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Na aktuální téma: Grantová agentura ČR
podpořila 21 nových projektů UP •
K poctě Univerzity Palackého se po še-
desáti letech znovu rozezní olomoucké
zvony • Univerzitní pracoviště informují
• Nové profesorky UP

Spolu s dalšími třinácti nově zvolenými rekto-
ry českých vysokých škol byl 23. 1. 2006
v prostorách Pražského hradu jmenován pre-
zidentem republiky prof. V. Klausem příštím
rektorem UP prof. L. Dvořák. Jeho funkční
období, nově prodloužené na čtyři roky, začne
1. 2. 2006.

(Více informací níže.)
-red-, foto D. Kaštánková, TO KPR 4

g Letošního 1. února se svých funkcí ujme
čtrnáct nově zvolených rektorů českých vyso-
kých škol. Jejich jmenování prezidentem re-
publiky se uskutečnilo 23. 1. 2006 v prosto-
rách Pražského hradu. Byl mezi nimi i prof.
L. Dvořák, který ve funkci vystřídá současnou
rektorku UP prof. J. Mačákovou, jež vedla

g Předáním diplomů budoucím trenérům profesionál-
ní licence UEFA byl zakončen dvouletý studijní cyklus
v trenérských studiích fotbalu na FTK UP. Slavnostní
akt, jehož se zúčastnili představitelé Českomoravského
fotbalového svazu v čele s jeho předsedou Ing.
P. Mokrým, se odehrálo těsně před vánočními svátky
2005 v kapli Božího Těla Uměleckého centra UP. Přes
dílčí šrámy u zkoušek v průběhu studia nakonec
absolvovalo 24 studentů-trenérů. Mezi absolventy byla
známá fotbalová jména, jako Suchopárek, Frýdek,
Psotka, Hapal, Mucha a další. Jak zástupci ČMFS, tak
i studující hodnotili velmi dobrou úroveň odborného
výukového zabezpečení vyučujícími z FTK i z praxe,
jakož i vynikající administrativní a technické podmínky.

Trenérská studia jsou prestižní záležitostí nejen pro
studenty, ale i pro ČMFS a FTK. Studující musejí projít
předchozími stupni vzdělávání, včetně hráčské fotba-
lové a trenérské praxe. Licence pak opravňuje
k ucházení se o místa prvoligových trenérů a jejich
asistentů nebo reprezentačních týmů fotbalu ČR;
absolventi mají také možnost ucházení se o místa
profesionálních trenérů v zahraničí.

Budoucí trenéři obdrželi na FTK profesionální licence UEFAPrezident republiky jmenoval
nové rektory vysokých škol Součástí studia je samozřejmě fotbalová praxe,

kterou vedli většinou renomovaní čeští trenéři (např.
Brückner, Škorpil, Kopecký, Lička, Uličný aj.), i trenéři
ze zahraničí. Významné a velmi náročné je i zvládnutí
objemu teoretických poznatků z cizího jazyka, z oblasti
fyziologie, psychologie, pedagogiky, řízení tréninkové-
ho procesu a sportovního managementu. Studia jsou
zakončena komisionální závěrečnou zkouškou a obha-
jobou závěrečné teoretické licenční práce. Studia na
FTK UP byla obohacena dvěma unikátními bloky, tj.
mediální komunikace ve stresových situacích a orga-
nizace humanitárních projektů.

Studijní program byl ostře sledován poradci UEFA,
kteří pravidelně přijížděli na inspekce do Olomouce.
Právo realizovat studia profi-licence totiž nezískávají
automaticky veškeré evropské země, ale pouze ty,
jejichž federace a jimi pověřená vzdělávací centra
prokáží schopnost studijní programy kvalitně zajistit
ve smyslu konvence UEFA. Českomoravský fotbalový
svaz společně s FTK UP za silné podpory Sigmy
Olomouc usiloval o získání těchto prestižních studií
více než rok. Proto je studium prestižní i pro FTK UP.

-hv-
olomouckou univerzitu po dvě funkční obdo-
bí (oba na snímku). Spolu s nimi se slavnost-
ního aktu zúčastnil také předseda Akademic-
kého senátu UP doc. R. Kubínek.

Devět z nových rektorů bylo zvoleno pří-
slušnými akademickými senáty na první funkč-
ní období: prof. L. Dvořák (Univerzita Palacké-
ho), prof. V. Hampl (Univerzita Karlova), prof.
J. Málek (Univerzita Pardubice), prof. V. Havlíček
(České vysoké učení technické v Praze), prof.
K. Rais (Vysoké učení technické v Brně), prof.
V. Večerek (Veterinární a farmaceutická univer-
zita Brno), prof. J. Hlušek (Mendelova země-
dělská a lesnická univerzita v Brně), prof.
B. Jirků (Vysoká škola uměleckoprůmyslová
v Praze), a prof. R. Hindls (Vysoká škola

Toto číslo vychází s přílohou věnovanou
programu oslav 60. výročí obnovení
olomoucké univerzity v roce 2006.

Dokončení na str. 8

Noví děkani převzali jmenovací dekrety
g Děkani, zvolení na podzim 2005 akademickými
senáty čtyř fakult UP, převzali v úterý 24. 1. 2006 od
rektorky UP prof. J. Mačákové
jmenovací dekrety.

V dalším období povede
Fakultu tělesné kultury doc.
D. Tomajko (na snímku zcela
vlevo), dosavadní proděkan
pro studium a studijní záleži-
tosti a statutární zástupce dě-
kanky, střídající prof. H. Vál-
kovou. V čele Pedagogické
fakulty bude prof. L. Ludíková,
stávající prorektorka UP pro
záležitosti studentů a vedoucí Katedry speciální peda-
gogiky PdF UP, která funkci převezme po prof. F. Mezi-
horákovi. Změní se rovněž vedení Přírodovědeckou
fakulty, jejímž děkanem byl zvolen prof. J. Ševčík,
Ph.D. (na snímku druhý zprava), současný proděkan

pro vědecké a výzkumné záležitosti, který ve funkci
vystřídá prof. L. Dvořáka. Současný děkan Filozofické

fakulty prof. I. Barteček byl ve
své funkci potvrzen i pro druhé
funkční období.

Kromě děkana FTK, jehož
funkční období začíná dnem
9. 2., se všichni noví děkani
ujmou svých funkcí 1. 2. 2006.

Přestože byli nejvyšší před-
stavitelé fakult zvoleni v době
platnosti tříletého funkčního ob-
dobí, měli by ve svých funk-
cích setrvat až do 31. 1. 2010.

Díky novelizaci vysokoškolského zákona se totiž
děkanské funkční období – stejně jako rektorské –
prodloužilo ze tří na čtyři roky.

-red-, foto -map-
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Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR vyhlašuje:

1. Předkládání návrhů Výzkumných záměrů s termí-
nem zahájení od 1. 1. 2007.
Návrhy výzkumných záměrů přijímá MŠMT do
1. 3. 2006 do 15.30 hodin; do této doby musí být
doručeny i návrhy zasílané poštou.

2. Novou veřejnou soutěž na předkládání návrhů
Výzkumných projektů do veřejné soutěže Národ-
ního programu výzkumu – NPV II 7. Uzávěrka
soutěže je 17. 2. 2006 ve 14.30 hodin.

3. Druhou výzvu v rámci grantového schématu Pod-
pora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
(Opatření 3.2. OP RLZ). Uzávěrka je 20. 2. 2006
ve 12 hodin.
Bližší informace viz http://www.msmt.cz/.

Přednáškový cyklus Architektura dnes
Muzeum umění Olomouc zahajuje ve středu 25. 1.
dlouhodobý přednáškový cyklus Architektura dnes,
který se bude věnovat především současné (ale
i starší) architektuře, její teorii, urbanismu, ale také
například životnímu stylu, nábytku a designu.

Přednášky se budou konat většinou jednou měsíč-
ně, vždy od 16.30 hodin v Besedním sále Muzea
umění. První přednáška předního českého znalce
architektury 20. století prof. R. Šváchy (Ústav dějin
umění AV ČR, Katedra dějin umění FF UP) bude
věnována Regionalismu v současné české architek-
tuře. Druhá přednáška doc. P. Rezka (Technická
univerzita Liberec), pořádaná ve čtvrtek 23. 2., má
název Carlo Scarpa a Álvaro Siza a bude se zabývat
dílem těchto slavných architektů. Dále se chystá
přednáška doc. I. Vaška (Slovenská technická univer-
zita Bratislava) o současné slovenské experimentální
architektuře a jarní procházka po olomoucké moderní
architektuře. Mediálními partnery přednáškového cyklu
jsou časopis Ad architektura a internetové stránky
Archiweb.

g V aule Právnické fakulty UP se 20.1. 2006
uskutečnily slavnostní akty promocí absolventů
a absolventek doktorského studijního programu Cyrilo-
metodějské teologické fakul-
ty, Lékařské fakulty, Filozo-
fické fakulty, Přírodovědec-
ké fakulty, Pedagogické fa-
kulty; a předání jmenova-
cích dekretů docentům, kteří
se habilitovali na Cyrilome-
todějské teologické fakultě,
Lékařské fakultě, Filozofické
fakultě, Fakultě tělesné kul-
tury.

Dekrety převzali (v zá-
vorce za jménem jsou uve-
deny názvy oborů habilita-
cí): doc. Lic.Phil. Ing.
M. Raban, Dr.theol. (Teologie), doc. RNDr. T. Adam,
Ph.D. (Lékařská genetika), doc. MUDr. M. Kamínek,
Ph.D. (Radiologie), doc. Mgr. J. Kadlec, Dr. (Lingvis-
tika konkrétních jazyků – románské jazyky), doc.
PhDr. Drahomíra Vlašínová, CSc., (Dějiny slovan-
ských literatur – česká literatura), doc. PhDr. J. Voráč,
Ph.D. (Teorie a dějiny dramatických umění), doc.
PaedDr. M. Kopecký, Ph.D. (Kinantropologie).

Promováni byli absolventky a absolventi doktor-
ských studijních programů (v závorce za jménem jsou
uvedeny názvy studijních oborů a příslušnost k fakul-
tě): Mgr. M. Hoš�álková, Th.D. (Praktická teologie,
CMTF), Mgr. J. Pastuszak, Th.D. (Praktická teologie,
CMTF), RNDr. K. Adamová, Ph.D. (Lékařská geneti-
ka, LF), RNDr. P. Čapková, Ph.D. (Lékařská genetika,
LF), MUDr. P. Dráč, Ph.D. (Chirurgie, LF), MUDr.
O. Kalita, Ph.D. (Chirurgie, LF), MUDr. J. Kleinerová,
Ph.D. (Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie,
LF), MUDr. O. Lang, Ph.D. (Zobrazovací metody, LF),

Noví docenti a doktoři
MUDr. K. Látalová, Ph.D. (Psychiatrie, LF), MUDr.
K. Marešová, Ph.D. (Zobrazovací metody, LF), MUDr.
L. Máchová, Ph.D. (Hygiena, preventivní lékařství

a epidemiologie, LF), A. Rup
Singh, M.D., Ph.D. (Lékař-
ská genetika, LF), MUDr.
Z. Zapletalová, Ph.D. (Sto-
matologie, LF), Mgr. P. Dvor-
ský, Ph.D. (Filozofie, FF),
PhDr. M. Horáček, Ph.D.
(Teorie a dějiny umění, FF),
Mgr. B. Kostřicová, Ph.D.
(Česká literatura, FF), PhDr.
F. Krch, Ph.D. (Klinická psy-
chologie, FF), Mgr. T. Mach,
Ph.D. (Filozofie, FF), Mgr.
K. Málková, Ph.D. (Český
jazyk, FF), PhDr. D. Pastus-

zaková, Ph.D. (Pedagogická psychologie, FF), Mgr.
A. K. E. Zabiba, Ph.D. (Klinická psychologie, FF),
RNDr. P. Fryčák, Ph.D. (Analytická chemie, PřF),
Mgr. L. Poledník, Ph.D. (Zoologie, PřF), Mgr.
R. Ryvola, Ph.D. (Aplikovaná fyzika, PřF), Mgr.
M. Vůjtek, Ph.D. (Přístrojová fyzika a metrologie,
PřF), Mgr. I. Bartošová, Ph.D. (Pedagogika, PdF),
Mgr. M. Hřivnová, Ph.D. (Antropologie, PdF), Mgr.
I. Juráčková, Ph.D. (Pedagogika, PdF), Mgr. I. Koneč-
ná, Ph.D. (Speciální pedagogika, PdF), Ing. I. Kopáč-
ková, Ph.D., (Pedagogika, PdF), Mgr. V. Zrůstová,
Ph.D. (Pedagogika, PdF).

-red-, foto -tj-

Zahraniční host
na Katedře církevního práva
g V pondělí 16. 1. 2006 uspořádala Katedra
církevního práva CMTF UP přednášku s názvem
Poslání obhájce svazku v procesech o neplatnost
manželství na základě c. 1095 odst. 2–3.

Přednášejícím byl člověk jak akademických kvalit,
tak velké praktické zkušenosti – prof. Nicolaus Schöch
OFM, defensor vinculi (obhájce svazku) u Apoštolské
signatury, nejvyššího soudu katolické církve (který též
plní roli „ministerstva spravedlnosti“). Přednáška byla
v italském jazyce, překlad do českého jazyka zabez-
pečil dr. L. Botek, Th.D., vyučující CMTF UP a místo-
předseda interdiecézního soudu v Olomouci. V před-
nášce byla věnována pozornost aktuálním otázkám
v oblasti procesního práva katolické církve, přede-
vším změnám v právní praxi na základě nové instruk-
ce papežské rady pro interpretaci legislativních textů
Dignitas connubii, vyhlášené v lednu 2005. Tato
instrukce upřesňuje vedení procesů ohledně neplat-
nosti manželství od počátku na diecézních a metropo-
litních soudech (soudech I. a II. instance). Aktuálnosti
a palčivosti tématu odpovídala i následná odborně
zajímavá a fundovaná diskuse.

-dn-

O čem jednalo Kolegium rektorky UP
g V průběhu lednového setkání Kolegia rektorky UP
se jeho členové zabývali především závěrečnými
zprávami integrovaných projektů rozvojových progra-
mů za rok 2005 (viz http://www.upol.cz/odkazy/
uredni-deska/). Jejich prostřednictvím čerpala Uni-
verzita Palackého ze státního rozpočtu celkem
65 mil. korun.

Závěrečné zprávy jednotlivých projektů komento-
vali jejich garanti. V průběhu oponentur se hovořilo
o Modulární skladbě ekonomických disciplín na UP,
Edukaci seniorů na UP, Rozvoji distančního vzdělává-
ní a e-lerningu, Mezinárodní mobilitě studentů VŠ,
Internacionalizaci studia na UP, Rozvoji informačního
systému a podpoře komunikačních technologií na UP,
Přípravě dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké,
vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti na UP
v Olomouci, Finalizaci strukturace systémového ře-
šení vyrovnávání studijních příležitostí studentů se
specifickými potřebami do integrovaného vzdělávání
na UP, Energetických auditech, projektu týkajícího se
profesorských a habilitačních řízení pracovníků UP či
projektu Multilicence LMS Unifor. Kolegium rektorky
UP přijalo předložené závěrečné zprávy integrovaných
rozvojových projektů tak, jak byly předloženy a do-
poručilo k jejich postoupení na MŠMT ČR.

V následující části jednání se Kolegium rektor-
ky UP zabývalo zákonem č. 552/2005 Sb., kterým se
s účinností od 1. 1. 2006 mění zákon č. 111/1998 Sb.
o vysokých školách.

-map-

Katedry chemie PřF UP a Gymnázium Šternberk
pořádají

akreditovaný kurz v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků

na téma
Základy toxikologie

pro učitele přírodovědných oborů.
Kurz je bezplatný a je financován z grantu Gymná-

zia Šternberk v rámci programu Rozvoje lidských
zdrojů Evropského sociálního fondu.

Kurz se skládá ze čtyř soustředění po pěti vyučo-
vacích hodinách, ve kterých budou účastníkům po-
skytnuty základní informace z toxikologie a legislativy
týkající se nakládání s nebezpečnými chemickými

látkami a zdraví škodlivými
přípravky, se zaměřením na
aplikaci těchto nových zá-
konných předpisů ve škol-
ství, které jsou důležité pro
bezpečnou realizaci školních
experimentů prováděných
v přírodovědných předmě-
tech. Výuka bude probíhat

formou přednášek, seminářů a praktických cvičení
v odborných učebnách a v laboratoři kateder chemie
PřF UP v Olomouci. Mimo přímou výuku mají účastní-

ci možnost individuálních
konzultací s jednotlivými vy-
učujícími, které budou pro-
bíhat bu�to osobně nebo
prostřednictvím multimediál-
ních technologií (e-mail, in-
ternet). Přednášet bude ko-
lektiv pracovníků kateder

chemie PřF UP v Olomouci pod vedením doc.
M. Klečkové, CSc.

Podrobnější informace a přihláška jsou k dispozici
na stránkách http://chemie.upol.cz/zde/dvu.html.

Závaznou přihlášku je možné odevzdat do
3. 3. 2006.

g V prostorách Galerie Prima (Žižkovo nám. 5, 3. poschodí) mohou zájemci až do
konce ledna shlédnout další z výstav, kterou připravila Katedra výtvarné výchovy PdF
s cílem prezentovat současný dětský výtvarný projev a možné polohy výtvarně
pedagogického vedení. Výstava představuje malý výběr z prací, které vznikly na
široké a tvárné téma voda. Jde o práce žáků olomouckého výtvarného Studia
Experiment, které navštěvují děti již od předškolního věku. Vystavené práce vytvořily
děti školního věku pod pedagogickým vedením Mgr. P. Šobáňové.

Vystavený soubor prací může inspirovat nejen budoucí učitele způsobem
uchopení tématu, možnostmi výtvarné řeči a hravou spontaneitou dětské tvorby. Ve
školní praxi lze jistě podobné téma rozpracovat do podoby mezipředmětového
projektu.

-pš-

Voda v Galerii Prima
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g Na začátku roku získala Otolaryngologická klinika
LF a FNO nový přístroj – elektronystagmograf, s jehož
pomocí by lékaři měli snáze a přesněji určit příčiny
závrativých stavů a tedy i způsob, jak pacienta léčit.
Vyšetření by navíc mělo být méně nákladné než
doposud. Nemocnice je jediným zdravotnickým zaří-
zením v Olomouckém kraji, která má přístroj, fungující
na principu počítačové analýzy očních pohybů,
k dispozici.

Závratěmi trpí až osmdesát procent lidí nad
šedesát let věku, projevit se ale samozřejmě mohou
i u mladších. Nejde o nemoc, ale o symptom
nemoci. Takový stav může být způsobený například
narušením krční páteře po úrazu, nádorem nebo
může mít také řadu jiných příčin, uvedl přednosta
Otolaryngologické kliniky FNO prof. I. Stárek, CSc.

Dosud se podle jeho slov musela klinika spoléhat
zejména na výsledky radiologických vyšetření, které
ale nejsou v případě závrativých stavů zcela přesná
a především jsou mnohonásobně dražší.

Beseda k situaci v Angole
g Agentura roz-
vojové a humani-
tární pomoci Olo-
mouckého kraje,
jejíž spoluzaklada-
telkou je UP, zorga-
nizovala 17. 1. be-
sedu spojenou s pro-
mítáním diapozitivů

o současné situaci v Angole a realizovaném projektu
v provincii Bié „Učitelé v Angole“ s Ing. J. Hejkrlíkem
a Ing. K. Hendlovou.

-red-, foto -tj-

* Rozdělení volných zdrojů z rozpočtu UP v roce
2005. Celková výše těchto zdrojů činila 5,15 mil. Kč.
Zmiňovaná suma čítala rozpočtovou rezervu ve výši
3 mil. Kč (normativní způsob dělení) a nevyčerpané
prostředky z účelových položek ve výši 2,15 mil. Kč.
O rozdělení volných zdrojů z rozpočtu UP v roce 2005
informoval senátory UP Ing. J. Jirka, kvestor UP.
* Hodnocení činnosti UP. Materiál hodnotící vzdělá-
vací a výzkumnou činnost sestává z Vnitřního hodno-
cení UP v období 2003–2005 a Vědy a výzkumu na
UP v období 2000–2005 a slouží především k interním
účelům UP. Ve vzdělávací oblasti např. zaznělo zají-
mavé sdělení, které se týkalo počtu studentů na
jednoho pedagoga či dynamice uskutečněných habili-
tačních a profesorských řízení, a to ve srovnání UP
s Masarykovou univerzitou v Brně. Oblast vědy
a výzkumu byla již komentována na Kolegiu rektor-
ky UP v listopadu 2005 (viz ŽUP č. 12, str. 5).
Senátory UP bylo Vnitřní hodnocení UP v období
2003–2005 schváleno s tím, že předložená verze
bude doplněna o tabulku srovnání jednotlivých fa-
kult UP ve vztahu počtu studentů k dalším ukazate-
lům. Dokument schválila VR UP a projednalo ji
Kolegium rektorky UP. Dílčí hodnotící zprávy jsou
k dispozici na www.upol.cz/odkazy/uredni-deska/.
* Finanční toky z MŠMT ČR na VVŠ. Před rokováním
o obecných pravidlech dělení financí v rámci UP podal
komentář o zdrojích rozpočtu UP a jejich použití Ing.
J. Jirka, a doc. R. Horák, prorektor UP (viz www.upol.cz/
odkazy/organy-up/akademicky-senat-up/).
* Metodika dělení dotací MŠMT ČR na UP v roce
2006. Návrh vzorce dělení financí v rámci UP předložila
AS UP rektorka UP prof. J. Mačáková. Příslušný
materiál byl projednán s tajemníky fakult, děkanům byl
zaslán k informaci. Aktuální návrh se od loňského liší
dvěma novými položkami, a to položkou Motivační
fond a položkou Fond na oslavy UP. Výše dotace pro
centrální jednotky UP je v příslušném dokumentu
vyjádřena shodně s rokem předešlým, tedy procentem
z dotace A (dotace na studijní programy) + B1 (studijní
programy, nárůst počtu studentů). Ekonomická komise
AS UP se vyjádřila k předložené osnově v obecném
měřítku souhlasně. Nesouhlas však vyjádřila s tím, aby

se v dělení dotace a v návrhu rozpočtu UP na rok 2006
mechanicky opakovaly procentní podíly z dotace A + B1
pro CP a CJ z roku 2005, jak jsou uvedeny v předložené
Metodice dělení dotace 2006. EK AS UP trvá na tom,
aby navržená výše dotace pro centrální jednotky
a centrální prostředky v roce 2006 byla ekonomicky
zdůvodněna. Ekonomická komise AS UP dále očekává,
že návrh dělení dotace na UP na rok 2006, jenž předloží
nový rektor UP, bude reagovat na usnesení AS UP ze
dne 5. 10. 20051. V závěru rokování AS UP schválil
Metodiku dělení dotací MŠMT ČR na UP v roce 2006,
kterou předkládá rektorka UP ve znění pozměňovacího
návrhu JUDr. Tomoszka. („Výše dotace pro centrální
jednotky UP bude určena absolutní částkou, která bude
stanovena na základě ekonomického zdůvodnění.“)
* Spisový a skartační řád UP. Návrh Spisového
a skartačního řádu UP doporučil k přijetí Zemský
archiv v Opavě. Tato hlavní norma UP nahradí dosa-
vadní hlavní normu B1-9/2001 Spisový řád UP, nava-
zuje na nový zákon č. č. 499/2004 Sb. o archivnictví
a spisové službě, na vyhlášku č. 646/2004 Sb.
o podrobnostech výkonu spisové služby a na čl. 12
Vnitřního řádu UP. AS UP Spisový a skartační řád UP
schválil. Archiv UP úspěšně prošel akreditací a stal se
specializovaným archivem veřejné vysoké školy. Akre-
ditaci prováděla Archivní správa MV ČR.
* Opatření vyplývající z interního auditu a kontroly na
FF UP. O přijatých usneseních AS FF UP ve věci
hospodaření FF UP informoval AS UP Mgr. J. Dürr
a prof. I. Barteček, děkan FF UP. Byla provedena
restrukturalizace ekonomického oddělení k 1. 12. 2005,
na základě výběrového řízení byly přijaty nové pracov-
nice a stanoveny nové pracovní náplně, byla vydána
opatření děkana vedoucí k transparentnosti, doložitel-
nosti a kontrole jednotlivých ekonomických činností, na
základě výběrového řízení byl ředitelem Letní školy
slovanských studií jmenován Mgr. Pořízka, nové vedení
FF UP vyhlásí výběrové řízení na tajemníka FF UP.

AS UP vzal tyto informace na vědomí a vyjádřil
podporu snaze vedení FF UP o odstranění zjištěných
nedostatků.

-map-
1 EK AS UP zvážila průběh a výsledky dělení dotace MŠMT ČR
a schvalování rozpočtu UP v letech 2004 a 2005. AS UP schválil
usnesení k přípravě dělení dotací MŠMT ČR a rozpočtu UP na rok
2006, které shrnulo následující teze: dosavadní metodika dělení
dotace MŠMT ČR na UP upřednostňuje financování centrálních
jednotech před fakultami, což AS UP pokládá za nepřijatelné;
AS UP požaduje, aby vedení UP zrušilo paušální financování
některých jednotek IC UP (VUP, AVC, KS) a CCA, které nemá vazbu
na jejich výkonnost, a zajistilo reálné platby za skutečně odebrané
zboží a služby, případně aby vytvořilo jiné účinné mechanismy,
které budou zřetelně zaručovat hospodárné nakládání s finančními
prostředky určenými pro centrální jednotky; výše finančních pro-
středků požadovavaných pro centrální jednotky a centrální pro-
středky UP, zejména jejich nárůst, musí být ekonomicky zdůvodně-
na; významnou položku rozpočtu UP představuje v současnosti
financování rozvojových programů z prostředků přidělovaných
MŠMT ČR; AS UP pokládá za nutné, aby realizace, struktura
a efektivita vynakládaných finančních prostředků byla veřejně
kontrolovatelná (např. formou veřejné obhajoby).

Z jednání Akademického senátu UP

Nový přístroj ve FNO lépe určuje příčiny závratí

Přístroj byl pořízen takřka za milion korun, pro-
středky věnovala Nadace Duhová energie. Do konce
ledna by podle slov prof. Stárka mělo ještě probíhat
zaškolování personálu a zkušební provoz.

-eh-, foto -tj-

Rektorka UP ve snaze povzbudit literární tvorbu
studentů a umožnit tvůrcům dialog

s posuzovateli jejich práce vyhlašuje
12. ročník veřejné literární soutěže

pro studenty UP
Podmínky soutěže: Předložit v oboru poezie

5–10 textů, v oboru próza (povídka, novela, esej) text
do 30 stran, v oboru drama text hry, a to ve třech
kopiích, z nichž každá bude označena jménem,
fakultou, ročníkem, studovaným oborem a domácí
adresou. (Stranou se míní strojopis – počítačový
text – o 30 řádcích a 65 úhozech.)

Závěrečný termín odevzdání prací je 31. březen
2006.

Za nejlepší práce budou uděleny ceny, a to
1. cena – 2 000 Kč, 2. cena – 1 500 Kč, 3. cena –
1 000 Kč.

Porota nemusí všechny ceny udělit. Ceny se
nerozdělují ani nezdvojují. Soutěžní práce budou
hodnoceny odbornou porotou, kterou jmenuje rektor-
ka UP.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny v květnu 2006
a zveřejněny v Žurnálu UP. Autoři vítězných prací se
zúčastní hodnotícího semináře.

Soutěžní příspěvky zasílejte na adresu: Sekretariát
rektorky UP, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc; obálku
označte heslem „Literární soutěž“.

Vyhlášení Ceny děkana LF
za studentkou vědeckou práci za rok 2005
Do 31. 1. 2006 je možno předkládat práce ucházející
se o udělení Ceny děkana LF UP za nejlepší student-
skou vědeckou práci za rok 2005.

Cena děkana LF UP se uděluje pregraduálním
nebo postgraduálním studentům LF UP za význam-
nou vědeckou publikaci vydanou tiskem (dle odstav-
ce 5 „Statutu Ceny děkana Lékařské fakulty UP“).

Práce předkládají jejich autoři v jednom vyhotovení
ve standardní úpravě (pevně spojené listy) nebo ve
formě separátního výtisku referátu vědy a výzkumu
Děkanátu LF UP v Olomouci ve stanoveném termínu.

Přihlášky k dispozici na ref. vědy a výzkumu DLF
nebo ke stažení http://www.upol.cz/zpravy/aktuality/
zprava/article/2026/948/.

Olomouc opět udělí Ceny města
Letos budou již podeváté uděleny Ceny města Olo-
mouce za významnou činnost nebo dílo, které uděluje
Zastupitelstvo města Olomouce v oblastech: hudba;
přírodní vědy; užité umění; architektura a urbanismus;
výtvarné umění; technický pokrok; literární činnost;
dramatické umění; společenské vědy; hospodářský
rozvoj; sport; žurnalistika a publicistika; počin roku;
jiné.

Občané a organizace mohou podávat návrhy na
udělení ceny písemnou formou na adresu Magistrát
města Olomouce, odbor vnějších vztahů a informací,
pan Línek, Dolní náměstí 47 (tel.: 585 513 387), a to
do 28. února 2006. Návrhy je možné rovněž zasílat
na adresu: josef.linek@mmol.cz.

Obhajoba rozvojových projektů
řešených v roce 2005 na LF UP
Dne 9. 2. 2006 ve 14.00 hodin proběhne v Malé Levé
posluchárně Teoretických ústavů obhajoba rozvojo-
vých projektů řešených v roce 2005: Habilitační říze-
ní LF (prof. Ulrichová), Nové vzdělávací programy ve
zdravotnických profesích (2×; Mgr. Špirudová), Mobi-
lita studentů (prof. Kolek), Transkulturní zdravotní péče
(Mgr. Ivanová), Transformované studijní programy
(2×; Mgr. Špirudová), Multimediální interaktivní vý-
ukový program (prof. Mihál), Přijímací řízení LF UP
(Mgr. Špirudová), Přijímací řízení LF UP (doc. Kolár),
RP – Laboratoře zubního lékařství (prof. Šimánek),
Modulární skladba ekonomických disciplín (prof. Glad-
kij), E-learning na UP (Mgr. Špirudová).
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NA AKTUÁLNÍ TÉMA
Grantová agentura ČR podpořila 21 nových projektů UP
Předsednictvo Grantové agentury ČR v závěru loňského roku rozhodlo o udělení grantů novým
standardním a postdoktorským projektům v roce 2006. GA ČR v tomto roce podpoří celkem
754 nových projektů výzkumu a vývoje v částce zhruba 505 milionů korun. Hlavní podíl
(460 mil. korun) představuje podpora 589 standardních projektů všech vědních oborů, další
část prostředků (45 mil. korun) poskytne na podporu mladých vědeckých pracovníků formou
postdoktorských grantů.

Univerzita Palackého letos podala bezmála 70 žádostí, uspěla v jedenadvaceti případech
a získala tak celkem necelých deset miliónů Kč. V porovnání s loňskem tak GA ČR podpořila
na UP o pět výzkumných projektů méně.

Nejvíce financí ze státního rozpočtu prostřednictvím GA ČR získá opět Přírodovědecká
fakulta s 11 výzkumnými projekty. Finanční podporu dále obdrží Filozofická fakulta pro čtyři
výzkumné projekty, Lékařská fakulta a Právnická fakulta, které uspěly se dvěma výzkumnými
projekty, Cyrilometodějská teologická fakulta a Pedagogická fakulta s jedním projektem.

Grantová agentura ČR poskytuje granty či účelové finanční prostředky z kapitoly (321)
státního rozpočtu. Letošní celková úspěšnost počtu udělených grantů k počtu podaných
návrhů projektů je srovnatelná s loňskem.

(Více informací je k dispozici na www.gacr.cz.)

Upozornění SKaM
Menza Neředín bude z provozních důvodů dne
30. 1. 2006 otevřena pouze do 17.30 hod. Poslední
objednávky hotových jídel a minutek je možné realizo-
vat do 17.00 hod.

Děkujeme za pochopení.
SKaM

Děkan Filozofické fakulty UP vypisuje
výběrové řízení

na níže uvedená místa:
– vedoucí studijního oddělení s nástupem od

1. 3. 2006; požadavky: vysokoškolské vzdělání
v humanitních oborech (Filozofická fakulta), sou-
vislá organizační praxe (min. pět let) u jednoho
zaměstnavatele, pasivní znalost dvou světových
jazyků, znalost práce na PC.

– tajemníka fakulty s nástupem od 1. 4. 2006;
požadavky: vysokoškolské vzdělání ekonomické-
ho nebo manažerského směru, kompetence pro
vedení pracovníků a řízení administrativy fakulty,
schopnost koncepční práce v oblasti financování,
tvorby rozpočtu investiční výstavby, organizátor-
ské kompetence v řízení technických záležitostí
chodu firmy střední velikosti, souvislá praxe v řízení
firmy (nejlépe v resortu školství), min. pět let
u jednoho zaměstnavatele.
Přihlášky do výběrového řízení, doložené struč-

ným životopisem a dokladem o dosaženém vzdělání,
přijímá personální oddělení Filozofické fakulty UP,
Křížkovského 10, 771 80 Olomouc, nejpozději do čtyř
týdnů po uveřejnění.

Právnická fakulta UP
přijme

zaměstnance na pozici referent/referentka
zahraničního oddělení

Podmínky: dokončeno VŠ vzdělání, výborná zna-
lost dvou světových jazyků, znalost práce na PC,
občanská bezúhonnost

Přihlášky písemné, doložené strukturovaným živo-
topisem a přehledem dosavadní praxe zašlete na
adresu: Děkanát Právnické fakulty UP, tř. 17. listopa-
du 8, 771 11 Olomouc, fax: 585 637 506.

Bližší informace na tel: 585 637 531, pí Hanková.
Termín přihlášek: do 15. 2. 2006, předpokládaný

nástup březen 2006.

Nadace Český literární fond vypisuje
výběrové řízení

na poskytnutí grantů
a stipendií v roce 2006,

a to z vlastních prostředků a z výnosu prostředků
Nadačního investičního fondu v roce 2005.

Veškeré informace včetně formulářů a uzávěrky
podání žádostí jsou k dispozici na internetových
stránkách nadace: www.nclf.cz, event. v sídle Nadace
Český literární fond, 120 00, Praha 2, Pod Nuselskými
schody 3 (telefon: 222 560 081-2, fax: 222 560 083,
e-mail: nclf@vol.cz, nadace@nclf.cz).

Cena Josefa Hlávky za rok 2005
Také v letošním roce bude Nadace Český literární fond
společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávko-
vých udělovat Ceny Josefa Hlávky za původní knižní
práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikova-
nou v České republice v hodnoceném kalendářních
roce.

Návrhy na ocenění (včetně 1 výtisku publikace)
může zaslat každá právnická i fyzická osoba do
31. ledna 2006 na adresu: Nadace Český literární
fond, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2,
telefon: 222 560 081–2, www.nclf.cz, fax: 222 560 083,
e-mail: hajkova@nclf.cz.

M. Hronová

Prof. D. Krupka, DrSc. (PřF): Globální analýza a její
aplikace (808 tis. Kč; 3);
Doc. J. Řeháček, Ph.D. (PřF): Charakterizace a využití
prostorových stupňů volnosti světla (609 tis. Kč; 3);
Prof. E. Majerníková, DrSc. (PřF): Chaos v nelineár-
ních elektron-fononových kvantových systémech
(462 tis. Kč; 3);
Doc. V. Voženílek, CSc. (PřF): Vizualizace, interpre-
tace a percepce prostorových informací v tematic-
kých mapách (434 tis. Kč; 3);
Doc. L. Bocák, Ph.D. (PřF): Neotenie a speciace
u Elateroidea (538 tis. Kč; 3);
MUDr. V. Raclavský, Ph.D. (LF): Odpově� na hypoxii
u patogenní kvasinky Cryptococcus neoformans
(1 220 tis. Kč; 3);
Prof. P. Ambros, Th.D. (CMTF): Kontinuita a diskonti-
nuita tradic křes�anského Východu (526 tis. Kč; 3);
Doc. N. Šišková, Ph.D., (PF): Proces konstitucionali-
zace EU a jeho dopady (348 tis. Kč; 2);
PhDr. J. Zapletalová (FF): Andrea Lanzani [1641–1712]
(105 tis. Kč; 3);
PhDr. L. Křupková, Ph.D. (FF): Korespondence Ví-
tězslava Nováka v letech 1915–1949 (170 tis. Kč; 2);
Doc. J. Štefanides (FF): Identifikace německojazyč-
ných městských divadel na Moravě a ve Slezsku
(751 tis. Kč; 3);
Prof. I. Frébort, CSc., Ph.D. (PřF): Alternativní cesta
degradace cytokininů (1 001 tis. Kč; 3);
Doc. M. Navrátil, CSc. (PřF): Epidemiologie stolburu
(377 tis. Kč; 3);
Mgr. P. Galuszka, Ph.D. (PřF): Fyziologické odpovědi
rostlin s endogenně změněným obsahem cytokininů
(918 tis. Kč; 3);
RNDr. T. Gucký, Ph.D. (PřF): Studium syntézy, reakti-
vity a biologické aktivity některých nových kondenzo-
vaných heterocyklických sloučenin s chinolinovým
jádrem (170 tis. Kč; 3);
Mgr. J. Vrba, Ph.D. (LF): Změny exprese prozánětli-
vých enzymů vyvolané isochinolinovými alkaloidy
v průběhu diferenciace promyelocytů na neutrofily
(348 tis. Kč; 3);
Mgr. M. Otyepka, Ph.D. (PřF): Flexibilita, solvatace
a interakce s léčivy farmakologicky aktivních enzymů
cytochromů P450 (298 tis. Kč; 3);

Počty grantů udělených GA ČR na projekty UP v na rok 2006 podle jednotlivých fakult

Fakulta počet přijatých získaná částka
projektů (v tis. Kč)

Cyrilometodějská teologická fakulta 1 526
Fakulta tělesné kultury 0 –
Filozofická fakulta 4 1 170
Lékařská fakulta 2 1 568
Pedagogická fakulta 1 123
Právnická fakulta 2 437
Přírodovědecká fakulta 11 5 775
Celkem 21 9 599

Přehled grantů udělených GA ČR na projekty,
jejichž řešení bude zahájeno v roce 2006

Vysoká škola Počet grantů se zahájením
                             řešení v roce 2006

1. UK Praha 116
2. ČVUT Praha 49
3. VUT Brno 48
4. MU Brno 44
5. VŠB – TU Ostrava 29
6. VŠCHT Praha 23
7–8. VŠE Praha 21
7–8. UP Olomouc 21
9. ZU Plzeň 13
10. JU České Budějovice 12
11. OU Ostrava 10
12. UTB Zlín 10
13. ČZU Praha 10
14. MZLU Brno 9
15. VF Brno 7
16. TU Liberec 6
17. Univerzita Pardubice 6
18. Slezská univerzita Opava 5
19. Univerzita Hradec Králové 5
20. UJEP Ústí nad Labem 4
21. AMU Praha 3
22. JAMU 2

Přehled grantů udělených Grantovou agenturou ČR na projekty, jejichž řešení bude
zahájeno v roce 2006 (v závorce jsou uvedeny finanční částky a doba řešení)

RNDr. P. Ptáček, Ph.D. (PřF): Strategické služby,
regionální rozvoj a postkomunistická transformace:
směrem ke znalostní ekonomice? (160 tis. Kč; 3);
Mgr. J. Špička, Ph.D. (FF): Politická tematika v díle
Franceska Petrarky (144 tis. Kč; 3);
Mgr. J. Langer, Ph.D. (PdF): Taktilní znakový jazyk
pro hluchoslepé (123 tis. Kč; 3);
JUDr. L. Michna, Ph.D. (PF): Vymahatelnost práva –
prostředky k zajištění efektivity občanského soudní-
ho řízení (89 tis. Kč; 3).
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Můžete ve stručné pozvánce komento-
vat program nadcházejících oslav?

Výročí spojená s obnovením vysokého škol-
ství v Olomouci jsou vlastně dvě. 21. února 1946
bylo obnovení univerzity uzákoněno, rok na to,
ve výroční den přijetí zákona, 21. února 1947,
byla Univerzita Palackého za přítomnosti prezi-
denta republiky Edvarda Beneše slavnostně
otevřena. Otevření Univerzity Palackého bylo
stvrzeno slavnostní inaugurací prvního rektora
prof. J. L. Fischera. Dobu mezi únorem 2006
a únorem 2007 lze proto chápat jako širší
období, kdy se bude univerzita, její fakulty
a pracoviště při různých příležitostech vracet
ke své historii. Hlavní část oslav proběhne
ovšem v únoru 2006. Chtěl bych upozornit
alespoň na některé akce.

Oslavy zahájí ohlédnutí do historie staré
i obnovné olomoucké univerzity, které široké
veřejnosti zprostředkují v rámci muzejních
čtvrtků ve Vlastivědném muzeu prof. J. Fia-
la, CSc., a ředitel Archivu UP PhDr. P. Urbášek.
Ve výroční den, tedy 21. února 2006, upozorní
veřejnost na významný časový mezník olo-
moucké zvony všech kostelů. Ty se na počest
univerzity rozezní stejně tak, jako tomu bylo
před šedesáti lety, kdy přijetí zprávy o jedno-
myslném schválení zákona sněmovnou napl-
nilo obyvatele města pocitem hrdosti a zadosti-
učinění. Patrně se tak stane v době, kdy bude
Mons. Jan Graubner celebrovat v katedrále
sv. Václava slavnostní bohoslužbu pro Univer-
zitu Palackého.

Na následující den – 22. února – připravila
Katedra hudební výchovy PdF k výročí univer-
zity slavnostní koncert. Symbolickým vrcho-
lem únorového programu bude inaugurace
rektora univerzity a děkanů čtyř fakult. Nelze
opomenout Ples Univerzity Palackého a Klubu
absolventů a příznivců UP k 60. výročí obno-
vení olomoucké univerzity, jenž únorové osla-
vy zakončí.

V rámci oslav nabídlo vedení Univerzity
Palackého pracovištím olomoucké univer-
zity, stejně tak studentům, prezentovat svou
činnost. S jakým ohlasem se tato výzva
setkala?

Ozvala se řada pracoviš�. Připravují vlastní
akce, které jsou zveřejněny v tištěném Kalen-
dáři akcí UP na rok 2006. Podle rostoucího
zájmu lze předpokládat, že se další pracoviště
ještě ozvou. Mají možnost kalendář akcí prů-

K poctě Univerzity Palackého se po šedesáti letech
znovu rozezní olomoucké zvony
Za necelý měsíc uplyne přesně 60 let ode dne, kdy Prozatímní Národní
shromáždění přijalo zákon o obnovení olomoucké univerzity pod náz-
vem Univerzita Palackého. Šedesátileté jubileum obnovení si akademic-
ká i neakademická obec připomene koncem února sérií doprovodných
akcí. Jak budou oslavy vypadat? Kdo z gratulantů bude významnému
časovému mezníku přítomen? Za Komisi pro oslavy 60. výročí obnovení
Univerzity Palackého i na tyto dotazy odpovídá v krátkem rozhovoru
PhDr. T. Hrbek, kancléř UP:

běžně doplňovat a upřes-
ňovat v elektronické po-
době na webu UP.
V současné době byla
např. svolána komise pro výběr kandidáta
z řad významných absolventů UP pro prone-
sení prestižní přednášky, podporované i Klu-
bem absolventů a příznivců UP a Statutárním
městem Olomouc. K výročí se jistě přihlásí
i mezinárodní festival AFO 2006. V letošním
roce bude univerzita opět udílet Cenu Františ-
ka Palackého. Jako zajímavost bych uvedl, že
na výzvu reagoval rovněž Radioklub Univerzity
Palackého, který hodlá rozeslat do celého
světa, jako potvrzení dosažených radioama-
térských spojení univerzitní stanicí OK2KOV,
příležitostné QSL lístky. Univerzita Palackého
tak bude propagována po celém světě. (Pozn.
red.: tyto lístky byly již rozesílány v roce 1973,
a to při příležitosti 400. výročí založení univer-
zity a taktéž v roce 1996 při příležitosti
50. výročí obnovení UP).

Které z řady jmenovaných akcí jsou
určeny široké veřejnosti?

Akce jsou většinou otevřené veřejnosti,
protože jsme si vědomi sounáležitosti naší
vysoké školy a Olomouce, jejíž občané před
60 lety obnovení olomoucké univerzity s nad-
šením přivítali. Proto jsme se také rozhodli
zveřejnit program únorových akcí na plakátu
a v olomouckých informačních periodikách.
Chceme, aby olomoucká veřejnost výročí své
univerzity vnímala. O akcích budeme také na
zvláštní tiskové konferenci informovat média.

Při příležitosti inaugurace rektora a dě-
kanů čtyř fakult UP se do Olomouce sje-
dou nejen významní představitelé vyso-
kých škol. Můžete být – pro jakési „dokres-
lení“ slavnostní atmosféry – i v této oblasti
konkrétní?

Inaugurace rektora a děkanů, kteří jsou
jmenováni do svých funkcí ve stejném termí-
nu, se od roku 1990 spojuje s výročím inaugu-
race prvního rektora Univerzity Palackého.
Letos se inaugurace bude konat v Regionál-
ním centru Olomouc. Tento slavnostní akt je
proti tradici o dva dny posunut, a to proto, že
na 23. února spadá zasedání České konferen-
ce rektorů. Univerzita Palackého využila příle-
žitosti a nabídla ČKR pro toto zasedání hosti-
telství. Inaugurace bude bezprostředně před-
cházet před zahájením zasedání ČKR, lze
proto přepokládat, že se slavnosti zúčastní
velký počet rektorů českých vysokých škol.
Zváni jsou i rektoři zahraničních univerzit,
s nimiž má UP uzavřenu smlouvu o spolupráci,
a děkani českých a slovenských partnerských
fakult. Inaugurace rektora a děkanů bude
příležitostí setkat se s představiteli města,
kraje, hospodářské a kulturní sféry. K barev-
nosti inauguračního ceremoniálu přispěje
i přítomnost standarty, kterou v roce 1946
věnoval univerzitě tehdejší Svaz vysokoškol-
ského studentstva. Poprvé byla použita při
inauguraci J. L. Fischera v roce 1947 a nesl ji
student doprovázený studentskými strážci
s šerpami v městských barvách. I při letošní
slavnosti studenti, opásaní šerpami, tuto stan-
dartu ponesou. V mezidobí mezi inaugurace-
mi lze standartu vidět ve velké zasedací síni
Rektorátu UP.

Ptala se
M. Hronová, foto archiv ŽUP

Soutěž mladých analytických chemiků
letos na UP

Ve dnech 30. a 31. 1. 2006
pořádá Katedra analytické
chemie PřF UP ve spolu-
práci s Českou společ-
ností chemickou a firmami
Merck, s. r. o., Bors-
odChem MCHZ, s. r. o.,
a Hanácká kyselka, s. r. o.,
již 9. ročník celostátní

soutěže s mezinárodní účastí o nejlepší studentskou
vědeckou práci v oboru analytická chemie O cenu
firmy Merck.

Bližší informace o soutěži je možné najít na http://
ach.upol.cz/soutez.

Pobytové akce v době jarních prázdnin
Sněženky a machři aneb Z hanácké metropole na
severní pól – týdenní lyžařská a snowboardová škola
pro děti od 12 do 16 let. Místo: Kouty nad Desnou,
chata „U Pelikána“. Termín: 4.–10. 3. 2006. Cena
2 800 Kč (včetně DPH 3 340 Kč).

Harry Potter na horách – jarní prázdniny pro děti
od 6–11 let. Termín: 4.–10. 3. 2006. Místo: Horní
Bečva, hotel Kahan. Cena 2 750 Kč (včetně DPH
3 280 Kč).

Rodiče a děti na horách – každý den nové
dobrodružství s pohádkovými postavami, jež pomo-
hou vysvobodit princeznu Arabelu ze spárů zlého
čaroděje Rumburaka. Místo: Horní Bečva (Beskydy),
dvouhvězdičkový hotel DUO nebo hotel Kahan. Ter-
mín: 4.–10. 3. 2006.

Jarní prázdniny Olomouc 2006 – příměstský tábor
pro děti od 5 do 14 let. Termín 6.–10. 3. 2006.
V programu (denně 7.30–16 hod.) sportovní a spole-
čenské hry venku i v budově, výlety, návštěva bazénu,
soutěže, zpívání, výtvarné aktivity atd. Místo: Dům dětí
a mládeže Olomouc. Cena: 700 Kč/týden, 150 Kč/den.

Podrobné informace na http://ascup.upol.cz nebo
na tel. č. 585 636 452, 51; 775 912 040, e-mail:
hana.vyroubalova@upol.cz.

Fakultní nemocnice Olomouc pořádá
27. 1. 2006 v prostorách

Regionálního centra Olomouc
Reprezentační ples

V programu vystoupí jako hlavní host večera
P. Muk, příznivce legendárních Beatles potěší revivalo-
vá kapela Pangea a k tanci a poslechu bude hrát
skupina Galaxy. Zpestřením bude i ukázka spojení
tance s bojovým uměním nebo show s kolty. Připra-
vena je rovněž ochutnávka vín a míchaných nápojů.
Programovou paletu doplní také jazz v podání Jazzyko-
lamu a cimbálová muzika.

Ples začíná v 19.30 hod. Vstupenky lze zakoupit
v pokladně budovy ředitelství v areálu FNO.

Každý, kdo si zakoupí vstupenku, podpoří hema-
to-onkologické oddělení Dětské kliniky FNO, na níž je
určen výtěžek plesu.

Miss Academia oslaví desáté narozeniny
Do 9. 2. 2006 se mohou uchazečky o titul Miss
Academia 2006 přihlásit do soutěže, kterou na příští
rok již tradičně připravují studenti Fakulty multimediál-
ních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Jubilejní desátý ročník soutěže o „nej… vysokoško-
lačku“ (a také o Miss Academia Press a Miss
Academia ON-LINE), který se bude odvíjet ve znamení
oslav kulatého výročí, vyvrcholí finálovým večerem
5. 4. 2006 ve zlínském Velkém kině.

Soutěžící studentky, navštěvující vysoké školy
a vyšší odborné školy v ČR, budou pozvány na
semifinále, které proběhne 10.–12. 2. 2006 a v jehož
průběhu odborná porota vybere deset finalistek.

Další informace viz www.missacademia.cz.
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Jubilea

Katedra výtvarné výchovy PdF UP spolu s agenturou
Schola servis letos uspořádá několik tvořivých setká-
ní výtvarných pedagogů v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků. Akreditované semináře
v rámci projektu Učím, učíš, učíme VV jsou určeny
učitelům všech stupňů ZŠ i SŠ, kteří se zajímají
o problematiku výtvarné výchovy. Všechny semináře
jsou také vhodné pro studenty učitelství výtvarné
výchovy a studenty učitelství pro MŠ a 1. stupeň ZŠ,
kteří mají zajištěn bezplatný vstup.

Témata jednotlivých setkání jsou aktuální a zamě-
řená na praxi výtvarné výchovy. První setkání, které se
uskuteční v prostorách KVV již 8. 2., se bude věnovat
prezentaci institucí, které mohou být učitelům výtvar-
né výchovy nápomocny při realizaci školních vzdělá-
vacích programů.

Své programy určené školám a veřejnosti nabídne
Muzeum umění Olomouc, které se prostřednictvím
svého lektorského oddělení zaměřuje na zprostředko-
vání výtvarného umění, a to formou galerijních anima-
cí, komentovaných přehlídek aj.

Vlastní výtvarné programy určené školám a učite-
lům výtvarné výchovy bude prezentovat také olo-
moucký Dům dětí a mládeže, který se stal mimo jiné
respektovaným garantem krajských kol výtvarných
soutěží, vyhlašovaných MŠMT (především Evropa ve
škole).

Neziskový sektor olomouckého regionu bude re-
prezentovat P-centrum a výtvarná studia pro děti
Pinocchio a Studio Experiment.

Toto první z řady setkání se pod názvem Partneři
učitelů VV uskuteční 8. 2. 2006 ve 14.30 hod.

v prostorách Katedry výtvarné výchovy PdF UP
(konvikt).

Již nyní KVV připravuje také další setkání výtvar-
ných pedagogů, které bude zaměřeno na problemati-
ku rámcových a školních vzdělávacích programů ve
výtvarné výchově. Na toto téma budou hovořit autoři
vzdělávacího obsahu oboru Výtvarná výchova v RVP
M. Pastorová a J. Vančát. Kromě informací o RVP
a vzdělávací oblasti Umění a kultura bude možno
konzultovat rozpracované školní vzdělávací programy
a konkrétní rozpracování obsahu učiva jednotlivých
domén do období. Setkání pod názvem Rámcové
a školní vzdělávací programy ve výtvarné výchově
uzavře tvořivá dílna.

Třetí setkání výtvarných pedagogů ponese název
Nad moderními metodami výuky VV a učebními
materiály a půjde o setkání s další významnou
osobností oboru M. Fulkovou, která je autorkou
učebnic výtvarné výchovy.

Projekt Učím, učíš, učíme VV uzavře grafická
dílna pro učitele VV, která se uskuteční v olomouc-
kém výtvarném studiu Pinocchio.

Všichni účastníci připravovaných setkání obdrží
doklad o absolvování akreditovaných seminářů, bližší
informace naleznou zájemci na www.ssspv.cz, kde je
možné stáhnout přihlášku na jednotlivé akce. Přihláš-
ky je možné zasílat na adresu Schola servis –
centrum vzdělávání a středisko služeb školám, Pros-
tějov, pracoviště Olomouc, Kavaleristů 6. Bližší infor-
mace poskytnou také K. Seidlová, tel. 585 203 127
a P. Šobáňová, tel. 585 635 444.

Mgr. P. Šobáňová

Učím, učíš, učíme výtvarnou výchovu

Na základě akreditace, kterou Přírodovědecká fakulta
obdržela v říjnu 2005, se pro akademický rok
2006/2007 otevírají nové studijní obory Aplikovaná
informatika (prezenční studium bakalářské), Opto-
metrie (prezenční studium bakalářské) a Biofyzikální
chemie (prezenční studium magisterské navazující).

Bakalářské studium Aplikované informatiky, které
garantuje Katedra informatiky, je součástí studijního
programu Informatika, připravující odborníky v oblasti
informatiky. Absolvent se může uplatnit jako progra-
mátor, správce databázových a informačních systé-
mů, správce počítačových sítí apod. v soukromých
firmách či státních institucích.

Garantem bakalářského studijního oboru Optome-
trie (studijní program Specializace ve zdravotnictví) je
Katedra optiky, výuku zajiš�ují také ústavy LF UP,
zejména Oční klinika, která je odborným garantem
oboru na LF UP. Absolvent nachází uplatnění jako
optometrista ve zdravotnických zařízeních ve smyslu
zákona o nelékařských zdravotnických povoláních,
dále se může uplatnit v aplikačních centrech kontakt-
ních čoček a v provozovnách oční optiky, v obchodní
činnosti s kontaktními čočkami, optickými, oftalmolo-
gickými a dalšími lékařskými přístroji a optickým
materiálem, ve výrobě brýlových skel, brýlových
obrub, kontaktních čoček apod.

Navazující magisterské studium Biofyzikální che-
mie (studijní program Chemie) garantuje Katedra
fyzikální chemie. Studijní plán je sestaven tak, aby
absolvent studijního programu získal solidní základy
celého interdisciplinárního oboru biofyzikální chemie,
tedy jak z oblasti fyzikální chemie, kvantové chemie,
tak i biochemie, molekulární biologie a genetiky.
Absolvent nalezne uplatnění ve všech oborech využí-
vajících metody molekulového modelování, bioinfor-
matiky a fyzikální chemie a dále v různých oborech
chemického, farmaceutického, biotechnologického
a potravinářského výzkumu.

Podrobnější informace o těchto oborech a pod-
mínkách přijímacího řízení najdete na stránkách Příro-
dovědecké fakulty UP (http://www.upol.cz/fakulty/
prf/aktualni-sdeleni-prf/).

-red-

Realizace projektu FRVŠ č. 3158/2005 umožnila
vytvoření elektronické informační služby (internetové-
ho portálu) zaměřené na poskytování poradenského
a konzultační servisu z ob-
lasti problematiky vzdělává-
ní osob se speciálními vzdě-
lávacími potřebami, která je
v současné době spuštěna
pod názvem Poradenství
a konzultace pro osoby se
speciálními vzdělávacími po-
třebami na webové adrese
http://poradna.upol.cz.

Na tomto serveru jsou
poskytovány informace z ob-
lasti vzdělávání osob se zdra-
votním postižením a s po-
ruchami komunikace, včetně legislativních informací.
Týmem zabezpečujícím odbornost a nyní již také
částečně administraci a redakci serveru jsou pracov-
níci Katedry speciální pedagogiky PdF UP, čímž je
zajištěna odborná kvalita stránek a jejich provázanost

Chemici z Univerzity Palackého dokázali jako první
v zemi až do detailu odhalit, zda červené víno
obsahuje opravdu originální barvivo dané odrůdy,
nebo je v nápoji nahrazuje či doplňuje falzifikát.
Odborníci totiž již několik let zkoumají takzvané
anthokyaniny, které mimo jiné mohou za barvu
červeného vína, jsou ale zároveň prospěšné i lidské-
mu zdraví.

Barva je u červeného vína jedním ze základních
prvků, podle kterého konzument nápoj hodnotí.
Proto se najdou vinaři, kteří v případě nevýrazné
barvy přírodě pomůžou a nedodrží profesní etiku.
„Dokážeme rozpoznat syntetická i přírodní barviva,
odhalíme, zda vinař nabízí autentický produkt, nebo
přibarvil víno barvivy z plodů bezu černého nebo
jiného přírodního zdroje. Pracujeme na metodách
dovolujících identifikaci odrůd, případně jejich smě-
sí“, vysvětlil P. Bednář z laboratoře analytické che-
mie PřF UP.

5 V pracovně rektorky UP prof. J. Mačákové, CSc.,
obdrželi 17. 1. 2005 zlaté medaile Za zásluhy
o rozvoj UP prof. V. Ščudla, CSc. (na snímku
vpravo), přednosta III. interní kliniky FNO a LF UP
a PaedDr. V. Štekr, dr., dnes externí pracovník
Katedry kinantropologie a společenských věd FTK UP.
Ke gratulantům se připojila také děkanka FTK prof.
H. Válková.

-red-, foto -map-

Blahopřejeme!

V laboratoři analytické chemie PřF UP dokáží odhalit barvení vína
Na tento typ problémů se v rámci EU zaměřují

zejména laboratoře ve vinařských velmocích – Špa-
nělsku, Francii, Portugalsku či Itálii, v Česku umí
detailní rozbor jen chemici v Olomouci.

Analytické pracoviště se k anthokyaninům dostalo
při studiu prospěšnosti látek, obsažených ve víně,
pro lidské zdraví. „Ve víně, a zejména v červeném, je
řada antioxidantů, které dokážou chránit lidské tělo
před volnými radikály. Anthokyaniny patří k nejvý-
znamnějším“, podotkl Bednář. Volné radikály odbor-
níci považují za hlavní škůdce buněk, způsobující
nádorové bujení. Antioxidanty dokážou buňku proti
nim preventivně bránit a zároveň neničí ostatní
buňky.

Anthokyaniny jsou podle vědců vlastně přírodní
UV filtry, které chrání rostliny před nezdravým slu-
nečním zářením. „Díky nim se před mnoha miliony
let mohly rostliny rozšířit z moře na souš“, připomí-
ná P. Bednář. Olomoucká laboratoř analytické che-
mie nyní zkoumá, na co se látky mění v okamžiku,
kdy se dostávají do trávicího traktu člověka.

RNDr. P. Bednář, Ph.D., který se ve své vědecké
práci mj. věnuje také analýze potravin a rostlinného
materiálu, je řešitelem postdoktorského projektu
GAČR „Analýza anthokyaninových barviv vysoko-
účinnými separačními technikami spojenými s hmot-
nostní spektrometrií“.

-jštz-, -red-

Nově otevírané obory
Přírodovědecké fakulty UP

Vznik internetového portálu pro osoby
se speciálními vzdělávacími potřebami na UP

s jinými edukačními poradenskými, konzultačními
a asistenčními aktivitami realizovanými nejenom na
UP, ale také na jiných vzdělávacích institucích v České

republice a v zahraničí. Por-
tál mohou využívat neje-
nom studenti či pedagogo-
vé z různých fakult UP či
z jiných univerzit v ČR, ale
také pedagogové ze základ-
ních či středních škol, kteří
mají zájem o integraci žáků
a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami. Do-
tazovat či informovat se
mohou také rodiče uchaze-
čů o studium či přímo sami
uchazeči.

Kontakt pro zájem o uveřejnění námětů, odkazů či
informací o připravovaných akcích, týkajících se této
oblasti: katerina.vitaskova@upol.cz.

Doc. Mgr. K. Vitásková, Ph.D., Katedra speciální
pedagogiky PdF UP, ilustrační foto archiv ŽUP
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

HABILITACE A PROFESURY

UNIVERZITNÍ PRACOVIŠTĚ INFORMUJÍ

Pedagogická fakulta
Dne 31. 1. 2006 prosince se v rámci jednání

Vědecké rady PdF UP uskuteční následující řízení:
– 9.10 hod. – habilitační řízení v oboru Pedagogika

PaedDr. M. Musilová, Ph.D., odborná asistentka
PdF UP v Olomouci. Předložena habilitační práce
Teorie pedagogické diagnostiky a její reflexe v praxi,
přednáška bude na téma Přínos pedagogické dia-
gnostiky k rozvoji profesních kompetencí učitele.

– 10.40 hod. – řízení ke jmenování profesorkou
v oboru Pedagogika
Doc. H. Lukášová, CSc., vedoucí Katedry PdF OU
v Ostravě, přednese přednášku na téma Proměny
učitelského vzdělávání a pedagogika. Písemná
stanoviska k návrhu vypracovali prof. P. Gavora,
CSc. (PdF UK v Bratislavě), prof. J. Maňák, CSc.
(PdF MU v Brně), prof. V. Švec (CHS UNI UTB ve
Zlíně).

– 12.10 hod. – habilitační řízení v oboru Pedagogika
PhDr. J. Skopalová, Ph.D., odborná asistentka PdF
UP v Olomouci. Předložena habilitační práce Spole-
čenské představy o dětství a představy dětí o „spo-
lečnosti“, přednáška bude na téma Mechanismus
nálepkování a pojetí normality v praxi učitele.

Podzimní sérii koncertů, které se uskutečnily v kapli
Božího Těla UC UP v rámci cyklu koncertů studentů
Katedry hudební výchovy a jejich hostů, zahájil
20. 10. 2005 společný koncert dvou hostujících
souborů. Dětský pěvecký sbor Arietta ZUŠ Mohelnice
pod vedením Z. Jásenské provedl díla A. Michny
z Otradovic, T. Susata a P. Ebena. Ve druhé části večera
se představil Dětský pěvecký sbor MARA z běloruského
Vitebska. Sbormistři M. Titova a B. s G. Koževnikov
připravili program z děl běloruských komponistů, ale
nechyběl ani A. Scarlatti, A. Bruckner, Z. Fibich
a sympatické provedení slovenské lidové písně „Daj
Boh š�astia tejto zemi“. U slovenských kolegů zůstaň-
me v souvislosti s návštěvou Univerzitného spevácké-
ho zboru „Mlados�“ pri pedagogickej fakulte UMB
Banská Bystrica a koncertu, který se uskutečnil 15. 11.
pod vedením dirigenta doc. M. Pazúrika, CSc. (Pro-
gram – M. Schneider-Trnavský, E. Suchoň, G. Palestri-
na, A. Michna, M. Masiarik a další). Polovina koncertu
patřila vystoupení Komorního smíšeného sboru ATENEO
UP (na snímku), který pod vedením sbormistra doc.
P. Režného provedl skladby F. J. Krafta, D. S. Bort-
njanského, K. Burtona aj.

Sérii absolventských klavírních koncertů zahájila
29. 11. E. Rousová, posluchačka 6. ročníku oboru
hudební výchova (hra na klavír) pod pedagogickým
vedením MgA. L. Pulcherta. Náročný program koncer-
tu byl sestaven z klavírních skladeb D. Scarlattiho,
G. F. Händela. L. v. Beethovena, M. Ravela a A. Skrja-

Lékařská fakulta
Na zasedání Vědecké rady LF UP v prostorách

Uměleckého centra UP (Freskový sál, místnost č. 112)
2. 2. 2006 se uskuteční následující řízení:
– 13. 00 hod. – habilitační řízení

MUDr. E. Sovová, Ph.D., MBA, vedoucí oddělení
preventivní kardiologie I. interní kliniky FN a LF UP,
obor Vnitřní nemoci. Habilitační práce má název
Prevence kardiovaskulárních onemocnění, habili-
tační přednáška s tezemi práce „Přínos transeso-
fageální echokardiografie ve stanovení kardiálních
příčin mozkového infarktu“, přednáška na odbor-
ném fóru „Primární prevence KVO – jaká je realita
ve světle nových doporučení“. Přednáška proběh-
la v rámci přednáškového večera Spolku lékařů na
Teoretických ústavech LF UP 19. 10. 2005.

– 14.30 hod. – řízení ke jmenování profesorem
Doc. M. Heřman, Ph.D., přednosta Radiologické
kliniky FN a LF UP, obor Radiologie. Přednáška na
téma „Digitální (r)evoluce v radiologii“.
S habilitační prací je možno se seznámit na

referátu vědy a výzkumu Děkanátu LF.

Berlín za Vídeň?
Univerzita Palackého upustí od účasti na mezinárod-
ním studentském veletrhu ve Vídni, prezentační aktivi-
ty přesune do Berlína. Tato informace s kratičkým
komentářem zazněla na jednání Kolegia rektorky UP
v listopadu 2005. Proč k této změně dochází a co
Univerzitě Palackého přinese? Na to jsme se zeptali
Mgr. Y. Vyhnánkové, vedoucí Kanceláře zahraničních
styků UP:

Veletrh BeSt ve Vídni, kde se dosud UP prezento-
vala, je určen především středoškolákům, jež hledají
uplatnění po maturitě. Mezi vystavovateli tradičně
bývají především rakouské vysoké školy, zejména
Fachhochschulen, a zaměstnavatelé. Zahraniční ško-
ly, kterých se tohoto studentského veletrhu zúčast-
ňuje jen několik, nejsou pro příchozí v této fázi příliš
atraktivní. Ze zkušeností mohu říci, že zájem o studium
na UP byl často omezen na Letní školu slovanských
studií, případně na výuku češtiny pro cizince. Hlav-
ním důvodem naší účasti byla dostupnost veletrhu
jak finanční, tak místní.

Veletrh WorldStudy v Berlíně je naopak zaměřen
na vysokoškolské studium v zahraničí. Vzhledem
k nabídce, kterou poskytuje Univerzita Palackého,
předpokládáme zájem německých studentů o pro-
gramy Filozofické fakulty (CESP a Euroculture), me-
dicínu a také o doktorské programy. Zejména na tyto
se totiž v poslední době množí dotazy právě zájemců
z Německa. Stánek v Berlíně uhradí Národní agentura
Socrates – v Berlíně se pravděpodobně bude pre-
zentovat více českých vysokých škol. Náklady spoje-
né s účastí UP budou tedy poměrně nízké.

Uvedenou změnu považujeme za první projev
změny strategie UP v mezinárodním marketingu,
zároveň doufáme, že do budoucna bude této oblasti
věnována větší pozornost.

-map-

Absolventské koncerty na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UP
bina. Ze stejného ročníku i oboru a(le) pod vedením
MgA. S. Střelcové se konal o dva dny později absol-
ventský koncert J. Neubauerové, která provedla díla
J. S. Bacha, F. Chopina, R. Schumanna a C. Debussy-
ho. Součástí koncertu bylo vystoupení Ženského pě-
veckého sboru DUHA z Ostravy pod vedením doc.
P. Režného (Dvořák, Mozart, Čajkovskij). Dvě poslu-
chačky uspořádaly svůj absolventský klavírní koncert
13. 12. 2005 v jednom večeru. H. Chalabalová (ped.
vedení MgA. Střelcová) provedla v první polovině díla
A. Dvořáka, J. Haydna, D. Šostakoviče a L. Janáčka,
posluchačka J. Laštůvková (ped. vedení MgA. Pul-
chert) naplnila druhou část koncertu skladbami B. Bar-
tóka, L. v. Beethovena a R. Schumanna. Všechny
klavírní absolventské koncerty se vyznačovaly drama-
turgickou vyrovnaností, zvukovou i technickou vyspě-
lostí, takže lze konstatovat, že úroveň klavírních absol-
ventů Katedry hudební výchovy PdF UP je srovnatelná
s úrovní absolventských koncertů ostatních umělec-
kých vysokých škol.

Další absolventský koncert dvou posluchačů
6. ročníku oboru hudební výchova (zpěv) se ko-
nal 21. 11. 2005. V. Peša a P. Štůla – oba pěvci svým
hlasovým zařazením basisté – se od začátku pravidel-
ně střídali, rozdělili si i některé „Biblické písně“
a „Cigánské melodie“ A. Dvořáka, díla W. A. Mozarta
i F. Schuberta a své společné vystoupení zakončili
provedením černošských spirituálů, čímž dokázali
koncert zajímavě vypointovat (ped. vedení MgA.

P. Martínek). Tíha klavírního doprovodu celého večera
ležela na bezchybném výkonu MgA. M. Čermáka.
Absolventským výkonem byl i pěvecký recitál M. Drdo-
vé, posluchačky 6. ročníku oboru hudební výchova
(sólový zpěv) pod pedagogickým vedením MgA.
P. Martínka, který se konal v kapli Božího Těla UC UP
12. 12. 2005. Pěvkyně se soustředila především na
české klasiky (Smetana, Dvořák), ze světových oper
zazpívala dvě árie G. Pucciniho. Sympatické bylo
zařazení českých autorů XX. století – V. Novák,
B. Martinů, K. Slavický (tři části z písňového cyklu
„Ej, srdénko moje“). Koncert doplnil dvěma klavírními
skladbami (Bach, Liszt) P. Vočka, pedagogické vedení
MgA. L. Pulchert.

Ve výčtu pěveckých koncertů byl neměl chybět ani
písňový recitál Mgr. M. Jindrové (ped. vedení doc.
J. Majtner), která 26. 10. 2005 provedla vokální
skladby R. Strausse, R. Wagnera a B. Martinů. Pěvky-
ně má již značné koncertní zkušenosti a její projev měl
vysokou profesionální úroveň. Dá se konstatovat, že
i všechny ostatní podzimní absolventské výkony svou
úrovní přesvědčily o významu a v podstatě i nezbytnosti
všímat si talentů z řad posluchačů Katedry hudební
výchovy a věnovat jejich ambicím pozornost, čas
i námahu. V budoucnu se to jistě zúročí.

-rs-, foto archiv ŽUP
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ekonomická v Praze); ve druhém funkčním
období budou pokračovat prof. T. Čermák
(VŠB – Technická univerzita Ostrava), prof.
J. Sopko (Akademie výtvarných umění v Praze),
prof. V. Cejpek (Janáčkova akademie múzic-
kých umění v Brně), prof. J. Hron (Česká
zemědělská univerzita v Praze) a prof. V. Kono-
pa (Technická univerzita v Liberci).

O jménu nového rektora UP rozhodlo dva-
náct z jedenadvaceti členů Akademického
senátu UP ve druhém kole volby 19. 10. 2005.
Prof. L. Dvořák byl rektorem UP již v letech
1997–2000.

Jak vyplývá z novely vysokoškolského zá-
kona, zařazené v prosinci loňského roku do
Sbírky zákonů (č. 552/2005 Sb.), rektorské
funkční období se prodloužilo ze tří na čtyři
roky; nově jmenovaní rektoři by tedy měli ve
svých funkcích setrvat do 31. 1. 2010.

-red-, foto na titulní straně doc. R. Kubínek

VYDAVATELSTVÍ UP PŘEDSTAVUJEME

Filozofická fakulta
Olivová, L.: Tabák v čínské společnosti. 1. vyd., 200 s.

Lékařská fakulta
Gladkij, I., Koldová, Z.: Propedeutika sociálního lé-
kařství. 3., uprav. vyd., 180 s.
Kolek, V., a kol. Pneumologie pro magistry a bakalá-
ře. 1. vyd., 84 s.

Pedagogická fakulta
Kropáč, J., Chráska, M.: Výchova v obecně technic-
kých předmětech. 1. vyd., 192 s.
Michalík, J.: Školská integrace dětí se zdravotním
postižením na základních školách České republiky.
1. vyd., 302 s.

Právnická fakulta
Vystrčil, P. (tech. red.): Mezinárodní a srovnávací
právní revue. 11/2004. Mezinárodní konference dok-
torandů. 1. vyd., 128 s.

Přírodovědecká fakulta
Nezvalová, D. (ed.): Projekty v teorii a praxi vyučová-
ní fyzice. Sborník z konference. 1. vyd., 146 s.
Kolářová, R. (ed.): „…aby fyzika žáky bavila… 2“.
Sborník ze semináře. 1. vyd., 216 s.
Molnár, J. (ed.): Matematický klokan 2005. Sborník.
1. vyd., 62 s.
Měkotová, J., Štěrba, O. (eds.): Říční krajina 3.
3. ročník pracovní konference. 1. vyd., 396 s.
Lehotský, T. (ed.): 6. paleontologický seminář. Sbor-
ník příspěvků. 1. vyd., 72 s.
Zajoncová, L.: Základní chemické výpočty pro bio-
chemiky. 1. vyd., 88 s.

Středisko distančního vzdělávání
Poledňák, I.: Šestnáct kapitolek z hudební psycholo-
gie. 1. vyd., 120 s.
Kresta, D.: Němý film. 1. vyd., 60 s.
Suchánek, V.: Duchovní aspekty filmu. 1. vyd., 68 s.
Horňáček, M.: Modelle und Methoden der Literatur-
wissenschaft. Eine einführung. 1. vyd., 66 s.
Kaňovská, M.: Soziolinguistik. Eine Einführung. 1. vyd.,
154 s.
Bačuvčíková, P.: Allgemeine Sprachwissenschaft.
1. vyd., 64 s.
Puchinger, Z.: Finanční účetnictví. 1. vyd., 138 s.
Puchinger, Z.: Finanční management. 1. vyd., 140 s.
Geršlová, J.: Metodologie odborné práce. 1. vyd., 80 s.
Kubátová, J.: Elementární statistika. 1. vyd., 126 s.
Kubátová, J.: Elementární finanční matematika.
1. vyd., 64 s.
Kubátová, J.: Základy ekonomie. 1. vyd., 112 s.
Libant, S.: Trestné právo procesné a hmotné. 1. vyd.,
118 s.

Ostatní
Šiška, Z.: Zrcadlení. Sbírka básní. Výtvarný doprovod
L. Rusek. 1. vyd. 96 s.

-kop-

Prosincová produkce

Dokončení ze str. 1
Prezident republiky…

Víte, že…
…odhalili podvod?
Čeští vědci vynikají ve výzkumu biologických účinků látek z rostlin. Ve spolupráci s pracovníky výzkumné
laboratoře Kalifornské univerzity odhalili podvod americké farmaceutické firmy, která dodává na trh doplněk
stravy s výtažkem osmi čínských rostlin, tlumícím vývoj rakoviny prostaty. Prokázali, že tento přípravek
neobsahuje žádné rostlinné extrakty, ale syntetická cytostatika staré generace, a že poškodil zdraví pacientů.
Případ má dohru v tamním úřadu pro kontrolou léčiv. Promluvil o něm olomoucký spoluautor odhalení MUDr.
M. Hajdúch, Ph.D., z Laboratoře experimentální medicíny LF UP a FNO v pořadu České hlavy na ČT 1 dne
15. 12. 2005.

-red-

Nové profesorky UP
Na konci října 2006 jmenoval prezident ČR V. Klaus jedenadevadesát nových vysokoškolských profesorů.
Dekrety převzali také dvě nové profesorky a dva noví profesoři UP, a sice prof. M. Jarošová, CSc. (Hemato-
-onkologická klinika FNO a LF UP), pro obor lékařská genetika, prof. L. Spáčilová, Dr. (Katedra germanistiky
FF UP), pro obor německý jazyk, prof. J. Bajer, CSc. (Katedra optiky PřF UP), pro obor optika a optoelektrotech-
nika, a prof. L. Tichý, Th.D. (Katedra biblických věd CMTF UP), pro obor teologie.

V dnešním čísle přinášíme dva krátké portréty prvních dvou jmenovaných:

Filozofická fakulta UP, Katedra
germanistiky.
Obor: Germanistika.
Vědecká a výzkumná speciali-
zace: historický vývoj němec-
kého jazyka, onomastika, lexi-
kografie.

Prof. L. Spáčilová je autor-
kou (spoluautorkou) 8 mono-
grafií (ve třech autorka, v pěti
spoluautorka), z toho tři v za-
hraničí (ve dvou autorka, v jed-
né spoluautorka), 70 článků,
z toho 33 v zahraničí; citova-
nost: 91.

Významné publikace za posledních pět let:
Deutsche Testamente von Olmützer Bür-

gern. Entwicklung einer Textsorte in der Olmüt-
zer Stadtkanzlei in den Jahren 1416–1566.
(Německy psané testamenty olomouckých
měš�anů. Vývoj jednoho textového druhu
v olomoucké městské kanceláři v letech
1416–1566). Wien, Praesens 2000, 167 str.

Das Frühneuhochdeutsche in der Olmützer
Stadtkanzlei. Eine textsortengeschichtliche
Untersuchung unter linguistischem Aspekt.
(Raná vývojová horní němčina v olomoucké
městské kanceláři. Vývoj vybraných texto-
vých druhů z lingvistického hlediska.) Germa-

Prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. (1956)
nistische Arbeiten zur Sprach-
geschichte 1. Berlin, Weidler
Verlag 2000, 405 str.

Spáčilová L., Spáčil V.: Pa-
mátná kniha olomoucká z let
1430–1492, 1528. Olomouc, Vy-
davatelství UP 2004, 611 str.

Zatím poslední kongresovou
přednášku pronesla prof. L. Spá-
čilová na konferenci „Problema-
tika historických a vzácných kniž-
ních fondů Čech, Moravy
a Slezska“ (Vědecká knihovna
Olomouc, 22.–23. 11. 2005) na
téma Odraz starších česko-latin-

ských slovníků v tzv. Trialogu císaře Maxmiliá-
na I. z roku 1489.

Prof. L. Spáčilová vede osm postgraduál-
ních studentů v oborech Historický vývoj
německého jazyka, Onomastika, Frazeologie
a Sociolingvistika. Přednáší historický vývoj
německého jazyka, sémantiku, psycholingvis-
tiku, lexikografii, onomastiku, dějiny a kulturu
německých jazykových oblastí, didaktiku ně-
meckého jazyka na Filozofické fakultě UP;
sémantiku a onomastiku v doktorském studij-
ním programu na Filozofické fakultě Ostrav-
ské univerzity.

-red-, foto archiv prof. Spáčilové

Lékařská fakulta UP, He-
mato-onkologická klinika.
Obor: Hemato-onkologie.
Vědecká a výzkumná
specializace: nádorová
genetika.

Prof. M. Jarošová je
autorkou (spoluautorkou)
50 publikací, z toho 19 pu-
blikovaných v zahraničí;
citovanost: 105.

Významné publikace
za posledních pět let:

Jarošová M., Holzerová M., Jedličková K.,
Mihál V., Zuna J., Starý J., Pospíšilová D.,
Zemanová Z., Trka J., Blažek J., Pikalová Z.,
Indrák K.: Importance of using comparative
genomic hybridization (CGH) to improve dete-
ction of chromosomal changes in childhood
acute lymphoblastic leukemia (ALL). Cancer
Genet Cytogenet, 123, 114–122, 2000.

Jarošová M., Jedličková K., Holzerová M.,
Urbanová R., Papajík T., Raida L., Pikalová Z.,
Lakomá I., Prekopová I., Kropáčková J. and
Indrák K.: The contribution of comparative
genomic hybridization and fluorescence in
situ hybridization to the detection of chromo-

Prof. RNDr. Marie Jarošová, CSc. (1950)
somal abnormalities in
B-cell chronic lymphocy-
tic leukemia. Onkologie,
24, 60–65, 2001.

Jarošová M., Holzerová
M., Mihál V., Blatný J., La-
komá I., Trka J., Pikalo-
vá Z., Hrušák O., Indrák K.:
Additional evidence of ge-
netic changes in children
with ALL and TEL/AMLI fu-
sion gene. Leukemia, 16,
1873–75, 2002.

Poslední kongresovou přednášku prones-
la prof. M. Jarošová v rámci „Dnů diagnostic-
ké, prediktivní a experimentální onkologie“
(Olomouc, 9.–10. 12. 2005) na téma Význam
metody arrayCGH u hemato-onkologických
nemocných. Přehled a vlastní výsledky (Jaro-
šová M., Plachý R., Pospíšilová H., Budin-
ská E., Holzerová M., Papajík T., Mihál V.,
Indrák K.).

Prof. M. Jarošová vede sedm postgraduál-
ních studentů v oboru Lékařská genetika.
Přednáší na Lékařské fakultě UP v oboru
Vnitřní lékařství a lékařská biologie.

-red-, foto archiv prof. Jarošové
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Pořádání velkých mezinárodních vědeckých konferen-
cí je pro obory, které se nemohou opírat o podporu
silných sponzorů s bezprostředním zájmem o prezen-
tovanou tematiku, velkým ekonomickým problémem.
Ve své poznámce hodlám upozornit na některé mož-
nosti finanční podpory vědeckých aktivit pomocí
projektů v rámci Programu Iniciativy Společenství
INTERREG III A – Česká republika – Polská republika.
Prostředky z těchto programů lze čerpat pouze za
předpokladu, kdy je daný projekt identicky realizovaný
na české i polské straně. To předpokládá aktivní
spolupráci s partnerem z Polska a jeho ochotu do
daného projektu vstoupit. Projekty jsou územně lokali-
zovány do oblasti hraničních regionů. V daném pro-
gramu existuje řada priorit a mezi nimi je např.
v programu Euroregion Praděd (http//www.
europraded.cz) opatření 2.1., týkající se spolupráce
škol všech typů. Maximální objem finančních pro-
středků ve fondu mikroprojektů na jeden grant není
velký (max. 20.000 EUR, z prostředků EU je hrazeno
75 % uznaných nákladů ), ale pro pořádání kvalitní
konference je daný příspěvek nezanedbatelný.

Fakulta tělesné kultury, která má dlouhodobý kon-
takt s obdobnou fakultou na Technické Univerzitě
v Opole, využila této příležitosti a přípravu a konání
tradiční mezinárodní vědecké konference uskutečnila
v rámci tohoto projektu. Vrcholem byla mezinárodní
konference Pohyb a Zdraví, která se uskutečnila ve
dnech 23.–25. 11. 2005 v prostorách Fakulty tělesné
kultury UP v Olomouci. Čtvrtý ročník tradiční konfe-
rence přivítal přes 200 účastníků z 10 států
(70 zahraničních účastníků). Hlavní téma konference
bylo orientováno na aktuální problematiku moderní
vyspělé společnosti, tj. na otázky zdraví v souvislosti
s pohybovou aktivitou člověka. Téma bylo diskutová-

Projekty EU a vědecké konference – ohlédnutí za koncem roku 2005
no v devíti odborných sekcích a ve spolupráci
s Českou společností tělovýchovného lékařství byl
zvýrazněn aspekt zdraví člověka. Celkem devět úvod-
ních referátů bylo předneseno mezinárodně uznáva-
nými vědci z USA, Izraele, Velké Británie, Rakouska,
Slovenska a ČR. Bylo prezentováno 110 ústních
sdělení a 40 posterů (bližší informace o konferenci lze
nalézt na adrese http//www.MandH.upol.cz). Podle
pravidel programu mikroprojektů bude obdobná kon-
ference pořádána na polské straně v roce 2006.
Plánovaný příspěvek z prostředků EU umožnil krytí
podstatné části finančních nákladů konference.

Druhým příkladem využívání projektů v rámci EU
byla účast skupiny pěti doktorandů z FTK na meziná-
rodní konferenci v Řecku ve dnech 1.–5. 12. 2005. Na
pozvání Aristotle University of Thessaloniki se „team
Olomouc“, podobně jako šest dalších skupin Ph.D.
studentů z různých států EU účastnil konference
a v posterové sekci prezentoval výsledky výzkumů.
Celá akce se uskutečnila v rámci projektu, který byl
podpořen z prostředků EU, organizován řeckou stra-
nou a studenti se na pobytu podíleli pouze 30 % ceny
letenek. Není nutno zdůrazňovat velký význam podob-
ných akcí a přínos pro doktorandy v získávání mezi-
národních zkušeností a navazování mezinárodních
kontaktů.

Smyslem krátké informace o dvou akcích FTK je
upozornit na existenci některých možností relativně
malých projektů, v jejichž rámci je možno zkvalitňovat
a rozvíjet vědeckou činnost na fakultách. Zájemci
o podobné aktivity se musí smířit s pracností a admi-
nistrativní náročností přípravy projektů, která je však
vyvážená dobrým pocitem z výsledku.

Prof. F. Vaverka, FTK UP

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ

(II) Z jižních Čech putoval P. Jiří Hohenegger na
Moravu, nebo� byl dnem 2. července 1663 postaven
jako rektor do čela olomoucké koleje a univerzity TJ.
Vzhledem k tomu, že se z následujícího roku 1664
dochoval seznam členů olomoucké koleje, jakož i její
výroční zpráva, zápisy v univerzitní matrice a rektoro-
vo diarium, jsme o situaci v olomouckých jezuitských

Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860
22. HOHENEGGER (Hoënegger) Georgius (Jiří), S.J., Phil. Dr., Theol. Dr. (* 5. 4. 1616 Ingolstadt v Bavorsku – † 29. 5. 1687
Jindřichův Hradec), rektor od 2. července 1662 do 14. července 1665

Karel Josef, teprve patnáctiletý potomek císaře Ferdi-
nanda III.; 27. dubna 1664 byl nový biskup s náležitou
pompou v katedrále sv. Václava intronizován. Císař
Ferdinand III. vyslal k volebnímu aktu jakožto svého
legáta Jana Hartvika hraběte z Nostic (1610–1683),
nejvyššího kancléře Království českého, jehož jezuit-
ská akademie „slavnostně pozdravila“.

měříži. S poměry v jezuitské koleji a na univerzitě se
uměnímilovný biskup obeznamoval i prostřednictvím
svých vizitací těchto řádových institucí.

Léta 1663 a 1664 byla však také léty války
s Osmanskou říší, jak jsme se již zmínili výše –
turecko-tatarské vojsko třikrát vtrhlo na východní
a jižní Moravu, způsobilo škody za několik milionů
zlatých a na 40 tisíc obyvatel odvleklo do zajetí, nežli
generál Raduit de Souchez v čele českých, morav-
ských a pomocných durynsko-saských pluků vítěz-
stvím u Nových Zámků 18. července 1664 učinil přítrž
turecké expanzi.

Své rektorské působení v Olomouci ukončil P. Jiří
Hohenegger dnem 14. července 1665, následující rok
1666 strávil opět v Telči jako admonitor („napomína-
tel“) rektora zdejší jezuitaké koleje, instruktor domu
třetí probace při této koleji a správce knihovny – není
vyloučeno, že se o návrat pátera Jiřího do Telče
postarala Františka hraběnka Slavatová, „Excelentis-
sima Telczensium Fundatrix Francisca (nejvýbornější
zakladatelka telčské [koleje] Františka)“, jak telčskou
zámeckou paní tituluje Hoheneggerův neznámý elo-
gista. Jenže již roku 1667 putoval P. Jiří Hohenegger
z jihozápadní Moravy do Kladska, aby ve zdejší
jezuitské koleji převzal povinnosti regenta semináře,
zpovědníka a konzultora rektora. Po dvou letech se
stala dalším působištěm pátera Hoheneggera jezuit-
ská kolej u sv. Klimenta na Starém Městě Pražském,
a to v postavení regenta konviktu a konzultora tehdej-
šího rektora koleje P. Václava Zimmermanna, rok
1670 prožil P. J. Hohenegger v Chebu jako kazatel,
exhortátor, zpovědník a konzultor rektora zdejší jezuit-
ské koleje P. Jiřího Schwartze. Od 5. ledna 1671 do
11. dubna 1673 stál P. Jiří Hohenegger jako rektor
v čele jezuitské koleje ve Vratislavi a poté, na dobu od
23. dubna 1673 do 23. dubna 1676, mu generál
Tovaryšstva Ježíšova P. Jan Pavel Oliva (rodem

5 Počátek výroční zprávy olomoucké jezuitské koleje za rok 1664: „I[esus] H[ominum] S[alvator]. Annuæ
Collegij Olomucensis Anni MDCLXIV. Annus à salute reparata sexagesimq quartus suprà millesimum sexcentesi-
mum, qvàm infelix rebus Moravicis tam fertilis Laborum nobis ob messem multa operarios paucos /:si cum
superioribus conferas:/ quorum censuit non nisi 34 primùm. (Ježíš, Spasitel lidí. Výroční zpráva olomoucké
koleje léta 1664. Rok od navráceného spasení šestnáctistý šedesátý čtvrtý, jak velice byl neš�astný v moravských
záležitostech, tak byl pro nás plodný prací za mnohé sklizně nemnohých způsobilých (jestliže se radíš s [jejich]
nadřízenými), jichž bylo navrženo toliko prvních 34 [tj. studentů univerzity k přijetí do Tovaryšstva Ježíšova; jak se
dále uvádí ve výroční zprávě, přijato bylo 17 uchazečů, počet doposud nedosažený].“ Annuae literae provinciae
Boemiae Societatis Jesu 1660–1664, Národní knihovna České republiky, Praha, sign. XXIII C 105/6, fol. 607r

institucích v této době poměrně dobře informováni.
V koleji („Collegium Olomucense“) přebývalo roku
1664 16 jezuitských páterů, z nichž osm bylo pověře-
no univerzitními přednáškami a zastávalo akademické
úřady (rektor byl od povinnosti vyučovat na jezuit-
ských školách osvobozen, působil ale v jezuitském
kostele jako exhortátor a zpovědník), dva páteři –
regens a subregens – řídili konvikt a jeho statky a šest
páterů spravovalo jako „prokurátoři“ rezidence na
kolejních statcích v Rokytnici, Bohdalicích a Čejkovi-
cích, předsedalo zbožným kongregacím, působilo
jako katecheti, kazatelé a zpovědníci v jezuitském
kostele apod. Příslušníky koleje bylo dále pět jezuit-
ských magistrů – profesorů gymnázia a jedenáct
koadjutorů – bratří laiků, mezi něž náleželi např. vrátný
(„ianitor“), kuchař („coquus“), sklepník („cellarius“),
lékárník a současně ošetřovatel nemocných („apo-
thecarius, infirmarius“), krejčí („sartor“), pečující
rovněž jako chrámový sluha („aeditus“) o jezuitský
kostel, dále správce spižírny („dispensator“) a záro-
veň nákupčí potravin („emptor“), jakož i „sklepník
piva“ („cellarius Cerevisiæ“). Celkem tedy sestávala
olomoucká jezuitská komunita roku 1664 z 32 osob,
k nimž ale dlužno přičíst též jezuitské „scholastiky“, tj.
studenty olomoucké univerzity vstoupivší během svých
studií do Tovaryšstva Ježíšova, jichž bylo podle
výroční zprávy 34. Téhož roku se konaly na olomouc-
ké univerzitě dvě imatrikulace. Při první imatrikulaci
24. ledna 1664 byli do univerzitní matriky zaneseni tři
posluchači teologie, jeden posluchač fyziky, 27 po-
sluchačů logiky, jakož i studenti tříd jezuitského
gymnázia – tři do rétoriky, 15 do poetiky, 19 do
syntaxe, šest do gramatiky a dva do principie. Druhá
imatrikulace se odbývala 17. prosince 1664, zapsáni
byli čtyři posluchači fyziky, 75 posluchačů logiky, do
gymnazijních tříd přibyli tři studenti rétoriky, 10 stu-
dentů poetiky, dva studenti syntaxe, šest studentů
gramatiky a tři studenti principie. V seznamu studentů
poetiky je u jména Kryštofa Fialy, Slezana z Újezda
(„Silesius Ugesdensis“) učiněna poznámka, že byl
„proscriptus ex academia ob furta Ao 1665 (prohlá-
šen z akademie za psance pro krádež roku 1665)“.

Nejvýznamnější olomouckou událostí roku 1664
byla dne 12. března volba dosavadního děkana
kapituly v Salcburku Karla hraběte z Lichtensteina-
Castelcornu olomouckým biskupem, nebo� dne 27. led-
na téhož roku zemřel olomoucký biskup arcivévoda

Biskup Karel hrabě z Lichtensteina-Castelcornu
(zemř. 23. září 1695) náleží k nejznamenitějším
olomouckým biskupům – mj. nechal roku 1669
barokně renovovat olomouckou biskupskou (od roku
1777 arcibiskupskou) rezidenci a roku 1688 byla
ukončena nová výstavba biskupského zámku v Kro- Dokončení na str. 10



/10/

…A PŘÍŠTÍ TÝDNY…

Žurnál UP, týdeník. Vydává Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC, IČO 61989592. Redakce: tel.: 585 631 781, 585 631 782, fax: 585 222 731,
e-mail: velena.mazochova@upol.cz, milada.hronova@upol.cz, http://risc.upol.cz/zurnal/zurnal.html. Roč. 15, 2005/2006. Odpovědná redaktorka V. Mazochová. Výkonná redaktorka M. Hronová.
Jazyková úprava R. Palaščák. Technická redaktorka A. Petříková. Členové redakční rady: M. Hejtmánek (předseda), V. Burian, M. Duchoslav, J. Fiala, D. Jakubíček, V. Karásková, M. Kolář,
S. Komenda, T. Opatrný, P. Urbášek. MK ČR E 12524. Tiskne Polygrafické středisko Vydavatelství UP. Uzávěrka 23. 1. 2006. Vychází 27. 1. 2006. Uzávěrka příštího čísla 6. 2. 2006.
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpným závodem Severní Morava, čj.: 3185/95-P/1 ze dne 21. 11. 1995.

9.–31. LEDNA
Totálně nasazeni. Výstava. UC UP, 1, patro. Po–Pá
vždy od 9–18 hod.

27. LEDNA
2. moravské lymfomové sympozium. Sympozium.
UC UP, 12.30 hod.

30. LEDNA
Šatuni. Podle románu J. Mamlejeva připravilo divadlo
Tramtarie. Divadlo hudby, 19.30 hod.

30.–31. LEDNA
„O cenu firmy Merck“. Celostátní soutěž mladých
analytických chemiků. FTK UP, Přednáškový sál.

1. ÚNORA
Kvalita zdravotní péče – teorie a praxe. Konference.
Velká posluchárna TÚ LF UP, 9 hod.

Dopis do Ameriky. Režie I. Triffonová. Měsíc bulhar-
ského filmu. UC UP, Filmový sál, 20 hod.

Regionální přednáškové odpoledne 3×O. Přednáš-
kové odpoledne. Divadlo hudby, 14 hod.

8. ÚNORA
Učím, učíš, učíme výtvarnou výchovu I. UC UP,
14.30–17.30 hod.

85. meziregionální seminář patologů v rámci české
sekce IAP. Seminář. Olomouc.

9. ÚNORA
Prof. J. Fiala: Z historie staré olomoucké univerzity.
Klubovna Vlastivědného muzea Olomouc, 17 hod.

9.–10. ÚNORA
IX. olomoucké onkologické dny. Sympozium s mezi-
národní účastí. Malá posluchárna TÚ LF UP.

Seminář I. chirurgické kliniky. Knihovna I. chirurgic-
ké kliniky, 14 hod.

-red-

Zase se jednou zoolog naveze do pana Vernea,
a to jenom proto, aby hájil nevinně nařčeného.

Mezi dramatické momenty románu „Děti kapitána
Granta“ patří setkání výpravy s andským kondorem.
Kondorův „kádrový profil“ je tu dosti hrozivý: „Má
obrovskou sílu a mnohdy sráží do propasti i býky.
Vrhá se na osamělé ovce,
koně a telata a unáší je ve
svých pařátech do závrat-
ných výšek.“

Takový byl tedy dravec,
který znenadání uchvátil bez-
vládné tělo dvanáctiletého
Grantova synka Roberta. „Mě-
řil v rozpětí víc než 15 stop.“
(To znamená asi pět metrů.)

Spisovatel to tak ovšem
nemohl nechat, a tak „…roz-
lehl se údolím výstřel …
a kondor, zasažený do hlavy,
klesal v pozvolných kruzích,
zadržován velkými rozpjatými křídly jako padákem.
Nepouštěl svou kořist a dost zvolna dopadl na
zem…“

A tak díky Verneovu milosrdenství pták s prostře-
lenou hlavou nejenže neupustil svou kořist do pro-
pasti, ale naopak v posledním tažení s ní ještě

CO MOŽNÁ NEVÍTE…

Janovan) svěřil úřad představeného české jezuitské
provincie.

Následující český provinciál, P. Matyáš Tanner
(1630–1692), vyslal pátera Hoheneggera počátkem
listopadu 1676 do dolnoslezské pevnosti Svídnice
(něm. Schweidnitz, nyní Świdnica v Polské republi-
ce), aby tu od 9. listopadu 1676 do 22. května 1778
řídil jako rektor zdejší jezuitskou kolej při kostele
sv. Barbory (založenou císařem Ferdinandem II. roku
1630), gymnázium a seminář sv. Františka Xaverské-
ho. Ze Svídnice odešel P. Jiří Hohenegger do jezuitské
koleje ve Znojmě (založené Michalem Adolfem z Alt-
hanu roku 1624 při kostele sv. Michala); do roku 1681
zde působil jako spirituál, zpovědník a admonitor
rektora P. Gabriela Meilera a v roce 1682, kdy oslavil
své 66. narozeniny, odešel do řádové penze, kterou
trávil od následujícího roku v jindřichohradecké koleji
TJ a v níž také 29. května 1684 zemřel. Elogium
P. Jiřího (Georgia, „georgios“ znamená řecky „rolník“)
Hoheneggera, jež bylo z jindřichohradecké jezuitské
koleje rozesíláno na ostatní řádové domy, ukončil jeho
autor, nejspíše člen této koleje, citátem z Vergiliových
Zpěvů rolnických (Georgica, z r. 30 n. l.): „Sic omnia
fatis In peius ruere, ac retro Sub lapsa referri (v překladu
Otmara Vaňorného z r. 1937: Tak řízením osudu
všecko / zvrhá se v horší stránku a klesnouc řítí se
nazpět).“

Prof. J. Fiala, CSc.
(Pokračování příště)

Rektoři olomoucké univerzity…
Dokončení ze str. 9

Na Univerzitě Palackého, a to na Filozofické fakultě, tvoří součást tamního studijního materiálu perly světové
krásné literatury. Naproti tomu na Přírodovědecké fakultě představují pracovní substrát mj. zvířátka. Následující
povídání nebudiž chápáno jako mezifakultní konflikt, nýbrž jako malý příspěvek k tomu, jak zoolog čte klasiky…

Literární poklady versus zoologie

Nebojte se kondora!
bezpečně přistál na horské loučce. Čtenář si odde-
chl a může s ulehčením přijmout poznámky zoolo-
govy:

Zaprvé, všichni kondoři jsou převážně mršino-
žravci, představují v Americe protějšek supů Starého
světa. Jen část jejich potravy tvoří menší živočicho-

vé, mlá�ata apod. Budiž,
malý Robert byl momentál-
ně v bezvědomí po pádu se
skály, a mohl tedy hrát roli
mršiny. Horší by to bylo
s otázkou jeho transportu.
Ornitolog by nám řekl, že
dravci jsou schopni v letu
unést břemeno asi do hmot-
nosti svého vlastního těla.
A dodal by, že dotyčný kon-
dor velký, Vultur gryphus,
dorůstá do hmotnosti asi
11 kg, při rozpětí křídel oko-
lo tří metrů. To ovšem poně-

kud neladí s výše popsanými údaji pana Vernea. A tak
si kondor musí odpustit srážení býků do propasti,
i kdyby náhodou ve svém revíru potkal nějakého
takového mimořádného hovězího alpinistu!

Text a foto doc. E. Opatrný,
Katedra zoologie a antropologie PřF UP

5 Samec kondora velkého


