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V ČÍSLE:

Archiv UP je druhým vysokoškolským
archivem s akreditací • Blíží se Týden
open source na PřF • Univerzita Palackého se chystá slavit – již brzy uplyne
60 let od jejího obnovení
Složení nového vedení Univerzity Palackého
má již konkrétní podobu. Po nedávném jmenování nově zvolených děkanů čtyř fakult UP byli
6. 2. předány dekrety i příštím prorektorům UP
(na snímku zprava) – prof. J. Ulrichové, CSc.
(oblast vědy a výzkumu), JUDr. L. Lochmanové, Ph.D. (oblast organizace a financování),
prof. E. Weiglovi, CSc. (oblast rozvoje
a výstavby), dále (zleva) Mgr. J. Dürrovi (oblast vnějších vztahů) a doc. M. Chráskovi,
Ph.D. (oblast studia a studentů).
(Bližší informace níže.)
-red-, foto -tj- 4

Bilancování a loučení
na Pedagogické fakultě UP
g Malou slavností se s celkem devítiletým působe-

ním v čele PdF UP rozloučil prof. F. Mezihorák (na
snímku druhý zprava). Na poslední lednové odpoledne, také při příležitosti vstupu univerzity do jubilejního
roku, připravil dnes již bývalý děkan PdF ve spolupráci
s kolegy představení dvou bilancujících publikací.
Slavnostní ráz setkání umocnilo předání pamětních
medailí významným osobnostem, které se zasloužily
o rozvoj PdF UP, i otevření Galerie tradice fakulty.

Univerzita má novou Vědeckou radu i nové prorektory
g Akademický senát UP schválil 1. 2. složení nové
Vědecké rady UP a bez připomínek vzal na vědomí
také návrh nových prorektorů UP. Příslušné dokumenty předložil a se svou strategií výběrů senát seznámil
rektor UP prof. L. Dvořák.
Nová Vědecká rada UP na období 2006–2010
sestává z 36 členů, jež doporučili děkani jednotlivých
fakult UP. Z celkového počtu je 14 zástupců – tedy
více než požadovaná třetina – členy externími, zbylých 22 tvoří skupinu interní (viz přehled na str. 3).
Akademický senát neměl k novému složení Vědecké
rady UP vážnějších připomínek.
Senátoři přijali bez námitek také jmenování nového
týmu nejbližších spolupracovníků prof. L. Dvořáka.
Statutární zástupkyní rektora UP a prorektorkou
pro záležitosti vědy a výzkumu UP bude pro další
čtyři roky prof. J. Ulrichová, CSc., bývalá proděkan-

ka pro záležitosti vědy a výzkumu a doktorská studia
Lékařské fakulty (Ústav lékařské chemie a biochemie). Do oblasti jejího působení budou patřit koncepce rozvoje výzkumu a vývoje na UP, univerzitní
strategie zapojení do evropského výzkumu (programy
EU), spolupráce s podnikatelskou sférou ve vědě,
výzkumu a vývoji, iniciace účasti v projektových
soutěžích VaV, zapojení VTP UP do poradenské
činnosti při zpracování projektů, patentová řízení,
přihlášky průmyslových vzorů, agenda čestných doktorátů, Fischerovských přednášek, Cen F. Palackého
a dalších cen za vědu a výzkum (tuzemské, mezinárodní), hodnocení vědecké činnosti na UP a koordinace
rezortních proděkanů.
Prorektorem pro záležitosti studia a studentů UP
byl jmenován doc. M. Chráska, Ph.D., bývalý předDokončení na str. 8

Rozpočet vysokých škol na rok 2006 je vyšší o 14 % než loni

Poprvé spatřila světlo světa Kronika Pedagogické
fakulty za léta 1990–2005, zaměřená na personální
obsazení fakulty a jejích pracoviš; jejím editorem byl
V. Kováříček (na snímku druhý zleva). Zhodnocení
úspěchů jednotlivých kateder PdF se věnuje druhá
z publikací, Jubilejní kaleidoskop „Ohlédnutí“. Co
jsme vykonali a jak jsme to vykonali, to je nepochybně důležité i pro rozhodování, jak postupovat nyní
a kam směřovat v budoucnosti, dodal ke smyslu
„ohlížení se“ děkan PdF prof. F. Mezihorák.
Kmotry kroniky a almanachu se stali představitelé
zahraničních univerzit a organizací, se kterými Pedagogická fakulta UP v minulých letech významně
spolupracovala – prof. J. Lipnik z mariborské Univerzity, prof. S. Mihaly (na snímku zcela vlevo) z Univerzity
v Pécsi, doc. M. Portík, děkan PdF prešovské univerzity a také paní Gerlinde Back (na snímku zcela
Dokončení na str. 6

g Podle informací MŠMT činí rozpočet pro vysoké
školy na letošní rok 19 064 mil. Kč, což je zvýšení
oproti roku 2005 o 2 322 mil. Kč, resp. o 14 %.
Připočítáme-li sumu očekávaných prostředků na výzkum a vývoj, představuje celkové navýšení rozpočtu
vysokých škol oproti minulému roku přibližně
2 800 mil. Kč.
Podle tiskové zprávy MŠMT vydané 19. 1. vzroste
základní normativ z 33 320 Kč na 33 986 Kč.
Příspěvek, jehož výše závisí na počtu studentů,
které VŠ vzdělává, bude činit cca 14 076 mil. Kč.
Bonifikace na jednoho absolventa vysokoškolského studia vzroste oproti roku 2005 na dvojnásobek
a bude činit (v závislosti na ekonomické náročnosti
příslušného studijního programu) 13 050 Kč až
76 995 Kč; u doktorských studijních programů bude
tato částka zvýšena ještě o 50 % (19 575 až
115 493 Kč). Celková výše příspěvku, poskytnutá
veřejným vysokým školám pro tento účel, bude cca
852 mil. Kč.
Položka příspěvku na stipendia studentů doktorských studijních programů vzroste z 82 000 Kč na
84 500 Kč.

Celkový příspěvek na tato stipendia dosáhne
763 mil. Kč.
Na mezinárodní spolupráci, na studium českých
studentů v zahraničí a zahraničních studentů na českých vysokých školách bude vynaloženo 340 mil. Kč,
z toho na program SOCRATES 305 mil. Kč.
Na programy Fondu rozvoje vysokých škol a na
Rozvojové programy je připraveno 1 735 mil. Kč, což
je o 484 mil. Kč, tedy o téměř 39 % více než v r. 2005.
Dotace na ubytovací stipendia pro veřejné vysoké
školy dosáhnou výše 810 mil. Kč, takže i při zvýšeném počtu studentů bude udržena částka na jednoho
studenta přes 6000 Kč ročně, jako tomu bylo
v posledním čtvrtletí roku 2005, kdy byla tato stipendia zavedena. Pro studenty soukromých vysokých
škol bude vyčleněna dotace na ubytovací stipendia
podle stejných kritérií jako u veřejných vysokých škol
(cca 30 mil. Kč). Na stravování studentů veřejných
vysokých škol bude věnována částka 200 mil. Kč.
Dotace na jedno jídlo se pak přiblíží 23 Kč.
Vysokoškolští studenti ze sociálně slabých rodin
budou dostávat sociální stipendia. V rozpočtu je na ně
vyčleněno celkem 220 mil. Kč.
-tzred-

INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Diskuse s premiérem zahájí cyklus
setkání se zástupci politických stran
Katedra politologie a evropských studií FF UP
ve spolupráci s MSD Olomouc-město pořádá
v rámci cyklu setkání se zástupci hlavních
politických stran „Politické strany a volby
2006“ přednášku a následnou diskusi
s předsedou vlády ČR Ing. J. Paroubkem.
Premiér promluví ve čtvrtek 23. 2. 2006
na téma EU a zahraniční politika ČR.
Akce se uskuteční od 13.30 hod. v aule FF UP
(Křížkovského 10).
Debaty s dalšími čelnými představiteli českých
politických stran budou pokračovat
v následujících týdnech.

Jean Monnet Action a podpora
Center pro studium a výzkum – výzva 2006
Jean Monnet Action a program podpory Center pro
studium a výzkum mají podpořit znalost evropského
integračního procesu prostřednictvím výuky, diskusí,
aplikovaného výzkumu a aktivit Jean Monnet Centres
of Excellence, profesorů a výzkumníků.
Na stránkách http://europa.eu.int/comm/education/programmes/ajm/calls/index_en.html je zveřejněna výzva k podávání přihlášek projektů pro rok
2006 a podrobné pokyny pro přihlašovatele.
Termín podání přihlášek je 31. 3. 2006.

Zahajujeme 3. ročník kurzu
Distanční minimum
Centrum distančního vzdělávání UP opět nabízí zaměstnancům UP účast v kurzu Distanční minimum
(více o kurzu na www.cdiv.upol.cz).
V roce 2006 jsme pro vás připravili tři novinky:
– do kurzu jsme zařadili zcela nový modul Multimédia. Pod profesionálním vedením e-learningové
specialistky Mgr. L. Urbáškové se naučíte krok za
krokem vytvářet multimediální studijní opory;
– Mgr. I. Šindlerová napsala pro modul Úvod do DiV
aktuální učební text Základy distančního vzdělávání;
– Modul Tutor má již také nový učební materiál
Klíčové role v distančním vzdělávání; autorkou
textu je Mgr. M. Všetulová.
První studijní skupina zahajuje 3. 3. 2006. Termín
podání přihlášky je 16. 2. 2006.
Prvních 20 přihlášených zaměstnanců UP účastnický poplatek nehradí!
Těšíme se na Vaši účast!
Za realizační tým CDV UP
Mgr. M. Všetulová
Děkanka Fakulty tělesné kultury UP vyhlašuje

přijímací řízení
pro zájemce o studium v doktorském studijním
programu v oboru kinantropologie
(prezenční a kombinovaná forma studia).
Zaměření studia:
Antropomotorika; Aplikované pohybové aktivity;
Biomechanika; Didaktika TV a sportu; Filozofie
a sociologie tělesné kultury; Fyziologie zátěže;
Funkční antropologie; Psychologie sportu; Rekreologie; Senzomotorika a patokineziologie.
Studium je realizováno v prezenční nebo kombinované formě. Standardní doba studia je tři roky,
studentům v prezenční formě studia je po dobu tří let
poskytováno stipendium. Studium se řádně ukončuje
státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační
práce.
Termín pro podání přihlášek: 31. 5. 2006.
Termín konání přijímacího řízení: 21. 6. 2006.
Náhradní termín konání přijímacího řízení: září 2006.
Administrativní poplatek: 530 Kč.
Bližší informace a tiskopis přihlášky získáte na
Oddělení pro vědecko-badatelskou činnost a zahraniční vztahy FTK UP, Olomouc, tř. Míru 115, 771 11
Olomouc, tel.: 585 636 015, fax: 586 412 899,
e-mail: machacm@ftknw.upol.cz.
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• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
O cenu firmy Merck letos na UP
g

Ve dnech 30. a 31. 1. 2006 se uskutečnil již
9. ročník celostátní soutěže mladých analytických
chemiků „O cenu firmy Merck“. Letošní ročník přivedl
soutěžící po pěti letech opět do Olomouce, kde tato
soutěž v roce 1998 vznikla. Setkání organizovali
pracovníci Katedry analytické chemie PřF UP ve
spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie
České společnosti chemické a za podpory firem
Merck, s.r.o., Praha, BorsodChem MCHZ, s. r. o.,
Ostrava, Linde Technoplyn,
a.s., Praha a Hanácká kyselka, s. r. o., Horní Moštěnice.
Soutěže se zúčastnil rekordní počet 22 účastníků
ze sedmi vysokých škol
z České republiky (UK Praha a Hradec Králové,
MU Brno, MZLU Brno, VŠCHT Praha, Univerzity
Pardubice a UP Olomouc) a ze dvou vysokých škol ze
Slovenska (Slovenské Technické Univerzity v Bratislavě
a Univerzity Konštantýna Filozofa v Nitre). Zázemí
soutěže bylo umístěno do univerzitního komplexu
v Neředíně; odborný program proběhl v reprezentativních prostorách Děkanátu FTK UP. Soutěžící
i členové odborné komise měli také možnost navštívit
olomouckou radnici, zahrát si bowling aj. Vrcholem
společenských aktivit pak bylo přátelské setkání účastníků spojené s předáním ocenění zakladateli myšlenky soutěže, současnému děkanovi PřF prof. J. Ševčíkovi, který pak spolu s doc. Čápem, vedoucím
pořádající katedry, a prof. Šimánkem, místopředsedou České společnosti chemické, zahájil slavnostní
raut.
Druhý den po skončení odborného programu měla
porota nelehký úkol: vybrat z dvaadvaceti velmi kvalitních a vyrovnaných prací, práce nejlepší. První místo
připadlo P. Řezankovi (na snímku) z Ústavu analytické
chemie Fakulty chemického inženýrství VŠCHT v Praze
za práci Interakce modifikovaných zlatých nanočástic
s nukleotidy. Druhé místo obsadil V. Adam z Katedry
analytické chemie PřF MU v Brně s prací Elektrochemické techniky v nádorové diagnostice a třetí místo
získaly studentky Katedry analytické chemie a Katedry
biochemie PřF UP M. Megová s prací Příprava a studium
liposomů a jejich využití jako modelů biomembrán a R.
Myjavcová s prací Analýza chinolinů v cigaretovém
kouři. Zvláštní cenu Univerzity Palackého pak získala
A. Gyöngyová ze Slovenské Technické Univerzity v Bratislavě za práci Indentifikácia prchavých látok vo vzorkách slovenských brandy. V desítce prvních prací pak

ještě figurovali tři zástupci UP – M. Korhoňová, P.
Ošmerová a M. Zapadlo, studentka Univerzity Pardubice S. Tichá a studentka MU v Brně M. Galiová.
Hodnocení, které mezi sebou prováděli sami studenti,
pak dominovali již zmínění P. Řezanka a M. Megová.
Další informace o výsledcích a průběhu soutěže včetně
fotografií je možné najít na
internetových stránkách
ach.upol.cz/soutez.
Nám jako organizátorům
nezbývá než podotknout, že
věříme, že tato soutěž podpořila mladé vědecké pracovníky v jejich cestě za
poznáním a objevováním
všeho nového, a už se jedná o výzkum odhalování rakoviny nebo „jen“ o zlepšování analytických postupů, které umožní odhalit toxické látky v několika málo
minutách. Na závěr bychom rádi poděkovali za podporu všem firmám, bez nichž by nebylo možné
takovou soutěž zorganizovat a také pracovníkům
FTK UP za možnost uskutěčnit tuto akci v jejich
prostorách a všem pracovníkům Menzy UP za jejich
obětavý přístup a vynikající jídlo na rautu i obědech.
J. Petr, V. Ranc a V. Maier, foto -tj-

Oficiální stvrzení změny ve vedení UP

5 Protokol o předání funkce rektora UP podepsali
31. 1. 2006 bývalá rektorka UP prof. J. Mačáková
a prof. L. Dvořák (upostřed), nově jmenovaný rektor
pro období 2006–2010. Formálnímu potvrzení příslušných dokumentů byl přítomen také předseda
Akademického senátu UP doc. R. Kubínek.
-red-, foto -tj-

Archiv UP je druhým vysokoškolským archivem s akreditací
g Dne 1. 1. minulého roku vstoupil v platnost nový

archivní zákon (499/2004 Sb.), který mimo jiné zrušil
kategorii podnikových archivů, do které spadal od
1. 1. 1995 také Archiv UP. Univerzitní archiv proto
v minulém roce úspěšně prošel akreditačním procesem, jehož obsahem bylo splnění příslušných zákonem stanovených organizačních, prostorových, finančních a personálních podmínek existence specializovaného archivu. V první polovině roku 2005 došlo
k rozsáhlé stavební sanaci depozitních prostor zdejšího archivu a instalaci výkonné klimatizační jednotky;

Měsíc bulharského filmu
g Přednáškou Mgr. B. Pančeva, ředitele kinemato-

grafického institutu, byl 11. 1. 2006 v Uměleckém
centru UP zahájen Měsíc bulharského filmu, pořádaný Pastiche filmz. V průběhu ledna mohli zájemci
zhlédnout celkem tři ukázky bulharské kinematografie,
a to film režiséra M. Andonova Kozí roh, Slunce
a stín R. Valčanova a Připoutaný balón B. Željazkové.
Na začátek února pak byla ještě připravena projekce
filmu Dopis do Ameriky režisérky I. Triffonové.
-red-

tato stavební a technická opatření s konečnou platností vyřešila problémy s udržováním požadované
vlhkosti a teploty v depozitářích Archivu UP. Poté
pracovníci Archivu UP vypracovali akreditační materiál, který posoudil Odbor archivní správy Ministerstva
vnitra ČR (včetně inspekční návštěvy pracovníků
MV ČR).
Rozhodnutí o udělení akreditace pro výkon působnosti veřejného specializovaného archivu obdržela
Univerzita Palackého na počátku ledna tohoto roku.
Jsme druhým vysokoškolským archivem, který tuto
akreditaci u nás získal, řekl ředitel Archivu UP PhDr.
P. Urbášek. Dále uvedl, že se poněkud mění administrace skartačních řízení. Již existuje nový spisový
a skartační řád UP. V nejbližších týdnech provedeme
školení pracovníků spisové služby; pokud bude třeba, proškolíme i administrativní aparát jednotlivých
organizačních jednotek UP. Doufám také, že plnohodnotná akreditace přispěje k větší úspěšnosti
Archivu UP při získávání archiválií v tzv. mimoskartačním řízení, jde hlavně o tzv. písemné pozůstalosti
bývalých významných pracovníků UP, doplnil PhDr.
P. Urbášek.
-pu-

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Zimní škola epidemiologie
g Ve dnech 24. 1.–26. 1. 2006 se v Olomouci

uskutečnil již 5. ročník nástavbového postgraduálního kurzu v oboru epidemiologie,
který pořádá Ústav preventivního lékařství
LF UP v Olomouci spolu se Státním zdravotním ústavem v Praze – „Zimní škola epidemiologie“. Tématem letošní školy byla Medicína
založená na důkazu – základní teoretické principy, téma, které je v současné době nesmírně aktuální napříč všemi lékařskými obory.
Účastníci z různých oblastí České republiky (Praha, Ústí n. L., Pardubice, Kolín, Olomouc) a různého odborného zaměření (kliničtí lékaři, pracovníci v oblasti veřejného
zdravotnictví) se v průběhu kurzu seznámili
se základními metodologickými principy „medicíny založené na důkazu“ (evidence based
medicine) včetně metodik, jak postupovat při
vyhledávání informací o „nejlepším důkazu“
a jejich kritickém zhodnocení.

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).
V kurzu přednášeli prof.V. Janout, CSc. (na
snímku), prof. S. Komenda, DrSc., a Mgr.
J. Potomková z Lékařské fakulty UP.
-vj-, foto -gj-

Téměř 12 milionů korun na účtech žadatelů o ubytovací příspěvek
g Řízení o ubytovacím stipendiu je pro stávající škole zahájí a ukončí studium v časovém rozmezí od
akademický rok (2005/2006) ukončeno. Příspěvek ve
výši 600 Kč měsíčně obdrželo 6 619 studentů. Za
první zúčtovací období tak Univerzita Palackého rozdělila téměř 12 milionů korun.
Nárok na ubytovací příspěvek má na UP každý
posluchač, který je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu
v prezenční formě studia, nepřekročil standardní dobu
studia ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů, je státním občanem ČR, nebo je
osobou bez státní příslušnosti, která má na území ČR
povolený trvalý pobyt, nebo je státním příslušníkem
členského státu EU či jiného smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru či Švýcarské
konfederace, nebo který je rodinným příslušníkem
takové osoby, nemá trvalé bydliště na území okresu
Olomouc nebo je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P
a nemá přitom trvalé bydliště na území Statutárního
města Olomouce. Ubytovací stipendium může být
přiznáno studentovi UP z výjimečných důvodů i v případě, že má trvalé bydliště na území okresu Olomouc
a není přitom držitelem průkazu ZTP či ZTP/P, a to na
základě jeho písemné žádosti adresované rektorovi.
Musí však splňovat podmínku trvalého bydliště mimo
území Statutárního města Olomouc a dojezdové vzdálenosti vyšší než 45 minut. K tomuto výčtu je důležité
ještě doplnit, že Akademický senát UP při svém
nedávném jednání (1. 2.) schválil pozměňovací návrh, jehož prostřednictvím dosáhnou na ubytovací
příspěvek také ti, kteří své studium zahájili na jiné
vysoké škole a poté přestoupili ke studiu na UP.
Musejí však splnit tu podmínku, že na jiné vysoké
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1. 5. do 30. 10. téhož roku. Změnu, která mírně
„změkčuje“ kritéria pro poskytnutí tohoto příspěvku,
navrhl senátu po projednání na MŠMT ČR kvestor UP
Ing. J. Jirka.
Podle daných pravidel (viz Stipendijní řád UP) je
příspěvek na ubytování přiznáván posluchačům UP
na dvě období v kalendářním roce a vyplácen zpětně
bezhotovostní formou bankovním převodem za období, na něž bylo přiznáno. Žadatelé, kteří splnili daná
kritéria, tak obdrželi jednorázově částku 1 800 Kč.
Přijímání žádostí o udělení ubytovacího stipendia na
stipendijní období 1. 10.–31. 12. 2005 bylo včetně
výjimek ukončeno 6. 1. 2006. K tomuto datu požádalo
o ubytovací příspěvek 6 444 studentů, z dalších
484 vysokoškolských žadatelů, ucházejících se o výjimku, vyhověla Univerzita Palackého 175 z nich.
Pokyn k výplatě přiznaných dotací byl kvestorem UP
vydán 17. 1. 2006.
-map-

Stříbrná medaile J. Janského
pro zaměstnance UP
g Český červený kříž udělil 19. 1. 2006 stříbrnou

medaili prof. J. Jánského zaměstnanci Univerzity
Palackého J. Kubovi, který pracuje v Kabinetu vyučovací techniky FF UP jako samostatný technik audiovizuálního zařízení. Ocenění získal za dvacet bezpříspěvkových odběrů krve.
Blahopřejeme.
-red-

Složení Vědecké rady UP na období od 1. 2. 2006 do 31. 1. 2010
Členové VR z UP:
prof. L. Dvořák, CSc., rektor UP (předseda), prof. J. Ulrichová, CSc., prorektorka UP, prof. I. Barteček, CSc.,
děkan FF, prof. Z. Kolář, CSc., děkan LF, prof. J. Ševčík, Ph.D., děkan PřF, doc. D. Tomajko, CSc., děkan FTK,
doc. P. Chalupa, Th.D., děkan CMTF, prof. L. Ludíková, CSc., děkanka PdF, JUDr. Mag.iur. M. Malacka, Ph.D.,
děkan PF, prof. J. Andres, CSc., Dr.habil. (PřF; matematika), prof. L. Daniel, Ph.D. (FF; uměnověda), prof.
I. Fialová, Dr. (FF; germanistika), prof. K. Frömel, DrSc. (FTK; kinantropologie), prof. M. Chráska, CSc. (PdF;
pedagogika), prof. K. Indrák, DrSc. (LF; hematologie), prof. A. Lebeda, DrSc. (PřF; biologie), prof. M. Mašláň,
CSc. (PřF; fyzika), prof. J. Pazdera, CSc. (LF; stomatologie), prof. V. Šimánek, DrSc. (LF; lékařská
biochemie), prof. J. Štěpán, CSc. (FF; filozofie), prof. L. Tichý, Th.D. (CMTF; biblické vědy), doc. J. Vomáčka,
Ph.D. (LF, ředitel FNO; radiologie).
Externí členové VR:
prof. J. Dolista, Th.D. (rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s., České Budějovice;
teologie), prof. P. Fiala, Ph.D. (rektor MU; politologie), prof. T. Halík, Th.D. (FF UK; filozofie, teologie), prof.
M. Hrušáková, CSc. (PF MU; právo), doc. S. Kozubek, DrSc. (ředitel Biofyzikálního ústavu AV ČR; biofyzika),
prof. V. Palička, CSc. (děkan LF UK Hradec Králové; klinická biochemie, endokrinologie), prof. A. Rychtecký,
CSc., proděkan FTVS UK (kinantropologie, pedagogika), doc. V. Rýznar, CSc. (krajský zdravotní rada;
gynekologie), prof. Z. Stuchlík, CSc. (děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU; astrofyzika), doc.
J. Svatoň, CSc. (děkan PF MU; právo), prof. V. Šlapeta, DrSc. (Fakulta architektury ČVUT; architektura), doc.
J. Štreit (Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU; výtvarné umění – fotografie), prof. R. Vyzula, CSc. (ředitel
Masarykova onkologického ústavu v Brně a přednosta Kliniky komplexní onkologické péče; onkologie),
prof. P. Zatloukal, CSc. (ředitel Muzea umění v Olomouci; dějiny umění).

Souborný katalog
elektronických časopisů – EZB
Knihovna UP se připojila k projektu Univerzity v Regensburgu Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB).
Tento projekt umožňuje snadný a jednoduchý přístup
z jednoho místa k plnotextovým elektronickým časopisům, které jsou dostupné na UP v rámci licencovaných databází, dále obsahuje více než 10 000 elektronických časopisů, které jsou volné přístupné na
Internetu a informace o mnoha dalších odborných
časopisech.
EZB najdete na adrese: http://knihovna.upol.cz/
ezb.html. Vyhledávací prostředí je možné nastavit
v angličtině nebo v němčině.
Doufáme, že Vám EZB usnadní a zrychlí vyhledávání časopisů.
Bibliograficko-informační oddělení KUP

Nabídka „Nadačního fondu na podporu
nadaných studentů“
Rotary distrikt 2240 Česká republika a Slovenská
republika založil v roce 2001 „Nadační fond na
podporu nadaných studentů v České republice a Slovenské republice“, jehož cílem je motivovat a odměnit
studenty všech stupňů škol, kteří v uplynulém roce
dosáhli významného úspěchu v jakékoliv sportovní,
umělecké nebo vědecké soutěži. Fond rovněž nabízí
příspěvek (na dopravu, pobyt apod.) studentům, kteří
získali stipendium na krátkodobý studijní pobyt
v zahraničí. Statut nadačního fondu a formulář žádosti
jsou k dispozici na webové adrese http://www.
rotary.cz/data/soubory/424.rtf.
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 Gymnázia Šternberk v rámci programu Rozvoje lidských
zdrojů Evropského sociálního fondu.
Kurz se skládá ze čtyř soustředění po pěti vyučovacích hodinách, ve kterých budou účastníkům poskytnuty základní informace z toxikologie a legislativy
týkající se nakládání s nebezpečnými chemickými
látkami a zdraví škodlivými přípravky, se zaměřením
na aplikaci těchto nových zákonných předpisů ve
školství, které jsou důležité pro bezpečnou realizaci
školních experimentů prováděných v přírodovědných
předmětech. 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 účastníci možnost individuálních konzultací s jednotlivými vyučujícími, které
budou probíhat bu to osobně nebo prostřednictvím
multimediálních technologií (e-mail, internet). Přednášet bude kolektiv 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.
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Listy – časopis pro politickou kulturu a občanský
dialog –ve spolupráci s Katedrou politologie a evropských studií FF UP a občanským sdružením ANO pro
Evropu vyhlašují

soutěž pro mladé autory
o nejlepší esej na téma
Existuje evropská veřejnost?
Jde tedy o otázku, zda existuje evropská identita,
pocit evropanství, případně jak daleko jsme na cestě
k tomu, aby bylo možné mluvit o evropském veřejném mínění.
Pravidla: účastník v roce 2006 dosáhne 18 let či
oslaví nejvýše 26. narozeniny; esej bude mít rozsah
5–10 normostran (1 strana = 1 800 znaků vč.
mezer); esej bude odeslán na adresu redakce Listů
(Komenského 10, 772 00 Olomouc) doporučeně
nejpozději do 15. února 2006 (rozhoduje razítko
s datem odeslání); esej musí být dodán poštou
vytištěný na papíře, souběžná zásilka e-mailem na
adresu redakce@listy.cz nutná; práce bude hodnotit
redakce Listů, pracovníci Katedry politologie
a evropských studií FF UP a zástupci sdružení ANO
pro Evropu.
Porota udělí 1.–3. cenu (vyhrazuje si přitom právo
některou z cen neudělit). Vítězné práce budou publikovány v Listech během roku 2006. První cena bude
odměněna mimořádným honorářem ve výši 10 000 Kč,
druhá cena bude honorována 5 000 Kč, třetí cena
bude honorována 3 000 Kč. Porota může udělit
mimořádná ocenění.
Výsledky budou vyhlášeny v březnu 2006 v rámci
olomouckého knižního veletrhu Libri a doprovodného
Literárního festivalu. Přesný termín a místo budou
účastníkům oznámeny písemně.

Olomouc opět udělí Ceny města
Letos budou již podeváté uděleny Ceny města Olomouce 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.

Ve snaze povzbudit literární tvorbu studentů
a umožnit tvůrcům dialog
s posuzovateli jejich práce byl vyhlášen

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.
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
rektora UP, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc; obálku
označte heslem „Literární soutěž“.
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Projekt FTK a ČMFS pro handicapované fotbalisty ocenila
UEFA jako nejlepší
Na Pražském Žofíně proběhlo dne 7.1.2006 vyhlášení
nejlepších sportovních projektů i jednotlivců v oblasti
tzv. „Fotbalu pro všechny“ (UEFA
Grassroots football). Jako nejlepší
v oblasti handicapovaných neprofesionálních sportovců za rok 2005
(program The Best Disabled Grassroot Fotbal Event) za rok 2005
v ČR UEFA vyhlásila společnou
akci FTK a ČMFS. Diplom podepsaný prezidentem UEFA L. Johanssonem převzala z rukou generálního sekretáře P. Fouska děkanka
FTK UP prof. H. Válková, členka
sekce Disability and Football Panel
za ČMFS (na snímku). Celé významné akce se účastnili četní představitelé ČMFS, jako např. Ing.
P. Mokrý, předseda ČMFS a další.
Nejvýše hodnocený projekt pro
fotbalisty s mentálním postižením
realizovala FTK v souvislosti s probíhajícím studijním
programem profi-licence UEFA a konáním Speciální
olympiády v loňském roce. Jeho hlavní ideu představovala společná setkání a sportovní akce handicapovaných a profesionálních sportovců. V květnu 2005
se v Olomouci setkali sportovci fotbalových klubů
Speciálních olympiád z různých koutů republiky

s významnými osobnostmi fotbalového světa, kteří
zde absolvovali dvouleté studium profi-licence UEFA
(Mucha, Maroši, Hapal, Suchopárek, Frýdek aj. – viz také Žurnál
č. 13, str. 1), ale i s trenéry z praxe
(Škorpil, Brückner, Uličný). V závěru
celého týdne účastníci setkání vytvořili společná družstva, která se
utkala v přátelském fotbalovém turnaji. Samozřejmě nechyběla ani
ocenění medailemi. V průběhu doprovodného programu měli všichni
dostatek příležitostí k vzájemnému
seznámení a pochopení. Jak uvedla prof. H. Válková, špičkoví zástupci českého fotbalu nezastírali
upřímný obdiv nad schopnostmi
svých handicapovaných kolegů.
Podle jejích slov patří získané ocenění i trenérům, kteří studijní program profi-licence UEFA dokončili
a hodlají se věnovat především mládeži, a naplňovat
tak myšlenku „fotbalu pro všechny“. Poděkování patří
i vedoucímu sekce vzdělávání ČMFS J. Zalabákovi,
který těmto projektům v rámci studijního programu
dává prostor.
-mav-,
foto archiv Českomoravského fotbalového svazu

Aktuální otázky bioetiky
Platný systém vysokoškolské výuky umožňuje, aby studenti jedné fakulty
navštěvovali přednášky a semináře pořádané na jiné fakultě. Snad i díky
kratičké zprávě v Žurnálu UP se více než dvě desítky posluchačů Přírodovědecké, Lékařské, Pedagogické i Filozofické fakulty UP rozhodly využít
příležitosti a zapsalo se do seminářů Aktuální otázky bioetiky a Výzvy vědy
a medicíny teologii, které probíhají na Cyrilometodějské teologické fakultě.
Společné studium ještě nepřináší názorovou jednotu.
Přesto se při výuce obou
předmětů znovu potvrdilo,
že správné poznání je dobrou cestou k pochopení postojů druhého. Např. mezi
účastníky semináře „Výzvy
vědy a medicíny teologii“
jsou nejpočetněji zastoupeni
studenti oboru Molekulární a buněčné biologie PřF; účinnou
výzvou k diskusi se stal i hodnotný referát k otázkám geneticky
podmíněných vrozených vývojových vad, který přednesl student druhého ročníku J. Humplík (na snímku
vpravo). Oba semináře vede prof. K. Šipr, na výuce se však kvalitně připravenými referáty podílejí všichni jejich
účastníci. S pokračováním seminářů se počítá v letním semestru i v příštím studijním roce. Zapsat se do nich lze
prostřednictvím STAGu.
-kv-, foto M. Kartoszka

ROZHOVOR

Týden open source na PřF UP v Olomouci
Na skleněných dveřích do PřF na tř. Svobody visí upoutávka na akci Týden open source. Pořadatelem je Katedra geoinformatiky a společnost Liberix, o.p.s. Sešel jsem se
s organizátorem akce za PřF, dr. M. Bílem z Katedry geoinformatiky, abychom se o této události pro UP Žurnál dozvěděli něco bližšího:
Co se skrývá pod pojmen open source?
Správa takového software
Open source je software s otevřeným zdrojovým
však zřejmě není úplně jednokódem. Obvykle je šířen zdarma, ale hlavně je možné
duchá a klade asi větší nároky
svobodně modifikovat jeho zdrojový kód. Jedná se
na správce.
například o Linux. Místo komerčních Windows můSamozřejmě, že to klade nážete pracovat se stejně funkčním softwarem, který
roky na správce! Ale ceny kovás nic nestojí. Navíc – kdo si dá tu práci, může si
merčních produktů jsou dnes
takovýto software sám přetvářet.
někdy tak vysoké, že by se jistě
Pro koho je akce určena?
vyplatilo na správu zaměstnat
Cílových skupin je několik. Budou zde prezentoopravdového IT specialistu. Takvány zkušenosti uživatelů z přechodu většího množto bychom prostředky namísto
ství stanic na open source, a to včetně jejich
do licencí dávali do lidí. Navíc
motivace a finanční rozvahy. To by mohlo být zajímaneznám nikoho, kdo by s kové pro vedoucí pracovníky zodpovědné za nákup
merčním softwarem nikdy prosoftware. Dá se tak ušetřit velké množství prostředblémy neměl. Pro běžného užiků. Dále bude představen operační systém Linux
vatele se naopak nemusí nic
a jeho nasazení ve školství. Počítáme s tím, že mezi
změnit. Prostředí linuxu může
zájemci budou jak úplní začátečníci, tak pokročilí
vypadat velmi přívětivě.
uživatelé. Proto budeme ukazovat instalaci Linuxu,
Jaké je nasazení open sourale i vzdálenou správu a administraci. Část akce
ce u vás na katedře?
bude věnována speciálnímu software pro vědu. Kdo
My učíme studenty předepoužívá výpočetní program MATLAB a řeší problémy
vším komerční software. Od
s licencemi, toho by mohla zaujmout přednáška
příštího roku je však v osnovách
o Octave. Pro statistiku lze použít program R.
zařazen i open source a doufám,
V neposlední řadě zde budou ukázky Texu a Latexu,
že tomu tak bude i nadále. Rádi
což je systém pro tvorbu profesionálních tištěných
bychom udrželi výuku nekovýstupů. I na UP je řada pracovníků, kteří nepíší
merčních alternativ, které jsou
publikace ve Wordu, ale raději sáhnou po Latexu.
většinou zdarma. Víme, že ne
Asi toho bude mnoho najednou. Bude možnost si
všichni naši absolventi nastoupí
tyto programy vyzkoušet?
do zaměstnání k velkým spoAno. Počítáme s tím, a proto v místě konání akce
lečnostem, které mají možnost
připravíme několik počítačů s Linuxem a představosi pořídit software bez ohledu
vanými aplikacemi. U každého stroje bychom měli
na cenu. Někteří si budou chtít
mít vyškoleného studenta, který bude připraven
založit vlastní firmy a rozjezd je
poradit.
vždy příjemnější, pokud se neKdo jsou přenášející?
musí ohlížet na licence. Dnes
Myslím, že se nám podařilo zajistit opravdu velmi
snad již nastává doba, kdy vlastschopné a uznávané osobnosti z open source komunit software nelegálně se nenity z univerzitních pracoviš z Česka, ale i ze
sluší.
soukromých firem. Možná budeme mít i zahraniční
Kdo celou akci finančně zaKdy se tedy můžeme na akci Týden open source
hosty, ale nechci předbíhat. Ještě to nemáme potvrjistil?
přijít podívat?
zeno. Seznam přednášejících se včas objeví na
Tato akce je financována částečně z rozvojového
Akce se uskuteční v týdnu od 20. února v budově
stránkách katedry.
projektu MŠMT, který jsme na katedře řešili do konce
PřF na tř. Svobody 26. Pro detailní informace týkající
Myslíte si, že je prostor pro tento druh softwaru
loňského roku. Projekt byl zaměřen na srovnání
se programu a místnosti navštivte stránku www.
ve školství?
výuky našich geoinformatiků s výukou v zemích
geoinformatics.upol.cz/tydenos. Ze stran návštěvníOpen source rozhodně do škol a na univerzity
Evropské unie. Je to právě důraz na open source,
ků jednotlivých přednášek očekáváme velký zájem,
patří. Svoboda upravovat zdrojový kód, sledovat, jak
který u nás obecně chybí. Pro zajímavost snad ještě
a proto kdo chce mít jistotu, že se do učeben vejde,
program pracuje, a využívat jeho součásti je přece
zmiňme, že v červenci loňského roku odmítl Evropnech mi pošle rezervaci. Adresa pro kontakt je na
ideální do výuky. Pokud chci novou verzi operačního
ský parlament Směrnici o patentovatelnosti vynálezů
naší webové stránce.
systému, tak nemusím čekat, až vyjde další verze
realizovaných na počítači, čímž nepřímo podpořil
Za rozhovor poděkoval
Windows, ale svůj systém bu aktualizuji, nebo zcela
open source. Především jeho vývojáře.
Doc. T. Opatrný, PřF UP
povýším přes sí, a to bez potřeby restartu stroje. Je
takřka libovolně upravitelný. S aplikacemi je to podobné a navíc je s nimi téměř vždy dodávána bohatá
STUDENTSKÁ RUBRIKA
dokumentace. Například na Technické universitě ve
Vídni běží na linuxovské platformě celá škola – zcela
Soutěž o nejlepší diplomovou práci na FTK
se obejdou bez Windows.
Na sklonku roku 2005
sportovního výkonu
hráček tenisu (veproběhlo v areálu hoVíte, že…
doucí práce dr. J.
telu Tennis Club
Zháněl).
v Prostějově vyhlášeSvětový objev
Jak uvedl při
ní výsledků soutěže
o nejlepší diplomovou
vzniku soutěže jedTématem příspěvku s názvem „Pamě na světlo“
natel společnosti MIpráci s tématikou
v pořadu České hlavy na ČT 1 23. 1. byl světový
„Sport a sportovní
COS Ing. A. Hilčer,
objev olomouckých optiků umožňující chráněný přev současné době se
management“; jejímž
nos dat. Fyzikální podstatu objevu přiblížili laické
hodně hovoří o podvyhlašovatelem byla
veřejnosti prof. Z. Hradil a Dr. J. Fiurášek z PřírodoFakulta tělesné kultupoře vzdělání. Mysvědecké fakulty UP.
lím si však, že se
ry UP ve spolupráci
s prostějovskými firmami MICOS, s. r. o., a Hotel
příliš mnoho hovoří a málo se koná. My jsme se
Naši optici opět v televizi
rozhodli konat, podotkl. Hodnotné ceny (1. cena –
Tennis Club; odborným garantem soutěže byla KatedVyvinuli technologii výroby superhladkých zrcadel
osobní počítač s monitorem, 2. cena – mobilní
ra antropomotoriky a sportovního tréninku.
pro astrofyzikální observatoře v Argentině (viz také
telefon, 3. cena – permanentka na služby Hotelu
Na základě zhodnocení odborné úrovně prací
Žurnál č. 9, str. 1). Pro projekt, jenž je v této době
Tennis Club), věnované výše uvedenými prostějovvyhlásila komise toto pořadí:
1. místo: J. Friedel: Marketingová strategie rozvoje
v polovině, vyrobili 500 zrcadel; jedna observatoř již
skými firmami, byly předány talentovaným studentům
stojí. V pořadu vystoupili RNDr. P. Schovánek a prof.
za firmu Micos Mgr. Petrželovou, děkankou FTK prof.
Zámeckého Klubu Kravaře (vedoucí práce Mgr. J. Skoumal, Ph.D.); 2. místo: M. Gába: Volnočasová zařízení
M. Hrabovský ze Společné laboratoře optiky UP
H. Válkovou, CSc., a vedoucím Katedry antropomotoa Fyzikálního ústavu AV ČR. Zprávu přinesla ČT 1
riky a sportovního tréninku dr. J. Zhánělem.
a jejich ekonomické plánování na úrovni obce Dolní
v relaci České hlavy 27. 1. 2006.
Moravice (vedoucí práce Ing. V. Hobza); 3. místo:
R. Žáčková (Černošková): Analýza vybraných faktorů
-red-jz-, foto archiv katedry
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60. VÝROČÍ OBNOVENÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
Univerzita Palackého se chystá slavit – již brzy uplyne 60 let od jejího obnovení
I když úsilí o obnovu olomoucké univerzity bylo jednou naléhavější, jindy méně – jak historické prameny uvádějí, nikdy neustalo zcela. Pocit zadostiučinění potom naplnil
obyvatele města Olomouce, když Prozatímní Národní shromáždění 21. 2. 1946 jednomyslně přijalo dlouho očekávaný zákon o obnovení univerzity pod názvem Univerzita
Palackého. Satisfakce se tehdy mísila s hrdostí, jež gradovala přesně rok poté, kdy byla Univerzita Palackého za přítomnosti dr. E. Beneše, tehdejšího prezidenta republiky,
slavnostně otevřena. Významné únorové rozhraní se za několik dní dočká svých kulatin a nejen akademická veřejnost si bude moci tento časový mezník připomenout
nejednou doprovodnou akcí.
Univerzita v historických souvislostech
Oslavy zahájí dvě přednášky z dějin olomoucké univerzity. Ten, kdo nestihl termín
přednášky prof. J. Fialy, jenž 9. 2. hovořil
o historii staré univerzity, by alespoň část z její
historie mohl zaznamenat v pojednání PhDr.
P. Urbáška. Jeho přednáška s názvem Z historie Univerzity Palackého se uskuteční
16. 2. v Klubovně Vlastivědného muzea
Olomouc v 17 hod. Chci hovořit o základních
vývojových meznících Univerzity Palackého
v období od roku 1946 do současnosti, a to na
pozadí celkového vývoje terciálního školství
v českých zemích i celkového společenského
vývoje, sdělil Žurnálu UP k obsahu svého
vystoupení a dodal: Před časem jsem ve
Vlastivědném muzeu hovořil o dramatických
životních osudech proslulého moravského lupiče Martina Leciána – pro mne, a věřím, že
i pro návštěvníky této přednášky, jsou soudobé dějiny Univerzity Palackého a českého
vysokého školství v leckterých ohledech stejně tak dramatické a poutavé.

Expozice na univerzitní půdě
Podoby exilu v Československé republice
a osudy nejvýznamnějších protagonistů se
chystá přiblížit výstava s názvem Exil v Československu, jejíž vernisáž se uskuteční
13. 2. v Uměleckém centru UP (2. patro)
v 16 hod. Cílem expozice, která již byla
instalována v Praze, je upozornit na to, že
Československo, odkud muselo mnoho lidí
v minulosti z politických důvodů odejít, bylo
mezi oběma světovými válkami samo útočištěm pro mnohé pronásledované. Tvůrci výstavy chtějí poukázat obecně na problém
uprchlíků a na to, že i tehdejší liberální politika
byla politikou selektivní, jež v lidském pochopení nebyla v žádném případě vůči uprchlíkům spravedlivá. A v tomto smyslu je chystaná expozice, jíž podpořil Česko-německý fond
budoucnosti, Centrum pro československá
exilová studia při Katedře historie a Katedra
germanistiky FF UP, velmi kritická. Doufáme,
že prohlídka výstavy vyvolá v návštěvníkovi
alespoň vteřinové mrazivé uvědomění si toho,
do jaké míry je člověk hříčkou v byrokratickém
soukolí a jak toto soukolí ovlivňuje život nejen
jedinců, ale i velkých národních skupin, míní
prof. M. Trapl z Katedry historie FF UP, jeden
ze spoluautorů výstavy, v publikaci, jež byla
k této příležitosti vydána.
Zájemcům o knižní produkci Univerzity
Palackého se ve dnech 20.–24. 2. nabízejí
také vstupní prostory Vydavatelství UP.
V přízemí Informačního centra bude v tuto
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dobu instalována výstava vybraných knižních
produktů olomoucké univerzity.
Výstavu připravuje taktéž Katedra církevních dějin a dějin křesanského umění
CMTF. Měla by zahrnout výběr publikací členů
všech kateder CMTF UP vydaných jak v rámci
UP, tak mimo ni, a to za období od jejího
obnovení v roce 1990 do dnešních dnů, sdělil
vedoucí pořádající katedry prof. M. Pojsl. Vernisáž této expozice, která bude přístupna celý
týden a jíž se účastní mj. i děkan CMTF doc.
P. Chalupa, je plánována na 20. 2., v 15 hod.,
v rotundě Cyrilometodějské teologické fakulty
UP.
O den později, tedy 21. 2. se uskuteční
vernisáž výstavy s názvem Bez titulu. Expozice je souborem prací studentů a absolventů
Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP, z nichž bude divákům představen výběr
z děl všech vyučovaných praktických výtvarných oborů. Krátké úvodní slovo pronese
v 16 hod. doc. H. Myslivečková, vedoucí
katedry. Tentýž den, v době od 11 do 15 hod.,
si návštěvníci Uměleckého centra UP budou
moci za přítomnosti vyučujících prohlédnout
ateliery a prostory Katedry výtvarné výchovy v rekonstruované barokní budově jezuitského konviktu. Všichni učitelé se těší, že této
příležitosti využijí zejména absolventi, bývalí
spolupracovníci, kolegové z partnerských pracoviš a další hosté, doplnila v kratičké pozvánce doc. H. Myslivečková. Výstava bude
instalována ve všech prostorách UC UP
a potrvá do 31. 3. 2006.
Jubilující univerzita ve znamení koncertů
a divadelních představení
Pedagogové Katedry muzikologie Filozofické fakulty UP a jejich hosté připravují pro
jubilující univerzitu slavnostní koncert. Skladby J. Brahmse, M. Ravela, A. N. Skrjabina,
S. Rachmaninova a M. Keprta, v podání L. Federové (housle), N. Svačiny (pozoun), L. Kaucké (klavír), M. Keprta (klavír) zazní v kapli
Božího Těla 20. 2. od 19 hodin. Úvodní slovo
o úloze hudební vědy na UP a o zakladatelské
osobnosti R. Smetany pronese prof. I. Poledňák, vedoucí Katedry muzikologie FF UP.
Za povšimnutí rozhodně stojí taktéž divadelní představení Hliněný kabaret, projekt
studentů Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP a Katedry divadelních, filmových a mediálních studií Filozofické fakulty
UP. Pod vedením pedagogů studenti zdramatizovali několik povídek různých autorů, v nichž
hlavní role získaly keramické loutky. Představení vzniklo s grantovou podporou divadelní
agentury Dilia. Studentské divadlo se uskuteční 21. 2. v Divadelním sále Uměleckého
centra UP od 19 hod.
Hudbě nakloněným zájemcům patří také
pozvánka k účasti na koncertu, jenž se
uskuteční 22. 2. v Atriu Uměleckého centra UP. Od 19 hod. se návštěvníci mohou
zaposlouchat do Missy brevis J. Pavlici, Kreolské mše A. Ramireze či do částí neobarokních
oper V. Zouhara a T. Hanzlíka. Koncert oslavující šedesátileté výročí obnovení univerzity
ukončí pěvci společně s publikem studentskou písní Gaudeamus igitur. Píseň – jedna
z nejstarších na světě – má v originále deset
slok a po staletí je součástí oficiálních událostí
a slavností univerzit po celém světě. Pro svou
délku však málokdy zazní ve své úplnosti.
Zatímco její první tři sloky nás nabádají k tomu,
abychom se radovali ze života, nebo smrt
každého z nás je neodvratná, zbytek písně je

především oslavou lásky, státu, města, školy,
profesorů i studentů.
Den otevřených dveří ve Vydavatelství
a Knihovně
Jubilující univerzita, respektive její Vydavatelství a Knihovna, připravují pro návštěvníky
Den otevřených dveří. Pomyslné brány otevřou jmenovaná pracoviště 24. 2. od 9 hod.
a vyjma výstavy knižní produkce Univerzity
Palackého si tak návštěvníci budou moci prohlédnout provoz, v němž publikace vznikají,
jakož i prostory, kde jsou knihy uchovávány.
Jak potvrdila RNDr. H. Dziková, ředitelka VUP,
prohlídky budou probíhat s odborným výkladem v hodinových intervalech – první je plánována na 9 hod., poslední se uskuteční v 15 hod.
Podobně je k pátečním návštěvám připravena také Knihovna UP, jejíž páteční otvírací
doba bude od 8 do 19 hod. Pracovnice knihovny provedou návštěvníky knihovnou tak, aby si
mohli prohlédnout všechny její prostory. V průběhu prohlídky zazní informace o službách
knihovny, historii univerzitní knihovny či o možnostech návštěvy a členství, řekla ředitelka
Knihovny UP RNDr. D. Lošáková a dodala:
Ústřední knihovna UP je otevřena již od roku
1997, denně ji navštěvuje průměrně
1 500 studentů.
Slavnostní události a významní hosté
Ve výroční den obnovení UP, tedy 21. 2., se
v katedrále sv. Václava uskuteční slavnostní
bohoslužba pro Univerzitu Palackého. Od
18 hod. ji bude celebrovat olomoucký arcibiskup Mons. J. Graubner. Významnou událost
obnovení připomenou olomoucké veřejnosti
zvony všech olomouckých kostelů, které se
na počest Univerzity Palackého rozezní
v 15 hod., stejně jako před šedesáti lety při
přijetí zprávy o jednomyslném schválení zákona
o obnovení olomoucké univerzity sněmovnou.
V průběhu oslav jubilea se ve dnech 23. 2.
až 24. 2. setkají v Komorním sále UC UP také
rektoři českých vysokých škol, a to při příležitosti dalšího jednání České konference rektorů. V reprezentativních prostorách Regionálního centra se za účasti V. Klause, prezidenta
České republiky, uskuteční inaugurace nového rektora a děkanů čtyř fakult UP.
Připravila
M. Hronová

Bilancování a loučení…
Dokončení ze str. 1
vpravo), předsedkyně Stiftung Haus der Action
z Frankfurtu nad Mohanem, díky které se olomoucké
PdF dostává rozsáhlé podpory vědecké a pedagogické činnosti – více než dvě stě studentů tak již mělo
možnost zúčastnit se letních škol pořádaných ve
Frankfurtu.
Kromě výše jmenovaných si pamětní medaili
s univerzitní symbolikou a vyobrazením J. A. Komenského odnesli mj. bývalí děkani PdF UP doc. dr.
Klementa, prof. dr. Hodaň, emeritní profesoři – prof.
Kučera, prof. Daniel, prof. Přikryl, zasloužilí bývalí
pracovníci – dr. Kafka, dr. Hejný, doc. Jalůvka (držitel
Ceny města Olomouce), dr. Zimková, dr. Večeřová,
M. Dočkal, A. Kokešová.
Slavnostní okamžiky na závěr umocnilo otevření
Galerie tradice fakulty v prostorách chodby Děkanátu
Pedagogické fakulty. Zvykem běžným zatím především
na renomovaných zahraničních univerzitách chce fakulta vyjádřit sílu tradice vysokého učení v Olomouci.
Prostory Děkanátu Pedagogické fakulty tak zdobí pět
výstavních panelů s komentovanými historickými dokumenty, diplomy, fotografiemi a obrazovou (fotografickou) galerií akademických funkcionářů.
-rp-, foto na první straně -tj-

NA AKTUÁLNÍ TÉMA
Výroční shromáždění ČKR
Ve dnech 26.–27. 1. 2006 se v Centru Vysokého
učení technického v Brně konalo 83. zasedání Pléna
České konference rektorů – Výroční shromáždění
České konference rektorů (ČKR). Na zasedání byli
pozváni kromě rektorek a rektorů veřejných, státních
a soukromých vysokých škol ČR sdružených v ČKR
i emeritní rektoři z let 1991–2006 a nově zvolení
rektoři, jejichž první funkční období začalo 1. 2. 2006.
Součástí jednání byl i speciální blok nazvaný Současná situace vysokého školství ČR očima emeritních
rektorů a nově zvolených rektorů.
Toto zasedání pléna bylo poslední pro několik
rektorek a rektorů, kteří ve svých funkcích k 31. 1. 2006
končí, tedy i pro prof. J. Mačákovou, která Žurnálu
UP poskytla následující informace z vystoupení některých hostů:
Premiér Ing. J. Paroubek se ve svém vystoupení
zaměřil na představy vlády o dalším rozvoji vysokých
škol, podpoře výzkumu a vývoje. Zdůraznil, že si je
vědom, že ČR musí podporovat nejen aplikovaný
výzkum, který je důležitý pro další rozvoj hospodářství, ale i výzkum základní, který se provádí zejména
na vysokých školách a v Akademii věd ČR. Základní
výzkum považuje za potřebný předpoklad pro kvalitní

vzdělávání na vysokých školách,
zdůraznil nutnost zapojení studentů magisterských a především
doktorských studijních programů
do tohoto typu tvůrčí činnosti.
Podle premiéra by měl počet
studentů na vysokých školách
v dalších letech ještě stoupat,
aby dosáhl počtu 350 000.
Ministryně JUDr. P. Buzková,
která bývá častým hostem jednání ČKR, zrekapitulovala své působení ve funkci a kladně hodnotila vzájemnou spolupráci s reprezentacemi vysokých škol, díky
které se podařilo dosáhnout významně vyšší finanční podpory
ke zvýšení konkurenceschopnosti
českých vysokých škol. Seznámila ČKR se záměrem podpořit
zvýšení počtu míst pro studenty
na gymnáziích, což by mělo umožnit, aby na vysoké
školy vstupovali lépe připravení absolventi ze středních škol.

PŘEDSTAVUJEME

Noví profesoři 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. (Hematoonkologická 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 optoelektrotechnika,
a prof. L. Tichý, Th.D. (Katedra biblických věd CMTF UP), pro obor teologie.
V dnešním čísle přinášíme dva krátké portréty posledních dvou jmenovaných:

Prof. RNDr. Jiří Bajer, CSc. (1964)
Přírodovědecká fakulta, Katedra
optiky.
Obor: Fyzika.
Vědecká a výzkumná specializace: Kvantová a nelineární optika.
Prof J. Bajer je autorem (spoluautorem) 59 vědeckých publikací, z toho v zahraničí 43; citovanost: 222.
Významné publikace z posledních pěti let:
J. Bajer: Mechanika 1, vydání
1., VUP Olomouc 2004, 322 str.
J. Bajer: Mechanika 2, vydání
1., VUP Olomouc 2004, 458 str.
J. Bajer, M. Dušek, J. Fiurášek, Z. Hradil, A. Lukš, V. Peřinová, J. Řeháček, J. Peřina, O. Haderka, M. Hendrych,
J. Peřina, Jr., N. Imoto, M. Koashi, A. Miranowicz: Nonlinear phenomena in quantum
optics, in „Modern Nonlinear Optics, Part I,

Advances in Chemical Physics“, Volume 119, ed. M. Evans,
J. Wiley, New York, 2001,
491–601.
J. Bajer, A. Miranowicz,
M. Andrzejewski: Quantum noise and mixedness of a pumped
dissipative non-linear oscillator,
J. Opt. B: Quantum Semiclass.
Opt. 6 (2004) 387–395.
Zatím poslední kongresovou
přednášku na téma Photon antibunching in second harmonic
generation pronesl prof. J. Bajer v rámci „Fourth International
Conference on Quantum Optics in Jaszowiec” (Polsko 1997).
Prof. J. Bajer přednáší v oboru Mechanika
a akustika (fyzika) na Přírodovědecké fakultě UP.
-red-, foto archiv prof. Bajera

Prof. Ladislav Tichý, Th.D. (1948)
Cyrilometodějská teologická fakulta, Katedra biblických věd.
Obor: Teologie, Biblické vědy.
Vědecká a výzkumná specializace: Nový zákon.
Prof. L. Tichý je autorem (spoluautorem) 49 vědeckých publikací, z toho v zahraničí 2; citovanost 43.
Významné publikace z posledních pěti let:
L. Tichý: Slovník novozákonní
řečtiny. Olomouc, Burget, 2001,
XI + 190 s.
L. Tichý: Úvod do Nového zákona. Svitavy, Trinitas, 2003, 294 s.
L. Tichý: „Christ in Paul“: The Apostle
Paul s Realation to Christ Viewed Through
Gal. 2.20“. In: J. Mrázek – J. Roskovec (ed.),
Testimony and Interpretation. Early Christolo-

gy in Its Judeo-Hellenistic Milieu: Studies in Honour of Petr
Pokorný, London – New York:
T&T Clark Internationl, 2004,
s. 40–48.
Zatím poslední kongresovou
přednášku s názvem Das Alte
Testament im Hebräerbrief?
přednesl prof. L. Tichý v rámci
„Colloquium biblicum Vindobonese“ (Vídeň, říjen 2005).
Prof. L. Tichý vede sedm
postgraduálních
studentů
v oboru Biblická teologie, specializace Nový zákon. Přednáší
na Cyrilometodějské teologické fakultě v oboru Exegeze evangelií, Exegeze novozákonních listů, List Jakubův.
-red-, foto archiv prof. Tichého

Prof. V. Pačes, DrSc., který
se ve funkci předsedy AV ČR
zúčastnil jednání ČKR poprvé, by
rád navázal na dobré kontakty,
které mezi jednotlivými VŠ a ústavy AV již jsou. Dále by chtěl
rozvíjet spolupráci na společných
projektech a v doktorských studijních programech. AV je podle
jeho slov připravena v ještě větší
míře umožnit využívání svých zařízení nejen studentům, ale také
akademickým pracovníkům VŠ.
Očekává, že tato možnost bude
podporována i na straně VŠ. AV
připravuje podobně jako v zahraničí pro absolventy doktorských studijních programů místa
„postdoktorandů“, což je trend,
který by rády podpořily i VŠ.
Odstupující předseda Rady
vysokých škol doc. F. Ježek zhodnotil spolupráci RVŠ
s ČKR za poslední dvě funkční období jako oboustranně korektní s důrazem na rozvoj VŠ. Pro další období
vyzval reprezentace VŠ k většímu důrazu na oblast
výzkumu a vývoje.
Prof. M. Liška, DrSc., předseda Akreditační komise, patřil k pravidelným účastníkům výročních zasedání ČKR. Připomněl soubor standardů, postupů
a hlavních směrů v zajišování kvality činnosti vysokých škol, který přijala 4. konference ministrů odpovědných za vysoké školství v členských zemích
boloňského procesu v květnu 2005 v Bergenu. Pro
zúčastněné země z toho vyplývá do roku 2007 zahájit
na národní úrovni vytváření takové metodiky hodnocení kvality vysokých škol, která bude v souladu
s evropskými standardy. Podle jeho názoru je Česká
republika na přijetí standardů v této oblasti dobře
připravena. Již tento rok přinese tlak na přípravu
promyšlené metodiky sebehodnocení. V něm bude
vysoká škola pravidelně posuzovat úroveň vzdělávání, výzkumu, vnějších vztahů a s nimi související
úroveň personálního zajištění, materiálního vybavení
a informačního zázemí.
Předseda Grantové agentury ČR prof. J. Syka,
DrSc., se zamýšlel nad novými údaji z Analýzy stavu
výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání
se zahraničím v roce 2005. Specificky se zaměřil na
počet publikací, relativní citační index 2000-2004
a změny indexu 1995-2004 pro jednotlivé obory vědy.
Plénum ČKR přijalo na svém 83. zasedání následující usnesení:
1. Plénum ČKR vyjádřilo poděkování rektorům, kteří
končí svá funkční období k 31. lednu tohoto roku,
za jejich přínos k rozvoji nejen univerzit, v jejichž
čele stáli, ale i celého českého vysokého školství.
2. ČKR zhodnotila pozitivní vývoj českého vysokého
školství od roku 1990, na kterém se významně
podíleli emeritní rektoři.
3. Plénum ČKR schválilo Výroční zprávu o činnosti
ČKR za rok 2005. Ocenilo novelu zákona o vysokých školách rozšiřující prostor pro efektivní
chování vysokých škol a sociální dostupnost
studia.
4. ČKR vysoce oceňuje osobní účast předsedy vlády
ČR, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
a dalších významných hostů na jednání Pléna
ČKR, jejich vstřícné kroky k pokračování reformy
vysokých škol a vzájemné komunikace.
5. ČKR zdůrazňuje nutnost pokračovat v dialogu
s vládou ČR s cílem dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti českých vysokých škol v evropském
měřítku dalším posílením výzkumu a inovací,
kvality vzdělání a internacionalizace.
6. ČKR vyjadřuje nutnost rozšířit spolupráci vysokých škol s privátní sférou zaměřenou na využití
výzkumného potenciálu vysokých škol ve prospěch zvýšení konkurenceschopnosti podniků,
a tím i prosperity naší společnosti. Pro úspěch
této strategie a motivace privátní sféry je nutná
další úprava daňové legislativy.
-red-, foto archiv ČKR
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Diskuse, názory, ohl asy
Učme anglicky!

Zpět k Centru výpočetní techniky
Rád bych se s odstupem vrátil ke svému příspěvku
„Jak funguje CVT?“ v Žurnálu č.7, který byl záměrně
vyostřenou formulací mých negativních zkušeností
s uvedenou institucí. Článek byl emotivní (jak správně poznamenal pan ředitel Zedník ve své odpovědi
v č. 8), provokativní (ve smyslu poznámky paní
šéfredaktorky Mazochové v č. 9) a neobsahoval
právě mnoho věcných argumentů.
Vysloužil jsem si (někdo řekne pochopitelně)
trochu uražené odpovědi, které jsou na tom s informační hodnotou podobně. Pan Mgr. Volák mě vyzval
k jakémusi programátorskému souboji, pan ředitel
se rozhodl moje stesky zpochybnit a naznačil, že
není všechno úplně v pořádku se stěžovatelem,
jehož příspěvek neměl být bez předchozí konzultace
snad ani uveřejněn.
Výsledkem je tedy tvrzení proti tvrzení, mnoho
podkladů pro vytvoření vlastního názoru, k němuž
vyzývá pan ředitel na konci svého příspěvku, čtenář
nemá. Bylo by jistě zajímavé uspořádat na UP
nějakou anketu na téma zkušeností s počítačovými
službami, ale pro tuto chvíli bych chtěl nabídnout
alespoň několik informací, které přenesou mé nářky
do věcnější roviny.
Nejprve jsem si v článku stěžoval na STAG. Není
mi dodnes jasné, zda vedení CVT je s tímto systémem spokojeno, nebo ho se skřípěním zubů provozuje na základě nějakého vyššího rozhodnutí. Není
cílem tohoto příspěvku zabývat se STAGem podrobněji, ale moje přesvědčení, že by bylo nanejvýš
žádoucí ho vyměnit, trvá (např. jako výraz toho, že
UP skutečně nechce být provinční univerzitou). Ve
svém příspěvku jsem upozornil, že informace v Helpu
odkazují do Plzně. Dozvěděl jsem se nyní od pana
ředitele, že to není náhodná chyba, Helpy se prý
prostě nepřepisují. Např. v případě evaluací tedy
nemá být vyučující překvapen, že je nápověda, na
kterou se obrátil, prakticky nepoužitelná – je to úplně
normální.
Můj druhý stesk se týkal skutečnosti, že e-maily od
akademického knihkupce Starman přicházejí označeny jako SPAM. Obrátil jsem se tehdy na telefonní číslo,
které nám bylo pro takové případy oznámeno, a pak si
vyměnil dva e-maily s osobou za věc údajně odpovědnou. Touto cestou se ovšem nepodařilo získat žádnou
smysluplnou informaci. Poté (už po uveřejnění svého
článku) jsem se nejprve od pana Voláka dozvěděl, že
zařazení Starmana na seznam přátelských adres (tzv.
whitelist) není technicky možné. Moje znalost poštovních serverů je jen zběžná, ale trochu mě to překvapilo. Nakonec mi bylo z ničeho nic oznámeno, že věc je
vyřešena. Jsem tomu rád.
Třetí oblast stížnosti se týkala webových stran
naší katedry, které spravuji. Požadavek zněl: katedra
chce, aby vyučující mohli zveřejňovat na webu

Univerzita…
seda AS PdF (Katedra technické a informační výchovy), který bude mít v rámci svého resortu na starosti
administraci akreditací studijních programů na UP,
stipendijní politiku UP, evaluaci výuky ze strany studentů, sociální záležitosti studentů, e-learning a celoživotní vzdělávání, přezkumné řízení v záležitostech
studentů, harmonogram studijního roku, přijímací
řízení, supervizi nad databázemi pro rozhodovací
procesy (STAG, INIS, AIS aj.), hodnocení vzdělávací
činnosti na UP a koordinaci rezortních proděkanů.
Prorektorem pro záležitosti vnějších vztahů UP
se stal Mgr. J. Dürr (Katedra politologie a evropských studií FF), do jehož kompetencí budou patřit
koncepce zahraničních kontaktů UP, koordinace mezinárodních programů a organizace poradenské činnosti o možnostech studia v zahraničí, informace
pro zahraniční zájemce o možnostech studia na UP,
vytváření pozitivního mediálního obrazu UP a supervize nad univerzitním „public relations“ (včetně
Žurnálu UP, webu, kontaktů se sdělovacími prostředky atd.), koordinace PR na UP, spolupráce se širším
regionem (státní správa a samospráva, školství,
zdravotnictví atd.) a využití strukturálních fondů EU
(mimo VaV).
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soubory (např. výsledky zkoušek), aniž by měli právo
měnit jiné obsahy stránek. Domníval jsem se, že
tento požadavek je jednak zcela srozumitelný, a jednak
nenáročný na realizaci. Technické detaily jsem chtěl
nechat na odbornících za to placených. Celá operace
nakonec trvala zhruba půl roku, a stejně jsem se
musel sám starat o otázky, jako: jak zajistit, aby
podadresáře sdílely stejná práva s nadřazeným adresářem, nebo zjistit, jaké protokoly přenosu souborů
jednotlivé servery podporují. Chápu, že mnohým
kolegům tenhle boj prostě nestojí za to, což možná
přispívá k dojmu všeobecné spokojenosti.
Tolik příspěvek k vytvoření „vlastního názoru“.
Omlouvám se, že jsem byl bagatelizujícím tónem
odpovědi pana ředitele Zedníka donucen obtěžovat
čtenáře nezajímavými podrobnostmi. Svůj první článek jsem psal především jako výraz frustrace nad tím,
že CVT pro nás uživatele nepůsobí jako servisní
organizace. Podstatnou součástí problému je (kompetentní) komunikace a v tomto ohledu odpově pana
ředitele Zedníka jistou informační hodnotu má. Naznačuje, že pokud vám někdo z CVT slíbí něco telefonem
nebo e-mailem, nesmíte na to spoléhat. Když takový
způsob komunikace k ničemu nevede, je to vaše
chyba – měli jste použít HELPDESK. Přiznávám, že
jsem zprávu o zřízení HELPDESKu přehlédl nebo
podcenil. Když jsem se tuto svou chybu snažil napravit, udivilo mě, že na stránkách CVT o tomto preferovaném, ne-li výlučném informačním kanálu není zmínka.
Pokud ano, nepodařilo se mi ji najít. Našel jsem jen
ona zrádná telefonní čísla a e-mailové adresy. Jednotný způsob zadávání a registrování požadavků je dobrý
nápad, být bombardován telefonáty ruší při práci
a snadno vede k nezamýšleným opomenutím. Telefonáty jsem proto ostatně používal především jako
urgenci nezodpovězených e-mailů, které se přece ze
schránky zas tak často neztrácejí. Proč jsem ale při
prvním e-mailu nebo telefonátu nebyl upozorněn:
„Váš požadavek sdělte, prosím, prostřednictvím
HELPDESKu“? I správkyně sítě na naší fakultě, kterou
jsem kontaktoval nejprve, mě odkázala na pana Voláka
a na nespolehlivost telefonátů a e-mailů mě neupozornila. Je mi také divné, že v uvedené otázce SPAMu
jsem byl výslovně vyzván, abych potíže hlásil na dané
telefonní číslo. Pravda, mohlo mě varovat, že už při
prvním rozhovoru byl hlas na druhé straně linky mou
žádostí velmi překvapen.
Svého dojmu, že CVT není příliš „user-friendly“
a jaksi spoléhá na to, že část uživatelů bu neví, co
může žádat, nebo nemá dost trpělivosti na svých
požadavcích trvat, jsem se bohužel nezbavil. Ale to
už jsem jednou psal a používal při tom peprnější
výrazy. Doufám, že ti zaměstnanci CVT, kteří se snaží
odvádět dobrou práci, dokáží kritiku instituce odlišit
od osobní urážky.
Mgr. Š. Holub, Ph.D., CMTF
Dokončení ze str. 1
Funkci prorektora pro záležitosti rozvoje a výstavby UP bude v následujícím období zastávat prof.
E. Weigl, CSc. (Ústav imunologie LF), jehož oblast
působení bude zahrnovat zpracování a projednání
generelu výstavby, velkých rekonstrukcí a modernizací
budov a zařízení UP, perspektivní dislokaci pracoviš
UP, přípravu žádostí o účelové dotace ze státního
rozpočtu na stavební akce (společně s kvestorem
UP), financování stavebních akcí z prostředků UP
a supervizi nad realizovanými akcemi.
JUDr. L. Lochmanová, Ph.D. (Katedra obchodního práva a mezinárodního soukromého práva PF) se
stala prorektorkou pro záležitosti organizace
a financování UP. Bude se věnovat posouzení platných vnitřních předpisů a norem UP, jejich aktualizaci,
vypracování a projednání metodiky rozpisu příspěvku
a dotace ze státního rozpočtu mezi organizační jednotky UP, koordinaci rozvojových projektů na UP,
koordinaci zpracování výročních zpráv o činnosti UP
a fakult, aktualizaci Dlouhodobého záměru UP, personálním auditům a návrhům změn v organizaci celouniverzitních jednotek.
-map-, -mav-

Když se zeptáme našich absolventů, co jim nejvíc
chybí v přípravě, kterou jim měla poskytnout naše
škola, často se dozvíme, že jazyková výbava. Po pěti
letech studia se řada našich absolventů domluví
v cizině hůř než po maturitě. Univerzita, která se
pyšní ambicemi být univerzitou „výzkumnou“ s mezinárodním impaktem, má doktorandy, z nichž mnozí
považují seminární vystoupení v angličtině za jeden
z nejtěžších úkolů svého studia. Ačkoliv studenti mají
možnost část svého studia strávit „venku“ podporováni řadou mobilit a jiných projektů, je jen hrstka
těch, kteří to dělají. A netýká se to jen našich
studentů – nad touto skutečností se pozastavuje
například prorektor liberecké Technické univerzity
O. Jirsák ve svém příspěvku nazvaném „Máme líné
studenty?“ v týdeníku Ekonom (č. 44, 2005).
Co s tím dělat? Asi je jednoduché svalovat vinu na
studenty, kterým naordinujeme v nižších ročnících
pár kreditů za laxní jazykový kurs a pak do nich hezky
česky cpeme naši oblíbenou vědu hlava nehlava. Že
si studenti svou jazykovou kondici sami neudržují?
Ale za to my přece nemůžeme …
Proč bychom ale nemohli tu svou vědu předávat
studentům v angličtině? Pokud mám mluvit za přírodovědce, každý z nás přece musí anglicky komunikovat na konferencích a v angličtině publikovat své
výsledky. U některých odborných termínů si vzpomeneme na anglický výraz dříve než na český –
angličtina je dnes přece latina vědy. A pokud si dnes
my – vědečtí a pedagogičtí pracovníci – dopřáváme
volného života v mezinárodní komunitě kolegů
z branže, proč to ztěžovat našim budoucím absolventům?
„Učit anglicky? To by nám studenti dali …,“ smějí
se mi kolegové, když za nimi přijdu s takovým
návrhem. „Vždy by od nás utekli!“ Ale zkusil jsem
to – a neutekli. Pááků bylo v mém předmětu jen šest
a na mou záludnou otázku, zda někdo z nich neměl
ve škole angličtinu, se nepřihlásil nikdo. Dotaz, zda
by někomu vadilo, kdybychom přednášku v tomto
semestru absolvovali anglicky, je poněkud zaskočil,
ale než se stačili vzpamatovat, odvozovaly se vzorečky a řešily úlohy v angličtině. Ze začátku to možná
dalo trochu víc zabrat, ale studenti si zvykli rychle
a semestr zvládli celkem bez problémů. Trochu
komplikovanější je to v nižších ročnících v předmětech
s více studenty – zpravidla se jich pár přizná, že
angličtinu ve škole neměli. Celý předmět v angličtině
by vůči nim bylo nefér, ale patnáctiminutová anglická
vložka ve dvouhodinové přednášce nikomu neuškodí. Je možné třeba sumarizovat probraný blok s tím,
že tato látka byla právě odučena česky a navíc si to
můžeme poslechnout z jiného úhlu v angličtině.
Docela mne překvapilo, že dobrá půlka studentů si
na tento způsob zvykla tak, že se na „anglickou
vsuvku“ těšili. Určitou formou „nátlaku“, kterou na
své studenty vyvíjím, je jedna z podmínek k zápočtu –
připravit si pětiminutový referát z odborného článku
v cizím jazyce (mohla to být třeba i němčina či
ruština), tedy – česky o článku krátce popovídat.
Něco, u čeho bychom očekávali, že je to trivialitka,
pro některé studenty učitelství fyziky bylo před pár
lety postrachem. Po skončení semestru se mi několik z nich přiznalo, že to byla ta nejtěžší část
předmětu – prý než si ten čtyřstránkový článek slovo
od slova přeložili… Poslední dobou je to snad trochu
lepší, ale jazyková zanedbanost našich studentů je
stále velmi podstatná.
Nemá smysl nad tím jen hořekovat, musíme s tím
něco dělat. Pokud se naše země přihlásila k Boloňskému procesu a budí pocit, že nechce zůstat zemí
zápecních honzíků, měly by si to univerzity vzít
k srdci a produkovat absolventy zvyklé na každodenní komunikaci v mezinárodním jazyce. Možná se do
toho některým učitelům moc nebude chtít, ale věřím,
že ochota a schopnost přednášet anglicky by alespoň v přírodních vědách dnes měly být podmínkou
k přijímání do pracovního poměru. Dělat to, co jsme
dělali doposud, jen v trošku jiném jazyce, je asi ten
nejsnadnější a nejlevnější způsob, jak dát našim
studentům to, co jim patří – schopnost pohodlně se
domluvit se svými kolegy odkudkoliv.
Doc. T. Opatrný, Katedra teoretické fyziky PřF

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ
Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860
23. ZIMMERMANN (Czimmerman) Wenceslaus (Václav), S.J., Phil. Dr., Theol. Dr. (* 5. 4. 1616 nebo 1622 Jindřichův
Hradec – † 16. 4. 1691 Jindřichův Hradec), rektor od 14. 7. 1665 do 16. 10. 1666
Pořadím třiadvacátý olomoucký jezuitský rektor P. Václav Zimmermann se narodil 5. dubna 1616 v Jindřichově Hradci, udává se však též, že se tak stalo
roku 1622; české křestní jméno Václav na rozdíl od
německého příjmení Zimmermann (jež po česku
znamená „tesař“) svědčí pro přináležitost jeho nositele spíše k etniku českému nežli německému. Vyrůstal
v jihočeském městě, jehož vrchností byli od roku
1604 Slavatové z Chlumu a Košumberka. Když
nejvýznamnější představitel tohoto rodu, Vilém Slava-

V roce 1662 pobýval P. Václav Zimmermann krátce
u císařského dvora ve Vídni jako vyslanec české
jezuitské provincie, z hlavního města habsburské
monarchie pak putoval ještě téhož roku na Moravu,
a to do Olomouce, kde do své rektorské promulgace
dne 14. července 1665 zastával úřad regenta jezuitského konviktu a rektorova konzultora, řídil současně
jako prezes činnost kongregace (zbožného bratrstva)
Navštívení Panny Marie. Především se tyto kongregace věnovaly pořádání teatrálních církevních festivit,

Faksimile pasáže z diaria rektora koleje a univerzity TJ v Olomouci P. Václava Zimmermanna: „Augustus
5
1666. 1 ordinaria. 2 ordinaria. 3 Promotio MM et in triclinio tractatio Patrum. 4 Professores ictioru
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scholarum missi Roketnim. (Srpen 1666. 1ho. Obvyklé záležitosti. 2ho. Obvyklé záležitosti. 3ho. Promoce magistrů
a hostina páterů v jídelně. 4ho. Profesoři postižených škol posláni do Roketnice).“ – Ze záznamu ke dni 28.
července 1666 plyne, že jezuitské studenty postihla jakási nákaza, nebo kolejní apatykář připravil, jsa poslušen
lékaře, „theriacum“ (lék, původně lék ze zvířecích jedů podávaný jako protijed; srov. přejatý český výraz „dryák“
– zázračný lék, odvar, břečka, z toho odvozen „dryáčník“ – mastičkář, přeneseně křikloun, tlachal, tlučhuba,
šarlatán) a častoval jím v jídelně akademiky. S ohledem na to se prázdniny na jezuitských školách odbývaly až
v září a první polovině října, byla výuka ve třídách a ročnících, v nichž se vyskytla nákaza, předčasně ukončena
a jejich profesoři byli posláni na zotavenou v jezuitské rezidenci v Roketnici, nyní obec Rokytnice, ležící 5 km
západně od Přerova. Statek Rokytnice koupili olomoučtí jezuité roku 1663 od Haugviců z Biskupic, v roce 1667
nechali strhnout zdejší renesanční zámek a na jeho místě vybudovali jako svou rezidenci rozlehlý jednopatrový
barokní zámek o půdorysu ve tvaru U. V současnosti je v rokytnickém zámku umístěn Ústav sociální péče. –
Národní knihovna ČR v Praze, sign. MS XXIII F 78, fol. 202v
ta z Chlumu a Košumberka (1572–1652), vychovaný
v českobratrské víře, konvertoval roku 1597 k římskokatolické konfesi, těšila se zdejší jezuitská kolej
s gymnáziem a seminářem jeho sympatiím, zatímco
jindřichohradečtí měšané byli většinou přívrženci
evangelické konfese. Po Slavatově pražské defenestraci 23. května 1618, jakožto císařského místodržícího a hlavy prohabsburské strany v Čechách, museli
jezuité Jindřichův Hradec opustit; zdejší stavovská
posádka společně s měšany Jindřichův Hradec
podvakrát uhájila před císařskou armádou, po bělohorské bitvě však její velitel Kristián Hübner město
císařským zradil. Jezuité se do Jindřichova Hradce
vrátili a pod záštitou Viléma Slavaty z Chlumu
a Košumberka započali s intenzivní rekatolizací města
i jeho širokého okolí. Významnou roli hrálo v rekatolizačním procesu zdejší jezuitské gymnázium, k jehož
odchovancům, kteří se rozhodli rozhojnit řady Tovaryšstva Ježíšova, náležel i Václav Zimmermann –
učinil tak dne 10. listopadu 1637.
Po absolvování řádového noviciátu v Brně obdržel
V. Zimmermann tamtéž dne 11. listopadu 1639 aprobaci k vyučování na nižších řádových školách. První
informace o Zimmermannově učitelském působení je
však datována až rokem 1641, kdy je uváděn jako
profesor principie na jezuitském gymnáziu při koleji
u sv. Klimenta na Starém Městě pražském, roku 1644
se stalo jeho působištěm jezuitské gymnázium v Kutné
Hoře, kde mu byla svěřena humaniora (poslední dvě
třídy – poetika a rétorika). V letech 1646–1650
studoval na Teologické fakultě Karlo-Ferdinandovy
univerzity v Praze, kněžské svěcení obdržel 20. března
1650, stal se katechetou a v letech 1653–1655
přednášel na pražské filozofické fakultě. Když
18. května 1655 složil P. Václav Zimmermann čtvrté
slavné sliby jezuitského profesa, mohl očekávat, že se
mu otevře dráha k vyšším řádovým hodnostem, zatím
však až do roku 1659 přednášel na pražské teologické
fakultě spekulativní teologii, zastával rovněž povinnosti kolejního konzultora, zpovědníka a exhortátora.
Z tohoto období Zimmermanova života pochází jeho
jediná známá publikace, vytištěná pod titulem Theses
ex universa theologia scholastica (Teze z univerzální
scholastické teologie) v Praze roku 1656.

jakou např. bylo v Olomouci o svátku sv. Pavlíny
7. června 1666 slavnostní procesí k uctění této
světice, ochránkyně proti moru; po slavnosti se
konala v refektáři jezuitské koleje hostina, jíž se
účastnili též představitelé olomouckého magistrátu.
S patřičnou pompou se v těchto letech relativního
klidu zbraní a hospodářské prosperity konávaly též
disputace akademických promovendů z řad aristokracie. Podle Zimmermannova rektorského diaria „comes Khün“, tzn. Maximilián Eustach František říšský
hrabě Khuen z Belasi, jenž 12. května 1600 byl
ověnčen „prvním vavřínem filozofie“ (viz Žurnál UP,
15, č.11, 16. prosince 2005, s. 9), disputoval dne
14. května 1666 „cum tubis 20“ – tj. s dvaceti
trubkami. Jeho bakalářská promoce se konala dne
26. května 1666 společně s bakalářskými disputacemi a promocemi 61 řádných a 13 mimořádných
posluchačů filozofické fakulty. Jak sděluje matrika
olomoucké univerzity, k disputaci byla onoho dne
kandidátům bakalářského gradu z filozofie předložena
dvě „problemata“: „Physicis: An Orbis Naturæq3 viribus perpetuus ignis confici possit? resolvit R. P. Wenceslaq Steiger Philosophicæ Facult. Decanq. Geometricis: Tetragonismq, seu circuli quadraturas, et theoricæ & practicæ exhibere. (Fyzikální: Zda může být
věčný oheň podmaněn silami světa a přírody?, otevřel
důstojný páter Václav Steiger, děkan filozofické fakulty. Geometrické: Tetragonismus neboli kvadratura
kruhu, a teoreticky i prakticky předvést.)“ K tomu
poznamenejme, že zmíněný děkan filozofické fakulty
P. Václav Steiger, doktor filozofie a teologie, se narodil
11. června 1618 v Tišnově a zemřel v Olomouci
17. listopadu 1692, do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil
v Olomouci 7. září 1635, čtyři slavné sliby jezuitského
profesa složil tamtéž 2. února 1653, od 8. října 1659
do 6. prosince 1662 zastával úřad rektora jezuitské
koleje, gymnázia a semináře sv. Josefa v Litoměřicích; v roce 1671 bylo v Olomouci vydáno tiskem
Steigerovo pojednání o jezuitském světci Františku
Borgiášovi a roku 1713 v Norimberku Steigerovo
repertorium kanonického práva. Tetragonismem neboli kvadraturou kruhu se tu zřejmě rozuměl výpočet
plochy kruhu násobením plochy čtverce jeho polomě-

ru Ludolfovým číslem (3,145…, označováno řeckým
grafémem π; příslušný vzorec: P = πr2), jinak se jako
kvadratura kruhu označuje nemožnost proměnit algebraickými konstrukcemi (tj. s pomocí pravítka a kružítka) přesně kruh ve stejnoplochý čtverec. Ludolfovo
číslo je tak nazýváno na počest nizozemského matematika a vojenského stavitele Ludolfa van Ceulen
(1540–1610), jenž v roce 1610 určil toto číslo na
32 desetinných míst (publikováno v roce 1616).
Ke smutným událostem v olomoucké jezuitské
koleji roku 1666 náleželo dne 25. září úmrtí pětadvacetiletého magistra Matyáše Leisnera, rodáka z Horšovského Týna, jehož života běh a skon „in prima
herbefientis ætatis, virtutisq3 viriditate (v prvním kvetoucím věku, ctnosti a mužnosti)“ je popsán v dochovaném třístránkovém elogiu (posmrtné chvále);
v rektorově diariu se však odpovídající záznam nenalézá, poněvadž rektor Zimmermann dne 20. září
odcestoval do Brna a Čejkovic, odkud se vrátil
29. září 1666.
Doba, během níž stál P. Václav Zimmermann v čele
olomoucké jezuitské koleje a univerzity, byla v rozporu
s obvyklým funkčním trienniem v Tovaryšstvu Ježíšovu omezena na pouhý jeden rok a tři měsíce, nebo,
jak mj. dokládá Zimmermannovo rektorské diarium,
své rektorské působení ukončil páter Zimmermann
k 16. říjnu 1666 a téhož dne byl promulgován jeho
nástupce v rektorském úřadě, P. Šimon Schürer (jenž
tento úřad vykonával již od 1. listopadu 1658 do
13. prosince 1661).
Následujícího dne odcestoval P. Václav Zimmermann společně s koadjutorem (bratrem laikem) Jakubem Schreiterem do Prahy. Příčina Zimmermannova
spěšného odjezdu z Olomouce byla pisateli diaria
známa, nebo zaznamenal, že do Prahy zamířil „futurq
ibi Rector ad S. Clementem“. O osm dní později,
tj. dne 24. října 1666, vskutku uvedl český jezuitský
provinciál P. Daniel Krupský P. Václava Zimmermanna
do úřadu rektora nejstarší a největší koleje Tovaryšstva Ježíšova v Království českém – koleje u sv.
Klimenta na Starém Městě Pražském, jejíž velkolepé
barokní sídlo, komplex budov známý jako Klementinum, v roce 1663 završilo první desetiletí své výstavby, ukončené až v roce 1726. Jako klementinský
rektor a provinciálův konzultor byl P. Václav Zimmerman dne 27. dubna 1667 zvolen a 1. července téhož
roku instalován do úřadu rektora magnifika KarloFerdinandovy univerzity, v němž působil do
27. července 1668. Z jeho rektorské úřadovny vzešel
mj. 27. září 1667 přípis českému královskému místodržitelství, v němž rektor Zimmermann odpovídal na
stížnosti ohledně chování univerzitních studentů (bezpochyby studentů „externích“, tj. nikoli studujících
příslušníků jezuitského řádu), kteří se – zvláště během
návratu z té či oné pražské hospody – s chutí pouštěli
do ozbrojených potyček s vojáky pražské posádky,
přičemž nezřídka osvědčili, že šermují kordem obratněji nežli muži v uniformách. Rektor Zimmermann
bránil akademiky argumentem, že „pražská posádka
chová jakousi podivnou záš vůči studentům“ a že
tato záš „bouří mysli mladých studentů a nutí je
k odvetě, z čehož vzniká mnohé pohoršení“.
Z Prahy putoval P. Václav Zimmermann v roce
1670 zpět do druhé největší koleje české jezuitské
provincie, tedy do Olomouce, aby se tu na dvě léta
ujal úřadu regenta konviktu. Mezi léty 1673–1679
zastával týž úřad v konviktu jezuitské koleje u sv.
Klimenta na Starém Městě Pražském a poté od
3. srpna 1679 do 1. ledna 1682 řídil jako rektor
druhou pražskou kolej TJ u sv. Ignáce na Novém
Městě Pražském. V následujících letech působil jako
zpovědník a exhortátor, jeho jméno nalézáme též mezi
účastníky kongregace české provincie TJ, jež se
konala 24. dubna 1687. Řádovou penzi trávil P. Václav
Zimmermann ve svém rodném městě – Jindřichově
Hradci, kde ve zdejší jezuitské koleji dne 16. dubna
1691 zemřel.
Prof. J. Fiala, CSc.
(Pokračování příště)
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OHLÉDNUTÍ

Ke komprehenzívní rehabilitaci
dětí s dětskou mozkovou obrnou
Dne 29.11. 2005 se v aule PdF UP konal v pořadí
druhý z cyklu seminářů Aspekty komprehenzívní
rehabilitace dětí s dětskou mozkovou obrnou (dále
pouze s DMO) v praxi. Čtyřhodinový seminář byl
tentokrát zaměřen na problematiku ucelené rehabilitace poskytované v rámci komplexní péče o jedince
s DMO. Lektorován byl jedním z nejerudovanějších
odborníků v dané oblasti, teologem, psychologem
a speciálním pedagogem doc. J. Jankovským, Ph.D.,
t. č. ředitelem Dětského centra Arpida a odborným
asistentem Katedry psychologie Zdravotně sociální
fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Úvod přednášky doc. J. Jankovského byl věnován
stručné charakteristice Dětského centra Arpida (dále
pouze DC Arpida) a vymezení termínů: rehabilitace,
vada/poškození, omezení/nemohoucnost, handicap
s ohledem na MKF – Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností.
Dále se doc. Jankovský věnoval problematice komplexního přístupu k dětem s tělesným postižením
a jejich rodinám. Upozornil také na oblast, jež je
v České republice pracovníky pomáhajících profesí
stále ještě značně opomíjena – a to je míra a forma
poskytování informací rodičům dětí s postižením. Poté
navázal psychologickou problematikou reakcí rodiny
na sdělení skutečnosti o závažném postižení jejich
dítěte a negativním důsledkům nezvládnutí jednotlivých
fází tohoto „adaptačního procesu“, jež se mohou
následně promítat do vztahů mezi rodiči a dítětem
a limitovat tak jeho přirozený vývoj. Nastínění tohoto
tématu vedlo také k polemice nad tím, zda postižení
představuje „pouhopouhou“ kategorii či skutečnou
dimenzi kvality života člověka s postižením.
Převážná část přednášky byla věnována vlastní
koncepci komprehenzívní rehabilitace. Doc. Jankovský upozornil, že za předpoklad zajištění její kvality
považuje holistické pojetí osobnosti člověka s DMO
spolu s intervencí založenou na participaci multidisciplinárního týmu, přičemž se přiklání k realizaci tzv.
kruhové péče, v jejímž středu je dítě s DMO. Ředitel
DC Arpida dále hovořil o koncepci komprehenzívní
rehabilitace, v níž dochází k propojení výchovně
vzdělávací, zdravotnické, pracovní a sociální péče.
Zmínil také ideová východiska poskytované péče
a s podporou bohaté fotodokumentace a video nahrávek nastínil přítomným studentům celé spektrum
činností DC Arpida, a to od činností detekčních, přes
prostředky výchovně vzdělávací, zdravotnické a sociální s důrazem na prostředky terapeutické – arteterapeutické, muzikoterapeutické, hipo a canisterapeutické, včetně činnosti osvětové a spolupráce se
zahraničními partnery.
Na závěr doc. Jankovský stručně shrnul poznatky
ze své praxe a v rámci diskuse se studenty znovu
zdůraznil potřebu nejen odborného, ale zejména lidského (empatického) přístupu k dětem s postižením
(s DMO) a k jejich rodinám.
Jelikož se seminář setkal u studentů speciální
pedagogiky s poměrně velkým ohlasem, je na letní
semestr akademického roku 2005/2006 plánována
realizace i dalších seminářů, a to např. na téma
Alternativní a augmentativní komunikace u dětí s DMO,
Možnosti využití počítačové techniky u osob s DMO,
Raná péče u dětí s DMO, Možnosti vzdělávání těžce
kombinovaně postižených žáků, Komplexní přístup
k dětem s DMO v poradenské praxi SPC. Čas a místo
konání seminářů budou upřesněny prostřednictvím
Žurnálu UP a letáků na PdF UP.
-pb-

…A PŘÍŠTÍ TÝDEN…
10. ÚNORA
Vlna zločinnosti na zámku Blandings. P. G. Wodehouse – M. Houska. Divadlo Tramtarie. Divadlo
hudby, 19.30 hod.
10.–11. ÚNORA
Společný svět aneb Jak si poradit s průřezovým
tématem Rámcového vzdělávacího programu. Seminář. Výukové centrum Sluňákov, 16 hod.
12. ÚNORA
Čertovská pohádka. V. Kracík. Divadlo Tramtarie pro
malé diváky. Divadlo hudby, 16 hod.
13. ÚNORA
Vyprahnutí. Film. Ozvěny Dnů evropského filmu
2006, UC UP, Filmový sál, 19 hod.

Sedmý den. Film. Ozvěny Dnů evropského filmu
2006, UC UP, Filmový sál, 21 hod.
14. ÚNORA
Pěvecký absolventský koncert M.Večeřové. Umělecké centrum UP, kaple Božího těla, 18 hod.

Pěvecký absolventský koncert. UC UP, kaple Božího
Těla, 18 hod.

Krajta. Film. Ozvěny Dnů evropského filmu 2006,
UC UP, Filmový sál, 19 hod.
Simon. Film. Ozvěny Dnů evropského filmu 2006,
UC UP, Filmový sál, 21 hod.
15. ÚNORA
Šatuni. J. Mamlejev. Divadlo Tramtarie – Ateliér
autorské a experimentální tvorby. Divadlo hudby,
19.30 hod.
13.–28. ÚNORA
Exil v Československu. Výstava. UC UP, 2. patro.
15. ÚNORA
Visací zámek. U-klub

Ženy na pokraji nervového zhroucení. Film. Ozvěny
Dnů evropského filmu 2006. UC UP, Filmový sál,
20 hod.
16. ÚNORA
Z historie Univerzity Palackého. Přednáška PhDr.
P. Urbáška. Klubovna Vlastivědného muzea Olomouc,
17 hod.
-red-

Optimista: Každý člověk je teoreticky myslící tvor.
Pesimista: Teoreticky je každý člověk myslící tvor.
***
Chybami se člověk učí, ale a jich udělá sebevíc, nic
nevystuduje.
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