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V čísle:

 14. května 2010

 Z rukou rektora UP prof. Miroslava Mašláně 
převzal 5. 5. J. E. Abdou Diouf kromě knižních 
darů také Pamětní medaili k 50. výročí obnovení 
Univerzity Palackého. Poté se generální tajemník 
Mezinárodní organizace Frankofonie setkal ve 
Velké zasedací místnosti Rektorátu UP s repre-
zentací olomoucké univerzity.
(Další informace na této straně .)

Soutěž Podnikavá hlava má vítěze   Český 
rekord v Nordic walking chůzi  Fakulta těles-
né kultury chystá změny   Premiéra opery 
šestnáctiletého autora  Arcibiskup Sawatij 
v Olomouci  Akreditace všeobecného lékař-
ství pro Ostravskou univerzitu  Kde se vzal 
majáles v Olomouci

Sportovní den Up            19. května
Zcela zdarma sporty tradiční i méně známé: aerobic, zumba, body styling, badbinton, basketbal, florbal, volejbal, 
bowling, fitness, frisbee ultimate, fotbálek, golf, horolezectví, kanoistika, lukostřelba, lanové aktivity, tenis, nohejbal, 

tance, squash, spinning, bosu pilates, in-line, discgolf, speedminton atd.
využijte rektorského volna ke sportování!

Občerstvení ve stanu před budovou loděnice (za Sportovní halou UP) již od 10.00 hodin. 
Na některé sporty je nutná rezervace. Více na www.upol.cz.

40 let Mezinárodní organizace Frankofonie:

J. e. abdou diouf navštívil Up
 Na návštěvu Olomouce přijel 5. 5. J. E. Abdou Diouf, generální tajemník Mezinárodní organizace Fran-
kofonie (OIF). V prostorách Univerzity Palackého se setkal s rektorem UP prof. Miroslavem Mašláněm, 
zástupci akademické obce a představiteli dalších významných institucí – Mons. Janem Graubnerem, 
arcibiskupem olomouckým, Ing. Pavlem Sekaninou, náměstkem hejtmana, JUDr. Martinem Majorem, 
náměstkem primátora. V Kapli Božího Těla UC UP pak hovořil na téma La Francophonie 40 ans après, 
quel avenir (40 let Frankofonie, jak dál).

J. E. Abdou Diouf, bývalý senegalský premiér a posléze 
prezident, navštívil Českou republiku jako pozorovatelské-
ho člena OIF vůbec poprvé. Při této příležitosti zavítal do 
vzdělávacích ústavů s rozšířenou výukou francouzského 
jazyka a frankofonních reálií od základního po vysoké škol-
ství. „Jsme nesmírně potěšeni, že právě naše alma mater 
byla vybrána jako jediný zástupce vysokých škol v České 
republice. Kontakty našich pracovišť s frankofonními part-
nery jsou na vysoké úrovni a nadále se dynamicky roz-
víjejí,“ řekla dr. Jitka Uvírová, vedoucí francouzské sekce 
Katedry romanistiky FF UP, která přednášku a následnou 
besedu ve zcela zaplněné Kapli Božího Těla konviktu také 
moderovala (viz snímek vpravo).

Česká republika je v rámci středoevropského prosto-
ru hodnocena jako země s nejdynamičtějším nárůstem 
žádostí o studium francouzštiny. Učitelé tohoto jazyka se 
aktivně sdružují v profesních organizacích SUF a Gallica, 
tradičně se v řadě měst pořádají březnové Dny Frankofonie 
k oslavě Mezinárodního dne Frankofonie (dnem založení 
OIF je 20. březen).

OIF si na poli mezinárodní politiky získala pozornost 
v devadesátých letech 20. století za působení Boutrose-

Boutrose Ghalího, který při budování struktury a progra-
mových bodů využil svých bohatých zkušeností z období 
působení v Organizaci spojených národů. Diplomaté této 
společnosti mají stálé zastoupení uvnitř Organizace spoje-
ných národů (Ženeva), Evropské unie (Brusel), Organizace 
africké jednoty (Addis Abeba), Mezinárodního měnového 
fondu a Světové banky (New York). Organizace spolupra-
cuje s Ligou arabských států, se Sdružením států jihový-
chodní Asie, Britským společenstvím národů, Organizací 
amerických států atd. Nejvýznamněji se však projevuje 

Dokončení na str. 8

Akademický senát UP povede 
Mgr. Tomáš Parma
 Až do května 2011, kdy končí funkční období stávajícího 

Akademického senátu UP, pove-
de vrcholný orgán univerzitní 
samosprávy Mgr. Tomáš Parma 
z Cyrilometodějské teologické 
fakulty. Na zasedání Akade-
mického senátu UP 12. května 
získal ve třetím kole tajné volby 
o dva hlasy více než jeho pro-
tikandidátka doc. Miroslava 
Přidalová z FTK.

„Nevím, jestli jste zvolili lepšího kandidáta. Doufám 
však, že tento rok, který zde budeme trávit, bude ku 
prospěchu Univerzity Palackého“, řekl bezprostředně po 
zvolení nový předseda AS UP. 

Podle Volebního a jednacího řádu AS UP jsou předse-
da a místopředseda voleni v tajné volbě z řad senátorů 
AS UP. V prvním kole volby je předsedou nebo místo-
předsedou zvolen ten senátor, který získá nadpoloviční 
většinu hlasů všech senátorů. Oba navrženi kandidáti, 
Mgr. Tomáš Parma i doc. Miroslava Přidalová Ph.D., zís-
kali po jedenácti hlasech. Protože druhé kolo skončilo se 
stejným výsledkem, o předsedovi AS UP rozhodlo třetí 
kolo, v němž doc. Přidalová získala devět a Mgr. Parma 
jedenáct hlasů.

Doc. Roman Kubínek odstoupil z funkce předsedy 
Akademického senátu UP 21. 4. Informaci o jeho rezig-
naci přijal rektor UP prof. Miroslav Mašláň v uvedený den 
na jednání Kolegia rektora UP. Doc. Kubínek tak učinil 
poté, kdy se Akademický senát UP na svém jednání ani 
napotřetí nedokázal shodnout na návrhu Metodiky děle-
ní příspěvku a dotace z MŠMT pro rok 2010. „Třetí neú-
spěšné hlasování považuji pro nastartování rozpočtové-
ho procesu na UP za neúspěch. Nedokázal jsem senátory 
přesvědčit o potřebě stabilizovat ekonomickou situaci na 
univerzitě, zejména když metodiku jednoznačně dopo-
ručili ke schválení děkanky a děkani všech osmi fakult,“ 
uvedl tehdy k motivům svého rozhodnutí.

Text a foto -map-
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Jindřich Štreit: Tak blízko, tak daleko

 Výstavu fotografií prof. Jindřicha Štreita, jejíž vernisáž 
proběhla 6. 5., připravila ve svých prostorách na tř. Svobo-
dy 26 Katedra sociologie a andragogiky FF UP ve spolupráci 
s Charitou ČR. Je otevřena mimo soboty a neděle denně od 
8 do 18 hodin a potrvá do 2. 7.          -red-, foto -mo-

Soutěž „Podnikavá hlava“ o nejlepší podnikatelský záměr 
zná své vítěze
 Soutěž Podnikavá hlava, kterou pořádá Vědeckotechnický park UP (VTP UP), nakonec přilákala téměř 
čtyřicítku mladých lidí. Celkem do ní přihlásilo své podnikatelské záměry 37 lidí, z nichž však jen 22 ode-
vzdalo soutěžní příspěvek v náležité formě. Desítka finalistů, které vybrala odborná porota, se ve středu 
5. 5. hodin utkala ve VTP UP o vítězství v hlavní a dvou vedlejších kategoriích.

„Odborná porota se nakonec rozhodla první místo udělit 
projektu Jindřicha Fáborského (na snímku druhý zleva) „Onli-
neLektor.cz“. Student Vysokého učení technického v Brně 
ve svém podnikatelském záměru představil internetovou 
aplikaci, jejímž prostřednictvím mohou jazykové školy a sou-
kromí lektoři vyhledávat a vyučovat studenty přes internet,“ 
uvedl Ing. Jiří Herinek, ředitel VTP UP. Druhé místo pak obsa-
dila čtyřiadvacetiletá Lucie Bilošová s projektem Střediska 
pro rozvoj a výchovu dětí do 6 let věku, třetí příčka připadla 
projektu RollTown – ráj bruslařů Martina Zdražila, Lukáše 
Horáčka, Ondřeje Plška a Jiřího Veverky. „Nakonec jsme 
udělili i obě ceny ve zvláštních kategoriích. Podnikatelkou 
v sukních se stala Lenka Buchcárová se Školou kolečkového 
bruslení LENE, v kategorii Mobilní aplikace zvítězil opět tým 
pod vedením Martina Zdražila,“ dodal Ing. Herinek.

Vítězný podnikatelský záměr získal finanční odměnu 
30 tisíc korun, pronájem kanceláře v Podnikatelském 

inkubátoru VTP UP na jeden rok zdarma a věcné ceny. 
Na dalších devět finalistů čekaly rovněž finanční odměny, 
věcné ceny a bezplatné pronájmy tzv. virtuálních kanceláří 
v Podnikatelském inkubátoru.

Překvapením je poměrně rovnocenné zastoupení 
mužů a žen v soutěži. Z 22 podnikatelských záměrů jich 
dvanáct odevzdaly ženy a deset muži. Jeden příspěvek byl 
dokonce v angličtině. „Vesměs jde o mladé lidi, povětšinou 
studenty Univerzity Palackého. Do soutěže se ale zapojili 
i studenti středních škol či lidé již pracující. Potenciální 
podnikatele jsme se snažili oslovit také skrz sociální síť 
Facebook, kde se nám do śkupiny´ přihlásilo přes sto lidí,“ 
řekl Ing. Herinek.

Finalisté se představili formou tříminutových prezen-
tací před sedmičlennou odbornou porotou, kterou tvořili 
Ing. Jiří Herinek, Ing. Tomáš Lacina, Ing. Petr Kopecký, Ing. 
Lubomír Eimut, Mgr. Veronika Vaňková, Ing. Eva Stachová 
a Ing. Lenka Gondová.

Veřejná soutěž Podnikavá hlava byla vyhlášena v letoš-
ním roce poprvé. Jejím cílem je nejen propagace služeb 
Vědeckotechnického parku UP, ale především možnost pro 
budoucí podnikatele představit své podnikatelské záměry 
veřejnosti a získat tak cenné zkušenosti.
(Bližší informace na www.podnikavahlava.cz.)

-mar-, foto archiv VTP

Spolupráce fakult se vyplatí...
Máme český rekord v nordic walking chůzi
  I přes nepřízeň počasí proběhlo ve středu 5. 5. slavnostní otevření II. etapy 
chodecké a běžecké stezky „Kroky ke zdraví – kondiční program Pro srdce Hané“ 
ve Smetanových sadech v Olomouci.

Ve spolupráci Nadačního fondu Pro srdce Hané, Lékařské fakulty, Fakulty tělesné 
kultury, Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc byla vytvořena unikátní 
stezka, kde si zájemci o pohyb mohou stanovit, jak se bezpečně a při tom účinně 
pohybovat. Stezka byla nově osazena dlaždicemi s logem srdce, na které přispěli 
finanční částkou jak podniky, tak jednotlivci.

Součástí otevření byl i pokus o ustavující český rekord v Nordic walking chůzi. 
Rekordu se zúčastnilo 266 registrovaných účastníků, kteří ušli dohromady 623 kilo-
metrů. Nejmladšímu účastníkovi byly tři roky, nejstarší měl úctyhodných 90 let.

Rekord přišli aktivně podpořit nejen zástupci kraje – náměstek hejtmana MUDr. 
Michael Fischer a vedoucí 
odboru zdravotnictví MUDr. 
Eva Štef ková, z ás tupci 
města v čele s primátorem 
Martinem Novotným, proděkan LF prof. Vladimír Mihál a děkan 
FTK doc. Zbyněk Svozil, ale i děkan PřF prof. Juraj Ševčík, děkan-
ka FZV doc. Jana Marečková a sponzoři a zástupci zdravotních 
pojišťoven.

Gratulujeme účastníkům k rekordu a doufáme, že příští rok 
rekord překonáme.

Doc. E. Sovová, foto archiv autorky a I. Veber

Cena města za rok 2009 
a Cena za počin roku 2009
 Na svém zasedání 4. května projednala Rada města 
Olomouce návrhy na udělení Ceny města za rok 2009 
a Ceny za počin roku 2009. Mezi nominacemi, které 
doporučila Zastupitelstvu, byl pro udělení Ceny města 
za rok 2009 v oblasti přírodních věd navržen bývalý 
rektor a nynější prorektor UP pro regionální vztahy 
prof. Lubomír Dvořák, CSc. Dalšími nominovanými 
jsou Hana Maciuchová za oblast dramatické umění 
a Eva Kacanu za celoživotní přínos v oblasti sportu. Na 
Cenu za počin roku 2009 byli navrženi Zdeněk Vacek za 
koordinaci výstavy k 20. výročí založení Unie výtvar-
ných umělců Olomouc, Ing. Lubomír Pešák za vybudo-
vání Veteran Areny – muzea historických automobilů, 
Muzeum umění Olomouc za retrospektivní výstavu 
Skleník u příležitosti 20. výročí Sametové revoluce, 
a MUDr. Brázdil za hrdinský čin.

O ocenění rozhodne Zastupitelstvo města Olomouce 
na svém zasedání 31. května; předání cen se uskuteč-
ní v rámci slavnostního večera ve čtvrtek 24. června 
v Moravském divadle Olomouc.       -red-

Zemřel JUDr. Otakar Motejl, dr. h. c., veřejný ochránce práv
Ve fakultní nemocnici Brno – Bohunice zemřel 9. 5. JUDr. Otakar Motejl, veřejný ochránce práv, mj. držitel čestného 

titulu doctor honosis causa (dr. h. c.) Univerzity Palackého, která mu jej v roce 2009 udělila za významný přínos právní 
vědě i praxi a za celoživotní snahu o zachování principů práva, spravedlnosti a demokracie.

„V běhu času odpočítáváme každý dny jako dny všední a dny sváteční. Těch svátečních je málo a jsou posléze pravi-
delnými neb s jejich příběhem je spojována možnost slavit jejich výročí. Kromě těchto jsou pak někteří mezi námi, kteří 
se dožijí opravdu dne zcela výjimečného, dne skutečně svátečního, dne neopakovatelného. Stojím-li dnes v roli účastníka 
procesu, který připravila Palackého univerzita zřejmě opravdu jenom pro mne, zažívám onen neopakovatelný sváteční 
den. (...) Přijímaje tuto poctu otevírám pro zbytek svého života další kapitolu, ve které 
musím psát své skutky a vést své kroky tak, abych čest, která mi byla udělena, obhájil. 
Je totiž v sázce mnohé. Je v každém životě příliš mnoho pokušení k necti. (...) Velkorysé 
rozhodnutí univerzity mi prostor pro senilní skotačení a úlety jakoby zmenšuje. Ne, ve 
skutečnosti chápu tento okamžik za skutečně osudový a významný. Osudový a významný 
potud, že se odehrává v reálném čase, kdy řada věcí obecných a zejména i právních je 
zpochybňována, řada institucí je znevažována a řada osobností je kompromitována. 
Mohu-li si v tomto pro mne opravdu historickém okamžiku připsat jakousi zásluhu, nechť 
je mi přiznáno právo dovolávat se toho, že jsem chtěl svými rozhodnutími, ať již realizo-
vanými nebo projektovanými, posílit úctyhodnost a vážnost především soudcovského 
stavu, ale i právnictva vůbec. (...)“
Z projevu JUDr. O. Motejla při příležitosti udělení čestného doktorátu UP 21. 10. 2009.

Připravila -map-, foto archiv Žurnálu UP

Nový videožurnál: 
Přednáška Emila Viklického
  Pracovníci AVC UP připravili v minulých dnech dal-
ší z univerzitních videožurnálů, tentokrát zpracovaný 
záznam Vědeckopopulární přednášky významného absol-
venta UP, kterou proslovil světoznámý skladatel a hudeb-
ník Emil Viklický 29. 4. v aule PřF UP. Záznam naleznete na 
adrese www.zurnal.upol.cz/videa/viklicky/.      -red-
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Fakultní nemocnice a Univerzita Palackého mají ambice 
stát se národním centrem pro telemedicínu
  Moderní odvětví léčebné péče zvané telemedicína, které umožňuje odborné sledování některých vážně 
nemocných pacientů na dálku, se využívá v současné době v olomoucké Fakultní nemocnici v oboru kardiologie 
na I. interní klinice FNO a UP. Aktuálně se zde počet dálkově sledovaných pacientů blíží stovce a klinika na začátku 
května navíc jako první v České republice zavedla do provozu nový plně automatický systém, díky kterému mohou 
lékaři dálkové monitorování nabídnout také pacientům s některými dalšími kardiologickými diagnózami.

Kardiologičtí pacienti, kteří mají voperovaný defibri-
látor nebo kardiostimulátor, mohou být díky moderním 
technologiím přenosu dat pod neustálým dohledem 
lékařů, aniž by museli dojíždět ke kontrolám na kliniku. 
Jejich přístroj automaticky vysílá informace o činnosti 
jejich srdce do lékařova počítače. „To platí také v případě 
nově zaváděného systém označovaného jako CareLink. Je 
to plně automatický systému, který se minimálně jednou 
za den spojí s implantátem v těle pacienta a pokud zazna-
mená jakýkoliv problém, okamžitě o tom pošle informaci 
na kliniku. Lékař pak může okamžitě jednat a pozvat 
pacienta ihned na kontrolu. Díky systému je informován 
o stavu pacienta také před každou plánovanou kontrolou,“ 
uvedl přednosta I. interní kliniky FNOL a LF UP doc. Miloš 
Táborský, Ph.D.

Nový systém CareLink podle jeho slov nově umožní 
dálkově sledovat například i pacienty s implantovanými 
podkožními arytmologickými záznamníky. „Jde o pacienty 

s některými druhy srdečních arytmií, jako je fibrilace síní, 
takzvaná synkopa neboli porucha vědomí spojená s arytmií 
a podobně. Začínáme pilotní fází, kdy v průběhu května 
vybavíme deset pacientů z Olomouckého a Zlínského kraje 
monitory pro dálkové sledování v rámci systému CareLink. 
Po vyhodnocení, kdy se se souhlasem pacienta všechna 
data soustřeďují v centrále ve Velké Británii, budou pak od 
září letošního roku monitory vybaveni i všichni další paci-
enti, kteří mají implantované zařízení od firmy Medtronic, 
dodavatele tohoto systému,“ popsal přednosta. Systém 
CareLink jako první v ČR zavádí olomoucká nemocnice.

Podle slov doc. Táborského má FNOL šanci stát se národ-
ním centrem pro telemedicínu. „Společně s Univerzitou 
Palackého v Olomouci jsme už podali na Ministerstvo školství 
projekt, na který bychom chtěli získat prostředky ze struk-
turální fondů Evropské unie. Vytvořili bychom tak podmínky 
pro dálkovou monitoraci více než deseti tisíc pacientů,“ dopl-
nil doc. Táborský.           -eh- (z tiskové zprávy FNOL)

StručněFakulta tělesné kultury Up chystá změny
ve své struktuře
 Přestože teprve před několika dny Akademický senát UP schválil Návrh metodiky dělení financí v rámci 
univerzity, a univerzita tedy ještě nemá sestavený rozpočet na rok 2010, je jasné, že financí bude méně, 
než v roce 2009. Např. Fakulta tělesné kultury prezentuje svůj rozpočet nižší o zhruba 9 mil. korun.

V celkovém finančním propadu je možné zaznamenat 
snížení normativu na studenta o zhruba 4,5 tis. korun, do 
složitých rozpočtových propočtů vstupují nové ukazatele 
(viz ukazatel kvality B3). Pro UP, tedy i pro všechny fakulty, 
je velmi svazující také finanční spoluúčast na VaVpI, stále 
složitější se pro některé obory jeví akreditační povinnos-
ti. Především v těchto souvislostech avizuje vedení FTK 
nutnou změnu ve struktuře pracovišť. Svůj návrh prezen-
tovalo poprvé 21. 4. na jednání Akademického senátu FTK 
UP a po několika workshopech na dané téma se 6. 5. sešla 
reprezentace FTK s akademickou obcí.

„Chceme se stát evropským respektovaným pracovištěm, 
chceme mít národní jedinečnost. K tomu je nutné systémové 
třídění pracovišť, jednoduché a efektivní řízení a stejně tak 
efektivní struktura,“ řekl ve zcela zaplněné aule FTK děkan 
doc. Zbyněk Svozil. Dodal, že od změny struktury pracovišť 
FTK očekává snížení nákladů, nižší míru administrace, pro-
stor pro další témata, prostor pro spolupráci a pro vytváření 

projektových týmů atd. Jednotliví proděkani FTK pak před 
akademickou obcí shrnuli problematické části svých rezor-
tů s možnými návrhy řešení. Hovořili o potřebě stabilizace 
pedagogické zátěže, v níž vedení spatřuje mezery, nutná je 
podle vedení reakce na měnící se strukturu uchazečů, změ-
na v personální politice atd. Z žádné výpovědi však nevy-
plynula konkrétní čísla možných úspor a v následné diskusi 
pak z řad akademické obce FTK nezazněl jediný hlas, který 
by současný návrh vedení podpořil. „Rád bych věděl, kde 
se konkrétně touto změnou ušetří. Jak se stane, že s novou 
strukturou bude u nás kvalitnější věda? Ani prezentace nové 
struktury pracovišť fakulty ani řeč vedení FTK mi na tyto 
dotazy odpověď neposkytla,“ řekl např. dr. Radim Šlachta 
z Katedry rekreologie. Ostatně právě Katedra rekreologie 
a Katedra sportů vyjadřuje s inovovanou strukturou praco-
višť FTK značnou nevoli. Tato pracoviště, která mají nejvíce 
studentů a podle vedení nejnižší publikační výkon, se v nové 
struktuře FTK totiž ve své podobě vůbec neobjevují. Na to, 
že změna struktury fakulty je závažnou změnou v rámci 
UP a že by ji měl zaznamenat důležitý dokument, kterým 
je Aktualizace dlouhodobého záměru UP, upozornila pak 
z téže katedry dr. Halina Kotíková. Pozitivní přínos prezen-
tované inovace pracovišť FTK nespatřuje ani prof. Miroslav 
Janura z Katedry biomechaniky a technické kybernetiky, 
k navrženým termínům možných alternativních návrhů se 
z časového hlediska velmi skepticky vyjádřil prof. Jaroslav 
Opavský z Katedry fyzioterapie.

Brzká budoucnost avizuje další jednání na dané téma. 
Podle stanoveného harmonogramu vedení ještě tentýž 
den prezentovalo svůj návrh znovu před senátory FTK, do 
14. 5. měla být zpracována analýza podnětů z květnových 
workshopů. Do 25. 5. budou na FTK sbírány další, alterna-
tivní řešení možné změny celofakultní struktury a k datu 
1. 6. by měly být vytvořeny expertní skupiny zájemců 
o řešení témat restrukturalizace, jejíž inovovaná podoba 
by měla být definitivně dopracována v září. Ke schválení 
nebo neschválení nové podoby struktury FTK by mělo dojít 
tedy na podzim, nejprve v AS FTK UP, poté v AS UP.

M. Hronová
 (Bližší informace viz www.upol.cz/fakulty/ftk/aktualni- 
sdeleni/ a www.rekre.cz/rekrealita/.)

Světová premiéra šestnáctiletého 
autora v Uměleckém centru UP

 Katedra hudební výchovy PdF byla organizátorem svě-
tové premiéry opery Karseova zášť Daniela Ruska, teprve 
šestnáctiletého studenta francouzské sekce Slovanského 
gymnázia Olomouc. Režie představení, jehož děj je situován 
do antického Řecka, se ujal odborný asistent KHV dr. Tomáš 
Hanzlík v uměleckém nastudování Dětské opery Olomouc 
a souboru Ensemble Damian. Premiéra se uskutečnila 5. 5. 
v Atriu Uměleckého centra UP.          -red-, foto -mo-

  Dalším hostem vedoucího Katedry bohemistiky FF 
doc. Lubomíra Machaly byla 4. 5. v rámci cyklu Ex libris Kate-
řina Tučková, mj. autorka románu „Vyhnání Gerty Schnirch“, 
věnovaného historickým událostem i příběhům a jednotlivým 
lidským osudům v období poválečného odsunu Němců z Čes-
koslovenska. Kniha obdržela Cenu Klubu čtenářů udělovanou 
v rámci Cen Magnesia Litera na základě čtenářského hlasování 
a byla nominována na Cenu Jiřího Ortena 2010.

 Předposledním tématem univerzitního přednáškového 
cyklu Evropa, který připravuje Katedra politologie a evrop-
ských studií FF UP, byla rozvojová pomoc v Evropě. V aule 
FF UP o ní 4. 5. hovořil doc. Pavel Nováček, CSc., vedoucí 
Katedry rozvojových studií PřF.

 Na téma Fyziologická akustika lidského hlasu přednášel 
7. 5. v komorním sále Uměleckého centra UP RNDr. Jan 
Švec, Ph.D., odborný asistent Katedry experimentální fyziky 
PřF. Přednáška a seminář, které pořádala Katedra hudební 
výchovy PdF UP, proběhly v rámci cyklu Interdisciplinární 
výzkum hudební kultury.

 Sportovní hala UP hostila ve dnech 4.–8. 5. Mistrovství 
světa juniorek ve florbalu. České reprezentantky na něm 
vybojovaly bronzové třetí místo – vůbec první medaili čes-
kých juniorek v historii.       -red-, foto M. Otava, J. Doležel
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Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

z univerzitního Centra dějin křesťanské politiky
arcibiskup Sawatij v olomouci

Obnovený zájem o české církevní dějiny zasáhl také 
pravoslavnou církev, jejíž počátky sahají u nás do druhé 
poloviny 19. století, a přestože tradičně patřila k početně 
menším církevním společenstvím, nelze ji pominout.

Ve Vydavatelství UP v Olomouci vyšla v těchto dnech 
monografie s názvem „Arcibiskup Sawatij (1880–1959). 
Nástin života a díla zakladatelské postavy pravoslavné 
církve v Československé republice“. Jejími autory jsou 
prof. Pavel Marek, vedoucí Centra dějin křesťanské 
politiky na Katedře historie FF UP, a dva ukrajinští his-
torikové pravoslaví, doc. Volodymyr Bureha z Kyjeva 
a Dr. Jurij Danilec z Užhorodu. Na 250 stránkách defiluje 
před čtenářem dramatický životní příběh muže, první-
ho pražského archiepiskopa, jehož cesta vedla od studií 
v ruské Ufě a na prestižní Kyjevské duchovní akademii 
k misijnímu působení mezi českými emigranty na Volyni 
a k založení pravoslavné archiepiskopie v Československu 

Pavel Marek – Volodymyr Bureha – Jurij Danilec:
Arcibiskup Sawatij (1880–1959). Nástin života a díla zakla-
datelské  postavy  pravoslavné  církve  v  Československé 
republice.
Olomouc 2009. 249 s. ISBN 978-80-244-2434-7. Cena 250 Kč

„Není pochyb o tom, že v postavě Sawatije (Vrabce) se setkáváme 
s kontroverzní osobností dějin pravoslavné církve u nás. To je jeden 
z důvodů, proč padesát let po jeho smrti existuje o něm vlastně pouze 
jedna historická studie pocházející navíc z pera autora příslušejícího 
k pravoslavné církvi (arcibiskup Kryštof). Zdá se mně však, že tabuiza-
ce tématu pramenící především ze Sawatijovy jurisdikční příslušnosti, 
je zvláště v současné době neúnosná a zcela zbytečná. Proto vítám, 
že se autoři s nástrahami tématu vyrovnali. Za každým z nich stojí 
bohatá publikační činnost právě ve vztahu k církevnímu prostředí, 
v němž se Sawatij pohyboval a kromě toho v knize zúročili svá stu-
dia v archivech nacházejících se v několika evropských zemích (Česká 
republika, Srbsko, Francie, Rusko, Ukrajina, Německo).“

(Z posudku prof. Jiřího Hanuše, Ph.D.,
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno)

a na Podkarpatské Rusi v letech první ČSR. Po likvidaci 
tzv. pravoslavné krize v národní Církvi československé se 
Sawatij ocitl v pozici konkurenta známého biskupa Goraz-
da (Matěje Pavlíka) a jejich názorový a nakonec jurisdikční 
spor způsobil, že Sawatij je dnes zapomenutou postavou 
dějin českého pravoslaví.

Monografie o arcibiskupu Sawatijovi, opírající se 
o archiválie české, ruské, ukrajinské, německé a fran-
couzské provenience, je významným příspěvkem k ději-
nám české, ukrajinské a maďarské ortodoxie a odkrývá 
řadu dosud tabuizovaných témat. Jedná se o první synte-
tizující pohled na tuto postavu v širším kontextu vývoje 
pravoslaví v Evropě v meziválečném období. S ohledem 
na arcibiskupovu činnost, její záběr a význam, kniha pře-
sahuje národní dimenze. Práce nepochybně přispívá také 
k zviditelnění výsledků práce olomouckého univerzitního 
Centra dějin křesťanské politiky.    -mkp-

MŠMT pořádá v rámci evropského komunitárního Pro-
gramu celoživotního učení (Lifelong Learnig Programme) 

a za finanční podpory Evropské komise v roce 2010
odborný seminář

Evropská spolupráce ve vzdělávání 
a odborné přípravě 2010–2020,

na kterém budou představeny aktuální trendy a témata 
z oblasti evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné 
přípravě (strategický rámec Education and Training 

2020 – ET 2020).
Umělecké centrum UP 28. 5. 2010 od 9. 30 hod.
Program semináře na www.upol.cz/zpravy/kalendar.

Katedra muzikologie FF UP a Společnost Zdeňka Fibicha
pod záštitou prorektora pro studijní záležitosti UP

doc. Víta Zouhara, Ph.D., pořádají
mezinárodní muzikologickou konferenci

Zdeněk Fibich, středoevropský skladatel 
konce 19. století / Zdeněk Fibich as 

a Central European Composer at the End 
of the Nineteenth Century

Uskuteční se ve dnech 19.–21. 5.
v Kapli Božího Těla UC UP.

Sraz uměnovědců
12. 6. 2010 v Uměleckém centru UP

V těchto dnech uplynulo 20 let od obnovení uměno-
vědných oborů na Univerzitě Palackého v Olomouci. 
Na jaře 1990 byla zásluhou teatrologa Jiřího Stýskala 
na Filozofické fakultě UP založena Katedra věd o umě-
ní, na níž byly nově konstituovány obory muzikologie 
(dnes Katedra muzikologie), dějiny výtvarných umění 
(dnes Katedra dějin umění) a divadelní věda, filmová 
věda a literární věda (dnes Katedra divadelních, filmo-
vých a mediálních studií). V rámci oslav se v Olomouci 
uskuteční velký sraz absolventů, studentů, pedagogů 

a dalších spolupracovníků těchto kateder.
Setkání bude oficiálně zahájeno v 11.00 hodin na 

nádvoří Uměleckého centra UP.
Všichni jsou srdečně zváni. 
Kdo přijde, nebude litovat!

Sledujte webové stránky příslušných kateder
na www.upol.cz.

Z květnových akcí Konfuciovy akademie UP
Na středu 26. 5. je od 18.00 hod. připravena pátá lekce 
vaření čínské kuchyně Shousi aneb usuš si své suši. Mís-
to konání: kuchyňka Katedry optiky PřF UP, 17. listopadu 
12, místnost (č. 4.063). Bližší informace na http://konfucius.

upol.cz/vitejte/kurzy/vareni-cinske-kuchyne.
Do konce května je v čajovně Wabi (Šemberova 13) 
k zlédnutí výstava kaligrafií a tušových krajinek 
ze štětce mladého čínské umělce Mgr. Qian Chuanbinga, 

který vystupuje pod uměleckým jménem Yibai.
Bližší informace na http://konfucius.upol.cz.

„Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi“
reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0086

Udržitelný rozvoj – stav a perspektivy v roce 2010

Pedagogická fakulta
Dne 18. 5. 2010 se v rámci jednání Vědecké rady PdF UP 
uskuteční tato řízení ke jmenování profesorem v oboru 
Pedagogika:
13.15 hod. – doc. RNDr. Josef Molnár, CSc., docent 
Katedry algebry a geometrie PřF UP; přednáška na téma 
Klíčové kompetence, prostorová představivost a matema-
tické nadání;
14.45 hod. – doc. PhDr. Jarmila Novotná, PhD., 
docentka Ústavu pedagogických věd FHS UTB ve Zlíně; 
přednáška na téma Kreatívne kompetencie učiteľa.    -pdf-

profesury

Pořádající:
• Univerzita Palackého v Olomouci
• Česká a slovenská asociace Římského klubu
• Společnost pro trvale udržitelný život v ČR a SR
• Geografický ústav SAV
Termín a místo konání: 6.–8. září 2010, aula Příro-
dovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 
tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc. Účelem konfe-
rence je formulování vybraných aspektů dlouhodobě 
udržitelného způsobu života. Konference bude roz-
dělena na část anglickou (6. září – 7. září dopoledne) 
a část česko-slovenskou (7. září odpoledne – 8. září 
dopoledne).
Programové bloky (anglická část): Learning from 
the Futures
• Learning from the Futures – Scenarios and Perspectives

• Sustainable Future or Business as Usual?
• One World – One Future?
• Views from the Americas
• Thinking the Unthinkable: on the Verge of Reality 

and Fiction
• Open Space
Programové bloky (česko-slovenská část):
• Hodnotové orientace české a slovenské společnosti. 

Mění se? A jak?
• Krajina jako kulturní dědictví a její dlouhodobě 

udržitelné využívání
• Perspektivy české a slovenské zahraniční rozvojové 

spolupráce ve střednědobém a dlouhodobém výhle-
du (udržitelný rozvoj v globálních souvislostech)

Více informací a přihlášku lze nalézt na adrese
http://development.upol.cz.

Církevní dějiny tvořily tradičně významnou součást české historiografie. Teprve sekularizace moderní 
společnosti a zejména politické zájmy ji pozvolna vytlačovaly na periferii zájmu badatelů i čtenářů. To 
platí zejména pro období druhé poloviny 20. století. Nelze se proto divit, že léta obnovy demokracie po roce 
1989 obor církevního dějepisectví rehabilitovala. Jsme svědky vzniku a prezentace řady pozoruhodných 
studií a monografií reflektujících peripetie duchovní minulosti i současnosti českého národa.



 � 

oznámení  pozvánkya b S o lv e n t i  U p

Databáze a portál absolventů Přírodovědecké fakulty UP
Všechny fakulty Univerzity Palackého se nějakým způsobem snaží pracovat se svými absolventy, avšak Pří-
rodovědecká fakulta je v tomto směru před ostatními o krok napřed. Na tvorbě databáze absolventů PřF 
UP a podpůrném internetovém portále pracují na „přírodovědě“ od roku 2008, kdy získala tato myšlenka  
podporu vedení fakulty a potřebné finanční zdroje v rámci Rozvojového projektu fakulty a projektu Fondu 
rozvoje vysokých škol. Za uplynulý rok bylo do systému evidováno pětkrát více bývalých studentů než za ten 
předchozí a výsledné číslo absolventů v databázi teď směle šplhá ke čtyřem tisícům.

Zlatá promoce letos počtvrté
Hlavními cíli projektu jsou aktivní spolupráce s absolven-

ty, získávání zpětné vazby od absolventů, ale i pořádání akcí 
jakými jsou výroční zlaté a stříbrné promoce, jež se snaží 
oživovat vztahy s absolventy. Poprvé měli absolventi mož-
nost zúčastnit se slavnostního aktu na zlatých promocích 
v roce 2007 a připomenout si tak zážitek starý půl století. 
Všichni zúčastnění ocenili vřelé přijetí fakulty a vzpomínali 
na příjemně strávené chvíle. „Včerejší den byl nádherný 
a vrátil nás, dávné absolventy, o padesát let zpět, kdy jsme 
byli posluchači této dnes tak skvěle vybavené a respek-
tované přírodovědecké fakulty. Byla to báječná léta, kdy 
jsme zažívali pocit osobní svobody a navazovali celoživotní 
přátelství, i když tehdejší doba nepřála ani svobodě, ani přá-
telství,“ uvedla například v děkovném dopise Mgr. Jaroslava 
Šťastná, která v roce 1957 absolvovala obor Matematika - 
Fyzika. V roce 2007 se zlaté promoce zúčastnilo 55 absolven-
tů přírodovědných oborů. O rok později se jich v prostorách 
Regionálního centra Olomouc sešlo 33 a v loňském roce si 
promoční akt zopakovalo 47 bývalých studentů - absolventů 
z roku 1959. Na podzim letošního roku počítá vedení fakul-
ty s uspořádáním jak stříbrné, tak i zlaté promoce, přičemž 

stříbrná proběhne letos podruhé. V loňském roce se při 
této jedinečné příležitosti nakonec sešla stovka absolventů 
z roku 1984. Na těchto výjimečných setkáních bývají nejvíce 
zastoupeny učitelské kombinace s matematikou, stejně tak 
tomu bylo i v letech studia těchto absolventů. 

Mimo těchto setkání jsou na fakultě postupně orga-
nizovány absolventské dny jednotlivých oborů, v rámci 
kterých absolventi navštěvují své domovské katedry, 
seznamují se současným vybavením pracoviště a jeho 
činností, s prostory nové fakultní budovy a setkávají se 
s vedením fakulty. 

Portál nabízí také zaměstnání 
Portál na webových stránkách www.absolventiprf.upol.cz 

funguje od roku 2008 a komunikaci s absolventy určitě uleh-
čuje. Kromě databáze, ve které mohou návštěvníci stránek 
absolventy vyhledávat, je zde také databáze zaměstnava-
telů přírodovědných oborů. Spolupráce s firmami funguje na 
různých úrovních. Některé z nich na web umisťují pracovní 
nabídky, některé nabízejí brigády a stáže pro studenty 
nebo Přírodovědeckou fakultu podporují finančně. Napří-
klad farmaceutická společnost Teva Pharmaceuticals ČR má 
na kontě všechny z výše zmíněných aktivit. Zájemci najdou 
na portálu také rady a tipy, jak si vůbec zaměstnání hle-
dat. Naopak studenti i absolventi mohou prostřednictvím 
portálu zveřejňovat své vlastní poptávky zaměstnání, které 
mohou zaměstnavatelé využívat přímo nebo zprostředko-
vaně. „Rubrika „Pracovní poptávka“ funguje od počátku 
vzniku nového portálu. Nedávno jsme tuto rubriku ino-
vovali; studenti mají nyní možnost zadávat poptávky po 
zaměstnání , brigádách či stážích. Registrované poptávky po 
zaměstnání využíváme pro přímé zasílání nabídek studen-
tům. V současné době evidujeme poptávky po zaměstnání 
od přibližně 60ti studentů,“ dodává Ing. Dagmar Zlámalo-
vá z Děkanátu PřF UP. Na žádost zaměstnavatele je možné 
vhodného absolventa vyhledat a doporučit. Stejně tak lze 
i studentovi zprostředkovat vhodné zaměstnání, brigádu či 
stáž, podpořit ho v orientaci na trhu práce.  

Mimo jiné si na portále můžete prohlédnout dobové 
fotografie i fotodokumentaci z nejnovějších akcí fakulty. 
Naleznete zde i statistiky o studentech a absolventech či 
pozvánky a přehledy akcí, ať již fakultních či univerzitních. 

Hledání absolventů není jednoduché
S myšlenkou se začít o absolventy výrazněji zajímat, 

komunikovat s nimi a navazovat spolupráci přišel stáva-
jící děkan PřF prof. Juraj Ševčík. S jeho podporou vzniklo 
specializované pracoviště zaměřené mimo jiné na práci 
s absolventy. Základ této práce spočíval ve vytvoření data-
báze s aktuálními kontakty na bývalé studenty, absolventy. 
„V době, kdy vznikal nový portál absolventů PřF, jsme měli 
na 600 aktuálních e-mailových kontaktů na absolventy, 
převážně získaných z informačního systému STAG. Dalších 
3000 nových kontaktů jsme získávali postupně a zdrojů bylo 
několik, např. webové stránky jednotlivých škol (absolventi 
učitelských kombinací), samotní absolventi s kontakty na 
své bývalé spolužáky, skupinoví vedoucí, spolupracující 
zaměstnavatelé a naši zaměstnanci. K naplněnosti databá-
ze mimo jiné přispěla samotná propagace portálu a práce 
s absolventy. Jedná se o časově náročnou práci, nicméně 
s pozitivním ohlasem,“ říká Ing. Zlámalová. 

Důkazem, že stávající systém portálu a jeho správa jsou 
na vysoké úrovni, je i zájem ze stran ostatních fakult se na 
„přírodovědě“ od zkušenějších poučit a inspirovat. Důležité 
jsou i malé drobnosti vůči absolventům, jako  např. zasílání 
přání nebo zprostředkování kontaktů na spolužáky. 

A. Vyvijalová, -mar-, foto archiv Žurnálu UP

Portál absolventů UP
Také na celouniverzitní úrovni je zaveden Portál absol-

ventů (www.absolventi.upol.cz/). Slouží ke vzájemné komu-
nikaci mezi kolegy ze studií na olomoucké univerzitě napříč 
všemi fakultami, bez ohledu na termín ukončení studia na 
UP. Jde o živou, kontaktní databázi, do níž vkládají údaje 
a redigují je registrovaní uživatelé, přičemž redakce webo-
vých stránek do ní nezasahuje. 

Registrace na Portálu absolventů UP, který se stále 
doplňuje o nové služby, umožňuje vzájemné získávání 
kontaktů, oslovení spolužáků i předání vzkazu univerzi-
tě. Dále nabízí možnost založit diskusní klub a rozesílat 
zprávy přátelům nebo se stát členem již založeného klubu. 
Součástí jsou také informativní zprávy z UP („newsletter“), 
rozesílání univerzitního týdeníku Žurnál UP, medailony 
významných absolventů, publikace Po škole - Průvodce 
absolventa vysoké školy na cestě do reálného života (v pdf 
verzi ke stažení), nabídky zaměstnání pro absolventy UP, 
inzerce výběrových řízení a pracovních nabídek UP a exter-
ních zaměstnavatelů, archiv absolventů aj.

Také univerzitě skýtá portál řadu využití. Jeho pro-
střednictvím lze např. mapovat, jak se její absolventi 
uplatňují v praxi, a tím zkvalitňovat obsah studijních 
plánů, aby lépe vyhovovaly podmínkám pracovního 
trhu. Posiluje se rovněž získávání kontaktů na odborníky 
mnoha oblastí, otevírá se i možnost spolupráce na poli 
vzdělávání a výzkumu.
(více na www.absolventi.upol.cz)       -red-

„Zlatá promoce“ 2008

Filozofická fakulta, Institut celoživotního vzdělávání
zve zaměstnance a studenty UP na

Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2010
Součástí festivalu jsou odborné konference a prezentace 
programů vzdělávání dospělých a projektů RLZ. Hlavním 
tématem letošního, šestého ročníku jsou Aktuální trendy 
ve vzdělávání dospělých. Festival se bude konat ve dnech 
14.–15. 9. 2010 v prostorách Uměleckého centra UP.

Další informace na www.aeduca.cz.

Slezské zemské muzeum zve na výstavu
Španělská keramika

ze sbírky Slezského zemského muzea
Spanish Pottery from the Silesian Museum Collection
Výstava, jejímiž autory jsou prof. Pavel Štěpánek z Katedry 
dějin umění FF UP a Mgr. Markéta Jarošová z Oddělení 
společenských věd Slezského zemského muzea, probíhá 
pod záštitou Velvyslanectví Španělského království v ČR 

ve dnech 20. 5.–15. 8. Více na www.szmo.cz

Pozvánka na koncert Katedry muzikologie FF
V Kapli Božího Těla Uměleckého centra UP se 17. 5. 
v 17.00 hodin uskuteční koncert studentů Katedry 
muzikologie a jejich hostů. Na programu budou převážně 

skladby 19. století, cikánské melodie a další žánry.

Právnická fakulta UP, Centrum dalšího vzdělávání
zve na odborný seminář

Vypořádání společného jmění manželů
Přednášející: prof. Milana Hrušáková, CSc., děkanka Práv-
nické fakulty, profesorka Katedry občanského práva a pra-
covního práva. Právnická fakulta UP, tř. 17. listopadu 
8, budova A – ROTUNDA, 4. 6. 2010. Cílem semináře, 
který je určen pro advokáty a exekutory, je seznámit 
účastníky s aktuálními otázkami manželského majet-
kového práva. Uzávěrka přihlášek: 1. 6. 2010. Své dotazy 
do diskuze zasílejte prosím do 24. 5. na e-mail: michaela.
kourilova@upol.cz. Další informace včetně přihlášky najdete 

na www.upol.cz/zpravy/kalendar.

Katedra hudební výchovy PdF UP
pořádá

Koncert pro Owensboro
u příležitosti návštěvy oficiální delegace družebního 
města Olomouce Owensboro (Kentucky, USA). Program: 

J. Ježek, B. Carlton, D. Eddleman, F. Mercury aj.
Kaple Božího Těla Uměleckého centra UP

23. 5. v 18.00 hod.

Akademik sport centrum UP nabízí
Ve Sportovní hale UP a okolí pořádá Akademik sport 
centrum UP během celých letních prázdnin tradiční pří-
městské tábory. V programu (po až pá 7.30–16.00 hod.) jsou 
zahrnuty hry, sportování, výlety, koupání, bowling, soutěže, 

zpívání, malování aj. Informace na www.letodeti.cz.

Devátý ročník soutěže Česká hlava: 
uzávěrka 30. června!

Pořadatelé vyhlásili již 9. ročník soutěže Česká hlava, nej-
prestižnějšího tuzemského ocenění pro vědce a techniky.  
Hlavní změnou oproti předchozím ročníkům je posunutí 

uzávěrky pro všechny kategorie na 30. 6. 
Více informací na www.ceskahlava.cz.
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reprezentace Up na Českých akademických hrách 2010
Studenti všech fakult UP mají opět možnost po roce reprezentovat svou alma mater

na Českých akademických hrách 2010, které se letos uskuteční v Praze ve dnech 6.–12. června
Bližší informace viz www.ftk.upol.cz/cah2010/.

Soutěžní konference Student a věda - sekce lingvistika
Katedra bohemistiky FF UP pořádala 28. 4. studentskou soutěžní konferenci Student a věda; sekce lingvistika. V kategorii 
pregraduálních studentů se umístili následující studenti:
1. místo – Lucie Loníková (česká filologie – francouzská filologie): Pravopisné a morfologické adaptace cizích proprií 

v češtině – francouzská zdvojená jména osobní;
2. místo – Anna Kadlecová (česká filologie se zaměřením na editorskou práci): Adaptace přejatých anglicismů v odborné 

IT slovní zásobě;
3. místo – Michaela Martinková (česká filologie – latinská filologie): K vybraným problémům Latinsko-staroslověnské 

lístkové kartotéky z archivní pozůstalosti V. Tkadlčíka.
Čestné ocenění získal Martin Janečka (česká filologie – obecná jazykověda a teorie komunikace) s příspěvkem Sémantické 
důsledky elidování reflexivních klitik při procesu deverbativní transformace.
V kategorii postgraduálních studentů získala čestné uznání Petra Fojtů (Katedra slavistiky) s příspěvkem: Antipřísloví 
jako odraz tendencí ve frazeologii.              -kp-

Panelová diskuse: Výsledky bakalářských a diplomových prací 
studentů Katedry primární pedagogiky

Na společném setkání studentů třetího ročníku oboru 
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a studentů druhého ročníku 
oboru Učitelství pro MŠ s pedagogy Katedry primární 
pedagogiky, které se uskutečnilo 22. 4. v prostorách 
Pedagogické fakulty UP, vybrané studentky prezenční 
i kombinované formy studia zmíněných oborů prezen-

tovaly výsledky své výzkumné činnosti. Vedoucí Katedry 
primární pedagogiky prof. Alena Nelešovská, CSc., již 
v úvodu nastínila smysl tohoto setkání a připomněla 
průběh a ohlas akce v minulých letech. Hovořila také 
o významu výzkumných aktivit pro studenty uvede-
ných oborů.

Zastoupená témata diplomových a bakalářských 
prací svědčila o široké škále zaměřenosti studentů. 
Veřejná diskuse v průběhu akce umožnila nejen moti-
vaci a inspiraci pro úspěšné dokončení diplomových 
a bakalářských prací studentů nižších ročníků, ale potvr-
dila také schopnost referujících studentek prezentovat 
výsledky své práce.

Letos se početnou účastí našich studentů opět potvr-
dilo, že je mezi nimi zájem o tuto akci. Vzhledem ke 
kladnému hodnocení panelové diskuse budeme v příš-
tím roce v této aktivitě pokračovat. Těšíme se na další 
ročník!               -kpp-, foto archiv katedry

16. ročník Literární soutěže Univerzity Palackého vrcholí
Že studenti UP mají nejen chuť tvořit ve svém volném čase literární díla, ale také jít s kůží na trh a poměřit se s ostat-

ními kolegy, ukazuje stále větší zájem o Literární soutěž, která se letos koná již pošestnácté.
Literární soutěž UP je tradiční klání, které každoročně vyhlašuje rektor univerzity. Mladí literáti mohou přihlásit své 

práce do kategorií próza, poezie a drama. Do letošního ročníku se přihlásilo 45 soutěžících, přičemž 17 jich soutěží v kate-
gorii próza, 24 v kategorii poezie a 4 soutěžící si zvolil kategorii drama. Práce hodnotí odborná porota z řad pedagogů 
Katedry bohemistky FF UP. Soutěžící, kteří se umístí na prvních třech místech v každé kategorii, získávají kromě diplomu 
také finanční odměnu, přičemž porota nemusí všechny ceny udělit.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže spojené s obecným hodnocením soutěžních prací proběhne 20. 5. ve 14.00 
hodin v Centru Aletti na Křížkovského ulici.         -chat-

první ročník přehlídky pohybových skladeb 
studentů Up

Asi dvě stě studentů oborů učitelství tělesné 
výchovy, tělesné výchovy a sportu a aplikova-
né tělesné výchovy Fakulty tělesné kultury 
a Pedagogické fakulty UP prezentovalo 5. 5. 
v tělocvičně na Hynaisově ulici na prvním roč-
níku Přehlídky pohybových skladeb přes třicet 
sestav. „Cílem této přehlídky bylo navzájem se 
obohatit a projevit svou osobitost jedinečným 
pohybovým projevem,“ sdělila Žurnálu UP 
Mgr. Vendula Hyklová z Katedry sportů FTK UP.

Součástí akce, která proběhla v jedinečné 
atmosféře plné nápadů, inspirace a vtipu, bylo 
vystoupení pohybové skladby TEAMGYMu , se 
kterým na nedávném Mistrovství České repub-
liky v Ostravě získali studenti FTK UP v kategorii muži druhé místo a kvalifikovali se tak na Mistrovství Evropy.

Akci uspořádalo oddělení gymnastiky a úpolů Katedry sportů FTK UP.         -map-, foto -mo-

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci
pořádá

mezinárodní vědeckou konferenci
Dvacet let od prvních svobodných voleb 

po obnovení demokracie v Československu
 Konference se uskuteční ve dnech 18.–19. 5. 2010

v prostorách PdF UP, Žižkovo nám. 5.
Slavnostní zahájení 18. 5. 2010 v 9.30 hod. za účas-
ti hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka. 
S referáty v plénu vystoupí doc. Petr Pithart, dr. Jiří Suk, 
prof. Vladimíra Dvořáková, prof. Jan Sokol, prof. Zdeněk 

Jičínský a dr. Petr Just.
Další informace viz http://ksv.upol.cz.

Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci
Spolek lékařů v Olomouci a Porodnicko-gynekologická 
klinika FNOL a LF UP pořádají další z přednáškových veče-
rů, tentokrát 26. 5. od 16.00 hodin opět v prostorách 
Teoretických ústavů LF UP v Olomouci, (Hněvotínská 3). 
V jeho průběhu bude uvedena přednáška v rámci habili-
tačního řízení MUDr. I. Dhaifalah, Ph.D.: Nové trendy 
v prenatální diagnostice nejčastějších vývojových 

vad a dědičných onemocnění.

Děkanka Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci vypisuje
výběrové řízení na obsazení funkcí:

– přednostka/přednosta Ústavu ošetřovatelství
Předpokládaný nástup do funkce: od 1. září 2010
Požadovaná výše úvazku: 1,0 (tj. 40 hodin týdně)
Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v příslušném nebo 
blízce příbuzném oboru; vědecký titul Ph.D. nebo CSc.; 
minimálně 10 let praxe; písemný návrh koncepce k pro-
kázání schopnosti strategického přístupu v oblasti 
vědeckého, pedagogického a personálního rozvoje pra-
coviště; zkušenosti s přímým vedením pracovního týmu 
o délce minimálně 5 let a počtu 10 osob výhodou; zna-
lost práce s PC; osvědčení a čestné prohlášení dle zákona 
č. 451/1991 Sb. v platném znění; morální bezúhonnost (tj. 
výpis z rejstříku trestů max. 3 měsíce starý); osobnostní 
a profesionální předpoklady pro řízení odborného a vědec-
kého týmu pracoviště včetně manažerských dovedností; 
zdravotní způsobilost.
– přednostka/přednosta Ústavu společenských 
a humanitních věd
Předpokládaný nástup do funkce: od 1. září 2010
Požadovaná výše úvazku : 0,3 (tj. 12 hodin týdně)
Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v příslušném nebo 
blízce příbuzném oboru; vědecký titul Ph.D. nebo CSc.; 
minimálně 10 let praxe; písemný návrh koncepce k pro-
kázání schopnosti strategického přístupu v oblasti vědec-
kého, pedagogického a personálního rozvoje pracoviště; 
zkušenosti s přímým vedením pracovního týmu o délce 
minimálně 5 let a počtu 5 osob výhodou; předpoklady 
k vedení týmu odborníků humanitních oborů včetně 
lingvistů; samostatná uživatelka/uživatel anglického 
nebo německého jazyka referenční úrovně B2; znalost 
práce s PC; osvědčení a čestné prohlášení dle zákona 
č.451/1991 Sb. v platném znění; morální bezúhonnost (tj. 
výpis z rejstříku trestů max. 3 měsíce starý); osobnostní 
a profesionální předpoklady pro řízení odborného a vědec-
kého týmu pracoviště včetně manažerských dovedností; 
zdravotní způsobilost.
K vlastnoručně podepsané přihlášce je třeba doložit: vypl-
něný osobní dotazník UP; fotokopie dokladů o dosažené 
kvalif ikaci; profesní životopis s uvedením přehledu 
o vědecké a publikační činnosti; osvědčení a čestné pro-
hlášení dle zákona č.451/1991 Sb. v platném znění; výpis 
z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; písemný návrh kon-
cepce pracoviště.
Přihlášky zašlete do 30-ti dnů po zveřejnění výběrového 
řízení ve Zdravotnických novinách 10. 5. 2010 na Děkanát 
FZV UP, personální referát, Tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc.
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Udělení akreditace magisterského studijního programu Všeobecné lékařství pro Ostravskou univerzitu:
Většina členů stálé pracovní skupiny pro lékařství Akreditační komise rezignovala

Stanovisko hodnotitelů žádosti Ostravské univerzity o akreditaci 
magisterského studijního programu Všeobecné lékařství

Na zasedání stálé pracovní skupiny pro lékařství (SPS) 
Akreditační komise vlády ČR (AK) dne 20. dubna 2010 byli 
její členové seznámeni s rozhodnutím AK udělit akreditaci 
výše uvedenému studijnímu programu. K tomuto rozhod-
nutí AK vydává pracovní skupina následující stanovisko.

Členové SPS věnovali hodnocení podkladových materiá-
lů žádosti (900 stran textu) Ostravské univerzity (OU) stov-
ky hodin a opakovaně diskutovali na pracovních setkáních 
předložený návrh. Byli vedeni snahou zajistit podmínky pro 
realizaci kvalitního studijního programu na OU.

Vedle prostorových podmínek, přístrojového a technic-
kého zázemí, které jsou na OU odpovídající, je rozhodující 
podmínkou pro realizaci studia kvalitní pedagogický sbor. 
Do této oblasti směřovaly základní námitky členů SPS.

Návrhy členů SPS, kteří opakovaně hodnotili podklado-
vé materiály žádosti, byly zpracovány ve formě návrhu SPS 
s výsledkem nedoporučit AK akreditovat uvedený studijní 
program z následujících důvodů.
- Konečná verze akreditačního návrhu podaná vedením 

OU (březen 2010) nesplňuje v řadě ohledů podmínky, 
za nichž by mohla být akreditována magisterská forma 
výuky Všeobecného lékařství. Personální zabezpečení 
velké většiny předmětů navrhovaného studijního pro-
gramu je nedostatečné z hlediska odpovídající kvalifikace 
pedagogů.

- U řady oborů nebyla dodržena zásada, že vysokoškolské 
pracoviště, které zajišťuje magisterskou formu výuky 
na lékařské fakultě, by mělo být vedeno habilitova-
ným pracovníkem, a to nejlépe v plném pracovním 
úvazku.

- Řada uváděných habilitovaných vyučujících působí v pra-
covním poměru v rozsahu plného pracovního úvazku na 
jiné vysoké škole.

- Významným problémem v mnoha oborech je nedosta-
tečná publikační aktivita s nízkým počtem publikací 
v časopisech s IF, nízkými hodnotami citovanosti (SCI).

- Řada pracovišť se podílí na grantové či jiné formě 
výzkumných projektů jen okrajově. To spolu s převažující 
nedostatečnou publikační aktivitou kmenových zaměst-
nanců OU neposkytuje záruku naplnění neopominutel-
ného základu magisterské výuky na lékařské fakultě, 
jímž je přiměřená vědecko-výzkumná aktivita.

- Hodinová dotace výuky v celém rozsahu curricula uká-
zala, že je u některých oborů výuka poddimenzována 
a prakticky chybí výuka u několika oborů, které se vyu-
čují na ostatních lékařských fakultách.

Při hodnocení předpokladů OU k akreditaci studia 
Všeobecného lékařství hodnotitelé vycházeli ze srovnání 
s akreditačními nároky kladenými na stávající lékařské 
fakulty v České republice. Detailní rozbor stanoviska hod-

notitelů SPS byl projednán na zasedání SPS dne 8. dubna 
2010 a výsledné hodnocení je k dispozici v sekretariátu 
AK na MŠMT.

Předseda SPS s tímto hodnocením seznámil členy AK 
na jejím zasedání dne 12. a 13. dubna 2010. Protože AK na 
svém zasedání 13. dubna t.r. rozhodla o udělení akreditace 
magisterskému studijnímu programu Všeobecné lékařství 
Ostravské univerzitě, a to přes odmítavé stanovisko SPS, 
dospěli její níže uvedení členové k rozhodnutí rezignovat 
na členství v této stálé pracovní skupině AK.
Prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., prof. MUDr. Anna Vašků, 
CSc., prof. MUDr. Jan Herget, DrSc., prof. MUDr. Bohuslav 
Ošťádal, DrSc., prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc., prof. 
MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, 
DrSc., prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., doc. MUDr. Radovan 
Slezák, CSc., doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.

Prof. Josef Fusek, DrSc., předseda SPS
Zdroj: http://www.tribune.cz/clanek/17545

Závěry ze zasedání Akreditační komise 
12. – 14. 4. k žádosti o akreditaci pro OU

Za účasti zástupce žadatele AK projednala žádost 
o akreditaci magisterského studijního programu „Všeo-
becné lékařství“ se studijním oborem „Všeobecné lékař-
ství“ se standardní dobou studia 6 roků, formou studia 
prezenční, pro Ostravskou univerzitu v Ostravě, Fakultu 
zdravotnických studií. Závěry:
1) AK souhlasí s akreditací magisterského studijního 

programu „Všeobecné lékařství“ se studijním oborem 
„Všeobecné lékařství“ se standardní dobou studia 
6 roků, formou studia prezenční, pro uskutečňování 
Fakultou zdravotnických studií Ostravské univerzity 
v  Ostravě na dobu platnosti 4 let.

2) AK konstatuje nezbytnost nadále intenzivně a syste-
maticky posilovat personální zabezpečení zejména 
preklinických disciplín.

3) Jelikož zabezpečení studijního programu Všeobecné 
lékařství je zcela zásadní pro kvalitní přípravu lékařů, 
bude AK pečlivě sledovat, jakým způsobem je studijní 
program uskutečňován, rozvíjen, zda je zkvalitňová-
no personální zabezpečení a realizován proponovaný 
výzkum. AK požaduje do 15. června 2010 předložení 
rozvrhu pro první semestr a podrobného rozboru perso-
nálního zabezpečení pro první dva ročníky (s uvedením 
uzavření pracovních závazků deklarovaných v žádosti 
o akreditaci). Každoročně (vždy k 15. červnu) pak AK 
požaduje předkládání zprávy o personálním rozvoji jed-
notlivých disciplín a o realizaci souvisejícího výzkumu.

4) AK doporučuje, aby byly postupně vypisovány konkur-
zy na přednosty teoretických ústavů a klinik Fakultní 
nemocnice Ostrava tak, aby v budoucnu v čele přísluš-
ných pracovišť stanuli habilitovaní pracovníci a struk-
tura pracovišť Fakultní nemocnice odpovídala struktuře 
obdobných pracovišť v ČR, která se podílejí na zabez-
pečování programu Všeobecné lékařství.

Zdroj: http://www.akreditacnikomise.cz/cs/zapisy-ze-zase-
dani/2010.html - zápis ze zasedání 12. – 14. 4., Hejnice

Z jakého důvodu nebylo ze strany Akreditační komise akceptováno stanovisko stálé pracovní skupiny AK pro 
lékařství, které nedoporučilo udělit akreditaci magisterského studijního programu Všeobecné lékařství 
pro Ostravskou univerzitu, a podle jakých kritérií byla nakonec akreditace udělena?
Prof. Vladimíra Dvořáková, CSc., předsedkyně Akreditační komise:

Praxe, kdy Akreditační komise rozhoduje jinak, než doporučuje příslušná stálá pracovní skupina, není nijak neobvyklá, 
nebo dokonce výjimečná. Stálá pracovní skupina plní v systému posuzování žádostí o akreditaci výhradně funkci poradního 
orgánu Akreditační komise. To znamená, že nejde o těleso, které by jakkoli samostatně rozhodovalo, nebo o těleso, které by 
poskytovalo Akreditační komisi závazná stanoviska. Bylo by zcela proti logice akreditačního procesu, kdyby stálé pracovní 
skupiny měly být vnímány jako orgány, které sehrávají klíčovou úlohu při posuzování studijních programů, a Akreditační 
komise jako instituce, která jejich doporučení mechanicky přebírá. Naopak, role stálých pracovních skupin spočívá pouze v jejich 
podílu na formulaci odborných názorů, avšak zvažování všech aspektů předkládaných žádostí o akreditaci, jejich zasazování 
do širších odborných souvislostí a rozhodování o vydání stanoviska se odehrává výlučně v rovině Akreditační komise, která 
na rozdíl od svých poradních orgánů – pracovních skupin – nese za svá rozhodnutí odpovědnost.

Pokud jde o uvedené důvody, pro které se část členů stálé pracovní skupiny pro lékařství domnívá, že by akreditace magister-
ského studijního programu „Všeobecné lékařství“ pro Fakultu zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě neměla být 
udělena, tyto důvody byly Akreditační komisi v průběhu projednávání žádosti na zasedání 12.–14. dubna 2010 známy a Akreditační 
komise o nich vedla podrobnou odbornou rozpravu. Na základě upřesnění a vysvětlení řady skutečností, na něž upozornila stálá 
pracovní skupina, a především na základě zhodnocení celého akreditačního procesu, dopracování žádosti ve smyslu předchozích 
požadavků Akreditační komise i návštěvy na Ostravské univerzitě v Ostravě a Fakultní nemocnici v Ostravě Akreditační komise 
dospěla k názoru, že návrh splňuje minimální standardy a že na Fakultě zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě jsou 
vytvořeny předpoklady pro řádné uskutečňování studijního programu „Všeobecné lékařství“ a pro jeho budoucí rozvoj.

Akreditační komise přikládá magisterskému studijnímu programu „Všeobecné lékařství“ mimořádnou váhu, neboť si 
uvědomuje jeho klíčový význam pro kvalitní vysokoškolskou přípravu budoucích lékařů. Souhlasné stanovisko proto vydala 
skutečně po detailním prověření a zvážení všech odborných okolností. Spolu s vydáním souhlasného stanoviska vyslovila 
doporučení a požadavky, jejichž naplňování esenciálně podmiňuje úspěšnost univerzity při realizaci a rozvoji programu. 
Tato doporučení a požadavky je možné zároveň považovat za účinný systém kontrolních mechanismů, který zaručuje, že nově 
akreditovaný studijní program bude pod stálým odborným dohledem. Takový postup není při akreditaci nových studijních 
programů či vzniku nových institucí ostatně neobvyklý, v minulosti byl opakovaně využit a osvědčil se. 

(Redakčně kráceno)          Stranu připravila V. Mazochová

Jako svůj historický úspěch hodnotí Ostravská univerzita získání souhlasu Akreditační komise s akreditací 
magisterského studijního programu Všeobecné lékařství. Komise ji schválila na svém jednání 13. 4. a toto 
datum se stalo rozhodujícím mezníkem v mnohaletých snahách o vznik Lékařské fakulty v Ostravě. 

Udělení akreditace předcházely výhrady Akreditační komise, která na svém lednovém zasedání formulova-
la k žádosti o udělení akreditace své požadavky na odstranění vyjmenovaných nedostatků. Týkaly se především 
identifikace klíčových pracovníků jednotlivých disciplín lékařství (např. uvedení rozsahu jejich pracovních úvazků 
na jiných institucích), konkretizace výzkumného zaměření školy a závazku provést nejpozději do dvou let od data 
případného udělení akreditace konkurz na všechna místa přednostů teoretických ústavů i klinik. (viz www.akredi-
tacnikomise.cz/cs/zapisy-ze-zasedani/2010.html)

Žádost Ostravské univerzity byla znovu projednána na zasedání AK 12.–14. 4., na němž byla akreditace magis-
terského studijního programu „Všeobecné lékařství“ pro OU odsouhlasena. Ve svých závěrech zároveň AK podala výčet 
kontrolních mechanismů, jejichž prostřednictvím bude kvalita a rozvoj studijního programu sledován (viz Závěry ze 
zasedání... na této straně vpravo)

Na svých výhradách k udělení akreditace však trvá většina členů stálé pracovní komise AK pro lékařství, která je 
zřízena mj. právě pro posuzování a hodnocení kvality akreditovaných činností. Podle jejich odmítavého stanoviska 
ani konečná verze akreditačního návrhu podmínky pro akreditaci nesplňuje. Deset z jedenácti členů stálé pracovní 
skupiny se proto rozhodlo rezignovat na své členství.
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Ad „Ad) Jubilea: blahopřejný dopis prof. Kolaříkovi“
Úvodem přeji paní prof. Fialové, aby se dožila osmdesátin obklopena gratulanty jen v tom nejlepším smyslu.
Osobně se neznáme, listopadové dny v republice neprožila, ve svém příspěvku přiznává, že má zprávy jen z druhé ruky. 

Kdyby alespoň sledovala Žurnál UP 2009, tak by se dočetla zprávy z první ruky v přetisku kroniky událostí kolem listopadu 1989 
v cyklu „Před dvaceti lety aneb I takoví jsme byli“, kde jsou autenticky s přesností čerstvé paměti svědků popsány pravdivě, 
den za dnem probíhající události. V jediném řádku z něj není patrno, že bych točil „kolem dějin“ v protisměru. Pochybuji, že 
s kádrovým posudkem, jaký mi paní profesorka  po 20 letech vystavila, bych se mohl stát za rektora Jařaba členem tehdejší 
porevoluční Vědecké rady UP.

Nenazvu její příspěvek jako pyramidu lží, i když se tak jeví, ale selháním převzaté paměti po 20 letech.
Jsem vděčný rektoru prof. Jařabovi, že mě přijal za člena porevoluční Vědecké rady UP, panu rektoru prof. Dvořákovi 

za blahopřání k 75. narozeninám, panu rektoru prof. Mašláňovi za blahopřání k 80. narozeninám, panu děkanovi LF UP 
prof. Kolářovi za návrhy podané pánům rektorům.

Vděčný jsem i proto, že taková připomenutí upevňují starému člověku zdraví a pocit sounáležitosti s alma mater, kde 
člověk celý život žil a pracoval.

Závěrem, ať emeritní či neemeritní nebo bývalý či nebývalý - Jsem, který jsem: Jaromír Kolařík.              Prof. J. Kolařík

40 let Mezinárodní organizace ...
dokončení ze str. 1

Upozornění redakce
Vzhledem k termínu konání Sportovního dne UP v týd-
nu od 17. do 21. 5. Žurnál UP nevychází. Příští číslo (27) 
tedy vyjde až 28. 5. (uzávěrka 24. 5.).

„Majálesování“ napříč časem
Kde se vzal majáles v Olomouci? A kde se vzal na světě? Co to vůbec je? Spolu s ředitelkou Vlastivědného muzea Olomouc dr. Miloslavou Hoškovou a ředitelem 
Archivu UP dr. Pavlem Urbáškem jsme se pídili po historii majálesů olomouckých i majálesů obecně.

Jak už to tak dnes bývá, na začátku všeho je internet. 
A ten v otázce původu majálesu zavede badatele až do 
římského impéria. Římané tehdy první květnový den 
oslavovali bohyni Maiu, matku známějšího boha Merkura. 
Město Ostia, kde se konaly hlavní oslavy, bylo vyzdobe-
né květinami a větvičkami s ovocem a sladkostmi a žilo 
veselím. Mimochodem slovo maialis znamená v latině 
vykleštěný vepř, který byl Maie obětován.

Pojďme ovšem vstříc současnosti, kdy je majáles 
víceméně spojen se studenty, a pusťme ke slovu dr. Hoš-
kovou: „Studenti nějaké speciální zvyky neměli, snad jen 
tzv. řehořské obchůzky, kdy si mohli něco málo přivydělat. 
Majálesové snahy jako studentské oslavy jara se začínají 
nejvíce rozvíjet v 19. století.“ Jak takový majáles vypadal, 
krásně popsal literární velikán Alois Jirásek ve své Filo-
sofské historii - rok 1847, studenti i přes zákaz uspořádají 
majáles v malebné Litomyšli ...

Průvody masek a volba krále jsou podle dr. Hoškové 
novodobou záležitostí. „Volba krále majálesu má podle 
mě vztah k lidové tradici, kdy si mládež volila svého stárka, 
který v tomto období chasu dirigoval a přebíral jisté pomy-
slné pravomoci. Co se týče masek, tak s maskou na tváři 
se každá legrace dělá lépe,“ soudí ředitelka Vlastivědného 
muzea. Do studentských slavností se postupem času pro-
mítají politika, národovecké otázky, také ale dobročinné 

účely. Například ve 30. letech minulého století 
studenti Slovanského gymnázia v Olomouci 
majálesem podpoří výstavbu Studentského 
domova.

Po druhé světové válce, v únoru 1946, je 
obnovena Univerzita Palackého. „Jestli se do 
roku 1948 konaly nějaké majálesy, o tom nemá-
me zprávy,“ říká ředitel univerzitního archivu 
dr. Urbášek. „Po roce 1948 se pak majálesy obje-
vily vždy, když se nějak zachvěl režim.“ Majáles 
nebyl zrovna vítanou zábavou, a tak se první 
slavnosti spojené s univerzitou konají v roce 
1956. „Předcházel tomu XX. sjezd KSSS, který 
odhalil kult Stalina, což vyvolalo řadu reakcí 
v lidově demokratických zemích, nejvýrazněji 
v Maďarsku, kde došlo ke krvavě potlačenému 

povstání,“ pokračuje dr. Urbášek. „U nás to mělo dopad 
zejména na intelektuálskou rovinu, spisovatelé po svém 
sjezdu požadovali rehabilitaci těch, kteří seděli ve vězení 
nebo nesměli publikovat.“ Jakési obrození ale mělo krátké 
trvání, vláda ještě pohrozila prověrkami centrálních úřadů, 
při nichž byla prověřena také olomoucká alma mater.

V 60. letech však vláda snížením kádrových požadavků 
otevře vysoké školy generaci, která je vůči režimu kritická. 
„Tady začíná tzv. emancipace studentského hnutí, která 
vyvrcholí souběžně s Pražským jarem, ke kterému spo-
lečnost směřovala. A sem spadají i ty majálesy,“ uvádí 
dr. Urbášek. V Praze je v roce 1965 povolen majáles, jehož 
králem je zvolen americký básník Allen Ginsberg. O olo-
mouckých majálesech mezi lety 1965-67 se toho ví málo, 
avšak něco přece. „Majálesy v Olomouci byly brány jako 
bezproblémové, ale k průšvihu došlo, když se v roce 1967 
dva studenti Přírodovědecké fakulty oblékli jako ruští 
mužici a měli transparent „Sovětský svaz – náš vzor“,“ 
vypráví Urbášek. Disciplinární komise jim tehdy však 
udělila pouze důtky.

A už jsme u slavného májového happeningu v roce 
1968. Studenti v hotelu Palác korunují králem majálesu 

spolupráce s organizacemi UNESCO a UNICEF formou 
společných projektů v oblasti kultury a vzdělávání. Pro-
jekty se v zásadě zaměřují na oblast mobility frankofonní 
mládeže, podporu zaměstnanosti čerstvých absolventů 
a na pomoc při zavádění internetu a práce s ním. Hovořit 
o ekonomickém rozměru frankofonního společenství je 
velmi významné, protože tento blok tvoří více než deset 
procent světového DPH. Pro představu se jedná o zhruba 
deset procent světové populace, tj. cca pět set osmdesát 
mil. obyvatel. V současnosti OIF sdružuje šestapadesát 
členských států a vlád a čtrnáct států se statutem pozo-
rovatele. Česká republika se tímto pozorovatelem stala 
v roce 1999 v kanadském Monctonu. V letech 2006 a 2009 
pak podepsala Memoranda o spolupráci při výuce fran-
couzštiny v národní státní správě.  

V průběhu návštěvy ČR přijal J. E. A. Dioufa také prezi-
dent ČR Václav Klaus, předseda Senátu Přemysl Sobotka, 
místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Něm-
cová a ministryně školství Miroslava Kopicová. 

S využitím tiskových materiálu a zdroje: http://filipfis-
cher.files.wordpress.com/2007/06/ekonomie-mezinarodni-
organizace frankofonie.pdf 

M. Hronová, foto na str. 1 M. Otava

Josefa Škvoreckého, kočár ho odváží na Horní náměstí, 
kde spisovatel z balkonu radnice mluví k zaplněnému 
rynku. 25 tisíc lidí. „Atmosféra tam byla neobyčejně jed-
notně liberální. Nevím, co by dnes takto semklo studen-
ty,“ přemýšlí dr. Urbášek. Nicméně další majáles se konal 
až po převratu, v roce 1990, králem tehdy byl dnešní 
prezident Václav Klaus. Postupem času se však vytrácel 
ten jednotící náboj majálesu, o další takové akce upadal 
zájem a majálesy se měnily spíše k dnes zažitému modelu 
hudebního festivalu s pivem a občas nějakou tou maskou 
či králem...                    M. Višňa, foto Archiv UP


