočtu FF UP na chod kateder, přes obsahové změny v diploma supplementech až po další rozvoj
O. Martínek, foto -mofakulty co do počtu studentů.

událosTi • událosTi • událosTi • událosTi • událosTi
Vedení univerzity jednalo s představiteli
olomouckého kraje

Projekt Srdce srdcí aspiruje
na Rekordmana roku

 K pracovní snídani se v pondělí 15. března sešli prorektoři UP vedeni rektorem Miroslavem
Mašláněm s vedením Olomouckého kraje v čele s hejtmanem Martinem Tesaříkem. Aktéři setkání
jednali především o univerzitních projektech, o jejichž podporu se UP uchází v rámci evropského
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Nové projekty počítají především s rozvojem fakult, cz/rubriky/predstavujeme/). „Přenášení výsledků výzkuale také se vznikem výzkumných center pro biotechnolo- mu do praxe považujeme za jeden z nástrojů ekonomickégický a zemědělský výzkum (viz http://www.zurnal.upol. ho rozvoje našeho regionu, univerzita proto může počítat
s naší podporou,“ komentoval setkání hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík. Mezi další diskutovaná témata
patřilo společné využívání regionálního zastoupení v Bruselu či zapojení dalších institucí a obcí do jeho aktivit,
dále pak podmínky poskytování mezinárodních stipendií
ze strany Olomouckého kraje či možnost zacílení závěrečných prací studentů UP (bakalářských, magisterských
či doktorských) na témata aktuální z hlediska krajských
priorit. Kraj také požádal vedení univerzity o spolupráci
na přípravách Letní olympiády dětí a mládeže, která se
v Olomouci a Prostějově uskuteční v příštím roce a jíž se
zúčastní přes čtyři tisíce mladých lidí.
-rp-, foto archiv Olomouckého kraje

 Unikátní projekt Srdce srdcí s podtitulem Největší
hodina biologie byl nominován pelhřimovskou Agenturou
Dobrý den na Rekordmana roku 2010. Myšlenka sestavit
model lidského srdce z reálných skupin dětí vznikla před
časem při přípravě přednášek pro Univerzitu dětského
věku (UDV) při PřF. Akce Srdce srdcí, která proběhla loni
v červnu na olomouckém Horním náměstí (vi snímek) a je
registrována jako český a ustavující světový rekord, tak má
šanci získat další ocenění.

Projekt „Němčina jako jazyk humanitních věd“

Interdisciplinární konference o jazyce a nový obor na FF UP
 Na Katedře germanistiky FF UP se ve dnech 11.–13. 3.
konala konference s názvem „Jazyk jako organon poznání“
(Sprache als Organon der Erkenntnis). Své příspěvky zde předneslo dvanáct přednášejících, z velké části šlo o germanisty
z českých a německých univerzit. Program konference přitom zdobila i jména významných osobností mimo oblast
germanistiky - jmenujme např. pražského profesora Jana
Sokola (na snímku uprostřed), který se zamýšlel nad významem jazyka pro rozvoj myšlení, či bývalého saského ministra
pro vědu a kulturu Hanse Joachima Meyera, který přednesl
příspěvek na téma „Lingua franca – možnosti a hranice“,
jenž poukazoval na společensko-politické důsledky globálního rozšíření dnešní linguae francae, angličtiny.
Konference byla organizována ve spolupráci s partnerskou univerzitou v Drážďanech a s Česko-německým
fondem budoucnosti a konala se v rámci projektu „Němčina jako jazyk humanitních věd“, podporovaném již druhým rokem prestižní nadací Volkswagen Stiftung. Díky
této podpoře se učitelům Katedry germanistiky podařilo
připravit k akreditaci program stejnojmenného bakalářského studijního oboru „Němčina jako jazyk humanitních
věd“, který je koncipován jako jednooborové studium
německé filologie. Překračuje ovšem klasické filologické
pojetí – studentům totiž budou vedle německého jazyka
a literatury zprostředkovány německy (včetně německé

metodologie a terminologie, německé/rakouské historie
příslušné disciplíny) základy šesti klasických disciplín
humanitních věd: historie, sociologie, filozofie, srovnávací
religionistika, obecná lingvistika a medievistika, přičemž

bude ve všech jmenovaných modulech kladen důraz na
česko-německou komparaci a na jazyk jako prostředek
poznání v humanitních vědách.
Tento obor se poprvé otevře v záři 2010, ale již nyní
můžeme na základě počtu přihlášených (180) konstatovat
velký zájem z řad uchazečů.
Mgr. V. Opletalová, Katedra germanistiky FF
foto archiv autorky

Prezentace sborníku: Katolická církev 1939–1945
 Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění, Katedra církevního práva CMTF UP a Společnost pro
dialog církve a státu v Olomouci uspořádali v Rotundě
budovy Cyrilometodějské teologické fakulty UP 15. 3.
slavnostní prezentaci sborníku „Katolická církev v období rozpadu Československa 1939-1945“. Jde v pořadí
o druhý sborník vydávaný Společností pro dialog církve
a státu v nakladatelství Matice cyrilometodějská v Olomouci, který tvoří příspěvky ze stejnojmenné konfeV únoru zemřela ve věku nedožitých 96 let
paní Anna Látalová, roz. Musilová, speciální pedagožka, spoluzakladatelka a první
ředitelka ZDŠ při Fakultní nemocnici LF UP
v Olomouci. Zřízení školy organizovala pod
vedením docenta Antonína Morese.
Čest její památce.

Slavnostní prezentace rekordu a vyhlášení výsledků
proběhne na hlavním pódiu v rámci galavečera 12. 6.
v Pelhřimově při příležitosti 20. ročníku festivalu Pelhřimov – město rekordů. „Ještě jednou bych ráda poděkovala
všem, kteří dopomohli k tomuto úspěchu, který je rozhodně důstojnou reprezentací jak Katedry zoologie a antropologie, tak i celé UP, spolupracujících gymnázií, města
Olomouce i Olomouckého kraje,“ řekla jedna z organizátorek projektu RNDr. Ivana Fellnerová z Katedry zoologie
a antropologie PřF UP.
Ojedinělý projekt Srdce srdcí – Největší hodina biologie
proběhl 25. 6. 2009, kdy se jej zúčastnilo 1 523 registrovaných „studentů“. Přes čtyři stovky z nich pak byli studenti
olomouckých základních a středních škol a posluchači UP,
kteří na Horním náměstí vytvořili živý model srdce.
„Pelhřimovskému setkání bude volně předcházet
dlouho očekávané slavnostní ukončení projektu, vyhlášení
výsledků soutěží, ocenění vítězů a promítání a distribuce
videodokumentu a certifikátu rekordu,“ dodala RNDr.
Ivana Fellnerová. Akce proběhne 5. 5. na olomouckém
výstavišti ve spolupráci s nadací Pro srdce Hané.
Více na www.srdcesrdci.upol.cz
Videoreportáž z akce můžete shlédnout ve Videokronice UP
na www.upol.cz http://www.upol.cz/zpravy/aktuality/
videokronika/srdce-srdci/?0=
O. Martínek, foto archiv ŽUP

„Stará města v nové době“
 V přednášce na toto téma hovořil o přístupu různých
evropských měst ke svým památkovým zónám dr. Martin
Horáček (VUT v Brně) 9. 3. v aule FF UP.

rence. Přispěli do něj odborníci z historie a církevního
práva a zájemci v něm najdou statě přibližující osob-

nosti a události ve válečném období okupace a rozpadu
Československa nebo informace o církevních poměrech
v protektorátu Čechy a Morava a ve Slovenském státu
-red-, foto -mov daném období.

Dr. Horáček mj. kriticky hodnotí modernistické koncepce péče o tradiční urbánní struktury, v socialistickém světě
a na Západě obdobné a fakticky devastační.
Přednáška proběhla v rámci kurzu „Evropa. Univerzitní
přednášky“, který nabízí Katedra politologie a evropských
studií FF. Jeho smyslem je představit Evropu z nejrůznějších
pohledů a prostřednictvím různých vědních disciplín.
-red-, foto -mo





oznámení  Pozvánky
EUTIS, o.p.s. si vás dovoluje pozvat na besedu

Pět let v Bruselu:
Evropská unie očima eurokomisaře
Pozvání přijal PhDr. Vladimír Špidla,
exkomisař v první Barrosově komisi
pro oblast zaměstnanosti a sociálních věcí
Akce se koná pod záštitou rektora UP prof. Miroslava Mašláně,
Csc., a ve spolupráci s Eurocentrem Olomouc, Europe Direct
Olomouc a Katedrou politologie a evropských studií FF UP.
Beseda se uskuteční ve středu 31. 3. v aule FF UP
od 16.00 hod. a moderuje ji prorektor pro zahraniční
vztahy UP Mgr. Jakub Dürr.

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!
Další ze série besed, tentokrát
s předsedou KDU–ČSL Cyrilem Svobodou
se koná 6. 4. v aule Filozofické fakulty UP v 11 hod.
Zvou studenti Politologie a evropských studií FF UP.
Právnická fakulta UP pořádá odborný seminář

Nový daňový řád
Uskuteční se 23. 4. od 9.00 do 15.00 hod.
v budově PF A - ROTUNDA na tř. 17. listopadu 8.
Přednášející: JUDr. Pavel Matoušek, odborný asistent
Katedry finančního práva, národního hospodářství
a ekonomie. Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou obsaženou v novém zákoně č. 280/2009 Sb.,
o daňovém řádu, který s účinností od 1. ledna 2011 nahradí
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.
Další informace včetně přihlášky naleznete mezi odbornými
semináři na stránkách: http://cdv.upol.cz.
Odbor školství Krajského úřadu Olomouckého kraje
a Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP pořádají
dne 7. 4. odborně metodický seminář
věnovaný problematice astmatu

univerzitní pracoviště informují

Olomoucké vysoké školy se stanou partnery
moravského venkova, pomohou mu s rozvojem

Propojení a užší spolupráci olomouckých vysokých škol s moravským venkovem si klade za cíl projekt
Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova, na němž spolupracuje Univerzita Palackého a Moravská vysoká škola Olomouc na jedné straně a místní akční skupiny (MAS) či Středomoravská
agentura rozvoje venkova o. p. s. na straně druhé. Během tří let má vzniknout nejen funkční partnerská
síť, ale například i v tuzemsku ojedinělé Centrum pro spolupráci VŠ a moravského venkova. Již v květnu
se uskuteční konference nazvaná Venkov po roce 2013.
„Prostřednictvím informačních kampaní, seminářů
a workshopů oslovíme studenty a pedagogy obou vzdělávacích institucí. Cílem bude nalézt skupinu studentů a akademických pracovníků se zájmem o problematiku venkova, kteří intenzivní spoluprací mohou dosáhnout snazšího uplatnění
v praxi po skončení vysokoškolského studia, nebo dokážou
zkvalitnit a obohatit výuku o příklady dobré praxe,“ uvedla
hlavní koordinátorka projektu Mgr. Eva Lebedová z Katedry
politologie a evropských studií FF UP.
V první fázi projektu odborníci provedou analýzu potřeb
venkova, a to dotazníkovým šetřením mezi MAS. S jeho
výsledky se poté seznámí studenti a pedagogové. Následně
bude spolupráce institucionalizována vytvořením Centra
pro spolupráci VŠ a moravského venkova na univerzitní
půdě, které bude mimo jiné vydávat bulletin a sloužit jako
konzultační středisko. Ve druhé fázi projektu mohou studenti
i učitelé absolvovat praxe či stáže ve venkovských sídlech,
jejichž cílem je prohloubení spolupráce a poznávání příkladů dobré praxe. Především akademičtí pracovníci se pokusí
připravit výukové předměty tak, aby se opíraly o zkušenosti
a poznatky ze spolupráce s venkovem a případně přispěly
k jeho rozvoji.
V rámci projektu se uskuteční mimo jiné tři velké konference. Nejbližší z nich připravují řešitelé projektu už na 13. 5.,
kdy v Olomouci budou o potřebách venkova hovořit například
sociologové, politologové, odborníci na životní prostředí,
zástupci spolků a podnikatelů na venkově, MAS a další.
Projekt je unikátní i v tom, že se snaží navázat kontakty mezi pracovišti, která spolu běžně nespolupracují (Filozofická fakulta UP, Přírodovědecká fakulta UP,
MVŠO). Jednotlivé obory se stále více specializují, a o to
méně vzájemně komunikují. „Náš projekt jde opačným
směrem a chce využít specializovaných výzkumů v přírodních i humanitních vědách a spojit je. Je rovněž pravděpodobné, že se k těmto druhům věd přidají i další obory.
Mají-li být vědecké poznatky smysluplné, pak je potřeba
hledat mezi nimi určité souvislosti, paralely a přesahy.

V tomto směru se jeví síť jako velmi potřebná,“ doplnila
Mgr. Lebedová.
Například problematika krajiny, která s venkovem
v mnohém souvisí, je tématem celé řady věd, je to tedy
téma multidisciplinární. Navíc tam, kde partneři působí,
nepatří k nejrozvinutějším. Proto by testování spolupráce
mohlo vyústit později v to, že vzdělávací instituce by byly
odbornými partnery moravského venkova a napomohly by
tak jeho dalšímu rozvoji.
Na Filozofické fakultě UP se počítá s účastí zejména členů
a studentů kateder politologie a evropských studií, sociologie
a andragogiky a aplikované ekonomie. Na Přírodovědecké
fakultě UP zejména s katedrami geografie, geoinformatiky,
ekologie a životního prostředí.
Vzniklá síť partnerů může v budoucnu fungovat především
v oblasti grantové politiky v oblasti vědy a výzkumu. -el-

Návrhy kandidátů
pro Přednášku k poctě J. L. Fischera
Od 19. 3. mohou členové akademické obce Univerzity Palackého v Olomouci podávat návrhy kandidátů
k proslovení Přednášky k poctě J. L. Fischera. Návrh
na kandidáta přednášky může podat každý člen akademické obce prorektorovi prof. Lubomíru Dvořákovi,
CSc., do 15. května 2010. Z navržených kandidátů bude
vybírat komise tvořená zástupci fakult a předsedou
komise, kterým je prof. L. Dvořák.
Přednáška k poctě J. L. Fischera se každoročně
uskutečňuje jako projev ocenění prvního rektora Univerzity Palackého. Jejím proslovením bývají poctěny
významné české nebo zahraniční osobnosti z kterékoliv vědní oblasti. V loňském roce to byl známý fotograf
a pedagog prof. Mgr. Jindřich Štreit, před ním se této
cti dostalo například prof. Pavlovi Klenerovi, DrSc.,
z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy nebo věhlasnému teologovi prof. Tomáši Halíkovi.

7 A – 7x o alergii a asmatu pro školu
Iniciátorem a odborným garantem projektu je Česká iniciativa pro astma, o.p.s. Konference se uskuteční
v aule Pedagogické fakulty UP, Žižkovo nám. 5,
od 9.00 do 15. 30 hod.
Více informací: www.upol.cz/fakulty/pdf/aktualni-sdeleni.

Jubilea

l. K. 90

Den po letošním prvním jarním dnu – 22. března –
oslavil v Kunštátu na Moravě své devadesátiny „...redaktor,
básník, dramaturg, překladatel, chatař, spisovatel, dramatik, přívrženec sauny, publicista, vykladač, editor, čajový
gurmán, doktor honoris causa,
dadaista vyznáním, slovem
i písmem“ (E. Sokol), výtvarník, dlouholetý spolupracovník
Divadla hudby v Olomouci,
externí pedagog na Katedře
germanistiky Filozofické fakulty
UP, nositel několika cen, přítel
a vinný společník, pan Ludvík
Ludvík Kundera při pře- Kundera.
Gratulujeme!
vzetí Ceny Jaroslava Sei-ph-, foto T. Herynek
ferta v Praze 2009
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Inovace studia molekulární a buněčné biologie
CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Příjemce:
Univerzita Palackého v Olomouci
Hlavní řešitel:
doc. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., PřF
Partner:
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Cílem projektu je implementace nejnovějších poznatků do studovaných předmětů, rozšíření spektra volitelných
předmětů a inovace sylabů a studijních materiálů. Důraz je kladen na praktické využití znalostí a získaných dovedností s cílem zvýšit konkurenceschopnost absolventů na trhu práce i v mezinárodním měřítku.
Konkrétně bude inovováno 17 předmětů a budou připraveny dva nové kurzy.
Dílčí cíle:
• vytvářet multimediální studijní opory;
• reagovat na potřeby rozvoje oboru a potřeby praxe,
• aktivní zapojování studentů do výzkumných a vzděkde se absolventi uplatňují a inovovat jednotlivé
lávacích projektů;
kurzy na základě těchto potřeb;
• zvýšení úrovně vybraných přednášek zvanými před- • upravit a zefektivnit základní strukturu bakalářského
nášejícími ze zahraničí;
a magisterského studijního programu Molekulární
• zajistit krátkodobé stáže maximálního počtu studena buněčná biologie, aby mohla být v blízké době
tů, zejména magisterského programu, ve spoluprapodána žádost o akreditaci nového studijného oboru
cujících zahraničních laboratořích;
Experimentální biologie.
Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

oznámení  Pozvánky

reCeNZe

Pavel Vejvanovský and the Kroměříž music collection

Hudba období baroka v nových kontextech

V roce 2009 se veřejnosti dostala do rukou anglicky svého druhu, neboť lze podle něho předpokládat, že
psaná publikace významného muzikologa, pedagoga velkého významu dosáhla i další kulturní centra, ať již např.
a vědeckého pracovníka Katedry muzikologie FF prof. Jiřího piaristické a jezuitské kláštery (plnící zároveň důležitou
Sehnala, CSc. – Pavel Vejvanovský and
funkci školských institucí) či jiná města.
the Kroměříž music collection. Kniha
Na stranu druhou je faktem, že kapely
představuje jedinečnou sondu do
typu ansámblu biskupa Castelcorna
hudebního milieu města Kroměříže
nefungovaly v 17. století ani v Praze.
v 17. století a činnosti skladatele
Kroměříž si však pro hudebního
Pavla Vejvanovského (1639–1693).
historika zachovává výsadní postavení
Význam práce však spočívá především
díky rozsáhlosti a komplexnosti své
ve skutečnosti, že autor na zvoleném
hudební sbírky, tj. její vysoké heuristické
tématu dokázal vytvořit širší modelovou
ceně. Řada pramenů svým dopadem
studii, která značným způsobem
totiž představuje klíčové zdroje pro
inovuje a mnohdy i poopravuje tradiční
pochopení podstaty geneze vkusových,
pohled na hudební kulturu 17. století
estetických a stylových otázek hudby
ve střední Evropě. Sehnal na základě
dané doby na území českých zemí
podrobného heuristického výzkumu
i šířeji střední Evropy. Sehnal sbírku
a stylové analýzy kroměřížské hudební
sice nepokládá za vyčerpávající doklad
sbírky biskupa Karla Lichtensteinavývoje evropské hudby v 17. století
Castelcorna (1624–1685), kterou
či období baroka jako celku, neboť
ostatně formoval, spravoval a redigoval Sehnal, Jiří: Pavel Vejvanovský and the zde nejsou zastoupena díla řady
právě Vejvanovský, předložil koncept Kroměříž music collection. Vydavatelství významných skladatelů (jedná se
Kroměříže jako hudebního centra UP 2008. Překlad: Judith Marie Fiehler zejména o autory z protestantského
významně doplňujícího stěžejní teritoriální středoevropské prostředí), víceméně zde chybí některé stěžejní žánry jako
pilíře hudební kultury 17. století.
např. opera apod., vyzdvihuje ji však jako nenahraditelné
Autor zde dokládá zásadní vliv zejména náboženských svědectví hudební kultury teritoria a doby, s celou řadou
či duchovních center a institucí pro rozvoj hudební kultury obecněji platných poznatků.
a vyspělého hudebního života, neboť právě zde bylo
Celkově se tak jedná o vysoce přínosnou monografii,
pěstování hudby a její kultivace primárním smyslem, která má všechny předpoklady k tomu, aby se dostala
nikoliv pouze sekundárním produktem (tak jak tomu do popředí celosvětového zájmu hudebních historiků
mnohdy bylo v sekulární sféře). Sehnal se - co se kvality zaměřujících se na výzkum hudby v období baroka.
Mgr. P. Lyko, Ph.D., Katedra muzikologie FF UP
týká, nesnaží prezentovat Kroměříž jako jediné centrum

Noví docenti...
Doktorské studium úspěšně absolvovalo celkem 48 studentů: ThLic. Mgr. Marta Cincialová, Th.D. (doktorský studijní program Systematická teologie a křesťanská filozofie,
CMTF), Mgr. Jana Balcárková, Ph.D. (Lékařská genetika, LF),
MUDr. Martin Drajna, Ph.D. (Vnitřní nemoci, LF), Mgr. Ivo
Frydrych, Ph.D. (Lékařská biologie, LF), Mgr. Pavla Henklová,
Ph.D. (Lékařská chemie a biochemie, LF), MUDr. Jaroslav Klát,
Ph.D. (Gynekologie a porodnictví, LF), Mgr. Jaroslav Matal,
Ph.D. (Lékařská farmakologie, LF), Ing. Irena Palíková, Ph.D.
(Lékařská chemie a biochemie, LF), MUDr. Martin Petzel, Ph.D.
(Lékařská chemie a biochemie), MUDr. Richard Pink, Ph.D.
(Stomatologie, LF), MUDr. Mgr. Pavel Skalický, Ph.D. (Chirurgie, LF), MUDr. Lubomír Starý, Ph.D. (Chirurgie, LF), Ing. Jitka
Trtková, Ph.D. (Lékařská biologie, LF), MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
(Stomatologie, LF), Mgr. Helena Urbánková, Ph.D. (Lékařská
genetika, LF), Mgr. Jitka Veselovská, Ph.D. (Lékařská biologie,
LF), MUDr. Jana Vondráková, Ph.D. (Vnitřní nemoci, LF). Mgr.
Bianca Beníšková, Ph.D. (Německý jazyk, FF), PhDr. Richard
Černíček, Ph.D. (Pedagogická psychologie, FF), PhDr. Jan
Kalous, Ph.D. (České dějiny, FF), Mgr. Lucie Kovaříková, Ph.D.
(Ruský jazyk, FF), Mgr. Gabriela Matulová, Ph.D. (Filozofie, FF),
Udělejte si řidičák na počítač:

European Computer Driving Licence
Centrum dalšího vzdělávání PF UP nabízí testy k získání
mezinárodně uznávaného certifikátu European Computer
Driving Licence (ECDL), který prokazuje, že jeho nositel
zná základní koncepci informačních technologií (IT), umí
používat osobní počítač a běžné aplikace na základní úrovni. Konkrétně ECDL znamená, že jeho držitel úspěšně složil
jeden teoretický test ze základních pojmů informačních
technologií a šest praktických testů, které osvědčují jeho
znalost práce s PC a všeobecně rozšířenými aplikacemi.
Termíny: 9. 4. , 7. 5., 11. 6. vždy od 9.30 hod.
Místo: Budova Právnické fakulty B, učebna č. 8.
Další informace: http://cdv.upol.cz.

dokončení ze str. 1
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D. (Politologie, FF), Mgr. Lukáš
Motyčka, Ph.D. (Německá literatura, FF), PhDr. Olga Pechová,
Ph.D. (Klinická psychologie, FF), Mgr. Václav Jonáš Podlipský,
Ph.D. (Anglický jazyk, FF), Mgr. Radka Skorunková, Ph.D. (Klinická psychologie, FF), Mgr. Michal Šašma, Ph.D. (Filozofie, FF),
PhDr. Pavel Škobrtal, Ph.D. (Klinická psychologie, FF), PhDr.
Jan Štěpán, Ph.D. (České dějiny, FF), Mgr. Kateřina Tichá, Ph.D.
(Srovnávací slovanská filologie, FF), Mgr. Richard Změlík, Ph.D.
(Česká literatura, FF), Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D. (Aplikovaná
fyzika, PřF), RNDr. et Mgr. František John, Ph.D. (Ekologie, PřF),
Mgr. Lenka Opluštilová, Ph.D. (Biochemie, PřF), Ing. Miroslava
Vandlíčková, Ph.D. (Fyzikální chemie, PřF), RNDr. Adam Véle,
Ph.D. (Ekologie, PřF), RNDr. Marek Zatloukal, Ph.D. (Organická
chemie, PřF), Mgr. Daniela Blažková, Ph.D. (Pedagogika, PdF),
Mgr. Nora Gill, Ph.D. (Pedagogika, PdF), Mgr. Jakub Hladík,
Ph.D. (Pedagogika, PdF), Mgr. Žaneta Káňová, Ph.D. (Pedagogika, PdF), Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D. (Antropologie,
PdF), Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. (Pedagogika, PdF), Mgr.
Zuzana Truhlářová, Ph.D. (Pedagogika, PdF), Mgr. Dagmar
Kozáková, Ph.D. (Kinantropologie, FTK), Mgr. Tomáš Valenta,
Ph.D. (Kinantropologie, FTK), PhDr. Petr Vlček, Ph.D. (Kinantropologie, FTK).
Jmenovací dekrety převzalo celkem čtrnáct docentů:
doc. Jan Mareš, Ph.D. (v oboru Neurologie), doc. Milan Raška, Ph.D. (Lékařská imunologie), doc. Igor Fic, Dr. (Dějiny
slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a
ruské literatury), doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (Filozofie), doc. Jiří Růžička, Ph.D. (Klinická psychologie), doc. Peter
Tavel, Ph.D. (Klinická psychologie), doc. Helena Zbudilová,
Ph.D. (Teorie literatury), doc. Petr Jurečka, Ph.D. (Fyzikální
chemie), doc. Vladimír Kryštof, Ph.D. (Biochemie), doc. Libor
Machala, Ph.D. (Aplikovaná fyzika), doc. Jan Soubusta, Ph.D.
(Optika a optoelektronika), doc. Ludmila Zajoncová, Ph.D.
(Biochemie), doc. Zbigniew Borysiuk, PhD. (Kinantropologie), doc. Soňa Vodičková, Ph.D. (Kinantropologie).
-red-, foto na titulní straně -mo-

Právnická fakulta UP pořádá odborný seminář

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
Uskuteční se 9. 4. od 8.30 do 14.00 hod.
v budově A – ROTUNDA na tř. 17. listopadu 8.
Přednášející: prof. Milana Hrušáková, CSc., děkanka PF,
profesorka Katedry občanského práva a pracovního práva, JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., proděkan PF, odborný asistent Katedry trestního práva. Cílem semináře je seznámit
účastníky s úpravou dle zák. č. 218/2003 Sb. včetně aktuální praxe a judikatury. Další informace včetně přihlášky
naleznete na stránkách http://cdv.upol.cz.
Pedagogická fakulta,
Katedra českého jazyka a literatury pořádají
mezinárodní vědeckou konferenci

Metody a formy práce
ve výuce mateřského jazyka
Konference zaměřená na aktuální otázky výchovy, vzdělávání a didaktiky mateřského jazyka se uskuteční 6. 4.
od 9. 30 hod. v prostorách Katedry českého jazyka
a literatury PdF, Žižkovo nám. 5. Podrobné informace
http://konferencekcjl.blogspot.com/.
Centrum PRVOK PdF UP a projekt E-Bezpečí pořádají
Konferenci E-Bezpečí

Rizikové chování v kyberprostoru
Uskuteční se 8. 4. od 9.00 hod.
v aule Pedagogické fakulty UP.
První ročník konference E-Bezpečí je zaměřen na problematiku nebezpečných komunikačních jevů, které jsou
spojené s užíváním internetu a mobilních technologií.
Děkanka Pedagogické fakulty UP vypisuje

výběrové řízení
na místa vysokoškolských učitelů:
ředitel Ústavu speciálně-pedagogických studií
– docent nebo profesor;
 vedoucí Katedry matematiky – docent nebo profesor;
 asistent, odborný asistent nebo docent pro obor
– výuka ekonomických disciplín; výuka právních disciplín;
výuka disciplín z oblasti sociální práce; výuka disciplín
obecné a školní didaktiky; výuka disciplín dějiny pedagogiky, filozofie výchovy a gender a výchova;
 odborný asistent pro obor
– tyflopedie, speciální pedagogika osob se zrakovým
postižením – úvazek 0,5 (předpoklad: praktické znalosti
a dovednosti v komunikačních technikách osob se zrakovým postižením); hudební teorie a dějiny hudby pro
1. st. ZŠ – úvazek 0,5;
 asistent nebo odborný asistent pro obor
– předškolní pedagogika; zoologie bezobratlých – úvazek
0,5; botanika – vyšší rostliny – úvazek 0,5;
 asistent pro obor
– somatopedie, speciální pedagogika osob s poruchami hybnosti (předpoklad: speciálněpedagogické praxe
u jedinců s poruchami hybnosti); surdopedie, speciální
pedagogika osob se sluchovým postižením – úvazek 0,2
(praktické znalosti a lektorské zkušenosti v komunikačních systémech osob s těžkým sluchovým postižením,
zejm. český znakový jazyk).
Požadavky: VŠ vzdělání v oboru, nejméně pětiletá pedagogická praxe, komunikativní a organizační schopnosti;
u pozic ředitele ústavu a vedoucího katedry jazyková
vybavenost (nejlépe AJ)
Předpokládaný nástup: září 2010.
Přihlášky doložené strukturovaným životopisem, doklady
o vzdělání, seznamem vědecké, odborné a publikační činnosti a přehledem odborné praxe zasílejte nejpozději do
19. 4. 2010 na adresu: UP Olomouc – Pedagogická fakulta,
osobní oddělení, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, nebo
e-mail osobnipdf@upol.cz.
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Vysokoškolské katolické hnutí olomouc zorganizovalo
besedu s politikem, noční bdění a chystá i ples
Jednou z mnoha organizací činných při Univerzitě Palackého je i Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc
(VKH), které v Olomouci působí od roku 1989. Představuje především platformu pro setkávání mladých
lidí se společnými zájmy, a to bez ohledu na vyznání.
Pravidelnou společnou akcí jsou například středeční
na téma Křesťanství a politika – jde to vůbec dohromady?
studentské mše v kostele Panny Marie Sněžné či tzv. Noční
„Jako místopředseda Poslanecké sněmovny, který v polibdění, které proběhlo naposledy 17. 3. a na němž se podí- tice působí dlouhá léta a zároveň jako praktikující katolík
lejí studenti všech fakult UP. „Noční bdění organizujeme s mnoha aktivitami s křesťanstvím souvisejícími, může
v adventní a postní době, které zvlášť vybízí k tomu se pan Kasal přinést studentům zajímavý pohled na téma,
´zastavit´, ztišit se, víc se věnovat přemýšlení o životě, zda a případně jak lze žít zároveň život vrcholného politika
jeho smyslu, zreflektovat svůj vztah k Bohu, druhým lidem a křesťana,“ dodal pro Žurnál UP J. Stehlík.
i sobě samému. To je důvod proč pořádáme noční bdění,
O čtrnáct dní dříve naopak VKH připravilo ve spolupráci
které je k tomu dobrou příležitosti,“ uvedl Josef Stehlík, s Hnutím Pro život ČR diskusní fórum na téma Co si myslíte
předseda VKH Olomouc.
o potratech?, na němž vystoupili mj. Mgr. Radim Ucháč,
prezident Hnutí Pro život, a MUDr. Svatava Škraňková,
O politice, potratech i anorexii
Záběr VKH Olomouc je ale daleko širší, o čemž se praktická gynekoložka. Počátkem března se v Centru Aletti
mohou téměř každý týden přesvědčovat návštěvníci dis- živě diskutovalo také o poruchách příjmu potravy.
kusních setkání a přednášek, které VKH pořádá. V tomto VKH podpoří i plesovou sezónu
týdnu se tak mohli nejen členové VKH v sále Centra Aletti
Další významnou akcí pořádanou VKH Olomouc je i ples
setkat s místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamen- hnutí, který proběhne 8. 4. od 19.30 hodin ve Slovanském
tu ČR Janem Kasalem. Nejen mladí věřící s ním diskutovali domě. Studenti lákají především na vystoupení kapely
Barel Rock, která bude celým večerem hudebně provázet. Kromě toho je součástí plesu i předtančení, tombola
a půlnoční překvapení. „Bude to překvapení pro všechny.
Podle toho, co se ke mně dostalo, to bude opravdu stát za
to, a využijeme při něm privilegia, které Olomouc má a je
jimi specifická,“ přiblížil akci J. Stehlík. Předprodej vstupenek probíhá od 17. 3. každou středu po studentské mši
v kostele Panny Marie Sněžné.
Více na www.vkholomouc.cz
O. Martínek, foto archiv VKH Olomouc

AIESEC uspořádal
informační setkání v Olomouci
Na začátku března proběhly na Filozofické a Přírodovědecké fakultě UP tři informační schůzky, které se týkaly
zahraničních stáží pro studenty. V Olomouci je organizuje
jedna z devíti českých poboček mezinárodní studentské

organizace AIESEC, která českým studentům umožňuje
pracovat ve 100 zemích světa. Zahraničním studentům
nabízí práci v českých firmách.
Stáže se dělí do čtyř programů: Manažerská, technická,
vzdělávací, či rozvojová praxe je vhodná především pro
studenty 3., 4., a 5. ročníku VŠ, nebo pro čerstvé absolventy. Na rozdíl od programu jako je například Erasmus, má
stáž hlavní náplň v získávání praktických znalostí, nikoliv
prohlubování těch studijních. Umožňuje tak studentům
aplikovat znalosti ze školy v praxi. Minimální doba praxe
činí šest týdnů, maximální 18 měsíců. Podmínkou pro přijetí je znalost anglického a dalšího cizího jazyka.
Informační schůzky, která proběhla 9.3. na Filozofické
fakultě UP, se zúčastnilo zhruba dvacet studentů. Jejich
zájem směřoval k exotickým zemím, jako jsou Kambodža,
Indie, nebo Čína. Kromě jiného se studenti dozvěděli, že
AIESEC je schopna uhradit stravu a ubytování, vše ostatní
si financují studenti.
Pro letní semestr již byly přihlášky uzavřeny. Zájemci o členství však mohou kdykoliv vyplnit elektronickou
přihlášku na internetových stránkách www.aiesec.cz/
olomouc.
-rh-, -red-

Studentské výstavy na CMTF
VKH Olomouce je občanské sdružení, které se hlásí ke
křesťanským hodnotám. K členům patří studenti UP a olomouckých VOŠ. VKH pořádá přednášky a besedy se zajímavými hosty v sále Centra Aletti, kde je k dispozici i čajovna.
K dalším aktivitám patří také např. Církevní Silvestr, noční
pouť na Sv. Hostýn nebo ranní pouť na olomoucký Svatý
Kopeček. Společně s členy VKH se může kdokoliv bez ohledu
na vyznání nebo světonázor zúčastnit mše svaté, a to každou
středu od 19.00 hodin v kostele Panny Marie Sněžné.

Na CMTF byl představen...

Dokončení ze str. 1
biblické školy, založené na konci 19. století francouzskými
dominikány. Český překlad Jeruzalémské bible je pak cenný
nejen obsáhlým výkladovým aparátem, ale i překladatelským
přístupem k biblickému textu, který se opírá o vědeckou práci
týmu překladatelů přímo ve Svaté zemi. „Základním principem překladu byla věrnost originálu. Především přesnost,
věrnost a pravda jsou hlavními ukazateli českého překladu
Jeruzalémské bible. Neustále jsme si ji navzájem četli; i v tom,
myslím, tkví základ úspěchu. Pro srozumitelnost a čtivost díla
jsme se snažili dodržovat přirozený slovosled českých vět a
snažili se nevnášet do biblického překladu literární kvality,
které originálu nejsou vlastní,“ doplnili manželé Halasovi
v průběhu prezentace. Kniha sleduje nejen krásu jazyka, ale
svým biblickým aparátem také umožňuje studentovi teologie, knězi, katechetovi, aby mohl pracovat s Biblí na úrovni
současné biblické a literární vědy.
Pod záštitou J. Ex. Mons. ThLic. Dominika Duky OP,
jmenovaného arcibiskupa pražského, zorganizovaly prezentaci díla Katedra církevních ději a dějin křesťanského
umění, Katedra církevního práva a Katedra biblických
věd CMTF UP. Zájemcům by měla být Jeruzalémská bible
dostupná ve dvou provedeních: v luxusní vazbě za 1 400Kč
a ve standardní vazbě za 650 Kč. Budou si však muset chvíli počkat, neboť jak z diskuse vyplynulo, první výtisk je
M. Hronová
vesměs vyprodán.
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Rádi bychom vás pozvali na Cyrilometodějskou teologickou fakultu, kde můžete shlédnout výstavu výtvarných prací studentů
(fotografie, kresby, malby..) na téma „Krajina ticha“. Vernisáž
proběhla ve středu 10.3. a výstava potrvá do konce března
v nových výstavních prostorách CMTF před knihovnou.
Myšlenka výstavních prostor vzešla z podnětu dr. Jaroslawa Pastuszaka, odborného asistenta Katedry pastorální
a spirituální teologie, a za její realizaci se zasadili sami studenti. Věříme, že vzniklé místo bude sloužit k zamyšlení nad
tématy výstav, které na sebe budou navazovat v pravidelných intervalech, a především k setkávání se s druhými.
Děkujeme touto cestou vedení fakulty, které iniciativu
podpořilo a vyšlo svým studentům vstříc.
R. Scholaster, M. Rejšek, foto archiv výstavy

Blíží se uzávěrka literární soutěže pro studenty Univerzity Palackého!
Rektor UP ve snaze povzbudit literární tvorbu studentů a umožnit tvůrcům dialog s posuzovateli jejich práce
vyhlásil v pořadí již 16. ročník veřejné literární soutěže pro studenty UP.
Závěrečný termín odevzdání prací je 31. březen 2010.
Za nejlepší práce budou uděleny ceny, a to 1. cena - 2 000 Kč, 2. cena – 1 500 Kč, 3. cena – 1 000 Kč.
Soutěžní příspěvky zasílejte na adresu: Sekretariát rektora Univerzity Palackého, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc,
obálku označte heslem “Literární soutěž”.

ohlédNuTí

Olomouc zažila Velkou inventuru divadla
Třetí ročník putovního festivalu Velká inventura
přivezl do hanácké metropole i letos to nejzajímavější
z divadla performačního, tanečního, pohybového i vizuálního. Projekt, jehož garantem je občanské sdružení
Nová síť, proběhl v Olomouci ve dnech 2.-10. 3. Ve
spolupráci s Divadlem hudby a o.s. Divadlo Konvikt tak
mohli zájemci o netradiční formy divadla shlédnout šestici představení a také filmovou projekci snímku Jan Hus
– Mše za tři mrtvé muže (2009, Miroslav Bambušek).
Hned v úvodní dvojici představení – Da Capo a Wait
Wait Watt, která proběhla v prostorách Divadla K3, se
mohli diváci seznámit s tzv. fyzickým divadlem. „V pří-

padě fyzického divadla není ústřední mluvené slovo, ale
spíš gesto, akce, pohyb. Ať už formou tance, mimu nebo
stylizovaného jednání,“ přibližuje tuto formu Jan Žůrek
z Divadla Konvikt. V dalších dnech byly k vidění hry Dea
Loherová: Země beze slov (Divadlo Meetfactory, Praha),
domácí Divadlo na cucky s hrou Mme Bovary či maďarské Kompánia Theatre Studio s tanečním divadlem
Othello – Komentáře, které se postaralo i o následný
koncert.
Festival Velká inventura 2010 se po Olomouci přesouvá také do dalších českých měst – Plzně, Hradce Králové,
-marLiberce, Pardubic a Brna.

Diskuse  Názory  Ohlasy

Pomůže nám stříbrný bludný kámen?
Kolega Roman Kubínek v příspěvku z posledního Žurnálu
(ŽUP 19, str. 7) popisuje patálii laureáta stříbrného bludného
balvanu, ke kterému dospěl coby vedoucí jedné diplomové
práce. Třebaže v našich oborech většinou usilujeme o jiná
ocenění, s čistým srdcem mohu říct, že si Romana nadále
velmi vážím jako výborného kantora, autora uznávaných
učebnic a knížek a kolegy s velkým přínosem pro pracoviště.
Příběh jedné diplomky se ale stal předmětem diskuse, která
by možná stála za širší účast.
Pokud by za vámi přišel student s nadšením v očích
a mermomocí trval na tom, že prozkoumá zázračné zařízení
X, vyhodili byste ho ze dveří? Já ne, a pokud by mi čas a síly
stačily, snažil bych se mu asistovat. Ale zároveň bych se snažil
využít příležitosti vysvětlit mu, jak se to má s kritickým myšlením, co to je placebo, a probral s ním, jak vypadá testování,
než můžeme o něčem říct, že to léčí, že mimořádná tvrzení
vyžadují mimořádnou evidenci, a nejspíš bych ho ještě poslal
na konzultaci za zkušeným odborníkem přes „evidence based
medicine“. Možná by pak s návrhem na změnu tématu přišel
sám, nebo by možná rukavici zvedl a se všemi opravdovými
úskalími se poctivě popral.
Pokud by vám student přinesl diplomovou prací, o které
byste nebyli přesvědčení, že odpovídá standardům, ale víte,
že dotyčný to má v životě těžké a víc ze sebe zřejmě nevydá
- pustili byste ho k obhajobě? A pokud by za vámi přišel student se šarlatánským aparátkem, který prý někomu z jeho
blízkých pomohl, kývli byste mu na to a v duchu si mysleli
„víra tvá tě uzdravila“? Přiznám se, že já si v obou případech odpovídám – ne. Jedna diplomová práce, která projde
s přimhouřenýma očima, přispěje ke snížení standardu,
a tím i k mizernější úrovni všech našich dalších absolventů
(když prošlo toto, proč bych se namáhal s něčím důkladnějším, řeknou si ostatní). A shovívavý přístup k šarlatánům
na akademickou půdu také nepatří. Dávali bychom jim tím
známku legitimity, kterou bezpochyby zneužijí při lovení
dalších obětí. Důsledky pak mohou být opravdu tragické

– místo aby člověk vyhledal kvalifikovanou lékařskou péči,
spolehne se na různé alternativní léčitele, kteří jsou především mistři v praktické psychologii a ve schopnosti získat si
důvěru pacienta. Mohou-li se navíc opřít o značku nějaké
do jisté míry renomované univerzity, tím lépe. Stane se pak,
že vážně nemocný pacient v dobré víře promešká dobu, kdy
mu je ještě skutečná medicína schopná pomoci. Opravdu je
na místě stavět se k tomu shovívavě?
Myslím, že ono ocenění patří nejen vedoucímu diplomové
práce – svou zásluhu na něm stejně tak nesou i oponent,
předseda státnicové komise i její členové - včetně těch nepří-

O předpokladech, všeználcích a realitě …
Vážení členové akademické obce, vážená redakce,
protože se na nás snáší vlna kritiky, využívám nabídnuté
příležitosti ke krátkému zamyšlení. Píšete, že jsme „v minulých dnech uspořádali cyklus besed s představiteli českých
politických stran, kteří tak dostali atraktivní možnost prezentovat se na akademické půdě. Dalo se předpokládat, že
jakousi protihodnotou bude zasvěcené – a možná i nemilosrdné – „grilování“ lídrů“. Pominu-li fakt, že na nějaké
hodnocení je, po dvou besedách, které byly svým způsobem
atypické, brzy, rád bych se pozastavil nad „předpoklady“,
„všeználky“ a realitou.
Má osoba je s besedami spojována více, než kdokoli
z ostatních organizátorů, nesu i největší podíl „viny“, a proto níže napsaný text do značné míry vyjadřuje mé osobní
postoje a od postojů organizátorů jako celku, se může mírně
lišit. Až tedy bude mít potřebu kritiky, obraťte se na mě.
Nevím, co jste předpokládali vy, členové akademické
obce. Nevím, co jste předpokládali vy, redaktorky a redaktoři,
a nevím, co jste předpokládali vy, hosté – ať už jste ale předpokládali cokoli, je to více méně váš problém. Jsme samozřejmě
rádi, že se besedy mohou uskutečnit v aule Filozofické fakulty,
jsme rádi za pomoc od některých akademických pracovníků,
ale tím jaksi angažmá univerzity končí. Besedy pořádáme my,

Z e P Ta l i J s M e s e Z a Vá s
Studenti politologie UP připravili v minulých dnech cyklus besed s představiteli českých politických stran,
kteří tak dostali atraktivní možnost prezentovat se na akademické půdě. Dalo se předpokládat, že jakousi
protihodnotou bude zasvěcené – a možná i nemilosrdné – „grilování“ lídrů, kteří se připravují na nadcházející předvolební kampaň. Proč se to zatím podle vašeho názoru nedaří?
Alžběta Králová, studentka Politologie a evropských
studií na FF UP, jedna z organizátorek cyklu besed
s předsedy politických stran: Bohužel nechápu, z čeho
usuzujete, že se mělo jednat o grilování politiků. Myslím si, že
otázka není dobře položená. Zaprvé besedy ještě neskončily,
uskutečnily se dvě z plánovaných sedmi. Zadruhé jsme na
akademické půdě a jsme rádi, že besedy probíhají bez větších
problémů a politiky se nám daří držet dál od politické agitace. Besedy považuji za vydařené, náš záměr plní. Kdybychom
chtěli politiky grilovat, nebudeme zvát veřejnost, ale politiky
pozveme jen na naši katedru, kde budou čelit pouze politologům. Pokud bychom se ptali jenom my - politologové, byli bychom schopni se na politika pořádně připravit a zahnat ho do
rohu, to ovšem nebylo účelem besed. Účelem besed je možnost
veřejnosti zeptat se na to, co je zajímá a mít možnost srovnání.

tomných, kteří se pro cosi naléhavějšího omluvili. Státní
závěrečné zkoušky a obhajoba diplomové práce by měly být
tou nejdůležitější součástí studia, kde se důkladně prověří,
co škola našemu absolventovi dala. Diplomové práce by měly
být výkladní skříní, na kterou by naše škola měla být hrdá,
a pokud bychom něčemu měli věnovat maximální pozornost,
pak tomuto. Obávám se ale, že právě tady máme ještě velké
rezervy – a netýká se to zdaleka jen této jedné diplomové
práce. Pokud stříbrný balvan přispěje k cílenému tlaku na
úroveň našich diplomových prací a státních zkoušek, nebude
to špatný výsledek.
Prof. T. Opatrný, PřF

Za jejich otázky, které politika „negrilují“, bohužel nemůžeme.
Což si neuvědomil ani autor článku na adrese olomouc.cz, který
nejspíše čekal, že budeme na akademické půdě házet vajíčka,
a nazval studenty „sraby“.
Doc. Pavel Šaradín, Ph.D., Katedra politologie
a evropských studií FF: Největší hodnotu těchto besed
vidím v tom, že politici vystupují naživo a že si tak můžeme
udělat lepší obrázek o tom kterém politikovi. Kdo je dennodenně na obrazovce, nemusí mít úspěch s přednáškou na
akademické půdě. Což se myslím ukázalo. Je dobré, že vše je
v režii studentů, pro ně je to dobrá zkušenost. Myslím si, že
tzv. grilování není vůbec potřebné. To bych nechal novinářům, kteří se o to snaží. Cílem besed s politiky na akademické
půdě je vést slušnou a věcnou debatu. Nikoliv nad někým
vítězit či zahánět ho do kouta.
Připravila -mav-

Poznámka
Vlny kritiky, vlny míjení
Nejen všeználkům, ale i budoucím a současným politologům je jistě zřejmé, že možnost vystoupit v předvolebním období
na půdě univerzity je pro politiky terno. A opačně: je-li veřejnost zvána k diskusi s nimi do auly Filozofické fakulty UP, alespoň
někteří tam míří s očekáváním, že to nebude totéž, jako jít na besedu kamkoli jinam.
Tomuto kontextu se podle mého názoru není možné vyhnout, ať už je akce avizována jakkoli.
Nelze pak dost dobře účastníkům zazlívat, že se těšili nikoli na vajíčkovou, ale argumentační bitvu, vedenou těmi, kteří se
politice věnují v rámci svého oboru. A tedy: umějí to lépe než ona veřejnost.
Ale záměry a očekávání se často míjejí. Možná jde skutečně především o velkoryse pojaté seminární cvičení, jehož hlavním
cílem je vyzkoušet si organizační a moderátorské schopnosti.
Pak není co dodat.
V. Mazochová

studenti. Pořádáme je na vlastní náklady (za sponzorské peníze,
které jsme si sami sehnali; jen pro zajímavost, celkové náklady
se budou pohybovat kolem 10 000 Kč) a dodržujeme všechny
požadavky univerzity, především to, aby se besedy nesvezly
k předvolebnímu meetingu či předvolební kampani. Když jsme
požádali Filozofickou fakultu o – byť jen symbolický – příspěvek, bylo nám řečeno, že fakulta nemá peníze (což je celkem
pochopitelné a my to respektovali), pominuli jsme a neřešili jsme
ani skutečnost, že jsme byli obejiti, a za našimi zády probíhala
jednání, o kterých jsme nevěděli (zda to mělo znamenat pojistku
proti naší „očekávané neschopnosti“ dodržet požadavky univerzity, nevím, neřešíme to, pouze nás toto jednání mrzelo), ale
když se na nás teď snáší kritika, že „bylo předpokládáno“ něco
jiného, než co se odehrává, je to důvod k zamyšlení.
Protože většina z kritiků nebyla na první besedě, dovolte
mi citovat krátkou pasáž z úvodní řeči, kde bylo vysvětleno,
proč jsme besedy uspořádali a co jsme předpokládali a předpokládáme my, organizátoři.
„O nás studentech, nebo chcete-li obecně o nás mladých,
mnozí lidé tvrdí, že jen vysedáváme po hospodách, flákáme
se, věčně máme sluchátka v uších a žijeme si v jakémsi svém
vlastním světě… A možná je to pravda. Možná skutečně
takoví jsme. My, studenti politologie, jsme však za celou
mladou generaci chtěli – svým způsobem – dokázat, že se
zajímáme o dění v naší zemi, že nám na naší zemi záleží, že
politika je důležitá a jít k volbám má smysl.“
Realita je tedy takováto: Předpokládali jsme a předpokládáme, že studenti využijí příležitosti a navštíví naše besedy,
zeptají se, na co chtějí, a dokážou, že jim politika – a tím i naše
země – není lhostejná. Nebylo naším cílem „grilovat předsedy“, nýbrž vyzkoušet si, jaké to je mít zodpovědnost, jaké to je
předstoupit před plnou aulu, tvářit se přitom „inteligentně“,
usměrňovat diskuzi a ještě kontrolovat, aby se nestalo nic
„nevhodného“; dáváme příležitost studentům zeptat se na
cokoli. Kdybychom chtěli předsedy „grilovat“, nemuseli bychom dělat „besedu“, nýbrž mezi sebou vybrat jednoho kluka
a jednu slečnu, v nichž by se prolínaly úžasné vědomosti,
nadpřirozená krása a perfektní vystupování, připravit jim dvě
tři otázky a ve vymezeném čase se snažit z pánů předsedů něco
vymáčknout (což by při jejich rétorických úskocích vůbec nemuselo vést ke kýženému cíli), a na otázky studentů/hostů by se
nedostalo. Tak to není a nebude, u moderování se střídáme,
besedu s O. Liškou bude moderovat dvokonce student prvního
ročníku, protože šanci má dostat každý. Stejně tak příležitost/
šanci zeptat se má každá studentka a každý student, který naše
besedy navštíví, ať už se chce zeptat na to, jak se má dcera pana
předsedy, co měl pan předseda k obědu, nebo jak chce vyřešit
nezaměstnanost či rostoucí státní dluh…
My nejsme dokonalí všeználci, a pokud si to o sobě myslí někdo z našich kritiků, dobře mu tak. Samozřejmě jsme
udělali chyby (i já osobně), které bychom znovu neudělali,
a jiné chyby ještě uděláme, ale chybami se člověk učí, takže
hledejte naše chyby a říkejte nám je, ale neházejte nás do
jednoho pytle „neschopných lemplů, kteří selhali“, a dejte
nám šanci ukázat, co v nás je.
A až přijde čas zhodnotit besedy, tak je zevrubně a po
všech stranách společně zhodnotíme.
Na viděnou na besedě s Ondřejem Liškou.
D. Fiala, student 3. ročníku
Politologie a evropských studií na FF






Vzpomínk y

Gender a Bender

Profesor Jaroslav dušek
„So it goes“, říkával americký spisovatel Kurt Vonnegut, když pocítil další životní ztrátu a někdo jemu blízký odešel
z našeho fyzického světa do toho metafyzického. Vonnegutova průpovídka může znít příliš odevzdaně osudu, ale při
nejlepší vůli my, co jsme zatím na této straně existence, s tou samotnou smutnou skutečností ztráty moc více udělat
nemůžeme. Snad jen k průpovídce že „tak to chodí“ přidat slzičku, kytičku, vzpomínku a poděkování.
Když jsme si nedávno
připomínali dvacet let od
historického Listopadu,
vzpomněl jsem si i na kolegy, kteří se výročí nedožili,
ale zůstávají součástí těch
a následujících dnů a našich
snah co nejrychleji proměnit
naši alma mater do podoby
svobodné vzdělávací instituce. Vzpomínám vděčně
na pány děkany profesory Lubomíra Neorala a Vojtěcha
Tkadlčíka, na své prorektory “spolubojovníky“ profesory
Vladimíra Kostřicu, Jaroslava Horejska, Stanislava Komendu.
A v těchto předjarních dnech zvláště na prof. MUDr. Jaroslava Duška, od jehož smrti uplynulo 20. března deset let.
Jeho náhlý odchod po tragické nehodě bolestně
pocítila nejen jeho rodina a přátelé, ale také kolegové
a studenti na Ústavu patologie a celé Lékařské fakultě.

Prof. Duška, který z vlastní zkušenosti poznal i svobodnější svět během pobytů v zahraničí, nebylo třeba přesvědčovat o potřebě inovací a reforem, protože sám sršel
stále novými nápady a při jejich realizaci byl mimořádně
důsledný. Jsem přesvědčen, že i deset let po jeho smrti
si ho jeho akademické pracoviště ledačím připomíná.
Já osobně si vzpomínám na naše diskuse o možných
alternativách studia medicíny, zejména o programu
„problem based learning“, se kterým jsem byl seznámen na Harvardu a který na mne jako na laika udělal
značný dojem. Ani mě nemuselo příliš překvapovat, že
se právě prof.Dušek pokoušel program experimentálně
zavádět i na naší univerzitě. Skvěle v sobě spojoval ten
humboldtovský ideál jednoty vědce a učitele. A nejenže
chápal naši vizi rychle transformovat univerzitu a otevřít
ji světu, ale všemožně se snažil a výrazně pomohl tuto
vizi uvádět v život. A tak na něj dnes s díky vzpomeňme
a věnujme mu jarní kytičku kolegiální vzpomínky…
Prof. J. Jařab, CSc., emeritní rektor UP

uNiVer ZiTNí K aleNdář
DUBEN
6. dubna  Přímá správa fakult byla v roce 1848 svěřena učitelským sborům, fakulty byly podřízeny přímo
ministerstvu vyučování a kultu.
7. dubna  Univerzita Palackého obdržela v roce 1996
Cenu Hannah Arendtové za reformní úsilí a aktivity přesahující rámec univerzity.
9. dubna  Zákon č. 100/1946 Sb., kterým se zřizují
pedagogické fakulty, ustavil na Univerzitě Palackého
pedagogickou fakultu.
11. dubna  V roce 2008 vznikla v pořadí 8. fakulta
Univerzity Palackého pod názvem Fakulta zdravotnických věd UP.
15. dubna  V roce 1848 se konala volba rozšířeného
komunálního výboru města Olomouce, jeho předsedou
se stal profesor práv Josef Helm.
16. dubna  V roce 1993 Žurnál UP vyzval pracovníky
Univerzity Palackého k užívání e-mailu jako „nejrych-

Matyáš Korvín dr. Antonína Kalouse...
nín Kalous. „I když vstup Matyáše Korvína do českých
zemí znamenal další období válek, umožnil v konečném
výsledku přijetí kompromisů politických i náboženských,
a náboženská tolerance pak byla významným elementem Moravy 16. a počátku 17. století. V Matyášově době

Glosa

lejší pošťačky“. Elektronickou poštu tehdy na univerzitě
používalo 53 učitelů a studentů.
25. dubna  Dvorním dekretem byl v roce 1786 na lyceích zrušen titul „rector magnificus“, představený lycea
se nadále tituloval toliko „rector“.
25.–27. dubna  V Olomouci se v roce 1969 uskutečnil
II. a poslední kongres Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy.
26. dubna  V roce 1963 vystoupilo před širší veřejností poprvé studentské divadlo Zápalka.
30. dubna  V roce 1578 se konala první promoce
magistrů filozofie.
Ministr školství a osvěty Zdeněk Nejedlý jmenoval v roce
1946 první akademické hodnostáře Univerzity Palackého. Prvním rektorem obnovené olomoucké univerzity se
stal filozof a sociolog Josef Ludvík Fischer, prorektorské
funkce se ujal František Cinek.
Připravil -thdokončení ze str.1
se také posílila stavovská struktura Moravy, v jeho době
se oficiálním jazykem zemských desek stala čeština.
Svých územních zisků pak využíval především v reprezentaci a žádné vyšší daňové zatížení či jiný tlak v oblasti
využívání zdrojů z těchto oblastí nejsou známy,“ dodal
autor více než pětisetstránkového svazku vydaného
v roce 2009.
V kategorii poezie je také nominována básnířka a překladatelka Viola Fischerová, dcera prvního rektora obnovené UP J. L. Fischera za sbírku Domek na vinici.
Hlavním posláním prestižní literární a nakladatelské
události je popularizace kvalitní literatury a dobrých knih.
Ceny Magnesia Litera probíhají pod záštitou Václava Havla. Slavnostní vyhlášení odvysílá Česká televize v přímém
M. Hronová
přenosu 18. 4. (ČT 2, 20 hod).

Bender je kreslená postavička robota ze sci-fi seriálu
Futurama. Je zcela „nerobotický“, protože je obdařen
mnoha lidskými – mužskými vlastnostmi. Kouří doutníky,
má chraplavý opilecký hlas, ve svých útrobách skladuje
lahve s alkoholem, šmelí, krade a snaží se stále sbalit
nějakou pěknou robotici. Bender je zkrátka archetypem
určitého typu muže. Leela je krásná mimozemšťanka
s jedním velkým okem (což jí na přitažlivosti překvapivě
vůbec neubírá), která v seriálu ztělesňuje archetyp ženy.
Je starostlivá, hodná, občas trošku naivní, pečuje o sebe
a snaží se sbalit někoho, komu nebude vadit, že má jen
jedno oko. Leeia je také kapitánkou vesmírné lodi, takže
se občas snaží vystupovat autoritativně mužsky, což vede
k mnoha komickým situacím.
Z rozdílu pohlaví těží nejenom seriál Futurama, ale
i mnoho dalších tvůrců, například autoři a autorky publikace „Příručka pro genderově citlivé vedení škol“. Ti to jen
všecko berou z opačného konce.
Rozdíly mezi muži a ženami, případně dívkami a chlapci, považují za zdroj frustrace a chybných životních úvah,
například ohledně volby povolání. Na šedesáti stranách se
nám názorně předvádí, jak necitlivě postupují učitelé vůči
svým žákům a hlavně žákyním s ohledem na jejich pohlaví.
Nevhodně je oslovují, učebnice jsou genderově nevhodně
napsané, školní aktivity jsou také organizovány „genderově
necitlivě“, známkuje se rovněž podle pohlaví atd. Publikace
také obsahuje návrhy na řešení v podobě přepsání či převykládání „genderově stereotypních učebnic“ (které pojednávají o tom, jak muži válčí a panují a ženy rodí děti a perou
prádlo), změn v používání jazyka, provedení genderového
auditu atd. Cílem všeho toho sociálního inženýrství má být
„genderově rovná škola“. V jedné části autoři upřímně plesají
nad tím, že se mnoho mladých dívek začíná chovat jako jejich
chlapečtí spolužáci, mají „chlapácký styl“. „Tento trend je
zajímavý, neboť poukazuje na uvolňování některých genderových představ, což je pozitivní,“ píše se v knize doslova.
Tak až tam jsme to došli. Po experimentu s beztřídní
společností přichází, zdá se, experiment se společností
bezpohlavní.
Až Matt Groening konečně genderově citlivě přepíše
svůj seriál, tak kapitánka Leela zavelí: „Posádko, čímž
myslím muže i ženy, poletíme na planetu Merkur. Ta se
náhodou jmenuje zrovna po starořímském bohu obchodu.
Ráda bych vás ale upozornila, že v mytologii existovalo
také mnoho bohyň, třeba Diana, Juno, Minerva, Bellona
a Aurora, které byly taky moc důležité. A teď na svá místa,
ženy do strojovny a muži do lodní prádelny!“
T. Chalupa

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

Upozornění redakce

Upozorňujeme, že v týdnu od 5. do 11. dubna
(po velikonočních svátcích) Žurnál UP nevychází.
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