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Oslavy 60. výročí obnovení Univerzity
Palackého v Olomouci • UP navštívila
nová velvyslankyně Jihoafrické republiky • Zahraniční studenti na Univerzitě Palackého • Diskuse, názory, ohlasy

Ve čtvrtek 23. 2. složila emeritní rektorka UP
prof. J. Mačáková svůj úřad do rukou předsedy Akademického senátu UP doc. R. Kubínka
(vpravo). Ten poté vyzval nového rektora prof.
L. Dvořáka, aby „vložením ruky na žezlo jako
symbol rektorského úřadu slíbil na svou čest,
že bude podle svého nejlepšího svědomí hájit
všechna práva, jež tomuto vysokému učení
náležejí…“
(Více informací níže.)
-red-, foto -aj- 4

Olomouc – univerzitní město

Prioritou rektora UP bude podpora špičkových
badatelských pracoviš
g Předáním symbolů rektorské hodnosti byl dosud nedařilo, povznesme se nad malicherv sále Pegasus Regionálního centra Olomouc
slavnostně uveden do funkce nový rektor
Univerzity Palackého prof. L. Dvořák, CSc.
Jak uvedl ve svém inauguračním projevu,
bude chtít čas svého funkčního období využít
zejména pro podporu a budování nových
špičkových badatelských pracoviš – center
excelence a postupně přejít od extenzivního
rozvoje univerzity k důraznějšímu prosazování vysoké kvality jejích absolventů. Jsem přesvědčen, že univerzita je tu od toho, aby
přednostně vzdělávala svým způsobem elitní
absolventy, myslím, že časy extenzivního rozvoje univerzity brzy skončí, zdůraznil. V souvislosti s finančními záležitostmi školy a dělením financí mezi její jednotlivé složky připomněl důležitost grantových a projektových
soutěží při získávání prostředků mimo státní
dotaci. Ne všichni jsou v tomto úsilí stejně
úspěšní, mnozí dosud projevují v tomto směru
jen málo úsilí. Proto apeluji, zkusme nalézt
odvahu a víru ve vlastní síly i tam, kde se to

né spory a zúročme na tomto poli své zkušenosti, schopnosti a dosavadní vědecké, odborné a vzdělávací výsledky, uvedl. Znovu
zdůraznil nutnost aktivního vytváření pozitivního mediálního obrazu univerzity, zlepšení
komunikace uvnitř UP a zkvalitnění práce
administrativy.
V další části svého vystoupení poděkoval
emeritní rektorce UP prof. J. Mačákové, která
univerzitu vedla v uplynulých šesti letech,
a předal jí Pamětní medaili UP. Stejným způsobem ocenil také dosavadní práci prof.
H. Válkové, předchozí děkanky FTK, a prof.
F. Mezihoráka, bývalého děkana PdF UP.
Prof. J. Mačáková ve svém projevu stručně
zrekapitulovala předchozí období a poděkovala všem, kteří se zasloužili o dosažené
úspěchy. Novému vedení popřála naplnění
většiny představ, se kterými do svých funkcí
nastupují, a širokou a pevnou podporu univerzitní obce.
Dokončení na str. 2

Předseda vlády hovořil o EU a zahraniční politice ČR, besedoval jen krátce
g Přestože Univerzita Palackého prošla v minulém
g

Osmitunový Václav, největší a nejvýznamnější
zvon katedrály sv. Václava, jehož k rozhoupání přimělo
osm mužských paží, se rozezněl spolu s dalšími zvony
olomouckých kostelů téměř na
hodinu přesně jako před šedesáti lety, kdy byla takto přijata
zpráva z Prozatímního Národního shromáždění o schválení zákona o obnovení olomoucké univerzity. Zvláš letos si tedy mohli
Olomoučané připomenout, že žijí
v univerzitním městě: zvony v katedrále, u sv. Mořice
a v dalších kostelech vyzváněly 21. 2. 2006 od
15 hodin plných deset minut.
-red-, foto -aj-

týdnu vírem koncertů, vernisáží a dalších událostí
spojených s výročím šedesátiletí, stranou pozornosti
nezůstala avizovaná přednáška Ing. J. Paroubka,
předsedy vlády ČR. Premiér J. Paroubek se 23. 2.
v zaplněné aule FF UP proslovil o Evropské unii
a zahraniční politice České republiky. Mé postoje
k zahraniční politice jsou dostupné na webové
stránce Úřadu vlády ČR, připomněl v průběhu úvodních slov a dodal, že z jeho dosud publikovaných textů
o zahraniční politice by v brzké době měla vzejít
souhrnná publikace.
O problematice zahraniční politiky České republiky
v návaznosti na EU se předseda vlády ČR vyjadřoval
při různých setkáních dosud pouze Praze. I když je
tematika zahraniční politiky známa veřejnosti méně,
považuji ji za velmi důležitou a jsem přesvědčen, že

její význam bude ještě vzrůstat, sdělil před studenty
Univerzity Palackého v Olomouci, a to v očekávání
Dokončení na str. 4

OSLAVY 60. VÝROČÍ OBNOVENÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
Muzikologové vzpomněli na šedesátiletí univerzity koncertem

Bohoslužba pro univerzitu

S upomenutím na
„zrození“ Univerzity Palackého si akademická i neakademická veřejnost
připomněla taktéž
vznik jednoho z jejích vědních a studijních oborů – hudební vědy. Připomínáme si zmiňovanou událost s o to
větší hrdostí, že zakladatel oboru Muzikologie R. Smetana patřil i k užšímu okruhu těch,
kdož kladli základy celé staronové univerzity, sdělil
prof. I. Poledňák, vedoucí Katedry muzikologie FF UP
před slavnostním koncertem jejích pedagogů a hostů.
Koncert k výročí šedesáti let uplynulých od obnovení
Univerzity Palackého se uskutečnil 20. 2. v kapli Božího
těla Uměleckého centra UP a pozvání k účasti přijali mj.

V den 60. výročí 21. 2. 2006 se v olomoucké
katedrále sv. Václava uskutečnila slavnostní bohoslužba pro Univerzitu Palackého, kterou celebroval
Mons. J. Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, Velký kancléř CMTF UP. Ten ve své
homilii poukázal na výročí jako na příležitost pohlédnout k vlastním kořenům, jejichž znalost vede nejen
k potřebnému sebevědomí, ale také k odpovědnosti

Co popřejete Univerzitě Palackého
k jejím 60. narozeninám?
Ing. Martin Tesařík, primátor statutárního města
Olomouc:
Ačkoliv jsem studoval techniku v Brně a nejsem
tedy absolventem olomoucké univerzity, coby primátor velmi dobře vnímám, že Univerzita Palackého a její studenti dodávají Olomouci nezaměnitelný
charakter typického univerzitního města. Rád se
s vysokoškoláky potkávám při nejrůznějších akcích, protože študáci svou kreativitou obohacují
celkový život ve městě.
Není proto náhoda, že radnice a univerzita
spolu velmi úzce spolupracují s cílem posílit
význam Olomouce, coby střediska vzdělanosti
a kultury celého středomoravského regionu. Vedle
vysokoškolského sportu a kulturních aktivit město
Olomouc například finančně podporuje také vybrané posluchače UP poskytováním stipendia pro
studijní pobyty v zahraničí.
Dovolte mi, abych při příležitosti 60. výročí
obnovení existence popřál Univerzitě Palackého
desítky a desítky dalších úspěšných a ničím nepřerušovaných akademických let.
Doc. P. Kolář, náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy (a absolvent UP):
Mohu univerzitě popřát to, aby i všechny příští
narozeniny byly přinejmenším stejně šastné a úspěšné jako ty letošní. Myslím si, že Univerzita Palackého
urazila obrovský kus cesty. Souhlasím s tím, co
zaznělo v inaugurační řeči pana děkana Přírodovědecké fakulty prof. Ševčíka – mé mateřské fakulty –
skutečně si myslím, že jednotlivá pracoviště univerzity dnes již patří k těm skvělým, evropským. Na
univerzitu přichází obrovská spousta výzkumných
peněz, které ji mnoho jiných fakult jiných univerzit
může jen závidět a taky závidí.
Doufám, že to vydrží, ale bude
za tím skryta obrovská práce
nového vedení některých fakult i starého vedení ostatních
fakult. Je třeba se ucházet
o prostředky z EU, protože
následující období bude jednou a provždy – po roce 2013 už sem žádné
evropské peníze moc nepoplynou. Myslím si, že
právě te nastává doba více se otevírat Evropě
a naprosto tvrdě soutěžit o prostředky a o všechny
další možné formy rozvoje univerzity. Myslím, že i to,
co uvedl pan inaugurovaný rektor o extenzivním
rozvoji a jeho přežití a orientace na rozvoj kvalitativní
a intenzivní – tomu velmi fandím a držím palce.
Protože to je správná cesta.
A nějaký konkrétní dárek od ministerstva školství? Konkrétní dárky dostává univerzita stále. Když
si je zaslouží.

/2/

i rodinní příslušníci spoluzakladatele staronové olomoucké univerzity.
Olomoučtí muzikologové se k odkazu R. Smetany,
jenž byl s Olomoucí spjat již částí svého středoškolského studia, s Moravou pak brněnským muzikologickým
studiem u V. Helferta, hrdě hlásí. Spolupracoval
s literárním teoretikem B. Václavem při výzkumu české
lidové zpěvnosti, a to i takových oblastí, jež byly dříve
elitářsky opomíjeny. Pokud bychom se měli zmínit
o jeho heuristické práci, nebyla zaměřena pouze na
hudbu, ale šířeji na kulturní dějiny (viz Průvodce
památkami v Olomouci či Průvodce dějinami Olomouce). To, co dali nové, před šedesáti lety znovu
zakládané instituci, tedy celé univerzitě i jejím segmentům, tedy také muzikologii, do vínku její zakladatelé, zůstává živé a je dále rozvíjeno. Je na co navazovat
a myslím si, že kolegové doc. A. Burešová, V. Hudec,
prof. J. Sehnal, PhDr. S. Tesař, prof. J. Vičar tak na
hudebním poli výrazně činili a činí, dodal ještě před
zazněním prvních děl koncertu prof. I. Poledňák.
Sám koncert byl nevšedním zážitkem, jenž umocnil zvuk houslí L. Fedorové (na snímku) za klavírního
doprovodu Mgr. L. Kaucké. Např. jejich společné
podání Tzigane – koncertní rapsodie pro housle
a klavír M. Ravela či Vokalise S. Rachmaninova bylo
vskutku neobyčejným zážitkem pro mnohé zúčastněné. L. Fedorová, host slavnostního koncertu pedagogů Katedry muzikologie FF UP, je absolventkou Janáčkovy akademie múzických umění, nyní studentkou
Royal Academy of Music v dánském Aarhusu. Právě
ve spolupráci s Mgr. L. Kauckou z Katedry muzikologie FF UP vydala v loňském roce CD orientované na
italský houslový repertoár.
Po neobyčejném koncertu houslí a klavíru zazněla
také Monophony VIII pro trombón sólo R. H. Lewise
v jedinečném podání MgA. N. Svačiny, interního
doktoranda pořádající katedry.
Závěr slavnostního večera patřil klavíristovi, skladateli a pedagogovi Katedry muzikologie FF UP Mgr.
M. Keprtovi, jenž veřejně koncertuje v České republice, Rakousku, Švýcarsku, Nizozemí a Jižní Koreji již
od roku 1992.
Než se posluchači slavnostního koncertu rozešli
do inspirujících konviktních chodeb – nabízela se
i možnost večerní prohlídky Katedry muzikologie
a pozdějšího muzikologického večírku – zazněly klavírní tóny 7 Preludií, vybraných etud a poém
A. N. Skrjabina, jakož i Keprtovy autorské čtyři klavírní
kusy – Kde liliosvist svítí.
M. Hronová, foto -aj-

a vděčnosti: Naše univerzita vznikla v době poznamenané nepokojem a dezorientací uplynulé doby, aby
kvalitní formací mladých osobností přispěla k obnově
společnosti. V podobné situaci byla obnovena po
druhé světové válce. Ani dnes tomu není jinak.
Univerzita má velký úkol spoluvytvářet lepší budoucnost země prostřednictvím formace osobností, které
se budou umět dobře orientovat a budou mít i mravní
a duchovní sílu, bez níž není možná realizace
vysokých ideálů.
Slavnostní mše se zúčastnili se mj. rektor UP prof.
L. Dvořák, emeritní rektorka prof. J. Mačáková a další
představitelé akademické obce UP, města Olomouce
i olomoucké veřejnosti.
-red-, foto -aj-

Výstava publikační činnosti CMTF
Za účasti děkana CMTF UP doc. P. Chalupy, Th.D., se
v rotundě Cyrilometodějské teologické fakulty UP
20. 2. uskutečnila vernisáž výstavy publikační činnosti fakulty. Zahrnuje 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 církevních dějin a dějin křesanského umění prof. M. Pojsl.
Výstava byla přístupná do konce minulého týdne.
-red-

Studenti učitelství objevovali Olomouc nejen jako univerzitní město
Studenti Katedry primární pedagogiky z Pedagogické
fakulty se mohou „pochlubit“ celou řadou aktivit.
Nejenže v předvánočním období rozdávají radost
dětem z mateřských a základních škol i nemocným
dětem z Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci prostřednictvím hraní pohádek, v jarních měsících prezentují
výsledky svých diplomových pracích
na panelové diskusi nebo se zabývají mezinárodní vědecko-výzkumnou činností ve studentském pedagogicko-vědeckém
kroužku. O těchto aktivitách studentů pravidelně informujeme čtenáře v průběhu akademického roku.
V zimním semestru letošního akademického roku
se studenti 2. ročníku oboru Učitelství pro 1. stupeň
ZŠ včetně studentů téhož oboru s cizím jazykem pro
1. stupeň ZŠ a studenti oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika zhostili náročného
úkolu. V souvislosti s oslavami 60. výročí obnovení
olomoucké univerzity, jež si v roce 2006 připomínáme, zpracovali projekty zaměřené na historii a současnost života našeho města a naší univerzity. Výsledky své práce již prezentovali (foto a videozáznam)
a veškerý připravený a zhotovený „materiál“ propůjčili
k dispozici na malou výstavku své práce, která bude

k vidění v prostorách Katedry primární pedagogiky od
6. 3. do konce letního semestru (do poloviny května).
Všichni zájemci z řad studentů, pedagogů i veřejnosti
se mohou přijít na výstavku podívat a o Olomouci
a olomoucké univerzitě se tak dozvědět zajímavé
informace z pohledu studentů tak, jak je pro nás
připravili.
PaedDr. M. Rašková, Ph.D., foto archiv katedry

Prioritou rektora UP…

Dokončení ze str. 1
Spolu s novým rektorem byli do funkcí
uvedeni nově zvolení děkani čtyř fakult: prof.
L. Ludíková – Pedagogická fakulta, prof.
J. Ševčík – Přírodovědecká fakulta, prof. I. Barteček – Filozofická fakulta a doc. D. Tomajko –
Fakulta tělesné kultury, kteří rovněž přednesli
své první děkanské projevy (viz Žurnál UP –
zvláštní číslo ze dne 22. 2.).
Slavnostního aktu se zúčastnila řada významných osobností veřejného života, mezi
jinými Mons. J. Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský a Velký kancléř CMTF UP, doc. P. Kolář, náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, Ing.
M. Tesařík, primátor města Olomouce, rektoři
a děkani českých a zahraničních vysokých
škol a další významní hosté.
-red-

OSLAVY 60. VÝROČÍ OBNOVENÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
Slavnostní koncert nabídl
hudební lahůdky

Studenti a absolventi Katedry výtvarné výchovy
představili svou uměleckou tvorbu

V rámci oslav 60. výročí obnovení olomoucké univerzity byla středa 22. 2. vyhrazena slavnostnímu koncertu v inspirativním prostředí Atria Uměleckého
centra UP. Sbor a orchestr ATENEO UP Olomouc
předvedl pod vedením dirigenta PaedDr. P. Režného,
Ph.D., výběr částí Missy brevis J. Pavlicy – originální
naplnění tradiční hudební formy mešního oratoria.
Komorní sbor při Katedře hudební výchovy PdF UP

K oslavám 60. výročí obnovení olomoucké univerzity
přispěla v uplynulých dnech také Katedra výtvarné
výchovy PdF UP (KVV),
která připravila expozici
výtvarných prací svých
studentů a absolventů za
období několika posledních let. Vernisáž výstavy
pod názvem Bez titulu,
nad kterou převzali záštitu
emeritní rektorka UP prof.
J. Mačáková a současný
rektor prof. L. Dvořák,
uvedla 21. 2. v Galerii
Konvikt vedoucí katedry
doc. H. Myslivečková. Ve
svém úvodním slovu připomněla tradici, kterou katedra při podobných příležitostech obnovuje pořádáním
větších výstav, koncipovaných jako „bilanční zprávy“
o výsledcích i aktuálním stavu výuky. Za jeden z cílů
výstavy označila snahu o poukaz na specifika činnosti
katedry v kontextu univerzitních studií. Přestože zaměření našeho studia je učitelské, a nikoli výhradně
umělecké, chceme také ukázat, že výsledky práce,
vzniklé pod vedením našich výtvarných pedagogů
v rozmanitých výtvarných disciplínách, mají kvality,
které jsou souměřitelné s mnohými uměleckými
školami. To ostatně dokazují četná ocenění práce
našich studentů i jejich profesionální uplatnění,
uvedla. Podle jejích slov je výuka praktických výtvarných oborů provázaná s teoretickou přípravou zaměřena na výchovu flexibilních, kreativních a zejména
citlivých výtvarných pedagogů, kteří budou schopni
reagovat na podněty a požadavky měnícího se
společenského kontextu. Poukázala přitom i na podstatu výtvarné, umělecké tvůrčí práce, výrazně odlišnou od teoretických výstupů ostatních pracoviš:
Svou podstatou je zaměřena k jiným, neméně důležitým stránkám lidské osobnosti a jejího vnímání.
Výtvarná tvorba je převážně formou nonverbální
smyslové komunikace významného společenského
dosahu. Proto prezentaci výtvarné tvorby našich
studentů považujeme za velmi důležitou součást naší

nabídl pod vedením L. Mlynářové tři části Kreolské
mše argentinského pianisty a skladatele A. Ramireze
za doprovodu originálního instrumentálního souboru
(mandolíny, kytary, perkuse). Další část programu
vyplnilo vystoupení souboru Ensemble Damian pod
uměleckým vedením Mgr. T. Hanzlíka, Ph.D., a M. Čermáka se scénami z neobarokních oper. V závěru
koncertu si účinkující i publikum zazpívali jednu
z nejstarších studentských písní na světě, známou
Gaudeamus igitur (A tak se radujme). Celé slavnostní
setkání se odehrálo v kulisách ojedinělé repliky divadla Theatrum Schrattenbach.
-red-, foto -aj-

Přednášky k historii UP

5 Do programu oslav letošního 60. výročí UP byl
zahrnut i tradiční Reprezentační ples UP, který se
uskutečnil v prostorách Regionálního centra Olomouc. Uvedení na parket se v průběhu předtančení
ujala taneční skupina Progres Olomouc.
-red-, foto -tj-

V klubovně
olomouckého
Vlastivědného
muzea proběhly v první
polovině února přednášky
k historii Univerzity Palackého. O staré
olomoucké
univerzitě přednášel 9. 2. prof. J. Fiala, CSc., z Katedry
bohemistiky FF UP, o týden později vyslechli zájemci
přednášku PhDr. P. Urbáška, ředitele Archivu UP,
k novodobým dějinám UP (na snímku).
-red-, foto -aj-

Gratulace studentů
Milé kolegyně, milí kolegové, vážení přátelé.
Jestliže bychom Prahu považovali za srdce České republiky, pak Olomouc si jistě vyslouží označení srdce
Moravy, a to nejen vzhledem k její zeměpisné poloze.
Toto srdce patří nám všem, bije nám všem, protože mi všichni jsme s Olomoucí, resp. olomouckou
univerzitou spjati.
Dnešní den slaví naše univerzita významné jubileum 60. výročí obnovení své činnosti.
Dožije-li se člověk 60. narozenin, má nemalou část svého aktivního života za sebou, ale v případě takové
instituce jako je univerzita se jedná v podstatě o věk, s trochou nadsázky, kojenecký.
Rád bych jménem všech studentů popřál naší univerzitě, aby úspěšně prošla dětstvím, pubertou
i dospíváním, aby nikdy netrpěla neduhy jako je nedostatek zájmu, financí či kreativních mozků a aby byla vždy
dámou s velkým D, která přispívá k rozvoji vzdělanosti a kultivování lidského ducha.
V úvodu mé gratulace jsem naznačil, že pouto nás studentů s univerzitou je srdeční záležitostí. Dovolte mi
na závěr vyslovit přání, aby toto srdce nikdy nepřestalo tlouct.
M. Hodulík, místopředseda studentské části AS UP, předseda Legislativní komise SK RVŠ, člen Předsednictva RVŠ
(Gratulace byla prezentována jako zdravice Reprezentačnímu plesu UP 25. 2.)

práce. Tuto snahu potvrzuje katedra také pravidelnou
a veřejnou výstavní prezentací obhajob praktických
diplomových prací, na
které jsou zváni odborníci, umělce i zájemci z širokého okruhu univerzitní
i mimouniverzitní veřejnosti. Díla studentů KVV
jsou také dlouhodobě zpřístupněna např. v Knihovně UP, v hospici na Svatém Kopečku, ve firmě
Kappa a jinde.
Vystavené práce zároveň představují zaměření
jednotlivých ateliérů KVV,
kde za asistence pedagogů studenti pracovali, např.
ateliér keramiky, šperku a prostorové tvorby, intermediální tvorby, grafického designu, malby, kresby,
grafiky, textilní tvorby, fotografie, sochařství atd.
Výstava, rozmístěná v přízemí, 1. patře a podkroví
Uměleckého centra UP, potrvá do 31. 3. 2006.
-red-, foto -aj-

Co popřejete Univerzitě Palackého
k jejím 60. narozeninám?
Mons. J. Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, Velký kancléř CMTF:
Aby dokázala rozvinout to, s čím byla kdysi
zakládána. Myslím totiž na hloubku i šířku poznání,
a to nejen intelektuálního, ale i na formaci celého
člověka, včetně projevu ducha ve všech oblastech
kultury.
Prof. M. Hrabovský, rektor Moravské vysoké
školy v Olomouci:
Aby minimálně dalších 60 let vzkvétala, protože
Olomouc, to je Univerzita Palackého. A obráceně.
Prof. P. Fiala, rektor Masarykovy univerzity, Brno:
Jsem velmi rád, že spolupráce mezi Masarykovou univerzitou a Univerzitou Palackého se dobře
rozvíjí a osobně považuji za čest, že mohu být také
členem její Vědecké rady. Velmi jsem si cenil
spolupráce, kterou jsme měli s paní rektorkou
Mačákovou. Ta spolupráce je přitom mnohovrstevná, protože nezasahuje pouze vedení univerzit, ale
skutečně prostupuje spolupráci vzdělávací a vědecké činnosti na jednotlivých ústavech a katedrách.
Přeji Univerzitě Palackého, aby se co nejlépe
rozvíjela. Mít ve své blízkosti kvalitní univerzitu,
která také usiluje o evropské úspěchy, to není pro
Masarykovu univerzitu žádná konkurence, kterou
bychom si nepřáli – je to naopak vítaná výzva,
takže vám přejeme vše dobré.
Prof. V. Hampl, rektor Univerzity Karlovy, Praha:
Já bych Univerzitě Palackého popřál, aby to byl
náš dobrý kamarád, abychom měli dobré vztahy,
abychom se vzájemně „tahali nahoru“ – tím, že
budeme všichni dobří.
Doc. I. Mathé, rektor Akademie múzických umění
Praha:
Pro to mám velké pochopení – oslavujeme letos tytéž
šedesáté narozeniny. Takže –
a nám to oběma vydrží tak
dobře, jako těch posledních
pár let.
Mgr. P. Hekela, ředitel Českého rozhlasu Olomouc:
Chtěl bych popřát univerzitě, aby se ve stejné
cti a slávě dožila minimálně 120. narozenin a aby
zaujímala stále významnější místo v našem regionu. Protože je to důležité nejen pro univerzitu, ale
i pro celý region. Tím samozřejmě také pro olomoucký rozhlas, a proto se velmi těším, že naše
dobře započatá spolupráce bude pokračovat. Máme
už připraveno několik konkrétních projektů; možná, že prvním z nich bude právě představení
akademických funkcionářů v našem vysílání.
Připravila -mav-
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INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Česká oftalmologická společnost,
Česká vitreoretinální společnost,
Oční klinika FN a LF UP v Olomouci
si Vás dovolují pozvat na

7. Vejdovského vědecký den
s mezinárodní účastí.
Uskuteční se 25. 3. 2006 ve Velké posluchárně
Právnické fakulty UP.
Jednotlivé přednáškové bloky budou věnovány
tématům, jako jsou zánětlivá onemocnění sítnice
a cévnatky, retinopatie nedonošených dětí, centrální
serózní chorioretinopatie a epiretinální membrány aj.
Koordinátorem akce, která je zařazena
do kontinuálního vzdělávání lékařů (bodový zisk
představuje sedm kreditů), je doc. J. Řehák, CSc.
Informace, přihlášky k účasti a odborný program
jsou dostupné na webové stránce Oční kliniky FNO
www.ocniklinikaol.cz.
Katedra hudební výchovy PdF UP, Ústav lékařské
biofyziky LF UP a Katedra žurnalistiky FF UP
si Vás dovolují pozvat na opakovaný

13. a 14. seminář
univerzitního
Společenství pro studium hlasu a řeči
(Group for Study of Voice and Speech),
který se uskuteční
2. 3. 2006 ve 13.30 hod. v Komorním sále č. 112
Uměleckého centra UP (Univerzitní 3–5).
Program:
Prof. V. Bičík, CSc.: Zvuková komunikace u hmyzu; RNDr. J. Štěpánek, Ing. O. Moravec: Barva
hudebního zvuku a její slovní popis; Ing. J. Staněk:
O alikvotním zpěvu a zvuku pěveckého sboru; doc.
V. Matoušek: Techniky ústní rezonance; doc. P. Režný:
Možnosti a způsoby rozvoje zpěvního hlasu dítěte,
uvedení videonahrávek Mgr. J. Fryščáka; MUDr.
M. Grepl, Mgr. L. Modráčková, MUc.T. Grézl, doc.
J. Pešák:K fyziologii akustiky hlasového projevu;
vystoupení posluchačů KHV PdF UP pod vedením
Mgr. K. Friedrichové a Ing. J. Staňka.
Literární sekce VSMO si Vás dovoluje pozvat na

přátelský večer
u příležitosti letošního životního jubilea
prof. M. Zahrádky, DrSc.
O jubilantovi promluví prof. O. Richterek, CSc.,
krátké interview bude moderovat B. Kolář,
ukázky z tvorby jubilanta přednesou N. Chroboková
a J. Krejčí, členové činohry Moravského divadla
Olomouc; hudební část večera vyplní
žáci ZUŠ Žerotín.
Setkání se uskuteční 15. 3. 2006 v 18.30 hod.
v Besedním sále Muzea umění.
Katedra aplikované lingvistiky FF UP
pořádá 20. 4. 2006
celouniverzitní konferenci pracoviš UP
zajišujících výuku cizích jazyků

Cizí jazyky na Univerzitě Palackého
Program: prezentace pracoviš a sekcí; stratifikace
výuky; vstupy a výstupy; speciální kurzy; zvláštní
nabídky; metodologie výuky vysokoškolských studentů.
Bližší informace budou vyvěšeny na adrese
www.kal.upol.cz.
Potvrzení účasti je třeba zaslat do 15. 3. 2006 na
níže uvedené e-mailové adresy.
Kontakt: L. Jakub, francais@centrum.cz; I. Mrozková, imrozkova@hotmail.com.

Mimořádné uzavření Vědecké knihovny
Olomouc z technických důvodů
Z důvodu stavebních prací bude ve dnech 3. až 4. 3.
2006 hlavní budova Vědecké knihovny (VKOL) uzavřena; nová budova VKOL u červeného kostela zůstává
v provozu. Knihy bude možno po oba dny vracet
v přízemí hlavní budovy VKOL.
Vědecká knihovna děkuje za pochopení.

/4/

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Medaile MŠMT I. stupně pro prof. J. Mačákovou
g Při příležitosti ukončení rektorského období převzala 20. 2. prof. J. Mačáková, CSc., od ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. P. Buzkové
Medaili MŠMT I. stupně za přínos pro vysoké školství.
Stejné ocenění obdrželi další bývalí rektoři vysokých škol prof. J. Witzany (ČVUT), prof. S. Procházka
(MZLU), prof. I. Wilhelm (UK), prof. M. Ludwig
(Univerzita Pardubice), prof. V. Suchý (VFU), doc.
J. Durčáková (VŠE), prof. J. Pelcl (VŠUP), prof.
J. Vrbka (VUT) a doc. F. Ježek (RVŠ).
Při této příležitosti předala prof. J. Mačáková
ministryni Pamětní medaili UP s dvojportrétem
J. Dobrovského a F. Palackého.
Medaile MŠMT se uděluje jako ocenění významné
pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké

práce vykonávané na kterémkoliv místě resortu školství, mládeže a tělovýchovy, za dlouhodobé a vynikající působení při příležitostech životních nebo pracovních jubileí nebo za mimořádně záslužný čin při
zajišování a zlepšování podmínek pro výchovu
a vzdělávání v České republice. Medaile MŠMT se
uděluje ve dvou stupních – stříbrná (1. stupeň)
a bronzová (2. stupeň).
Za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti
vzdělávání byli na jaře loňského roku Medailí MŠMT
I. stupně oceněni také americký filantrop Ch. Merrill
a tehdejší děkan Pedagogické fakulty UP prof. F. Mezihorák, CSc.
-red-

Českou konferenci rektorů povede prof. P. Sáha
g Předsedou ČKR se na další rok stal rektor
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prof. P. Sáha, CSc.
Zvolilo jej Plénum ČKR na
svém 84. zasedání, jež tentokrát proběhlo v prostorách
Uměleckého centra hostitelské Univerzity Palackého
ve dnech 23.–24. 2. 2006.
Funkce místopředsedů budou ve stejném období zastávat prof. V. Cejpek (Janáčkova akademie múzických umění v Brně), prof.
P. Fiala (Masarykova univerzita), prof. V. Hampl (Univerzita Karlova), prof.
J. Hron (Česká zemědělská univerzita v Praze)
a doc. F. Jirásek (Slezská univerzita v Opavě).
Dále ČKR navrhla prof. V. Růžičku, CSc., za člena
Rady Národního programu výzkumu II a ČKR zvolila
Předseda vlády hovořil…
Dokončení ze str. 1
studentské reakce v podobě dotazů, námětů a postřehů. Právě zpětná vazba – jak ostatně sám uvedl – ho
zajímala nejvíce. Bohužel, k otázkám vysokoškoláků
byl nakloněn pouze půlhodinku. Nechal si je říkat po
trojicích a odpovědi řadil podle svého uvážení.
Studenty UP zajímal především premiérův názor
na vstup Turecka do EU, jeho postoj ke vztahům ČR
a Číny či Kuby. Krátce se debatovalo také o způsobech odstraňování disparity jednotlivých krajů ČR,
o řešení problému německého odpadu na našem
území, o lustračním zákoně či odmítnutí Evropské
ústavy ve Francii a Nizozemsku. V průběhu své řeči
vzpomněl premiér tradičně častou komunikaci s T. Blairem či G. Schrödrem, nezapomněl také na výčet
svých cestovatelských aktivit. Navštívil jsem všechny
světadíly, pojedu ještě do Brazílie, plánuji cestu do
Argentiny a Egypta. Z významných zemí mi už chybí
jen Mexiko… A všude mne přijímali nejen jako
předsedu vlády ČR, ale jako vlivného člena EU,
podotkl k výčtu svých státnických návštěv ve stávajícím volebním období a výčtu těch, které nehodlá
opomenout. Máme vynikající vztahy se Slovenskem,
Německem, Rakouskem, Polskem a i když nemáme
společnou hranici s Maarskem, tak i s touto zemí.
Nemáme vážný problém ve vztazích s žádným státem na světě. Zahraniční politika České republiky na
tom nikdy tak dobře nebyla, dodal v souvislosti se
svými návštěvami. V závěru setkání se premiér
vyjádřil také k tomu, jaký důraz klade na průzkumy
veřejného mínění; k dotazu, zda-li se necítí limitován
čtyřletým volebním obdobím, sdělil: Každý politik se
musí cyklem voleb řídit, z hlediska zahraniční politiky
však tento cyklus až tak neplatí.
Ing. J. Paroubek, mj. olomoucký rodák, je absolventem VŠE v Praze. Do roku 1990 pracoval jako
ekonom v podnikové sféře, později v oblasti ekonomického poradenství. V roce 2004 byl jmenován do
funkce ministra pro místní rozvoj, předsedou vlády
ČR se stal 25. 4. 2005.
M. Hronová, foto -aj-

své zástupce do Reprezentativní komise MŠMT. Byl
rovněž schválen rozpočet ČKR a pravidla úhrady
provozních nákladů pro rok
2006.
ČKR přivítala Evropskou
chartu pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro
přijímání výzkumných pracovníků jako obecné dokumenty deklarující pravidla etiky výzkumu. ČKR doporučuje vysokým školám přiměřené uplatnění obsahu
obou textů.
ČKR se rovněž vyjádřila
k problematice sociálních stipendií: ČKR považuje navrhovaný systém výplaty
sociálních stipendií vysokými školami za kontroverzní
s platnou legislativou, protože vysoké školy nemohou
nahrazovat kompetence a činnost orgánů státní správy.
Dále ČKR podpořila kritické stanovisko EUA
k rozpočtu EU na léta 2007 až 2013, který by
znamenal omezení výdajů na vzdělávání, výzkum
a inovace. ČKR vyzývá vládu ČR, aby se přiklonila
k původní verzi rozpočtu EU.
Rektoři se zároveň shodli na podpoře záměru
alokovat prostředky operačního programu Výzkum,
vývoj a inovace do gesce MŠMT; ČKR zároveň
vyzývá rektory vysokých škol, aby neprodleně přistoupili k přípravě tematicky a finančně odůvodněných projektů začlenitelných do uvedeného operačního programu.
ČKR také pověřila svého předsedu k jednání
s předsedou vlády ČR ve věci zefektivnění výkonu
státní správy ve výzkumu, vývoji a inovacích.
-red-, foto -aj-

Beseda s poslancem
Evropského parlamentu
g V aule Přírodo-

vědecké fakulty UP
se 20. 2. uskutečnila beseda s Ing.
J. Březinou, poslancem Evropského parlamentu
(na snímku), na téma „Patří Turecko
do Evropské unie?“. Připravily ji Centrum interdisciplinárních studií UP, Agentura rozvojové a humanitární
pomoci Olomouckého kraje, o.p.s., Česká geografická společnost (středomoravská pobočka) ve spolupráci s Katedrou geografie PřF.
O dva dny později proběhla na téma „Regionální
integrace v sub-saharské Africe – případ Jihoafrického rozvojového společenství (SADC)“ beseda s úvodním slovem politologa Mgr. I. Lukáše z Fakulty
sociálních věd UK.
Besedy byly součástí předmětu Blok expertů IV,
byly ale otevřeny všem zájemcům o danou problematiku.
-red-, foto -tj-

• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •
Olomouckou univerzitu navštívila
nová velvyslankyně Jihoafrické republiky
g Jako první oficiální zahraniční návštěvu ve své
funkci přivítal 16. 2. nový rektor UP prof. L. Dvořák
velvyslankyni Jihoafrické republiky v ČR paní Nomusu
Dube, která rovněž poprvé po svém nástupu do

Velvyslankyně Jihoafrické republiky také projevila
zájem poznat se během své návštěvy s pracovníky
Agentury rozvojové a humanitární pomoci, jejímž
zřizovatelem je UP. V rámci svých aktivit se agentura
zasloužila o konkrétní pomoc JAR a jejím studentům.
N. Dube vystřídala ve funkci dr. N. N. Lehoka (mj.
absolventa Lékařské fakulty UP), který po dobu své
mise úzce spolupracoval s pracovišti UP. Návštěva
nové jihoafrické velvyslankyně má navázat na dosavadní dobré kontakty mezi UP a Jihoafrickou republikou prostřednictvím jejího velvyslanectví v Praze.
-red-, foto -tj-

AS UP přijal zvýšení mzdových tarifů
g Akademický senát UP na svém předposledním

funkce navštívila UP. Setkala se zde také s L. Barnardovou, jihoafrickou lektorkou na Katedře nederlandistiky FF UP. Toto pracoviště poté velvyslankyně také
navštívila, aby se seznámila s tím, jak probíhá na
fakultě výuka afrikánštiny a jak univerzita pomáhá šířit
znalosti a povědomí o Jihoafrické republice. Pyšníme
se tím, že jako jedno z mála pracoviš ve střední
Evropě učíme tento v místních poměrech exotický
jazyk a studentům i případným zájemcům z řad
laické veřejnosti přibližujeme reálie Jižní Afriky,
podotkla k tomu L. Barnardová.

zasedání 1. 2. jednomyslně schválil návrh úpravy
mzdových tarifů ve Vnitřním mzdovém předpisu pro
rok 2006. S účinností od 1. 3. 2006 budou mzdové
tarify na UP zvýšeny o 5,5 %. Dopad zvýšení tarifů do
nákladů UP je vyčíslen zhruba na 21,5 mil. Kč.
Senátem přijaté změny v mzdových tarifech navazují jak na zákonnou úpravu minimální mzdy platnou
od 1. 1. 2006, tak na příslušné ustanovení Kolektivní
smlouvy. Návrh předložený Ing. J. Jirkou, kvestorem UP, byl projednán s děkany jednotlivých fakult UP
i s příslušným odborovým orgánem. Obě grémia
s návrhem souhlasila, námitek neměla ani ekonomická komise AS UP.
-map-

Děkan Filozofické fakulty představil svůj nový tým
g S účinností od 1. 2. 2006 bude funkce proděkana
pro vědeckobadatelské záležitosti a statutárního zástupce děkana FF UP zastávat prof. L. Daniel, Ph.D.
(Katedra dějin umění), funkci proděkanky pro studijní
a pedagogické záležitosti PhDr. J. Honová (Katedra
žurnalistiky), funkci proděkana pro zahraniční záležitosti doc. W. Engelbrecht, cand. litt. (Katedra nederlandistiky) a funkci proděkanky pro organizační záležitosti a celoživotní vzdělávání RNDr. et Ing. L. Cimbálníková (Středisko distančního vzdělávání FF UP).
S těmito úvodními informacemi vystoupil na setkání
nového vedení fakulty s akademickou obcí 15. 2.
v aule FF UP děkan FF UP prof. I. Barteček. Představil
rovněž další spolupracovníky, mezi něž patří Ing.
J. Tobolová, vedoucí ekonomického oddělení, a Mgr.
M. Šůstková, Ph.D. (Katedra politologie a evropských
studií), děkanem pověřená spoluprací se sdělovacími
prostředky a intrainstitucionální komunikací.
Dále se prof. I. Barteček zaměřil na informace ze tří
zásadních oblastí: financování fakulty, studentská
obec a studium a plánovaná rekonstrukce budov
užívaných FF UP.
V souvislosti s ekonomickou situací děkan zdůraznil, že fakulta dokázala stabilizovat své hospodaření,
což bylo přednostním cílem, kterému bylo věnováno
značné úsilí v rozmezí let 2003–2005. Ve vztahu
k budoucímu hospodaření děkan potvrdil možnosti
dalšího oceňování práce zaměstnanců FF UP a za
doprovodné kroky na rok 2006 označil úpravu finančního ohodnocení sekretářek všech pracoviš, navýšení příplatků za vedení u všech vedoucích kateder
a revizi osobních hodnocení všech zaměstnanců
v rámci kompetencí FF UP, přičemž následné rozdělení

Akademický senát Filozofické fakulty
má nového předsedu
g Novým předsedou Akademického senátu FF UP je

Mgr. P. Bilík, odborný asistent Katedry divadelních,
filmových a mediálních studií. Na zasedání AS FF
15. 2. byl zvolen většinou senátorů. Senát fakulty
zvolil také druhého místopředsedu, resp. místopředsedkyni, kterou se stala doc. L. Veselovská, M.A., Dr.
(Katedra anglistiky a amerikanistiky).
-red-

na katedrách je plně v pravomoci vedoucích kateder.
Děkan vyzdvihl význam doplňkové činnosti a grantové
aktivity kateder a pracoviš, jež by měly nadále
představovat prioritu ve finančních vstupech fakulty.
V souvislosti s faktem, že od 1. ledna 2006 jsou
jednotlivá vydání FF UP účtována skrze katedry
a pracoviště FF UP a od září 2006 přechází pravomoc
nakládat s vyčleněnými finančními prostředky na
katedry a pracoviště FF UP, se děkan dotkl citlivé
otázky stanovování míry „výkonu“ kateder, od níž se
posléze odvíjí výše interní dotace. Přestože děkan
vyjádřil přání, aby bylo přechodné období charakterizováno uplatňováním principu solidarity, prohlásil, že
FF UP musí začít počítat s prohlubováním rozdílů
v hodnocení mezi katedrami, mezi jednotlivci a pracovními skupinami. Ty budou záviset právě na úspěších doplňkové a grantové aktivity a nutně i na
kariérním růstu.
V oblasti záležitostí studentské obce a studia byly
za prioritu děkanem označeny posilování prestiže
FF UP (mj. prostřednictvím vytváření specializovaných magisterských programů s preferencí interdisciplinárního přístupu) při zachování principů bakalářského studia pro co nejširší okruh zájemců, podpora
rozvoje kombinovaných forem studia, distančního
vzdělávání a e-learningu. Pozornost by měla být
věnována také systémovému řešení agendy STAG
a předefinování fungování studijního oddělení, jakožto
služby studentům.
Při nástinu dalšího vývoje věnoval děkan také
pozornost otázce plánované rekonstrukce budov užívaných FF UP. Jak uvedl, připravenost FF UP na
zahájení první etapy rekonstrukce je uspokojivá.
K řešení vzniklé situace a problémů spojených s rekonstrukcí je děkanem nově jmenována dislokační
komise.
V rámci setkání dostali v krátkých vstupech prostor i noví proděkani, kteří představili vlastní vize
a priority, které hodlají ve svém funkčním období do
roku 2010 naplňovat. Zazněly konkrétní informace
k otázkám spadajícím do jejich agend, včetně důležitých bodů, jakými jsou záležitosti vědy a výzkumu,
praktické otázky fungování systému STAG, konsolidace a rozvoj zahraničních aktivit FF, zásahů do institucionální organizace a budoucnost fakultních projektů
v rámci celoživotního vzdělávání.
-mš-, -red-

INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY
Knižní veletrh LIBRI 2006
a 12. Literární festival
Ve dnech 9.–11. 3. 2006 se v prostorách Výstaviště
Flora Olomouc uskuteční 21. ročník olomouckého
knižního veletrhu LIBRI. Opět jej doprovodí Literární
festival, tradiční setkávání českých a zahraničních
literárních osobností se čtenářskou veřejností
(9.–16. 3.), na jehož programu a organizaci spolupracuje Katedra bohemistiky FF UP.
Na letošním ročníku se na minifestivalu Libri na
jevišti představí J. Lábus, Divadlo 7 a půl, soubory
Živý dôkaz a Spolek GaGa. V rámci Libri na koncertním pódiu se budou prezentovat India Happening
Punk, J. Dědeček a Precedens s B. Basikovou.
Projekt Libri na filmovém plátně přiblíží zájemcům
současnou polskou, slovenskou a domácí filmovou
tvorbu. Festival doplní autorská čtení a besedy
s osobnostmi domácí a zahraniční literatury, filmu,
divadla, hudby, výtvarného umění (Topol, Fischerová,
Medek, Komárek, Hůlová, Brdečková, Hájíček, Ajvaz,
Dutka, Stránský, Vilikovský, Nádas, Tokarczuk, Kokolia, aj.)
Podrobný program viz www.flora-ol.cz.

Botanické vycházky do okolí Olomouce
Katedra botaniky PřF UP pořádá pro studenty i širokou
veřejnost cyklus botanických vycházek do okolí Olomouce během jarních měsíců roku 2006. Na vycházkách budou demonstrovány mechorosty, cévnaté
rostliny a rostlinná společenstva vybraných biotopů.
Další informace naleznete na http://botany.upol.cz/
prezentace/duch/vychazky.pdf.

Exkurze do Říma
Katedra církevních dějin CMTF UP pořádá pro své
posluchače a další zájemce ve dnech 7.–17. 5. 2006
odbornou exkurzi do Říma s výjezdy do okolí (Ostie,
Cerveteri, Monte Casino Cassamari). Zbývá ještě několik volných míst (cena 3 550 Kč a 8× 14 E – ubytování
se snídaní).
V případě zájmu kontaktujte adresu: Miloslav.
Pojsl@upol.cz.

Březen – měsíc Internetu
V rámci akce Březen – měsíc internetu nabídla
společnost AION, s. r. o., volný přístup do encyklopedické databáze COTO.JE. Přístupová adresa: http://
www.cotoje.cz (HYPERLINK http://www.cotoje.cz).
Přístup je funkční už nyní; až do konce března
můžete hledat najednou v několika slovnících, které
mají v tištěné podobě 56 svazků.
Oddělení bibliograficko-informačních služeb
Knihovny UP

Psychologický seminář povede host z USA
Dne 1. 3. 2006 bude zahájen šestitýdenní seminář
Psychologie práce (nový „C“ předmět na PdF), který
povede prof. Bauer z USA (Valdosta State University).
Obsahem semináře bude aplikace poznatků z psychologie na pracovní proces, selekce zaměstnanců,
otázka pracovního výkonu a jeho hodnocení, design
bezpečného a efektivního pracovního prostředí, produktivita práce a duševní pohoda zaměstnanců. Výuka
proběhne v anglickém jazyce.

Volná místa v březnovém turnusu Lyžařské
a snowboardové školy nejen pro děti 6–15 let
Akademik sport centrum porada Lyžařskou a snowboardovou školu nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Terminy: 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3. 2006. Informace
a přihlášky: tel.: 585 636 452, 51, mobil: 775 912 040,
e-mail: hana.vyroubalova@upol.cz, http://ascup.
upol.cz.
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STUDENTSKÁ RUBRIKA
Orientační týden, zahraniční studenti a Univerzita Palackého
Kdo jsou zahraniční studenti a co je Univerzita Palackého, to vědí v obecném smyslu všichni. Co však znamená Orientation Week na UP, ví především ta část studentů, která
ke studiu na olomoucké univerzitě přijela ze zahraničí. Jsou to právě zahraniční studenti, jichž se „týden orientace“ v prostředí druhého nejstaršího vysokého učení v ČR,
jakož i v jedné z historicky nejvýznamnějších oblastí, bezprostředně týká. Kancelář zahraničních styků UP jej pořádá v pravidelném rytmu – vždy před začátkem semestru.
Čeština, informace o UP a olomoucké metropoli
Orientační týden je určen především těm posluchačům, kteří na UP studují prostřednictvím programu Sokrates – Erasmus. Po vzájemné dohodě se jej
však mohou účastnit i zahraniční studenti jiných
programů, říká Mgr. Z. Hamdaniehová z Kanceláře
zahraničních styků UP a k obsahu zmiňovaného týdne
doplňuje: Je složen z informací o organizaci nadcházejícího semestru, ze základní výuky češtiny, informací o městě a městské samosprávě. Letos před
zahájením letního semestru absolvovali tito posluchači prohlídku města s výkladem prof. Peprníka
(FF UP), navštívili např. radnici, tradičně se setkali se
zástupcem policie (oddělení prevence), od něhož
získali základní informace o svých právech a povinnostech v České republice – dozvěděli se mj. o tom,
jak se zachovat při ztrátě dokladů. Snad pro všechny
„přespolní studenty“ – a rok od roku jejich počet
v rámci všeobecné podpory studijní mobility roste
(viz tabulka 1 a 2 ) – je tato „linka rychlé orientace
a pomoci“ výrazným ulehčením v jejich aklimatizačním procesu.

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
Jak se vyvíjejí počty zahraničních studentů
na UP a studentů UP v zahraničí?
V souvislosti se zahraničními studenty na Univerzitě
Palackého je nasnadě taktéž dotaz týkající se posluchačů UP a jejich frekvence studia na zahraničních
vysokých školách. Na níže položené otázky odpovídá
Mgr. Y. Vyhnánková, vedoucí Kanceláře zahraničních styků UP:
Počet zahraničních studentů studujících na UP
rok od roku vzrůstá. Je srovnatelný i počet těch
studentů UP, kteří vyjíždějí studovat do zahraničí?
Roste i počet studentů, kteří vyjíždějí studovat do
zahraničí. Především díky programu Erasmus, tedy
díky tomu, že se do tohoto programu zapojuje stále
více kateder UP a že se navazují nové kontakty. Pro
rok 2006/2007 máme nasmlouvaných přes 500 míst
na univerzitách ve 22 zemích Evropy. Dostáváme se
tak do situace, kdy na některých katedrách stráví část
studia v zahraničí opravdu všichni studenti.
Studenti mohou využít i dalších programů, například CEEPUS do zemí střední a východní Evropy,
Aktion do Rakouska, DAAD do Německa, stipendií
v rámci mezinárodních a mezivládních kulturních
dohod (vládních stipendií), Merrillova, případně Fulbrightova programu do USA nebo také dohod
o výměně studentů, které UP má s několika univerzitami v USA.
Významný je také podíl programu podpory zahraniční mobility studentů v rámci rozvojových programů MŠMT, který má na UP velkou podporu a v jehož
rámci bude mít v roce 2006 možnost vyjet za
studiem do zahraničí dalších 130 studentů.
Studenti ale nejsou odkázáni jen na programy
organizované UP nebo jinou institucí. Po našem
vstupu do EU se mohou ucházet o studium na
vysokých školách v kterékoliv zemi EU za stejných
podmínek jako domácí studenti. Stále sice zůstává
překážka v podobě vysokých životních nákladů, ale
zdá se, že studentů, kteří jsou schopni a ochotni do
zahraničního vzdělání investovat, přibývá.
Jak jsou tyto možnosti využity, jaký je o ně
zájem?
Zájem o studium v zahraničí je poměrně velký,
i když hodně kolísá mezi obory studia. Tradičně
největší je na Filozofické fakultě, ale roste zájem i na
jiných fakultách.
Myslím, že k tomu přispívá i to, že fakulty jsou
i díky používání kreditového systému stále otevřenější uznávání studia v zahraničí a toto se tak stává
plnohodnotnou součástí řádných studijních programů.
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ESN a Buddy systém na UP
Velký podíl na rychlém a úspěšném sblížení se
s organizací studia na UP mají kromě Kanceláře
zahraničních styků UP také sami studenti. Přesněji
řečeno ti posluchači Univerzity Palackého, jež jsou
členy nezávislé studentské organizace Erasmus Student Network (dále jen ESN). Celoevropská organizace ESN – nově s pobočkou i v Olomouci – sdružuje
evropské studentské kluby, které se starají o studenty
během jejich studia v zahraničí. S tzv. Buddy systémem jsou naši studenti zahraničním kolegům nápomocni v organizačních záležitostech, např. bezprostředně po příjezdu s vyřizováním administrativních
záležitostí. Jsou také v kontaktu s cizineckou policií,
pomáhají vyřídit identifikační kartu, průkaz MHD,
vysvětlují fungování menzy, knihovny, připravují kulturní a sportovní program, pravidelně organizují
celodenní výlety, přibližuje značný díl práce spolku
nejen na úspěšném uskutečnění Orientačního týdne
Mgr. Z. Hamdaniehová. Cílem aktivit ESN je seznámit
zahraniční studenty s kulturou a zvyky dané země, ale
také umožnit jim zažít společné zážitky a lépe se
navzájem poznat.
Velmi si cením práce studentů ESN UP. Přestože
mají spoustu svých povinností, bezplatně věnují
značnou část volného času nám. Kromě organizační
pomoci oceňuji např. filmový klub, v jehož rámci se
mi pravidelně nabízejí typické české filmy, říká
v krátkém zhodnocení S. Spoustová (Belgie), absolventka Rijksuniversiteit v Gentu, nyní posluchačka
bohemistiky na FF UP.
A několik informací závěrem…
Není to tak dávno, co na UP studovalo v rámci
programu Sokrates – Erasmus zhruba deset zahraničních studentů ročně, říká Mgr. Z. Hamdaniehová
a k dotazu na aktuální počet a ubytování zahraničních
studentů na UP sděluje: Posluchači programu Erasmus – Sokrates jsou ubytováni na koleji v Neředíně,
v letním semestru stávajícího akademického roku
mělo studium zahájit 43 nových studentů.
Přestože narůstá počet studentů z Polska, Slovenska, jež jsou schopni vzdělávat se v českém jazyce –

čímž se nabídka možnosti studia na UP značně
rozšiřuje – většina z nich navštěvuje přednášky
realizované v angličtině. Většina z těchto studentů
pochází z Anglie, Francie, Portugalska, Německa,
Nizozemí, Slovenska a Polska. Nově přijíždějí studenti z Turecka, Rumunska a Bulharska. Za nejčastější místo jejich intenzivního studijního setkávání lze
považovat Katedru politologie a evropských studií
FF UP, dodává Mgr. Z. Hamdaniehová závěrem.
Tab. č. 1: Zahraniční studenti UP v bakalářských,
magisterských a doktorských programech
Bc.
Mgr.
Dr.
Celkem
2003
127
693
112
932
2004
256
689
124
1 069
2005
388
705
131
1 224
Tab. č. 2: Počty studentů v rámci programu Sokrates/Erasmus
2002/2003 2003/2004 2004/2005
Vyslaní
201
264
302
Přijatí
49
50
108
(Zdroj: Kancelář zahraničních styků UP.)

ROZHOVOR
O studiu na Univerzitě Palackého – krátce očima zahraniční studentky
Lucie Pečínková, studentka mezinárodních rozvojových studií PřF UP, spolupracuje se zahraničními studenty UP
již od roku 2003. Nejprve v rámci mentoringu Spolku studentů UP, nyní mj. i prostřednictvím nezávislé studentské
organizace Erasmus Student Network. Miluji tuto činnost – pomáhat zahraničním studentům poznat Olomouc,
českou mentalitu a zpříjemňovat jim jejich pobyt zde, protože se můžu seznámit s novými lidmi, kteří mají
odlišný pohled na svět, bavit se a přitom zdokonalovat své jazykové schopnosti, sděluje L. Pečínková na
internetových stránkách zmíněné organizace, jejímž hlavním cílem je podpora studentské mobility. Právě
prostřednictvím L. Pečínkové jsem se setkala se Suzanne Spoustovou (Belgie) a položila jí několik otázek:
Proč jste se ke studiu vybrala právě Univerzitu
Jak hodnotíte ubytování a stravování na UP?
Palackého v Olomouci?
Co se týká ubytování v Neředíně, jsem spokojená.
Jsem absolventkou Rijksuniversiteit v belgickém
Taktéž nemám žádných výhrad ke stravování v Menze
Gentu, kde jsem studovala jazyky a kulturu východní
UP – jsou mi „sympatická“ i tradiční olomoucká
Evropy. Na UP studuji díky ročnímu vládnímu výměnpohostinská zařízení. Mám ráda smažený sýr, v Gentu
nému programu,
mi takový neudělají…
specializuji se na
Čemu se chcete věnovat po absolutoriu?
bohemistiku. Proč
Chtěla bych pracovat pro nějakou zahraniční
jsem si vybrala práfirmu, která spolupracuje s Českou republikou.
vě Univerzitu PaJak jste spokojená se službami ESN UP?
lackého? Před dvěVelmi si této práce cením. Studenti UP nám
ma lety jsem stupomáhají ve svém volném čase a nic za to nemají.
dovala v rámci proRáda bych při této příležitosti zmínila filmový klub,
gramu Sokrates –
jenž je pravidelnou a perfektní příležitostí, jak se
Erasmus v Praze.
navzájem potkat. V rámci filmového klubu se setkáPraha je pro mne však příliš multikulturní a češtinu
vají zahraniční studenti s českými a mohou se tak
jsem tam neslyšela v takové intenzitě, v jaké bych
přiblížit ke spoustě informací a příležitostem, k nimž
potřebovala. V Olomouci jsem spokojená.
by se jinak jen těžko dostávali. Vážím si také
Co vám při studiu češtiny činí největší potíže?
možnosti tzv. tandemu, jehož prostřednictvím si
Jednoznačně gramatika.
studenti zdokonalují jazykové znalosti a dovednosti.
Lze srovnat studium v Gentu se studiem v OloTěším se na další z připravovaných ESN programů –
mouci?
zahraniční studenti by měli vařit typická jídla svých
Při studiu na Rijskuniversiteit jsem měla více
zemí v neředínské menze.
předmětů a podle mého názoru byly i náročnější.
Stranu připravila M. Hronová, foto -ml- a -ss-

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ
Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860
25. KRAL (Král) Gregorius (Řehoř), S.J., Phil. Dr., Theol. Dr. (* 5. 3. 1624 Chotěšov – † 27. 3. 1684 Praha),
rektor od 4. 11. 1668 do 8. 12. 1671
(II) Další záznamy v diariu rektora Krále, psané různýnechybíme, když Breunerovo sufragánní, tj. podřízené
zprávy o olomoucké oslavě svatořečení Františka
ma rukama, jsou ponejvíce heslovité, pochvalují si
titulární biskupství vztáhneme na Veliko Tarnovo,
Borgii se sděluje: „Musica fuit ex collonis, notabile in
hojnou návštěvu věřících na mších a církevních slavstarobylé duchovní centrum křesanské církve výilla fuit quod 40 tubicenes fuerunt, et quinquaginta an
nostech, zaznamenávají příchody a odchody příslušníchodního či též řeckého ritu). Čelo průvodu tvořili
eqves. (Hudba byla z [místních] obyvatel, pozoruhodků řádu, registrují řádný průběh školní výuky a návštěvy
„subdati Roketnicenses“, tzn. poddaní jezuitského
né na ní bylo, že bylo 40 trubačů a padesát na
osob duchovních i světských
statku Rokytnice u Přerova,
koních.)“
v koleji či v konviktu, s nimiž
pak šli jezuitští žáci a studenti,
Rektorské diarium P. Řehoře Krále končí 7. prosinbývalo spojeno pohoštění. Nazbožná bratrstva, příslušníci
ce 1671 obligátním sdělením „schola ordinaria“
příklad 18. února 1669 stoloval
některých řeholí – bernardini,
a současně se uzavírá i tento (v pořadí čtvrtý)
rektor Král v konviktu s opatem
kapucíni a dominikáni, po nich
konvolut diarií olomouckých jezuitských rektorů, jeliolomouckého kartuziánského
bratři laikové a páteři Tovaryškož – jak sděluje poznámka psaná za tímto záznakláštera (tento klášter stával
stva Ježíšova, olomoucký klémem – diariem Králova nástupce v rektorském úřadě,
v místech nynějších Hanáckých
rus, šlechta a konečně nejvýP. Matyáše Zeidlera, počíná konvolut následující. Dne
kasáren na náměstí Republiky)
znamnější osobnosti – olo8. prosince 1671 tedy P. Řehoř Král předal svůj
a se zástupcem opata premonmoucký kníže biskup Karel
rektorský úřad P. Matyáši Zeidlerovi; dalším Královým
strátského konventu na Hradisz Lichtensteina-Castelcornu –
působištěm se stala opět jezuitská kolej u sv. Klimenta
ku u Olomouce. Hned dalšího
„benefactor solemnitatis“, tzn.
(Klementinum) na Starém Městě Pražském a pražská
dne obědvali v konviktu společ„dobrodinec slavnosti“, dále
teologická fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity. Předně jezuitští profesoři „nižších
kníže Salm (zřejmě Ferdinand
nášel zde morální teologii, byl seniorem uvedené
a vyšších tříd“ a po obědě
Julius kníže ze Salmu, 1650–
fakulty, v letech 1673–1674 jejím děkanem a od roku
Obligátní záznamy v diariu rektora olo5
následovala „recreatio“. Je tedy
1697, pozdější královský ko1674 až do své smrti konzultorem české jezuitské
moucké koleje a univerzity Tovaryšstva Ježíšozřejmé, že výstavba barokní bumoří a zemský sudí) a dva
provincie, řízené v těchto letech postupně čtyřmi
va P. Řehoře Krále z července roku 1670:
dovy jezuitského konviktu (tzn.
olomoučtí kanovníci – Karel
provinciály – P. Jiřím Hoheneggerem, P. Matyášem
„Julius 1 Scholà ordinarià 2 festum solemne in
nynějšího rekonstruovaného
ze Žerotína a Podstatský (zřejTannerem, P. Václavem Sattenwolffem a P: BartoloConvictu visitationis Beata’ Virginis 3 Schola’
Starého konviktu), započatá
mě augustiniáni kanovníci, nimějem Christeliem. Mezitím však, a to od 13. září
4 3 Recreatio. Comedimus in Horto 5* 4 Scholà
v roce 1667, byla již v takové
koli kapituláři, poněvadž tato
1674 do 2. února 1678, zastával P. Řehoř Král úřad
5 Scholà 6 ordinarià in templo 7 Scholà
fázi, že v únoru 1669 umožňojména mezi tehdejšími členy
představeného profesního domu Tovaryšstva Ježíšo8 Recreatio (Červenec. 1. Řádné vyučování.
vala i jeho zimní provoz.
biskupské kapituly nefigurují).
va u sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně, poté se
2. Oslava svátku Navštívení blahoslavené PanO rok později, a to 17. února
Za zpěvu litanií dorazilo procevrátil do koleje u sv. Klimenta na Starém Městě
ny v konviktu. 3 Vyučování. 4 3. Zotavená.
1670, dcera císaře Ferdinanda
sí k ezuitskému kostelu, v němž
Pražském jako studijní prefekt a spirituál, působil
Pojedli jsme v zahradě. 5* 4. Vyučování.
III. a sestra císaře Leopolda I.,
nejprve zazněl hymnus Te
rovněž jako kazatel v chrámu Panny Marie před Týnem
6. Řádné bohoslužby v kostele. 7. Vyučování.
sedmnáctiletá Eleonora Marie,
Deum laudamus (Tebe, Bože,
na Staroměstském náměstí. Zemřel v Klementinu
8. Zotavená.)“ – Národní knihovna ČR v Praze,
nevěsta polského krále Michachválíme), načež celebroval
27. března 1684; autor Králova elogia v jeho závěru
sign. MS XXIII F 78, fol. 259r
la Korybuta Wiśniowieckého
světící biskup Breuner slavpopřál zesnulému: „…in Coelo fulgeat in perpetuas
(1669–1673), přenocovala cestou do Polska spolu se
nostní mši a kníže biskup Karel z LichtensteinaAeternitas (nech se na nebesích skví na věky věků).“
svou matkou císařovnou vdovou Eleonorou z Gonzagy
Castelcornu přednesl „summu“ kanonizace nového
Prof. J. Fiala, CSc.
a sestrou Marií Annou v Dietrichštejnském paláci na
světce z řad Tovaryšstva Ježíšova. Na závěr rektorovy
(Pokračování příště)
olomouckém Horním náměstí (č. 9). Radniční acta
quotidiana (denní akta) a kronika bouzovského kantoDěkan Přírodovědecké fakulty UP vypisuje
ra Mikuláše Kerneria informují na to téma dosti
výběrové řízení
podrobně, sdělují mj., že vznešení hosté shlédli
na obsazení míst
i veselici karnevalové noci – řezníci provozovali
– odborný asistent se zaměřením na informatiku;
–
profesor
se
zaměřením
v
oboru
optika
a
optoelekvyhazování na kůži o vuřty, koželuhové vyrukovali
požadavky: Ph.D. nebo před dokončením Ph.D.,
tronika; požadavky: jmenování v oboru, výzkumná
s velkým bubnem a bednáři tančili a proskakovali
předpoklady pro výzkumnou a pedagogickou práčinnost, doložitelná publikacemi a ohlasy, řešení
skrze obruče; dozvídáme se rovněž, že na počest
ci, publikace, termín nástupu – dohodou;
výzkumných grantů;
cestujících dam provozovala jezuitská akademie dvojí
– vědecký pracovník se zaměřením na oblast kvan– docent nebo odborný asistent v oboru optoelekdivadelní hru. Diarium jezuitského rektora Krále však
tového zpracování informace nebo kvantové optitronika; požadavky: Ph.D., publikační činnost, nácelou panovnickou návštěvu odbylo následovně:
ky; požadavky: Ph.D., tvůrčí vědecká práce, podíl
stup dohodou;
„17 Venit Imperatrix et nostri sex. 18 Discessit
na výuce v angličtině, pracovní poměr na 1 rok
– docent se zaměřením kvartérní geologie; požaimperatrix et nostri sex. Salutavimus transeunte’ hes možností prodloužení na dva roky;
davky: ukončené habilitační řízení, výzkumná činras collegiam. (17. Přicestovala císařovna a šest
– zahraniční (studijní) referent/ka studijního odnost, doložitelná publikacemi a ohlasy, řešení
našich [tj. jezuitů – členů císařovnina doprovodu].
dělení; požadavky: SŠ, příp. VŠ vzdělání, aktivní
výzkumných grantů;
18. Odcestovala císařovna a šest našich. Pozdravili
znalost angličtiny (část vstupního pohovoru v an– docent se zaměřením v oboru analytická chemie;
jsme paní, když míjely kolej.)“
gličtině), počítačová gramotnost, nástup možný
požadavky: ukončené habilitační řízení, výzkumná
I další stránky diaria rektora Krále dokládají, že
ihned;
činnost, doložitelná publikacemi a ohlasy, řešení
jeho rektorát se odbýval bez rušivých událostí –
– personální referent/ka; požadavky: dokončené
výzkumných grantů;
nejčastější záznam zní „schola ordinaria“, informující
SŠ vzdělání s maturitou, práce s PC, praxe pers.
– odborný asistent nebo asistent se zaměřením na
toliko, že se školní výuka řádně konala, popřípadě
ref. nebo mzd. účetní ve velké nebo střední firmě
problematiku mezinárodních rozvojových studií
„dies recreationis“ či „recreatio“, sdělující, že toho
podmínkou, flexibilita, komunikativní schopnosti,
a regionální geografie, úvazek 1,0; požadavky:
dne jezuitští žáci, studenti i jejich profesoři zotavovali
spolehlivost, občanská a morální bezúhonnost,
VŠ geografického směru;
své síly tělesné i duševní, pokud ovšem neustoupily
znalost AJ je výhodou;
– odborný asistent nebo asistent se zaměřením na
školní výuka i „recreatio“ významnému církevnímu
– vedoucích Katedry experimentální fyziky, Katedproblematiku mezinárodních rozvojových studií
svátku spojenému se slavnostními bohoslužbami,
ry optiky, Katedry anorganické chemie, Katedry
a regionální geografie, úvazek 0,5; požadavky:
procesími a jinými festivitami.
analytické chemie, Katedry zoologie, Katedry
VŠ vzdělání geografického směru;
To se však netýkalo velkolepé oslavy svatořečení
organické chemie, Katedry biochemie, Katedry
– odborný asistent nebo asistent se zaměřením na
třetího generála Tovaryšstva Ježíšova, P. Františka
fyzikální chemie; nástup od 1. 9. 2006.
problematiku mezinárodních rozvojových studií
Borgii (Borgiáše, 1510–1572), kanonizovaného paPožadavky na místo vedoucího katedry: vědeckoa životního prostředí, úvazek 0,7; požadavky:
pežem Klementem X. dne 12. dubna 1671, nebo
pedagogická hodnost docent nebo profesor, organiVŠ vzdělání geografického nebo environmentálnív Olomouci, jak sděluje Královo diarium, se tato
zační a komunikativní schopnosti, morální a občanská
ho směru;
slavnost konala v neděli 16. srpna téhož roku. Slavbezúhonnost.
– odborný asistent se zaměřením na fyzikální chenost začala procesím od kostela sv. Mořice, přičemž
U všech uchazečů o místa akademických pracovnímii; požadavky: Ph.D. resp. CSc., publikační činjako „officians“ (obřadník) během procesí účinkoval
ků se předpokládá odpovídající praxe, schopnost věnost, nástup od 1. 7. 2006;
„D. Breiner suffraganeus“, tj. výše zmíněný olomoucdecké práce a přiměřená publikační činnost, pedago– profesor se zaměřením na informatiku; požadavký kanovník Jan Bedřich svobodný pán Breuner, téhož
gické schopnosti, morální a občanská bezúhonnost.
ky: jmenování v oboru, výzkumná činnost, doložiroku jmenovaný titulárním biskupem nikopolským
Přihlášku doloženou životopisem, osobním dotaztelná publikacemi a ohlasy, řešení výzkumných
(název Nikopolis nesla původně celkem tři města –
níkem, doklady o vzdělání, přehledem odborné praxe
grantů, termín nástupu – dohodou;
Kiassean v Dolním Egyptě, Paleoprevyza či Preveza
a seznamem publikační činnosti zašlete do čtyř týdnů
– docent se zaměřením na informatiku; požadavky:
v dnešním Rumunsku a Veliko Tarnovo ve Východní
po zveřejnění v tisku na osobní oddělení děkanátu,
habilitace v oboru, výzkumná činnost doložitelná
Rumelii, dnešním Bulharsku; všechna uvedená města
PřF UP, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc.
publikacemi a ohlasy, termín nástupu – dohodou;
se roku 1671 nacházela v tureckém područí, ale snad
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Diskuse, názory, ohl asy
Zveřejňovat, či „zveřejňovat“?
Zákon o VŠ nyní ukládá veřejným vysokým školám
zveřejňovat bakalářské, diplomové i disertační práce
svých studentů. Věc, kterou já sám považuji za velmi
rozumnou, řada mých kolegů z jiných fakult zpochybňuje. Myslím, že toto téma si zaslouží diskusi v Žurnálu UP.
Proč zveřejňovat?
Podle mého názoru by se měly závěrečné práce
zveřejňovat tím nejsnazším a nejdostupnějším způsobem, a to vyvěšením na internetové stránky školy.
Pokud práce přináší něco nového, dostanou se nové
poznatky nejkratší cestou k jejich potenciálnímu
uživateli. Pokud je to plagiát, může být snadno
odhalen. Tím, že ukážeme, za co se u nás dává Bc.,
Mgr. nebo Ph.D., a podíváme se, za co se dává na
jiných školách, můžeme si udělat obrázek o kvalitě
naší univerzity i těch ostatních. V konečném důsledku by mohla taková průhlednost způsobovat tlak na
kvalitu. Který školitel by si pak troufnul pustit
k obhajobě slátaninu, za kterou by se mu mohli
okamžitě vysmát kolegové z jiných škol?
Proč nezveřejňovat?
Usnadní to plagiátorství, argumentují někteří kolegové. Z diplomky na internetu si kdokoliv jiný stáhne
text a klik-klik – použije ho jako svůj vlastní. Možná
trošku přehází slovosled nebo pozmění slovíčka, aby
to internetový vyhledávač tak snadno neodhalil. Zasáhne to do autorských práv, říkají jiní. Co třeba
v technických oborech, kde diplomová práce přichází
s novým know-how a zaslouží si patentovou ochranu?
Nejlepší bude, míní mnozí, dostat toto ustanovení ze
zákona pryč a do té doby „zveřejňovat“ závěrečné
práce nějak neškodně, třeba uložením v knihovně
(vždy zákon nic neříká, co se považuje za zveřejnění).
Uvítám, když se tu o svůj pohled na věc podělí
více našich kolegů. Zatím si tu dovolím reagovat na
některé argumenty proti internetovému zveřejňování.

Jak je důležité míti levici …
Plagiátorství je těžký hřích, ale bojovat proti němu
strkáním možných předloh do šuplíku stěží povede
k cíli. Dokážu si představit plagiátora, který navštíví
knihovnu (raději na jiné univerzitě, aby se to tak
snadno neproláklo), mobilním telefonem si nasnímá
stránky z cizí práce a vhodným softwarem je převede
do textu, který použije. Ani nemusí jezdit do jiného
města – tamní kamarád to pro něj jistě rád udělá.
Něco takového zjistit a viníka usvědčit pak může být
velmi obtížné. Když ale bude originál stále přístupný
všem, kdo bude mít chu riskovat nadosmrti pošramocenou reputaci tím, že si nápadné shody textů
snadno někdo všimne?
Co kdybychom tedy fištrónsky „zveřejňovali“ naše
diplomové práce uložením do knihovny, zatímco jiné
vysoké školy je budou vyvěšovat na internet? Zkomplikujeme tím našim studentům vůbec plagiátorství?
Kdepak – přece si mohou stahovat texty z těch
ostatních univerzit, pouze to ztížíme studentům
z jiných škol, kteří by chtěli hřešit kopírováním od
nás. Ale o to nám snad ani tak nejde.
A co průmyslová ochrana nových poznatků?
Nepoškodíme internetovým zveřejněním jejich autory? Ale 18 měsíců po podání patentové přihlášky
vyprší právo přednosti a přihláška je poté tak jako tak
veřejně přístupná. V případě patentovatelných diplomových prací by se snad mohlo počkat s jejich
zveřejněním do té doby, než bude zveřejněn i patent.
Za podstatné ale považuji, že když naše vysoké
školy dostávají peníze veřejnosti, bylo by fér se o své
výsledky s veřejností co nejpřímočařeji podělit. Říci
„račte v úředních hodinách navštívit knihovnu naší
katedry a po vyplnění žádanky si můžete naše
diplomové práce prolistovat“ je snad podle zákona
možné, nicméně to považuji za nedůstojné.
Doc. T. Opatrný, PřF UP

Společenské akce v Menze UP aneb Na co přišli analytikové
Na konci ledna pořádala Katedra analytické chemie
PřF UP tradiční setkání mladých analytických chemiků, soutěž „O cenu firmy Merck 2006“ (viz Žurnál UP
14/2006) v prostorách UP a kolejí v Neředíně. Po
vynikajících zkušenostech z obdobných akcí pořádaných analytickými chemiky v minulém roce (mezinárodní konference Pokroky v chromatografii a elektroforéze 2005 & Chiranal 2005 a setkání chemiků po
Jarmarku chemie, fyziky a matematiky 2005) svěřil
organizační tým nelehkou otázku stravování a občerstvení opět pracovníkům Menzy UP.
Pro více jak 40 účastníků byly připraveny obědy
na nejvyšší profesionální úrovni – všechna jídla byla
velmi chutná, byla servírována na skvostně upravený
stůl, obsluha byla velice zdvořilá a ochotná. Nejeden
soutěžící si tak pochvaloval vybranou chu kuřecí
kapsy nebo výtečné sýrové jehly, ale především
atmosféru příjemného, téměř rodinného podniku.
Vrcholem společenského programu soutěže byl večerní raut s tancem a zpěvem, konaný rovněž
v reprezentativních prostorách neředínské menzy. Na

základě našich zkušeností a především cenných rad
pracovníků Menzy UP byly připraveny pokrmy, které
si našly cestu k srdci i žaludku každého z přítomných. Losos na grilu, hejk na másle, kuřecí řízečky,
opékané klobásky a kuřecí kousky v pikantní omáčce, sýrové a masové obložené mísy, kaviárová vejce,
topinky s ábelskou pomazánkou, ovocné mísy,
jablkový závin či svatební koláčky jsou jen nepatrným
zlomkem jídel, na kterých si mohli všichni účastníci
pochutnat. Velmi vkusně připravené stoly plné vynikajících pokrmů nenechaly bez povšimnutí dokonce
ani kolegy ze zahraničí, kteří opakovaně stejně jako
domácí účastníci nešetřili superlativy nad chutností
pokrmů i nad obsluhou z řad pracovníků Menzy UP.
Tým pracovníků Menzy, v čele s vedoucí paní
Pochylou, panem Hrachovinou a panem Schneiderem, se vysoce profesionálně zhostil nelehkého
úkolu a nechal daleko za svými službami soukromé
cateringové agentury, a proto bychom jim za celý
organizační tým soutěže rádi poděkovali, nebo bez
nich by celá akce nezaznamenala takový úspěch.
J. Petr, L. Müller, V. Ranc

Šla jsem nedávno městem a všimla si mnoha
plakátků zvoucích mne i jiné na univerzitní besedu
s premiérem Paroubkem.
Procházela jsem nedávno mou drahou filozofickou fakultou a všimla si letáčků zvoucích mne i jiné
na besedu s premiérem Paroubkem.
Otevřela jsem nedávno www stránky naší alma
mater a nemohla si nevšimnout upozornění, jež zvalo
mne i jiné na besedu s premiérem Paroubkem.
Prolistovala jsem Žurnál UP a našla pozvání na
besedu s premiérem Paroubkem.
Dokonce nám ve čtvrtek bylo uděleno rektorské
volno do pozdních odpoledních hodin, přestože
slavnostní inaugurace rektora a děkanů probíhá
dopoledne.
Napadlo mě, že možná i slavnostně inaugurovaní
budou chtít besedovat s premiérem Paroubkem.
Proč ne? Je to premiér naší země a jeho návštěva
bezpochyby patří k vrcholům společenského života
naší univerzity.
Jen ve mně zahlodalo lehké podezření a vzpomněla jsem si na loňskou návštěvu prezidenta Klause…
Tehdy jsem marně hledala plakátky, letáky či
jakékoli upozornění na jeho přítomnost. Volno nebylo, a když jsem se jako posluchač žurnalistiky
dožadovala, abychom alespoň v rámci výuky jeho
přednášku navštívili, nikdo mě neposlouchal a nikam
se nešlo. Přesto jsem přesvědčena, že návštěva
prezidenta bezpochyby patří k vrcholům společenského života naší univerzity.
Zřejmě se tedy i na univerzitě ví, jak je důležité
míti levici.
R. Pospiechová, studentka FF UP

Projektový servis VTP UP
Nemám ve zvyku psát stížnosti ani pochvalné dopisy.
Ani psát o svých pocitech mi není vlastní. Te mne ale
okolnosti donutily udělat výjimku. Začalo to nevinnou
poznámkou o možnosti získat peníze z fondů EU.
Nápad jsme měli. Ale to na evropské peníze nestačí.
Musím podotknout, že všechny semináře, které směřovaly ke vzdělávání v tomto směru, mne úspěšně
míjely. Přesto jsme se s několika stejně dobrodružnými povahami rozhodly podat projekt do OP RLZ.
Prvotní nadšení opadlo velmi rychle. Stačilo si vytisknout nezbytné formuláře. Ale přece se nevzdáme.
Obrátili jsme se na Projektový servis UP. A jsme u jádra
věci. Děvčata (omlouvám se za pejorativní výraz, ale
věkový rozdíl mne snad omlouvá) bystře odhadla
situaci a s nečekanou profesionalitou uchopila problém do svých rukou. Trpělivě korigovala naše představy s kolonkami náročných formulářů. Bez ohledu
na pracovní dobu, vždy s pochopením a s úsměvem.
A výsledek? Projekt je podán. A už bude výsledek
jakýkoliv, vím, že když se přede mnou bude hovořit
o „centrálních jednotkách“, tak s respektem.
Chci těmito řádky vyjádřit dík pracovnicím Projektového servisu VTP UP a popřát, aby jim elán dlouho
vydržel, protože žadatelů bude stále víc a víc.
Doc. V. Karásková, FTK UP

Malé nedorozumění a velká náhoda
Prezident Klaus nakonec nepřijel na inauguraci nového rektora UP, přestože údajně ještě v lednu
prezidentská kancelář jeho návštěvu potvrdila. Tajemník prezidenta Jakl to pro tisk vysvětlil následovně: „Původně se prezident republiky domníval, že
primárně jde o oslavy 60. výročí založení školy. To se
však ukázalo jako produkt malého nedorozumění,
protože nejde o oslavy, ale o inauguraci rektora.“
Jako produkt opravdu, ale opravdu velké náhody
se pak může zdát skutečnost, že prezident místo do
Olomouce ve stejném termínu vyrazil na návštěvu
Tyrolska. Do svého programu zařadil přednášku na
innsbrucké Leopold-Franzens-Universität. Vzpomínáte? To je ta, co si v roce 1870 půjčila insignie
olomoucké univerzity a už je nikdy nevrátila.
Mgr. P. Kurfűrst, LF UP

…A PŘÍŠTÍ TÝDEN…
6. BŘEZNA
V. Ř. E. D. Přehlídka filmové tvorby spojené s Katedrou
divadelních, filmových a mediálních studií. UC UP,
Filmový sál, 19 hod.
7. BŘEZNA
Prof. I. Chajda, DrSc., RNDr. J. Kühr, Ph.D. (PřF UP):
Algebraické struktury odvozené z BCK – algeber.
Seminář z univerzální algebry a uspořádaných množin.
PřF UP, Tomkova 40, posluchárna č. 301, 13 hod.

Revizor. A. V. Gogol. Projekce videozáznamu slavné
české divadelní inscenace Činoherního klubu Praha,
1967. UC UP, Filmový sál, 16.45 hod.

8. BŘEZNA
The Milion Dollar Hotel. Film. UC UP, Filmový sál,
20 hod.
9. BŘEZNA
Knihovní dědictví jako závazek a inspirace. Exkurze
a přednášky k 440. výročí VKOL. Nová budova
Vědecké knihovny v Olomouci, 17 hod.
9.–10. BŘEZNA
Excel, tipy a triky pro zjednodušení práce s tabulkami. Kurz. Právnická fakulta UP.
-red-
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